ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. (ΔΗΜΟΥΣ)
1) Δημοτικός φόρος 2% και 5%. Είναι ένας φόρος που ξεκίνησε σαν ανταποδοτικό τέλος
παρεπιδημούντων στο Δήμο Καλαμαριάς το 1947 και σιγά σιγά εξαπλώθηκε σε όλη την
Ελλάδα, μέχρι που έγινε φόρος, τον οποίο πληρώνουν μόνο τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και είναι επί των ακαθαρίστων εσόδων τους. Είναι ένα
άδικο χαράτσι καθαρά εισπρακτικό. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έκανε υπόμνημα στη Βουλή των
Ελλήνων για την κατάργησή του και η Βουλή απάντησε ότι ‘’όσο εμείς θα το εξετάζουμε
διεξοδικά εσείς αποδείξτε μας πόσα είναι τα μέλη σας’’, γι’ αυτό επιζητούμε την
ΕΝΩΣΗ. Το 5% πληρώνουν μόνο τα κέντρα διασκέδασης και τα μπαρ, ενώ το 2% όλα τα
άλλα μαγαζιά του κλάδου.
2) Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. ( Χορηγείται από τους Δήμους ).
Η πολύ μεγάλη γραφειοκρατία καθυστερεί πολύ την έκδοση αδείας με αποτέλεσμα να
λειτουργούν σχεδόν όλα τα μαγαζιά στην αρχή χωρίς άδεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να περνάει η αστυνομία είτε κατευθυνόμενη από τους Δήμους, είτε από συναδελφικά
καρφώματα, να τους βρίσκει χωρίς άδεια και να τους γράφει. Με 3 γραψίματα ο Δήμος
κλείνει τα μαγαζιά για 20 ημέρες χώρια το πρόστιμο που πληρώνουν. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα
απαιτήσει αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση της άδειας, όσο για τις 3
μηνύσεις να ισχύει το κλείσιμο της επιχείρησης αφού εκδικαστούν και οι 3 και αφού βγει
ενοχοποιητική απόφαση και για τις 3.
3) Δημοτικά τέλη για κατάληψη πλατειών και πεζοδρομίων με τραπεζοκαθίσματα. Η
τιμολογιακή πολιτική των Δήμων για τα εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα είναι
εξωπραγματική. Τα τελευταία 3 χρόνια η αύξηση σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασε και το
400%. Επίσης αναγκάζουν τα μαγαζιά να προπληρώνουν σε 2 ή 3 δόσεις ολόκληρη
χρονιά και εάν κάποιο μαγαζί (επειδή θέτουν κάποια ορισμένη ημερομηνία ) για τον α’ ή
β’ λόγο την υπερβεί έστω και μία ημέρα του βάζουν πρόστιμο 100% πάνω στο ποσό.
Επίσης εάν πληρώσουν τα τραπεζοκαθίσματα και επειδή κάποια μέρα λόγω μεγαλύτερης
προσέλευσης κόσμου χρησιμοποιήσουν κανένα κάθισμα παραπάνω και τους πιάσουν
τους κόβουν πρόστιμο 200 ή 300 % πάνω στην αξία του χώρου που κατέλαβαν. Ο
ΠΑΣΚΕΔΙ θα παρέμβει και εδώ. Ήδη έχει στείλει υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
4) Άδεια μουσικών οργάνων. ( Απαραίτητη βάσει νόμου σε όλα τα μαγαζιά ). Κάθε χρόνο
οι Δήμοι υποχρεώνουν τα μαγαζιά, συνήθως τον μήνα Δεκέμβριο, να προσκομίσουν στο
Δήμο βεβαίωση ότι πλήρωσαν την ΑΕΠΙ και μετά να τους δώσει την άδεια μουσικών
οργάνων. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος να
προστατεύει εισπρακτικά μια Ανώνυμη Εταιρία, όπως είναι η ΑΕΠΙ, εις βάρος του
κλάδου μας. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
1) Ωράριο καταστημάτων. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα διεκδικήσει, μετά την επιτυχία του στη
Μύκονο με την καθιέρωση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ, την απελευθέρωση του
ωραρίου για να σταματήσουν και τα αυτόφωρα.
2) Ηχορύπανση – ηχομέτρηση. Η ηχομέτρηση πρέπει, όπως το λέει και η νομοθεσία, να
γίνεται από εκπαιδευμένους υπαλλήλους του υγειονομικού και οι αστυνομικοί να είναι
συνοδευτικοί. Γίνεται όμως αυθαιρεσία του νόμου και οι αστυνομικοί κάνουν την
ηχομέτρηση και βάζουν το ντεσιμπελόμετρο μέσα στο ηχείο πράγμα που απαγορεύεται
εκ του νόμου. Πρέπει να είναι στο κέντρο του μαγαζιού ή 1,5 μέτρο έξω από το μαγαζί,
με κλειστή την πόρτα του μαγαζιού, όταν υπάρχει καταγγελία γείτονα που ενοχλείται. Ο
ΠΑΣΚΕΔΙ θα φροντίσει να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα για να σταματήσουν και
εδώ τα αυτόφωρα.

(2)
Ε.Φ.Ε.Τ.
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ελέγχει όλα
τα καταστήματα του κλάδου για την Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Όλοι οι κανόνες
Υγιεινής και το πώς πρέπει να είναι οι χώροι αυτών των καταστημάτων, καθώς και το πώς
πρέπει να εκπαιδευθούν οι καταστηματάρχες και το προσωπικό εμπεριέχονται στα εγχειρίδια
(που βάσει νόμου πρέπει να προμηθευτούν όλοι, άλλως αποτελεί παράβαση και που μέχρι
τώρα τα αγόραζαν 37 Ευρώ ), που υπό μορφή περιοδικού θα διανείμει εντελώς δωρεάν ο
ΠΑΣΚΕΔΙ σε όλα τα μέλη του ανά την Ελλάδα.
Α.Ε.Π.Ι.
Ανώνυμος Εταιρία Πνευματικής Ιδιοκτησίας. ( Πνευματικά δικαιώματα ). Μέλη της
είναι οι συνθέτες και οι στιχουργοί. Είναι νόμιμη, διέπεται από τον νόμο 2121/93, αλλά
αυθαιρετεί ως προς την είσπραξη, χωρίς ουδέποτε να δημοσιεύσει σε 2 πολιτικές και 1
οικονομική εφημερίδα το αμοιβολόγιό της ως εκ του νόμου επιβάλλεται. Χρεώνει τον κλάδο
με όσα χρήματα κρίνει αυτή και δέχεται παζάρια ( δείγμα της παρανομίας της ). Προϋσπράτει
καταχρηστικά με την βοήθεια των Δήμων (βλέπε άδεια μουσικών οργάνων), χωρίς να
γνωρίζει τι μουσική παίζει το κάθε μαγαζί. Άρα που αποδίδει τα χρήματα ; Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχει
πολλά στοιχεία εις βάρος της και θα στραφεί εναντίον της.
GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ. ( Συγγενικά δικαιώματα ).
Είναι 3 φορείς σε ένα νόμιμοι και αυτοί και διέπονται από τον ίδιο νόμο 2121/93. GRAMMO
εκπροσωπεί τις δισκογραφικές εταιρίες, ΕΡΑΤΩ εκπροσωπεί τους τραγουδιστές,
ΑΠΟΛΛΩΝ εκπροσωπεί τους μουσικούς. Άλλο ένα με το έτσι θέλω χαράτσι για τον κλάδο.
Αυτοί είναι λίγο πιο νόμιμοι από την ΑΕΠΙ γιατί δημοσίευσαν το αμοιβολόγιό τους σε
εφημερίδες, ασχέτως εάν ήταν ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Η ΑΥΓΗ και η ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Δρουν ύπουλα και παράνομα ως προς την εισπρακτική πολιτική και
απαιτούν πολλές φορές όταν φτάσουν στα δικαστήρια και το 10% επί των ακαθαρίστων. Ο
ΠΑΣΚΕΔΙ πολύ σύντομα θα στραφεί δικαστικά εναντίον τους διότι έχει συλλέξει πολλά
στοιχεία εις βάρος τους.
ΠΟΕΣΕ ( ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ).
Οι ανταγωνιστές μας. Ιδρύθηκε παράνομα το 1993 στην Κατερίνη και βαπτίσθηκε
Ομοσπονδία. Είναι δευτεροβάθμιο όργανο και σαν μέλη της έχει σωματεία. Διαλαλεί ότι έχει
σαν μέλη 130 σωματεία με 200.000 μέλη, ενώ στην ουσία είναι 25 σωματεία με 3.500 μέλη.
Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχει όλα αυτά τα στοιχεία εγγράφως στην κατοχή του και θα τα βγάλει όταν
έρθει η ώρα της δικαστικής αναμέτρησης. Αυτή ήρθε σε συμφωνία με την GRAMMO –
ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ και κατέδωσε τα μέλη της έναντι αμοιβής. Και αυτά τα στοιχεία
βρίσκονται στα χέρια του ΠΑΣΚΕΔΙ. Δεν έχει κάνει κανένα καλό στον κλάδο ουδέποτε. Τα
σκάνδαλά της έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ στις 4 /11 /
2004, από Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έχει στραφεί δικαστικά εναντίον του
ΠΑΣΚΕΔΙ, διότι φοβήθηκε την δύναμή του, αλλά έχασε πανηγυρικά την υπόθεση με
δικαστική απόφαση. Τώρα είναι η σειρά του ΠΑΣΚΕΔΙ.

