ΠΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης
βρίσκεται σε κατάσταση οργάνωσης δικτύου εξυπηρέτησης των μελών του
(των υπαρχόντων και των μελλοντικών) ανά την Ελλάδα.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού επιθυμεί να συνεργαστεί με
νομικούς και νομικές εταιρίες, σε κάθε Πόλη της χώρας, οι οποίοι θα
μελετήσουν ιδιαίτερα θέματα του κλάδου και θα βοηθήσουν τα μέλη του
έναντι αμοιβής όποτε υπάρξει ανάγκη.
Θέματα στα οποία θα χρειαστούμε την παρέμβαση των νομικών που θα
συνεργαστούν είναι τα αυτόφωρα, αποφυγή σφραγίσεως καταστήματος με
3 μηνύσεις,
ελαχιστοποίηση αμοιβών για Πνευματικά και Συγγενικά
Δικαιώματα μουσικής, προσφυγές στο ΣτΕ για υποθέσεις όπως ο
τερματισμός του Δημοτικού Φόρου 2% και 5% από τα καταστήματα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, προσφυγές στο ΣτΕ για αλλαγή Χρήσης Γης,
προσφυγές στα Δικαστήρια για πολεοδομικές παραβάσεις και απαλοιφή
προστίμων στο μέτρο το δυνατό, προσφυγές στα Δικαστήρια για
ελαχιστοποίηση τιμών χρέωσης ανά τ.μ. στους κοινόχρηστους χώρους από
τους Ο.Τ.Α. υπομνήματα που θα χρειάζεται ο Σύνδεσμος για διάφορα
Υπουργεία προς διευκόλυνση και εύρεση λύσεων για τα μέλη του ανά την
Ελλάδα και πολλά άλλα.
Ο κάθε νομικός που θα συνεργαστεί μαζί μας θα παρουσιάζεται στην
ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. www.paskedi.gr κλάδος ΝΟΜΙΚΟ TMHMA σε
μόνιμη βάση με την φωτογραφία του, Διεύθυνση, τηλέφωνα και το
βιογραφικό του.
Προϋποθέσεις συνεργασίας.
1) Δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση στα μέλη που θα χρειάζονται
Νομική στήριξη.
2) Ιδιαίτερες γνώσεις στα ως άνω περιγραφόμενα θέματα και όχι μόνο.
3) Ξεχωριστή τηλεφωνική γραμμή για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και
ευγενέστατο άτομο υποδοχής εκπαιδευμένο στα προβλήματα του κλάδου.
Η τηλεφωνική γραμμή θα εκτρέπεται όταν λείπουμε από το γραφείο για να
μπορούν να μας βρίσκουν συνεχώς, ειδικά όταν πρόκειται για αυτόφωρη
διαδικασία.
4) Οι καλύτερες δυνατόν τιμές στα μέλη μας.
5) Απόλυτη συνεργασία των νομικών ανά την Ελλάδα που θα πορευθούν
μαζί μας.
Η περίοδος της ανακοίνωσης λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2008.
Η παρούσα ανακοίνωση είναι μεταβιβάσιμη.
Μετά Τιμής
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
www.paskedi.gr

paskedi@paskedi.gr

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕΛΗ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – FAST FOOD – ΟΥΖΕΡΙ – ΚΥΛΙΚΕΙΑ –
ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ – ΚΑΦΕΝΕΙΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΚΡΕΠΕΡΙ –
ΜΠΟΥΓΑΤΣΕΣ – ΤΟΣΤΑΔΙΚΑ – INTERNET ΚΑΦΕ – ΚΕΝΤΡΑ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ –
ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ – ΜΠΑΡ ΚΛΠ….

