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Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης (ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.), συνεχίζοντας
τον κύκλο ενημερωτικών επαφών επικοινωνεί σήμερα μαζί σας για να σας γνωστοποιήσει τα προνόμια και οφέλη που έχει καταφέρει να προσφέρει σήμερα στα μέλη του και ειδικότερα:
1. ΑΕΠΙ Α.Ε. (Πνευματικά Δικαιώματα Συνθετών και Στιχουργών)
•

Μειωμένες τιμές στο ελάχιστο,

σύμφωνα με τα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΑΔΙΚΑ

Δικαστήρια Ασφαλιστικών Μέτρων στα Πρωτοδικεία όλης της Χώρας, για ορισμό νέου
αμοιβολογίου. (Ρωτείστε για δικαιολογητικά που απαιτούνται)
•

Αποπληρωμή σε 12 μηνιαίες δόσεις, με τραπεζική κάρτα,

Επιταγές ή

Συναλλαγματικές.
•

Παύση δικαστικών απαιτήσεων από προγενέστερες υποθέσεις, αφαίρεση τόκων,
δικαστικών εξόδων και προσαυξήσεων, η δε εξόφληση του υπολοίπου ποσού να γίνεται
σε πολλές άτοκες μηνιαίες δόσεις.

•

Δεν θα διενεργούνται έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία για ‘’Άδεια μουσικών
Οργάνων’’ στα καταστήματα μελών μας, από 1/1 -31/ εκάστου έτους

2. GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ (Συγγενικά Δικαιώματα Τραγουδιστών –Μουσικών –Δισκογραφικών Εταιριών)
•

Μειωμένες τιμές στο ελάχιστο,

σύμφωνα με τα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΟΜΑΔΙΚΑ

Δικαστήρια Ασφαλιστικών Μέτρων στα Πρωτοδικεία όλης της Χώρας, για ορισμό νέου
αμοιβολογίου. (Ρωτείστε για δικαιολογητικά που απαιτούνται)

1

3. Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) – Υπουργείο Ανάπτυξης
•

Ανάθεση Διοργάνωσης στον ΠΑΣΚΕΔΙ, σεμιναρίων του ΕΦΕΤ, για την υποχρεωτική
βάσει της 852/2004 Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, εκπαίδευση επιχειρηματιών και
εργαζομένων, που χειρίζονται οποιασδήποτε μορφής τρόφιμα.

•

Οργάνωση-πραγματοποίηση των σεμιναρίων σε κάθε περιοχή της Ελλάδας

4. Στο site www.paskedi.gr (Δωρεάν διαφημιστική προβολή)
•

Η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος επάνω στον χάρτη της google

•

Δύο (2) φωτογραφίες εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου

•

1 video διάρκειας έως 5 λεπτά

•

Τηλέφωνα, διεύθυνση, e-mail, site, καθώς και σχόλια – κριτική

5. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (από Προμηθευτές του κλάδου)
•

Εξοπλισμού

•

Αλκοολούχων ποτών-Καφέ-Αναψυκτικών-Κρασιών κ.ά.

•

Προγραμμάτων Η/Υ – Αυτόματης Παραγγελιοληψίας κ.ά.

•

Διακόσμησης Χώρων

•

Ένδυσης (στολές προσωπικού)

•

Απολυμάνσεις-Μυοκτονίας-Καθαρισμού

•

Ήχου – Φωτισμού

•

Τροφίμων – Κρεάτων – Σαλατών

•

Cash and carry.

6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (εντελώς δωρεάν)
•

Μειωμένες τιμές σε οποιαδήποτε νομική εκπροσώπηση σε όλη την Ελλάδα

•

Ομαδικές Προσφυγές στο ΣτΕ, σε Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία όλης της Χώρας

7. “ΚΑΡΤΑ” ΜΕΛΟΥΣ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (εντελώς δωρεάν)
•

Όλα τα ως άνω προνόμια θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ με την επίδειξη της “ΚΑΡΤΑΣ”
ΜΕΛΟΥΣ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. που θα εκδοθεί, θα είναι αυστηρά προσωπική, πλαστικοποιημένη και θα περιλαμβάνει: τη φωτογραφία του μέλους, τον κωδικό εγγραφής του, το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία εγγραφής και την ημερομηνία λήξης
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•

Θα έχει ετήσια ισχύ και το κάθε κατάστημα θα δικαιούται μία κάρτα, ασχέτως εάν υπάρχουν περισσότεροι συνέταιροι

•

Με την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής, θα ανανεώνεται αυτόματα και η κάρτα

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Με την ευκαιρία αυτή απευθυνόμαστε και σε όλους εσάς που μέχρι σήμερα παραμένετε έξω από
την οικογένεια του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. αγνοώντας, πιθανόν, τα πολλαπλά οφέλη που πρόκειται να απoκομίσετε εγγραφόμενοι, σήμερα, μέλη στο Σύνδεσμό μας.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., έχει πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση των μελών του αποδεικνύοντας, έμπρακτα,
αυτά που πρεσβεύει και διακηρύσσει. Στην προσπάθειά μας αυτή, σε θέλουμε μαζί μας, για να
προασπίσουμε, να διεκδικήσουμε και να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που δεν μπορείς να τα κάνεις μόνος σου. Αντίθετα, μετουσιώνοντας την απόφασή σου σε πράξη, εγγραφόμενος ως μέλος
στο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι., αποκτάς ένα μεγάλο πλεονέκτημα:
“Να ακούγεται και η δική σου φωνή και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τα κέντρα εξουσίας.
Γιατί, έτσι μόνο θα αποκτήσει ουσιαστική υπόσταση και η δική σου παρουσία για την προάσπιστη
των δικαιωμάτων σου και τη διεκδίκηση των αιτημάτων που σε απασχολούν”

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σου και έτοιμοι να γνωριστούμε από κοντά για να μοιραστούμε μαζί
σκέψεις και προβληματισμούς, ώστε δημιουργικά να τα αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύσεις
σε θέματα προσωπικού ή συντεχνιακού χαρακτήρα.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Όμως, για να πετύχουμε όλα αυτά και να διεκδικήσουμε και άλλα περισσότερα, χρειάζεται και η δική σου συμβολή! Μην ξεχνάς, ότι οι μόνοι πόροι του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι. προέρχονται από την ετήσια
συνδρομή των μελών του. Καταβάλλοντας το συμβολικό ποσό των 50 ευρώ, ως ετήσια συνδρομή, συνεισφέρεις στην ενδυνάμωση του Συνδέσμου και στη συνέχιση διατήρησής του για την προάσπιση των δικαιωμάτων σου.
•
•

Λογαριασμός κατάθεσης συνδρομής: EUROBANK (0026.0252.12.0101400737)
IBAN:GR3402602520000120101400737

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλίας Καλιώρας Κιν. 6983161473
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