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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Αγαπητέ επαγγελματία του χώρου Εστίασης και Διασκέδασης,
Με μεγάλη χαρά λάβαμε το ενημερωτικό ενδιαφέροντος σας να γίνετε μέλος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Σας στέλνουμε μια Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους και τις απαραίτητες οδηγίες που πρέπει να
ακολουθήσετε για την ολοκλήρωση του σκοπού σας. Μετά την εγγραφή σας θα λάβετε διάφορες
κατατοπιστικές πληροφορίες αρκεί να θυμάστε ότι το web site του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. υπάρχει για να σας
ενημερώνει, το 801 11 24 24 24 υπάρχει για να βρίσκεστε σ’ επικοινωνία μαζί μας για οποιοδήποτε
θέμα κρίνετε σκόπιμο και τα NEWS LETTERS του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα σας ενημερώνουν για
πληθώρα θεμάτων μια φορά την εβδομάδα, συνήθως Σάββατο ή Κυριακή.
Θα χαρούμε να σας συμπεριλάβουμε στην συνεχώς διευρυνόμενη οικογένεια του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. η
ίδια αίτηση και οδηγίες είναι χρήσιμα για την εγγραφή και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου
αρκεί να του δώσετε αντίγραφο ή να το ζητήσει από εμάς.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΚ.Ε.ΔΙ.
Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗ
www.paskedi.gr
info@paskedi.gr
paskedihellas2004@yahoo.gr

ΑΙΤΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
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801 11 24 24 24

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

801 11 24 24 24

Ονομ/μον:
Διεύθυνση Επιχείρησης:
Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΤΗΛ.
ΚΙΝ
e-mail:
Είδος επιχείρησης:
Διακριτικός τίτλος:
Έτος Ίδρυσης:
Αριθμός Μετόχων: (Προαιρετικά)
Αριθμός Προσωπικού: Σερβιτόροι
Κουζίνα
Μπαρ
Έλληνες
Αλλοδαποί
Πλήρη απασχ.
Μερική απασχ.
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης:
Αρ. Μητρώου:
Αγορ. Υπευθ.
Α.Τ.
Εκδ. Αρχή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Έκταση εσωτερικού χώρου:
τ.μ.
Έκταση εξωτερικού χώρου:
τ.μ.
Τραπεζοκαθισματα εσωτερικό:
Αρ.
Εξωτερικό: Αρ.
Ημέρες ή μήνες που είναι κλειστή:
Ανήκετε σε άλλο σωματείο;
Το βασικότερο για σας πρόβλημα είναι:

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Το αμέσως επόμενο είναι:

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Προτάσεις σας προς τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. που να ωφελούν τον κλάδο μας:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Ο ΑΙΤΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΑΙ:

/

ΣΦΡΑΓ. ΕΠΙΧ.

/2005

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΕ ΦΑΞ
ΣΤΟ 2310 237769 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
1) Εάν το νέο μέλος εδρεύει στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να επισκεφθεί τα γραφεία μας, να γνωριστούμε και να
κάνει την αίτησή του καταβάλλοντας και την εισφορά των 90 Ευρώ με απόδειξη. Άλλος τρόπος είναι να τηλεφωνήσετε στα
γραφεία μας και να ζητήσετε να σας επισκεφθεί στον επαγγελματικό σας χώρο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., ώστε να γίνει η πλήρης εγγραφή σας και ενημέρωση.
2) Εάν το μέλος εδρεύει εκτός των προαναφερόμενων πόλεων τότε:
α) Εάν διαθέτει e-mail μας στέλνει την ανωτέρω αίτηση συμπληρωμένη και στην συνέχεια καταβάλει σε τραπεζικό μας
λογαριασμό (Αρ. 0026-0079-97-0100805432 Τράπεζα: EUROBANK ) την εισφορά των 90 Ευρώ. Στη συνέχεια μας
περνά το καταθετήριο της Τράπεζας είτε με e-mail (σκαναρισμένο), είτε με ΦΑΞ στο 2310 237769, ώστε να πιστοποιήσει την
κατάθεση εισφοράς που ισχύει για 1 έτος.
β) Εάν δεν διαθέτει e-mail, συμπληρώνει την αίτηση, καταθέτει την εισφορά του και στην συνέχεια μας περνά με ΦΑΞ
στον αριθμό 2310 237769, την αίτηση και το καταθετήριο μαζί.
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΦΟΥ ΛΑΒΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ σας στέλνουμε ταχυδρομικώς το αυτοκόλλητο
σήμα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. – πληροφορίες για το τι σημαίνει να είναι κάποιος μέλος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., τα πλεονεκτήματά σας,
λόγους χρήσης του 801 11 24 24 24, σχέδια ανάπτυξης της παροχής υπηρεσιών και πολλά άλλα που θα σας είναι χρήσιμα.
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα βρίσκετε πολλά νέα για τον χώρο μας μια που φιλτράρουμε τις πληροφορίες
και επιλέγουμε τις έμμεσα ή άμεσα χρήσιμες σε επαγγελματίες του χώρου μας.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ θα λαμβάνετε κάθε τόσο χρήσιμες πληροφορίες, ενημέρωση,
ανακοινώσεις, πρόγραμμα για ημερίδες & σεμινάρια, στοιχεία που μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα
www.paskedi.gr .
ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα σας το στέλνουμε είτε ταχυδρομικώς, είτε θα το
επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας σε ειδικό χώρο, όπου θα υπάρχουν σταδιακά όλα τα τεύχη.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΤΟΜΑ θα είμαστε σε θέση να σας στείλουμε ΔΩΡΕΑΝ τον Οδηγό Υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ. ο
οποίος θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας.
ΩΣ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ έχετε την ηθική υποχρέωση στήριξης του κλάδου μας, ώστε να ενισχύεται συνεχώς για να μπορεί να
σας στηρίξει ακόμα περισσότερο. Τι χρειάζεται να κάνετε; Τρία πολύ απλά και εύκολα βήματα:
Α) ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟ 801 11 24 24 24 και να γνωριστούμε έστω και τηλεφωνικώς (η χρέωση είναι μια
αστική μονάδα).
Β) ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε άλλους επαγγελματίες της περιοχής σας ή ακόμη και στο τοπικό σωματείο
σας (μας έχουν καλέσει 12 διαφορετικά σωματεία, έχουν γίνει ομιλίες της Προέδρου Κας Κωνσταντίνου και στην συνέχεια
έγιναν εκατοντάδες εγγραφές). Οι φίλοι σας του χώρου εστίασης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 801 11 24 24 24,
να χρησιμοποιήσουν την αίτηση που σας στείλαμε και με τις ίδιες οδηγίες να γίνουν ΚΑΙ ΑΥΤΟΊ ΕΝΕΡΓΆ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Γ) ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ, καταγγελίες, παράπονα, περίεργα φαινόμενα εκμετάλλευσης
επαγγελματιών του κλάδου, αποκόμματα από εφημερίδες της περιοχής σας για περίεργα συμβάντα που αφορούν τον χώρο
μας, προτάσεις σας, ιδέες σας, οτιδήποτε εσείς αποφασίσετε με την άδεια να χρησιμοποιηθούν, είτε απέναντι στην
Κυβέρνηση και τα Υπουργεία (στις επαφές μας μαζί τους), είτε στο περιοδικό μας, είτε στην ιστοσελίδα μας. ΝΑΙ σας
ζητούμε ως μέλος να μας ενημερώνετε για θέματα της περιοχής σας σαν ανταποκριτής μας, χωρίς να ανακοινώνουμε το
όνομά σας σε κανέναν. Η επικοινωνία αυτή έχει μόνον έναν στόχο: την βελτίωση και ισχυροποίηση του κλάδου μας στην
περιοχή σας και την μείωση της εκμετάλλευσης των επαγγελματιών του χώρου μας από ‘διάφορους περίεργους’.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΜΕ ΑΝΕΞΟΔΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ
ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΖΥΓΙΑ ‘ΚΑΠΟΙΩΝ’ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΦΩΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

‘ΠΑ. Σ. Κ. Ε. ΔΙ.’
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Visit: www.paskedi.gr

Contact: info@paskedi.gr

paskedihellas2004@yahoo.gr

Κύριε Δίντσιο,
Σας στέλνω τις πληροφορίες που χρειάζεστε προκειμένου να προετοιμάσετε την παρουσίαση της επιχείρησης για την σελίδα
προμηθευτών του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Συμπληρώστε όσα σημεία εσείς επιθυμείτε και προσθέστε όσα άλλα χρειάζεται. Για
φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να κατεβάσουμε μετά από υπόδειξη σας, εικόνες από web sites προμηθευτών σας ή του δικού
σας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
-ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΑΦΩΝ:
-ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
-ΠΡΟΣΩΠ. ΤΗΛ:
-ΚΛΑΔΟΣ:
-ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
-ΑΦΟΡΟΥΝ:
-ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΓΚΕΣ:
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ISO.
-ΔΙΟΙΚΗΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
(Αριθμός)
-ΣΤΕΛΕΧΗ:
-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
(Αριθμός)
-ΕΔΡΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
-ΤΗΛ.:
-ΦΑΞ :
-E-mail:
-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:
1)
2)
3)
-ΔΥΝΑΤ. ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΜΩΝ:
-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:
-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΧ. 3
-ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΧ 3
Η βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία με προμηθευτή είναι να συμμετέχει οπωσδήποτε στη σελίδα
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ με ετήσιο κόστος προσφοράς τα 500 Ευρώ που ισχύει μόνον για 50 επιχειρήσεις. Κατόπιν μπορούμε να
συνεργαστούμε και σε άλλα θέματα με προνομιακό κόστος (40% κάτω από πίνακα τιμών).
Κάθε παρέμβαση στην σελίδα προμηθευτών κοστίζει εξτρα 50 ΕΥΡΩ. Ο προμηθευτής θα πρέπει να μας στείλει
ολοκληρωμένη ‘εικόνα’ για να γίνει η επέμβαση μια φορά και ολοκληρωμένα. Αυτό μπορεί να γίνεται μέχρι 4 φορές τον
χρόνο.
Το ετήσιο κόστος συμμετοχής των 500 Ευρώ μπορεί να γίνει κατάθεση στην EUROBANK στον λογαριασμό 0026-0079-970100805432 (ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) με την ένδειξη: Εισφορά προς ΠΑΣΚΕΔΙ για διαφήμιση
στην ιστοσελίδα.
Κατόπιν το καταθετήριο το στέλνετε στο Φαξ 2310 237769.
Στη συνέχεια σας στέλνουμε απόδειξη είσπραξης εισφοράς και ειδικό συμφωνητικό με το οποίο εξασφαλίζετε την συμμετοχή
σας στην υποσελίδα των προμηθευτών του www.paskedi.gr .
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δεν υπάρχει θέμα Φ.Π.Α..
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΡΜΟΥ 53 – ΤΚ 54623 ΚΕΝΤΡΟ – ΤΗΛ. 2310 237770
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 97 – 11745 – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΤΗΛ. 210 9236550
(Α.Μ. 7597 - 3/8/2004 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 801 11 24 24 24 με μια αστική μονάδα χρέωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι προμηθευτές κλείσουν συμφωνία συμμετοχής στη σελίδα προμηθευτών της ιστοσελίδας του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
μέχρι 31/1/2006, έχουν δικαίωμα να προτείνουν μέχρι δυο νέους προμηθευτές με την ίδια οικονομική συμμετοχή, αρκεί να
κλείσουν την συμφωνία τους μέσα στον Φεβρουάριο.
Όσοι προμηθευτές κλείσουν συμφωνία μέσα στον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2006, θα έχουν προνομιακές τιμές σε όλες τις
μορφές διαφήμισης μέσω ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., διαδικτυακή ή έντυπη.

Σας ευχαριστώ
Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

