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 ΘΕΜΑ: “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ” 

 

 Ιστορικό: Το Πανελλήνιο Σωματείο καταστημάτων και καταναλωτών Εστίασης και 

διασκέδασης με δ.τ. (ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.ΔΙ.), με έδρα στην Θεσσαλονίκη, έχει ζωή έντεκα (12) χρόνων και 

απαριθμεί εκατοντάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα, τα οποία απολαμβάνουν και χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες του. Στόχος - Σκοπός του σωματείου μας, είναι η προστασία των συμφερόντων των μελών 

του, κυρίως σε καταστήματα εστίασης, αλλά πλέον και σε καταναλωτές (σε συνεργασία με αρμόδιους 

φορείς, Υπουργεία, Οργανισμούς και Διεθνείς Συνδέσμους Υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Επιχειρήσεων). 

 Τελευταία ο σύνδεσμός μας δραστηριοποιείται και στο χώρο εκπαίδευσης των επιχειρηματιών 

- εργαζομένων, με καταρτισμένα σεμινάρια από έμπειρο προσωπικό. 

 Το σημαντικό στοιχείο που μας χαρακτηρίζει είναι ότι είμαστε ο μοναδικός Πανελλήνιος 

επίσημος φορέας σε θέματα εστίασης, με σκοπό την εξέλιξη και ανάπτυξη του κλάδου, με την 

εγγραφή των μελών του εντελώς δωρεάν , για το σκοπό αυτό. 

 Επίσης το σωματείο μας συνεργάζεται με Πανελλήνιο δίκτυο έμπειρου και καταρτισμένου 

προσωπικού, που είναι έτοιμο να αναλάβει και να διεκπεραιώσει κάθε πρόβλημα που θα προκύψει 

στον κλάδο της Εστίασης, όπως δικηγόροι, μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων κ.ά.  

  

 Πρόταση: Επειδή τα τελευταία δύο χρόνια πέραν των δραστηριοτήτων και των σεμιναρίων 

που πραγματοποιούμε, παρατηρήσαμε ότι απευθύνονται σε εμάς πολλοί νέοι επιχειρηματίες, από 

όλη την Ελλάδα, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της εστίασης, βρίσκοντάς 

μας από το διαδίκτυο, ζητώντας μας να αναλαμβάνουμε την νέα επιχείρηση τους από το πρώτο 

στάδιο (τα συμβόλαια μίσθωσης) μέχρι το τελικό στάδιο (έναρξη και διάθεση των προϊόντων). 

 Συνεπεία αυτού και από την εμπειρία μας παρατηρούμε διάφορα προβλήματα στους νέους 



και άπειρους εκκολαπτόμενους καταστηματάρχες, που πέραν του διαδικαστικού για την έκδοση μίας 

νέας άδειας (πυροσβεστική, υγειονομικό κλπ), οφείλονται σε έλλειψη γνώσης και επιπολαιότητας – 

ενθουσιασμού για να ανοίξουν μία νέα επιχείρηση. 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και να καθυστερεί η έκδοση των αδειών τους, 

καθώς η προέγκριση που εφοδιάζονται από τον αρμόδιο Δήμο, ανέρχεται συνήθως από τρεις (3) 

έως έξι (6) μήνες και δεν επαρκεί. Το παραμικρό λάθος τους, όπως η κατασκευή του καταστήματος, 

ο λάθος σχεδιασμός των δικτύων κα, τους κατευθύνει εκτός προγράμματος και συνεπώς εκτός των 

χρονικών ορίων που ορίζει ο Νόμος. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να βεβαιώνονται 

παραβάσεις και σφραγίσεις των καταστημάτων πριν ακόμα πραγματοποιήσουν έναρξη στην 

επιχείρηση τους, με συνέπεια την οικονομική τους καταστροφή. 

 Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας θέσουμε την πρόταση μας σαν επίσημο 

Πανελλήνιο Σωματείο του κλάδου καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης: θα θέλαμε και 

χωρίς καμία επιβάρυνση από το κράτος ή τους καταστηματάρχες να 

προβαίνουμε σε τυπική ενημέρωση, με τη σύμφωνη γνώμη των καταστηματαρχών, πριν την 

κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση νέων αδειών καταστημάτων εστίασης και 

διασκέδασης από αυτούς στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα και 

καθυστερήσεις.  

  Επίσης έχουμε παρατηρήσει σε άλλους κλάδους ότι σωματεία ενημερώνουν και 

προστατεύουν τα μέλη τους, από τους δύσκολους και δύσβατους δρόμους τους οποίους πρόκειται 

στο μέλλον να  διαβούν πχ κρεοπώλες: που σύμφωνα με το ΠΔ 468/90 προϋπόθεση για την 

επαγγελματική εκπαίδευση των νέων κρεοπωλών και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους, είναι 

η πιστοποίηση από τον επίσημο φορέα τους που και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι σωματείο. 

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

 Ζητούμε με Υπουργική Απόφαση, κάθε νέος και υφιστάμενος καταστηματάρχης ή 

επιχειρηματίας, να είναι εγγεγραμμένος σε Σωματείο Πανελλήνιας Εμβέλειας για την έκδοση 

οποιασδήποτε άδειας αιτηθεί. Επίσης θα τους χορηγούμε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ πιστοποιητικό 

εγγραφής και ενημέρωσης καλής λειτουργίας σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σκοπός των 

προαναφερόμενων είναι η αποφυγή ταλαιπωρίας των επιχειρηματιών και καταστηματαρχών και ή 

αποφυγή της μαύρης εργασίας.  

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

     


