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Θεσσαλονίκη 03 Δεκεμβρίου 2009 
 

Προς ΑΕΠΙ 
 
Κύριοι, 
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. είναι ο Σύνδεσμος που προασπίζει τα συμφέροντα 150.000 
καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος ανά την Ελλάδα. 
Μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Ενεργά και εν δυνάμει είναι Εστιατόρια, Ταβέρνες, 
Ψαροταβέρνες, Πιτσαρίες, Fast Food, Μπουγατσατζίδικα, Καφετέριες, Παραδοσιακά 
Καφενεία, Bar, Club, Beatch Bar, Κέντρα Διασκέδασης.  
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. προκειμένου να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές στα μέλη του, έχει 
προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. 
 
Μετά από αλλεπάλληλες επαφές που είχαμε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, συζητήσαμε 
τρόπους συνεργασίας ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και ΑΕΠΙ, τους οποίους από κοινού 
αποδεχθήκαμε και παραθέτουμε εγγράφως. 
 

1) Δεν θα αυξηθεί ο Τιμοκατάλογος της ΑΕΠΙ για τα έτη 2009 και 2010 και εάν 
είναι δυνατόν να υπάρξει εκπτωτική πολιτική ΜΟΝΟ για τα μέλη του 
ΠΑΣΚΕΔΙ. 

2) Να σταματήσει κάθε δικαστική απαίτηση ΜΟΝΟ από τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ, να 
αφαιρούνται τόκοι, δικαστικά έξοδα, προσαυξήσεις και με αρκετές μηνιαίες 
δόσεις να γίνεται η αποπληρωμή του ποσού προς την ΑΕΠΙ και σε κάθε 
περίπτωση ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα διαιτητεύει για την ομαλή διεκπεραίωση.  

3) ΜΟΝΟ για τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ να γίνεται 
12μηνος διακανονισμός αποπληρωμής της κατ’ έτος οφειλής προς την ΑΕΠΙ, 
είτε με επιταγές, είτε με συναλλαγματικές, είτε με πιστωτικές κάρτες που 
από κοινού θα φροντίσουμε για την έκδοσή τους. 

4) Η από κοινού συνεργασία ΠΑΣΚΕΔΙ και ΑΕΠΙ, προς όφελος του κλάδου των 
καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, να ανακοινωθεί σε όλα τα ΜΜΕ με 
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ και να τοποθετηθούν banner στις ιστοσελίδες και των δύο, 
δηλώνοντας την συνεργασία.  

 
Όπως είναι κατανοητό, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ομαδικά, συντονισμένα, άμεσα 
και πρωτοποριακά. Διαθέτουμε τη θεσμική δύναμη να εισχωρούμε στον κλάδο της 
εστίασης και της διασκέδασης, λύνοντας πολλά και σοβαρά προβλήματα, που μέχρι 
τώρα δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Προτείνουμε τρόπους επίλυσης, αλλά και 
ανάπτυξης.  
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Φανταζόμαστε πως οι συλλογισμοί μας, σας είναι οικείοι, μετά τις επαφές μας, γι’ 
αυτό και με λίγα λόγια θα συνοψίσουμε τη φιλοσοφία που αναπτύξαμε, για το 
συγκεκριμένο θέμα. Η στρατηγική συμμαχία του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με την ΑΕΠΙ, μπορεί να 
δώσει μια νέα διάσταση στις επιλογές των επιχειρηματιών της εστίασης και της 
διασκέδασης.  
 
Αναμένοντας την απάντησή σας. 
 
                                Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
Νίκη Κωνσταντίνου                                                          Ηλίας Καλιώρας 
Πρόεδρος                                                                       Γενικός Γραμματέας 
            

 

 


