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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για τα προβλήματα του 
κλάδου Εστίασης και Διασκέδασης, αλλά και τους τρόπους 
αντιμετώπισή τους διοργάνωσε τη Δευτέρα το απόγευμα το 
Επιμελητήριο Άρτας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης. 

Το Επιμελητήριο Άρτας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει την 
ημερίδα γνωρίζοντας το θεσμικό κενό και συνειδητοποιώντας την 
ανάγκη για ουσιαστική εξειδικευμένη και λειτουργική ενημέρωση των 
μελών του. 

 Όπως τόνισε, στο χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας του 
Επιμελητηρίου Άρτας Μάνθος Φώτης «στόχος της εκδήλωσης είναι η 
ανάδειξη, συζήτηση και υπέρβαση των καθημερινών «καυτών» 
προβλημάτων του κλάδου και τελικά η διατύπωση προτάσεων που όχι 
μόνο θα δίνουν πρακτικές απαντήσεις, αλλά και θα συνενώνουν όλες 
τις διάσπαρτες και αναντιπροσώπευτες δυνάμεις της περιοχής μας, 
ώστε να καταστούν δυναμικότερες και αποτελεσματικότερες σε ότι 
αφορά τις αυτονόητες διεκδικήσεις τους».    

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε το μέλος του ΔΣ και 
επαγγελματίας του κλάδου Σπύρος Παπαηλίας, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα σύστασης Σωματείου Επαγγελματιών 
Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης στην Άρτα. Όπως επισήμανε 
η εκδήλωση μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την δημιουργία του, 
ώστε επιτέλους να υπάρχει εκπροσώπηση στους τοπικούς φορείς, οι 
οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις για σειρά θεμάτων που τους αφορούν. 
Στο ίδιο πνεύμα, η πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ Νίκη Κωνσταντίνου 
παρότρυνε τους Αρτινούς επιχειρηματίες να ενωθούν για να 
αποκτήσουν δύναμη και να είναι αποτελεσματικοί στις διεκδικήσεις 
τους και δεσμεύτηκε το Νομικό Τμήμα του Συνδέσμου να συντάξει το 
καταστατικό για τη σύσταση νέου Σωματείου στην Άρτα. 



Η κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε επίσης, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που 
έχει εξασφαλίσει ο ΠΑΣΚΕΔΙ και αφορά την εκπαίδευση των υπαλλήλων 
των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, πώλησης και  
μεταποίησης τροφίμων. Το Πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο τόσο για 
την επιχείρηση, όσο και για τους υπαλλήλους, αναμένεται να «ανοίξει» 
το επόμενο διάστημα και θα περιλαμβάνει δύο εβδομάδες θεωρητικά 
μαθήματα και μία εβδομάδα πρακτική εξάσκηση.  
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου δεσμεύτηκε δια του αντιπροέδρου της 
Απόστουλου Κεφάλα ότι θα αναλάβει την ενημέρωση των μελών του 
και τη διοργάνωσή του σε συνεργασία με τον ΠΑΣΚΕΔΙ. Για να ενταχθεί 
κάποια επιχείρηση στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει έστω και έναν 
εργαζόμενο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και 
πιστοποιητικό ΕΦΕΤ. 
Ο Γεν. Γραμματέας της ΠΑΣΚΕΔΙ Ηλίας Καλιώρας αναφέρθηκε στους 
«εισπρακτικούς φορείς» πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ΑΕΠΙ κ.ά 
στους οποίους οι επιχειρηματίες καταβάλλουν κάθε χρόνο σεβαστά 
ποσά ή σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλουν υπέρογκα πρόστιμα, 
υποστηρίζοντας πως μπορούν αν το επιλέξουν να απαλλαγούν από 
αυτό το κόστος. Όπως επισήμανε ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχει συνάψει συνεργασία 
με το ιντερνετικό ραδιόφωνο μετάδοσης μουσικής επένδυσης 
επαγγελματικών χώρων EL RADIO, και δίνει τη δυνατότητα στους 
επιχειρηματίες να επιλέξουν τη μουσική του καταβάλλοντας συνδρομή 
100 ευρώ ετησίως και σε νέους καλλιτέχνες να προβληθούν μέσω των 
Καταστημάτων Υειονομικού Ενδιαφέροντος. 
Οι επαγγελματίες του κλάδου, επισήμαναν τον διαρκή αγώνα 
νομιμότητας που δίνουν έχοντας να αντιμετωπίσουν το Δήμο, την 
Αστυνομία, το Τμήμα Εμπορίου, την Εφορία, το ΣΔΟΕ, την Επιθεώρηση 
Εργασίας, το Υγειονομικό, τον ΕΦΕΤ, το ΙΚΑ, τη ΔΕΗ, τη NOVA, τον ΟΤΕ, 
την ΑΕΠΙ, και μια σειρά άλλες υπηρεσίες και εταιρείες και έθεσαν σειρά 
ερωτημάτων για το πώς να αντιμετωπίσουν καταγγελίες για 
ηχορύπανση, ζητήματα νομιμότητας και προστίμων, τέλη χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων. 
Το προεδρείο του ΠΑΣΚΕΔΙ έδωσε ικανοποιητικές απαντήσεις και τους 
προέτρεψε να απευθύνονται στο νομικό τμήμα τους Συνδέσμου οι ίδιοι 
ή οι δικηγόροι τους για να τους κατευθύνουν κάθε φορά που έχουν να 
αντιμετωπίσουν κάποια καταγγελία ή επιβολή προστίμου κ.ά. 
Σε ότι αφορά ρο ύψος των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην 
Άρτα η κ. Κωνσταντίνου έδειξε να εκπλήσσεται επισημαίνοντας πως 
ίσως είναι τα υψηλότερα σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπε στη Χαλκιδική 
είναι μόλις 10 ευρώ ανά τ.μ. Δεσμεύθηκε μάλιστα, να βοηθήσει ο 



ΠΑΣΚΕΔΙ στη σύνταξη πρότασης-αιτήματος προς το Δήμο πριν τη 
διαμόρφωση των νέων τιμών και την έκδοση αδειών χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων.  
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