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ΘΕΜΑ: ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης ιδρύθηκε το 

2004 με Α.Μ. 7597 - 3/8/2004 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Μέλη του Συνδέσμου γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν επάγγελμα στον 

κλάδο των καταστημάτων εστίασης, διασκέδασης και συναφών επαγγελμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα μέλη του Συνδέσμου είναι:  

 

Εστιατόρια - Καφετέριες - Αναψυκτήρια - Κέντρα Διασκέδασης - Κυλικεία - 

Οινομαγειρεία - Ταβέρνες - Ψαροταβέρνες - Ψητοπωλεία - Οβελιστήρια – 

Πιτσαρίες - Κυλικεία Μεγάρων-Σχολείων-Δημοσίων Θεαμάτων-Ιδρυμάτων-

Κλινικών - Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν Συνεστιάσεις - Λέσχες - Καφενεία - 

Internet Café - Καταστήματα Αναψυχής - Μπαρ - Ανοιχτά Μπαρ - Σνακ Μπαρ - 

Ζυθοπωλεία / Μπυραρίες - Fast Food - Κινητές Καντίνες - Αυτόματοι Πωλητές - 

Κρεπερί - Μπουγατζάδικα - Κρουαζιερόπλοια - Πλοία Γραμμών 
 

Αυτό όμως είναι μόνον η αρχή μια σειράς σοβαρών τομέων. Η γκάμα των θεμάτων με τα 

οποία ασχολείται ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. περιγράφεται συνοπτικά με τα κάτωθι τέσσερα 

σημεία: 

 

   1) Επαγγελματίες του κλάδου Εστίασης & Διασκέδασης (Καταγεγραμμένοι στα 

Επιμελητήρια 150.000. Πολλοί λένε ότι αγγίζουν τις 200.000 με τα εποχιακά των νησιών 

και παραλίων. Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. προετοιμάζει το κλαδικό περιοδικό ‘150.000’ το οποίο 

κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει τις 150.000 φύλλα τον μήνα.) 

  

   2) Εργαζόμενοι στον κλάδο (κυμαίνονται από 450.000 – 800.000 σε υψηλή σαιζόν – ο 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ετοιμάζει το ειδικό περιοδικό-εφημερίδα ‘700.000’ με υποχρεώσεις και 

δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο, που μαζί με τους επιχειρηματίες υπόκεινται σε 

έλεγχο από τον ΕΦΕΤ για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων (Υπάρχει συνεργασία 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. - ΕΦΕΤ). 

 

   3) Το καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας (τα 11.000.000 των κατοίκων που αγοράζουν 

υπηρεσίες από τα καταστήματα Εστίασης και Διασκέδασης και δέχονται την 

εξυπηρέτηση των εργαζομένων. Δημιουργούμε το περιοδικό-εφημερίδα του Καταναλωτή 

με τίτλο ‘11.000.000’) 

 

   4) Τους επισκέπτες στην Ελλάδα (τουρίστες) που αγοράζουν υπηρεσίες από τα 

καταστήματα Εστίασης και διασκέδασης και δέχονται την εξυπηρέτηση των 

εργαζομένων. Δημιουργούμε την ιστοσελίδα του CONSUMERS’ EUROPEAN INTERNET 

CLUB, σε τέσσερις έως έξι γλώσσες, ώστε ο ‘ξένος επισκέπτης’ να ενημερώνεται για τις 

συνθήκες που θα βρει στην Ελλάδα, προτάσεις ιδέες κλπ. Η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται 

σε όλους τους Tour Operators του κόσμου και θα αποτελέσει πληροφοριακό κόμβο σε 

θέματα Αστικής Ευθύνης, Νομοθεσίας και δυνατοτήτων συνεργασιών με Ελληνικές 

τουριστικές επιχειρήσεις. 

 

 

 

 



 

   Στα πλαίσια αυτά επιζητούμε στρατηγικούς χορηγούς, διαφημιζόμενους, 

επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων, συνεργασίες με Προμηθευτές του κλάδου μας, με 

σκοπό της ανάπτυξη των ως άνω περιοδικών και εφημερίδων και άλλων θεμάτων 

Δημοσίων Σχέσεων, Σχολής Επιμόρφωσης Επαγγελματιών του Κλάδου μας, 

Σεμιναριακά Προγράμματα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Ημερίδες σε Νομαρχιακό 

επίπεδο και πολλά άλλα.  
 

   Όμως ο κλάδος μας απαρτίζεται από επαγγελματίες, εργαζόμενους, οδηγούς 

αυτοκινήτων, ασφαλισμένους στο ΤΑΕ και ΙΚΑ, οικογενειάρχες, οικογένειες, 

καταστήματα κλπ, οι οποίοι είναι εν δυνάμει ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Επομένως αποτελούν 

υποψήφιους πελάτες τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες όλων των επιχειρήσεων που 

ενεργούν στην Ελλάδα, και το όφελος των χορηγών και διαφημιζόμενων αυξάνει ακόμη 

περισσότερο, αν αναγάγουμε τα 150.000 συνολικά μέλη του κλάδου και τους 700.000 

εργαζόμενους σε οικογένειες.  
 

   Τότε θα δούμε ότι μιλάμε για περισσότερα από 3.000.000 άτομα, χωρίς ακόμη να 

συμπεριλάβουμε το συνολικό καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας (11.000.000) και τις 

δυνατότητες που θα έχει το CONSUMERS’ EUROPEAN INTERNET CLUB, που είναι 

κλάδος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και θα ασχολείται με τους ξένους επισκέπτες (8 – 10.000.000). 
 

   Τα ανωτέρω θέματα δημιουργούν την ανάγκη εξεύρεσης στρατηγικών συνεργασιών & 

στρατηγικών χορηγών για διαφημίσεις πανελλαδικής κλίμακας, ως και επαγγελματιών 

που θα στηρίξουν διαφημιστικά θέματα τοπικής εμβέλειας κυρίως στις μεγάλες πόλεις 

της Ελλάδας.  
 

Αν τα ανωτέρω τυγχάνουν του ενδιαφέροντός σας, θα χαρούμε να το συζητήσουμε. 

 

 
Η Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ. 

Νίκη Κωνσταντίνου 

 

Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 

  Κιν. 6998 428 775 

 

www.paskedi.gr  

info@paskedi.gr  

paskedihellas2004@yahoo.gr  

ΕΡΜΟΥ 53 – 54 623 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2310 237770 – FAX 2310 237769 

&    801 11 24 24 24 

 

Θεσσαλονίκη  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ. 
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