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Θέμα : Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και 

ΠΑΣΚΕΔΙ.  

Πρόσκληση ΠΑΣΚΕΔΙ για κατάθεση προτάσεων και για εκφορά 

απόψεων σε οποιοδήποτε θέμα αφορά καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.  

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης 

(ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) ιδρύθηκε το 2004 και αριθμεί σήμερα περί τα 1500 μέλη σε ολόκληρη 

την Ελλάδα. Έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων τη συνένωση όλων των μελών που 

δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, για την μελέτη, 

διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών και 

συνδικαλιστικών συμφερόντων, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού 

συνόλου καθώς και την προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των μελών του 

και των προτάσεων για τη λύση και ικανοποίησή τους. Η εκπλήρωση των παραπάνω 

ενδεικτικά αναφερόμενων σκοπών του συνδέσμου επιδιώκεται μεταξύ άλλων με την 

άριστη συνεργασία του συνδέσμου με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και εν γένει 

των οργανισμών και οργανώσεων που ασχολούνται με τον κλάδο στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό, με τη διεξαγωγή κάθε νόμιμης μορφής κινητοποίησης και 

δραστηριότητας για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη 

προβλημάτων και την περιφρούρηση των οικονομικών, επαγγελματικών και 

κοινωνικών συμφερόντων των μελών. 

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και με πρωταρχικό σκοπό την προάσπιση 

και προστασία των συμφερόντων των μελών μας, επιδιώκουμε την επίτευξη της 

καλύτερης δυνατής συνεργασίας με τους ΟΤΑ, πάντα προς την κατεύθυνση της 

προάσπισης των συμφερόντων των δημοτών και συνάμα επιχειρηματιών του κλάδου. 

Έτσι ζητούμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Δήμο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει και άπτεται της 

λειτουργίας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό, μας 

δίνεται η δυνατότητα να καταθέτουμε τις προτάσεις μας, ούτως ώστε οποιαδήποτε 
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απόφαση να μην λαμβάνεται ερήμην των καταστηματαρχών αλλά πάντα λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κλάδου, ενός κλάδου που πλήττεται σε 

ύστατο βαθμό τις μέρες μας. Επιπλέον παρακαλούμε να καλούμαστε σε ακρόαση πριν 

από οποιαδήποτε σχετική απόφαση πρόκειται να λάβει ο Δήμος ή κάποιο όργανο 

διοίκησης του (πχ δημοτικό συμβούλιο).  

Με τιμή 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                             Ηλίας Καλιώρας 

Πρόεδρος                                                                             Γεν. Γραμματέας 
 

 

 


