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Προς CLUB - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

 

Θεσσαλονίκη 12 Ιουνίου 2015 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΄΄Συμβολή για απεμπλοκή από ΑΕΠΙ και άλλους Οργανισμούς΄΄. 

 

Η συμμετοχή σας κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!!! 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης ( 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) ιδρύθηκε το 2004 με την  υπ΄ αριθ. 19242/2004 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Σήμερα, ο κλάδος των επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας, αριθμεί πάνω από 100.000 μέλη, εκ 

των οποίων τα 30.000 ήδη είναι εγγεγραμμένα στο Σύνδεσμό μας. 

Μεταξύ των σκοπών του είναι:  

 

→ Η συνένωση όλων των μελών που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των οικο-

νομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

συμφερόντων, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 

→ Η επεξεργασία και διαμόρφωση τουριστικής πολιτικής για την περαιτέρω α-

νάπτυξη και προβολή της χώρας μας, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα 

της πολιτείας.  

 

Εξάλλου, η συμμετοχή των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής στην τουρι-

στική προβολή και ανάπτυξη της Ελλάδας είναι αυταπόδεικτη και δεδομένη που 
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σημαίνει ότι, η αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων του κλάδου που παραμέ-

νουν ανεπίλυτα εδώ και πολλά χρόνια, θα δώσουν διέξοδο στην οικονομική του 

ανάκαμψη και θα αποτελέσουν, συνάμα, “προωθητικό” βραχίονα στην επίτευξη 

του “κοινού” μας στόχου που δεν είναι άλλος παρά η ενίσχυση της τουριστικής 

μας βιομηχανίας. 

 

Στην προσπάθεια αυτή, ουσιώδης κρίνεται η αγαστή συνεργασία ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

και κλάδου. 

Θα έχετε πληροφορηθεί τον αγώνα που δίνουμε εναντίον της ΑΕΠΙ και όλων των 

άλλων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, προκειμένου κάποια στιγμή, στο 

άμεσο μέλλον, όλοι εσείς, μέλη μας και εν δυνάμει μέλη, να γλυτώσετε από το 

΄΄βρώμικο΄΄ καθεστώς των ως άνω Οργανισμών . Για να πραγματοποιηθεί αυτό 

χρειάζεται αμφίπλευρη προσπάθεια. Εμείς σαν ΠΑΣΚΕΔΙ, αυτό που είναι να 

κάνουμε το κάνουμε εδώ και χρόνια. 

Ζητάμε από σας 

 Την βοήθειά σας για συνεργασία με τραγουδιστές/τριες, συνθέτες, 

στιχουργούς, μουσικούς, που επί χρόνια εσείς συνεργάζεστε, γνωστούς και 

άγνωστους, οι οποίοι ΑΜΕΣΑ (με την δική σας παραίνεση) να έρθουν σε επαφή 

μαζί μας, στα τηλέφωνα 2310 932420 ή 6983 161473 κ. Καλιώρα Ηλία Γενικό 

Γραμματέα, προκειμένου να ενημερωθούν για το τι θέλουμε να κάνουμε για το 

κοινό καλό όλων των πλευρών.  

Η πρώτη live Ελληνική βραδιά με τραγούδια απελευθερωμένα Πνευματικών 

Δικαιωμάτων μουσικής θα ανακοινωθεί ΑΜΕΣΑ από τον ΠΑΣΚΕΔΙ με ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΥΠΟΥ σε όλα τα ΜΜΕ. Φροντίστε λοιπόν οι καλλιτέχνες-συνεργάτες σας να 

δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή σε αυτήν. 

Παρακαλούμε μην το αμελήσετε. Η επαφή των καλλιτεχνών θα πραγματοποιείται 

με το όνομα της επιχείρησής σας. 

Με εκτίμηση 

 

Νίκη Κωνσταντίνου                                                                               Ηλίας Καλιώρας 

Πρόεδρος                                                                                                  Γεν. Γραμματέας 


