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Θεσσαλονίκη 18/10/08 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, υποψήφια μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σας χαιρετίζουμε, 
 
   Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
(ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.), παρακολουθεί άμεσα εδώ και έντεκα χρόνια, από την ίδρυσή του, 
τα τεκταινόμενα στον κλάδο μας, όχι μόνον σε τοπικό μα και σε πανελλήνιο 
επίπεδο. Η έρευνα όμως στα θέματα και τα προβλήματα, ξεκίνησε πριν από πολλά 
χρόνια. Η διαπίστωση της ‘μη επίλυσης χρόνιων προβλημάτων’ ήταν που μας 
έφερε μπροστά στην απόφαση της ίδρυσης του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
‘ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’ που ευελπιστούμε να γίνετε μέλη του, όπως χιλιάδες άλλοι. 
 

Αυτό ήταν τελικά ωφέλιμο. Ωφέλιμο για όλα τα μέλη μας. Η επίλυση των 
προβλημάτων έχει αρχίσει. Αναμένουμε την δραστηριοποίησή σας σε θέματα όπως:   
 

1) Κατάργηση του Δημοτικού Φόρου 2% και 5% με Δικαστήρια στο ΣτΕ 
γκρουπαριστά σε κάθε Δικαστήριο 15 συνάδελφοι μαζί του ιδίου όμως 
Δήμου, για μετρίαση των Δικαστικών εξόδων. Ήδη τα γκρουπ ξεκινούν στην 
Θεσσαλονίκη. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή και οργανωθείτε. Στην κάθε 
επιχείρηση θα στοιχίσει περίπου 270 Ευρώ. Δεν αξίζει τον κόπο να 
προσπαθήσουμε; Δεν θα καταστραφούμε οικονομικά. Εξ άλλου ο Δήμος μας 
τα παίρνει χοντρά. Ως πότε θα γίνεται αυτό; Με το συγκεκριμένο Δικαστήριο 
διεκδικούμε και όλο το παλιό 2% και 5% που πληρώσαμε με 6% τόκο πίσω. 

2) Τέρμα στο χαράτσι των Οργανισμών ΑΕΠΙ και GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ. 
Ορίζουμε πλέον εμείς την τιμή που πρέπει να πληρώνουμε σε αυτούς και όχι 
αυτοί σε εμάς. Ηδη κερδίσαμε Δικαστήριο εναντίον τους. Από συνάδελφο 
που απαιτούσαν 7.140 Ευρώ στην Περαία Θεσσαλονίκης, πλήρωσε μόνο 60 
Ευρώ. Τα γκρουπ ανά 10 συνάδελφοι μαζί ξεκίνησαν στην Θεσσαλονίκη. Το 
κάθε Δικαστήριο εναντίον τους θα στοιχίζει 120 Ευρώ για κάθε συνάδελφο. 
Το ευχάριστο είναι ότι θα κλειδώνει η πολύ χαμηλή τιμή εφ όρου ζωής 
πλέον, ασχέτως των αυξήσεων που θα βάζουν κάθε χρόνο οι ως άνω 
οργανισμοί.  

3) Τέρμα στο κυνήγι με τα πρόστιμα του ΙΚΑ για τους ανασφάλιστους 
εποχιακούς υπαλλήλους μας. Ειδική Σύμβαση που συντάχθηκε από τους 
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Νομικούς μας για την διασφάλισή μας και από το ΙΚΑ και από την 
Επιθεώρηση Εργασίας. 

4) Τέρμα στις σφραγίσεις των καταστημάτων μας με 3 μηνύσεις, αρκεί εάν 
είναι δυνατόν αυθημερόν να ενημερώνεται το Νομικό μας τμήμα για το κάθε 
επικίνδυνο έγγραφο που παραλαμβάνετε. 

5) Τέρμα τα ποσά που χρεώνουν οι Δήμοι για τους κοινόχρηστους χώρους. Με 
ένα απλό Δικαστήριο κόβουμε τα ποσά αυτά τουλάχιστον στη μέση. 

6) Τέρμα στις ανώνυμες καταγγελίες. Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος να 
μαθαίνουμε τον καταγγέλλοντα άμεσα και εάν υπάρχει αυτόφωρη 
διαδικασία για εμάς να μπαίνει και αυτός μέσα. 

7) Ποτέ μην υπογράψετε οποιοδήποτε έγγραφο είτε αφορά κλήση, είτε επίδοση 
από Δικαστικό Επιμελητή, χωρίς να αναγράφετε πριν υπογράψετε την 
φράση ‘’ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ’’.  

8) Μηνύσεις χωρίς την υπογραφή παραλαβής του Επιχειρηματία ή του 
υπευθύνου της επιχείρησης καταρρίπτονται Δικαστικά από το Νομικό μας 
τμήμα. 

9) Μετά την ηχομέτρηση από το αστυνομικό όργανο του επιβάλλουμε να 
γράψει επάνω στην κλήση (είναι εκ του Νόμου δικαίωμά μας), ότι η 
ηχομέτρηση έγινε κάτω από το ηχείο και ότι το ηχόμετρο που διενεργήθηκε 
η μέτρηση πληροί προδιαγραφές ΕΛΟΤ 869. 

10) Πολεοδομικές παραβάσεις. Ενημερωθείτε από δικούς μας μηχανικούς πως 
μπορείτε να νομιμοποιηθείτε.  

 
Συνάδελφοι ψηλά το κεφάλι. Εμείς είμαστε οι πολλοί. Εμείς θα είμαστε και οι 
νικητές. 
 
 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και 
συγκεκριμένα στον κ. Καλιώρα Ηλία στα τηλ: 2310 932420 fax: 2310 932420 
κινητό 6993 909353 e-mail: paskedi@paskedi.gr ή να επισκεφθείτε τα γραφεία του 
Συνδέσμου Χειμάρας 30 (Περιοχή Μπότσαρη παλιό ΚΤΕΛ Χαλκιδικής) Θεσσαλονίκη.  
 
                                                                                                                           
Με εκτίμηση                                                                                          

 

Νίκη Κωνσταντίνου 

Πρόεδρος 
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