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Κο Κάτσικο Γεώργιο 

 

Θεσσαλονίκη  15/02/2013 

 

 

Θέμα : Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, 

Ο “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης” (ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) α-

ποτελεί επίσημο όργανο της Πολιτείας και ιδρύθηκε το 2004 με την υπ’ αριθ. 19242 / 2004 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και καταχωρήθηκε στα βιβλία 

Μητρών Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αρ. 7597 / 2004, ενώ αριθμεί 

σήμερα περί τα 3.500 μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στην πόλη 

σας, με συνεχώς αυξανόμενη τάση.  

 

Έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τη συνένωση όλων των μελών που δραστηριοποιούνται σε 

επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των 

οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών τους συμφερόντων, στο 

πλαίσιο εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, καθώς και την προβολή των προβλημάτων 

και αιτημάτων των μελών του και των προτάσεων για τη λύση και ικανοποίησή τους.  
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Η εκπλήρωση των παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενων σκοπών επιδιώκεται και με την 

άριστη συνεργασία του Συνδέσμου με όλα τα αρμόδια όργανα της πολιτείας για την περι-

φρούρηση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών 

του. 

Στη σημερινή εποχή, υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι αναγκαίο 

και απαραίτητο οι διοικούντες της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι σύμμαχοι και συμπαρα-

στάτες του κλάδου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να κατανοούν  την α-

γωνία των επιχειρηματιών και να τους υποστηρίζουν ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν 

προς όφελος, τόσο των ιδίων, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού τους.   

 

Η πρότασή μας 

 

Διοργάνωση, από κοινού, ημερίδων με τη συνδρομή της επιστημονικής ομάδας του Συνδέ-

σμου μας (Νομικοί, Φοροτεχνικοί κ.ά.), οι οποίοι θα αναπτύσσουν θέματα που συνδέονται 

με τον κλάδο μας και εντάσσονται ευρύτερα σε θέματα δικαιοδοσίας κάθε Δήμου.  

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται:  

 

● Ηχορρύπανση και τρόποι αντιμετώπισής της  

● Ωράριο λειτουργίας Κ.Ύ.Ε. 

● Έκδοση άδειας μουσικών οργάνων και ο συσχετισμός με την ΑΕΠΙ 

● G.E.A. Οργανισμοί Συγγενικών Δικαιωμάτων μουσικής και ποιοι τους προώθησαν  

● Κανόνες συμμόρφωσης σε πολεοδομικές παραβάσεις (π.χ. πέργκολες ) και καταλήψεις 

κοινόχρηστων χώρων 

● Δικαιοδοσίες Δήμου και Κτηματικής Υπηρεσίας 

● Τήρηση φακέλων που επιβάλλονται βάσει Νόμου, ώστε να είμαστε νομότυποι 

● Ενημέρωση για τον Αντικαπνιστικό Νόμο και πως αποφεύγουμε επιβολή προστίμων 

● Εκπαίδευση επιχειρηματιών και προσωπικού σε θέματα υγιεινής. Σεμινάρια ΕΦΕΤ 

● Αποφυγή συμμετοχής του κλάδου μας στον αλκοολισμό ανηλίκων 

● Ανάπτυξη κοινωνικού προφίλ και παροχή εκπτώσεων επί του τιμοκαταλόγου σε άπορους 

και καταναλωτές κατόχους κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ 

● Ασφαλιστικά, Νομικά και Φοροτεχνικά θέματα 

 



Επιπρόσθετα, για την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου του Δήμου, ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα το 

προβάλλει, τόσο μέσω της ιστοσελίδας που διαθέτει (www.paskedi.gr με 100.000 επισκέ-

πτες κάθε μήνα, σύμφωνα με μετρήσεις της εταιρίας μετρήσεων alexa), όσο και από την 

κλαδική εφημερίδα μας με τίτλο ‘’ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ’’, που θα κυκλοφορεί σε 10.000 

φύλλα κάθε δίμηνο πανελλαδικά, με πρώτο τεύχος σύντομα.   

 

Κύριε Δήμαρχε, 

 

Στην επίπονη προσπάθειά σας να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα του επιχειρηματικού κό-

σμου, ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα βρίσκεται δίπλα σας ώστε, όλοι μαζί και μέσα από κοινές δράσεις, να  

συμβάλλουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Γνωρίζουμε πως μέσα στη δίνη της 

επιχειρηματικότητας, η παραβατική συμπεριφορά είναι σύνηθες φαινόμενο και οφείλεται 

στην πολυνομία ή ακόμη και στην κακή πρόθεση. Στην τελευταία περίπτωση, εμείς ως 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος, θα εργαστούμε για να περιορίσουμε τέτοια φαινόμενα, ενισχύ-

οντας μαζί σας, τα υγιή φαινόμενα του “ επιχειρείν”.  

 

Στην προσπάθεια αυτή και για την υποβοήθηση του έργου σας, ο ΠΑΣΚΕΔΙ μπορεί να διε-

νεργεί ‘’αυτοελέγχους’’ συστατικού χαρακτήρα, σε όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος της πόλης σας, με την συναίνεση πάντα της Δημοτικής Αρχής.  

 

Κύριε Δήμαρχε, 

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε, πως την επόμενη Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και 

περί ώρα 12.00 μεσημβρινή, η Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα 

βρίσκονται στην Πόλη σας και επιθυμούν να σας γνωρίσουν, στα πλαίσια της Ελληνικής 

φιλοξενίας και Πολιτισμού που σας διακρίνουν. 

Αναμένοντας από εσάς την ακριβή ώρα. 

 

Με τιμή, 

 
Η Πρόεδρος 

 

 

Νίκη Κωνσταντίνου 

 

Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

Ηλίας Καλιώρας 
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