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ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.; 

 

Είναι ένα ερώτημα και μάλιστα εύλογο: Γιατί να είναι κάποιος μέλος του 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και να μην ακολουθήσει τον δρόμο της μοναξιάς που έτσι κι’ 

αλλιώς ακολουθούσε μέχρι τώρα;  Θα προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε. 

1. Διότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένας αξιόλογος φορέας να στηρίξει 

τα συμφέροντα και τα δικαιώματα σας, πλην του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

2. Διότι αν δεν είστε μέλος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. δεν θα μπορείτε να 

ενημερωθείτε για το τι κάνουν υπέρ σας ‘φίλοι’ του κλάδου, άνθρωποι που 

μοχθούν για σας, χωρίς να το γνωρίζετε και φυσικά χωρίς να σας έχουν στο 

πλευρό τους. 

3. Διότι αν δεν είστε μέλος δεν θα γνωρίζετε ποιοι είναι οι πραγματικοί 

εχθροί σας, ποιοι ορθώνουν εμπόδια στην ανάπτυξή σας, ποιοι σας βάζουν 

τρικλοποδιές και δυναμιτίζουν το παρόν και το μέλλον σας εν αγνοία σας. Δεν 

θα ξέρετε ποιοι προγραμματίζουν και με ποιόν τρόπο τα πρόστιμα και την 

ακατάσχετη οικονομική σας αιμορραγία, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να 

σηκώσετε κεφάλι να δείτε τον ήλιο. 

4. Διότι αν δεν είστε μέλος δεν θα έχετε την ενημέρωση εξειδικευμένων 

νομικών στον κλάδο, οπότε θα έχετε ελλιπή και αδύναμη υποστήριξη όταν την 

χρειαστείτε, με ανυπολόγιστα αρνητικές συνέπειες για το μέλλον, τόσο το δικό 

σας όσο και των παιδιών σας. Ο ΠΑΣΚΕΔΙ έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την 
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επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε λόγω του νομοθετικού 

πλαισίου, αλλά και της νοοτροπίας που επικρατεί, διατηρεί μια έντονα 

εξελεγκτική πορεία προόδου και απόδοσης. Για τον λόγο αυτό προκειμένου να 

καλύψουμε τις ανάγκες σας που προκύπτουν από το νομικό καθεστώς και τα 

γνωστά επιλέξιμα συμπεριφορικά πρότυπα επανδρώσαμε το ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

του ΠΑΣΚΕΔΙ.  

Από την Δευτέρα 18/01/2010 και κάθε μέρα στα γραφεία μας εργάζονται 

νομικοί τους οποίους επιλέξαμε με κριτήριο την μακρά πορεία ενασχόλησης με 

τον κλάδο μας, την  ηθική βάση και τον ζήλο της αποτελεσματικότητας. 

Αγαπητέ συνάδελφε μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, 

να θέσεις τα ερωτήματά σου και οι δικηγόροι άμεσα να σου δώσουν 

απαντήσεις αλλά και να αναλάβουν τις δικαστικές σου υποθέσεις δίνοντάς 

σου, με εκτός ανταγωνισμού τιμές, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

5. Διότι αν δεν είστε μέλος δεν θα έχετε στην διάθεση σας φοροτεχνικούς 

ειδικευμένους στον κλάδο μας με πείρα, προτάσεις και ιδέες που θα στηρίξουν 

τα συμφέροντά σας απέναντι σε ατελείς και ζημιογόνες φορολογικές δηλώσεις 

και φοροτεχνικά χρόνια  προβλήματα. 

6. Διότι αν δεν είστε μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. δεν θα μπορείτε να λάβετε 

μέρος στα σεμινάρια με τα οποία θα αρχίσετε την επαγγελματική σας 

ανάπτυξη, σε πείσμα των ‘αρνητικών μηνυμάτων’ της εποχής μας.  

7. Δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε ειδικές ημερίδες που θα 

διοργανώνονται για δικό σας όφελος και μελλοντικό κέρδος, ικανό να 

μεταβιβαστεί στα παιδιά σας. 

8. Διότι δεν θα γνωρίζετε τι συμβαίνει μέσα στα υπουργεία, δεν θα 

γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και θα ζείτε σε ομιχλώδες 

τοπίο ‘παραπληροφόρησης’. 

9. Δεν θα γνωρίζετε τα ασφαλιστικά σας προβλήματα (κοινωνικής 

ασφάλισης), ενώ θα είστε σε κρίσιμη κατάσταση από πλευράς συμβολαίων 

στην ιδιωτική ασφάλιση, κυρίως σε θέματα ασφάλισης περιουσίας και αστικής 

ευθύνης σας απέναντι στο προσωπικό σας και τους πελάτες σας. 

10. Διότι δεν θα σας εκπροσωπεί κανείς στα υπουργεία και τους φορείς 

που παίρνουν αποφάσεις για σας, αλλά ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ!! 

ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ Ο ‘ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΣ! 

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ‘ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΣ! 
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Ευχαριστούμε 

Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 

 


