
 
   Η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί για όλους τους επιχειρηματίες έναν ‘υποχρεωτικό 
παράγοντα’ που ΔΕΝ πρέπει να προκύπτει από κάποιον Νόμο του Κράτους ή Οδηγία της Ε.Ε., αλλά 

κυρίως από το αίσθημα προσωπικής επαγγελματικής ευθύνης τους, απέναντι στην επιβίωση της 
επιχείρησης, την κάλυψη των πελατών, των εργαζομένων και των μελών της οικογένειας τους. 
 
   Η Επαγγελματική Ασφάλιση αποτελεί την μοναδική γνωστή μέθοδο εξασφάλισης της περιουσίας, 
του εισοδήματος, των κερδών, της υγείας και του μεγαλύτερου δείκτη ‘βεβαιότητας’ ότι αν συμβεί 

κάτι και επέλθει ‘ζημία’, θα αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της (μερικές φορές και το 
100%). 
 
   Η Επαγγελματική Ασφάλιση είναι η πλέον γνωστή και αποδεδειγμένη μέθοδος που μπορεί να 
αποκαταστήσει μια ζημία με κόστος από ½ - 3% του κεφαλαίου αποκατάστασης. Δηλ. δίνει 
κάποιος 0,5 – 3 ευρώ και παίρνει σε περίπτωση ζημιάς 100 ευρω! (Τεστ: εάν σας έδινα 2 ευρώ θα 

μ’ εξασφαλίζατε με 100 ευρώ σε περίπτωση ζημιάς μου; Μάλλον όχι. Κι’ όμως αυτό ακριβώς 
κάνουν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες μέσω των Ασφαλιστικών Συμβάσεων Εξασφάλισης 
Αποζημίωσης.) 

 
   Στην ζωή των επαγγελματιών του κλάδου Εστίασης και Διασκέδασης έχουν συμβεί πολλά. Οι 
Ασφαλιστικές Εταιρίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία έχουν καταγράψει χιλιάδες 
υποθέσεις πυρκαγιών, εκρήξεων φιαλών υγραερίου, πτώσεων ταβανιών (?) πάνω σε πελάτες, 

ηλεκτροπληξίες προσωπικού και ιδιοκτητών, θραύσεων υαλοπινάκων με τραυματισμούς και 
δικαστικές διώξεις επαγγελματιών, δηλητηριάσεις πελατών από ελαττωματικά ψυγεία και κακή 
συντήρηση κρεάτων ή αγορές με ψευδή στοιχεία τροφίμων (από προμηθευτές ‘απήτη’, είσοδοι 
οχημάτων σε καταστήματα εστίασης και θανάτους πελατών και πολλά άλλα που κατέληξαν σε 
δικαστήρια, αποζημιώσεις, καταστροφή επαγγελματιών, φυλακίσεις, λουκέτο επιχειρήσεων, αλλά 
και εγκεφαλικά, καρδιοπάθειες και, και, και. 
 

   Η Επαγγελματική Ασφάλιση έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι ευθύνης του 
επαγγελματία που δεν γελάει τον εαυτό του. Καλώς ή κακώς τα προηγούμενα παραδείγματα 
συνέβησαν σε κάποιους που νόμιζαν ότι είναι άτρωτοι. Το σίγουρο ήταν ότι είναι και 
‘ανασφάλιστοι απέναντι στον αόρατο κίνδυνο’, και δεν άκουσαν κάποιους ειδικούς συμβούλους 

όταν τους συμβούλευαν. Μετά, όταν μετρούσαν τις ζημιές, έψαχναν για θαύματα. 
 

   Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. δεν άφησε τα πράγματα να πάνε μόνα τους. Μια ομάδα Ασφαλιστικών Συμβούλων 
ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα για όλα τα μέλη του Συνδέσμου, δίνοντας από τώρα τις λύσεις, με 
χαμηλό κόστος ασφαλίστρων και  με ισχυρές Ασφαλιστικές Εταιρίες που πληρούν με πολλαπλάσιες 
δυνατότητες τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης περί λειτουργίας Ασφαλιστικών 
Εταιριών (Νόμος 400/70 και των συμπληρωμάτων του μέχρι σήμερα), που σημαίνει ότι μπορούν 
να αποζημιώνουν κάθε παθόντα. 
 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Επαγγελματία του Κλάδου Εστίασης & Διασκέδασης) 

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ & ΣΕΙΣΜΟΥ (Επαγγελματικού χώρου) 

4. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΕΛΑΤΩΝ (Ατομική – Ομαδική) 

5. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (Πρόσθετη σύνταξη) 

6. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

7. ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 

8. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

(Σύντομα και νέοι κλάδοι) 

 
Η Ομάδα Προληπτικής Ασφαλιστικής υπό την αιγίδα του διακεκριμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου 
Κου Νικ. Λεοντίδη που έκανε πολύμηνη έρευνα πάνω στις ανάγκες του κλάδου μας, ασχολείται ήδη 
με κάθε ασφαλιστικό προβληματισμό σας, ώστε να καλυφθείτε ποικιλόμορφα και πλήρως κάτω 
από τις καλύτερες προϋποθέσεις. Τηλεφωνήστε στο 801 11 24 24 24 (χρέωση μιας αστικής 

μονάδας απ’ όλη την Ελλάδα) ή στείλτε μας μήνυμα στο e-mail: exetazo1@yahoo.gr . Η ειδική 
Ομάδα Προληπτικής Ασφαλιστικής θα επικοινωνήσει μαζί σας πολύ σύντομα προκειμένου να 

καλύψει κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη και εξασφάλιση. Δώστε μας όνομα – τηλέφωνο – 
επάγγελμα - ώρες που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας – ασφαλιστικό θέμα που σας 
ενδιαφέρει ώστε να εξασφαλίσετε την θέση σας μεταφέροντας τον κίνδυνο σε ‘ασφαλιστική 
εταιρία’. 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

mailto:exetazo1@yahoo.gr
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Περισσότερα στοιχεία:  http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29 

 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ακολουθώντας την ίδια πάντα διαδικασία, έρευνα – συγκρίσεις – μελέτη – συμφέροντα 

επαγγελματιών κλάδου, ειδική ομάδα συμβούλων έχουν επεξεργαστεί διάφορες 

χρηματοδοτικές προτάσεις. Έχουν εξεταστεί προϋποθέσεις και όροι διαφόρων 

χρηματοδοτικών κλάδων και είμαστε έτοιμοι να διερευνήσουμε για την ανεύρεση των 

ιδανικότερων για σας χρηματοδοτικών λύσεων. 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 
ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ 
 
 

Η Ομάδα Προληπτικής Ασφαλιστικής υπό την αιγίδα του διακεκριμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου 

Κου Νικ. Λεοντίδη που έκανε πολύμηνη έρευνα πάνω στις ανάγκες του κλάδου μας, ασχολείται ήδη 
με κάθε χρηματοδοτικό προβληματισμό σας, ώστε να καλυφθείτε ποικιλόμορφα και πλήρως κάτω 
από τις καλύτερες προϋποθέσεις. Τηλεφωνήστε στο 801 11 24 24 24 (χρέωση μιας αστικής 

μονάδας απ’ όλη την Ελλάδα) ή στείλτε μας μήνυμα στο e-mail: exetazo1@yahoo.gr . Η ειδική 
Ομάδα Προληπτικής Ασφαλιστικής θα επικοινωνήσει μαζί σας πολύ σύντομα προκειμένου να 
καλύψει κάθε ασφαλιστική σας ανάγκη και εξασφάλιση. Δώστε μας όνομα – τηλέφωνο – 
επάγγελμα - ώρες που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας – χρηματοδοτικό θέμα που σας 

ενδιαφέρει ώστε να εξασφαλίσετε την χρηματοδότηση που σας ενδιαφέρει από γνωστό τραπεζικό 
όμιλο. 
 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Περισσότερα στοιχεία:  http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29 
 
 
 
 
 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.   -   ‘ΠΑΡΘΕΝΩΝ’   -   C.E.I.C. 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
 

   Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε μια προσπάθεια να διερευνήσει για λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα σ’ ένα περιβάλλον 
συγκοινωνούντων δοχείων, όπου η κατάσταση των εσόδων των εργαζομένων επηρεάζει έμμεσα και άμεσα τα 
επιχειρηματικά έσοδα (αλλά και το αντίθετο), οργανώνει επαφές με διάφορα κλιμάκια Υπουργείων 
προκειμένου να συζητηθούν δεκάδες θέματα. 
   Για την μεγαλύτερη επιτυχία αυτών των επαφών, πέραν από τις ειδικές μελέτες της ομάδας παρουσίασης, 
διενεργεί μια σειρά στατιστικών ερευνών και μέσω INTERNET, όπου καλεί κάθε επιχειρηματία και επαγγελματία 
να συμμετέχει εθελοντικά, δίνοντας ‘ανώνυμα’ την οικονομική κίνηση που βίωσε την τελευταία τριετία (έτη 
2003, 2004, 2005) ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. 
   Δεν χρειαζόμαστε όνομα, τίτλο επιχείρησης ή Α.Φ.Μ. από κανέναν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι τα 
πραγματικά στοιχεία που μπορείτε να μας παράσχετε, ώστε τα τελικά συμπεράσματα της ομάδας εργασίας να 
πλησιάζουν στην πραγματικότητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν μέσω e-mail: 
paskedihellas2004@yahoo.gr , μέσω FAX: 2310 237769. Πρόκειται για έρευνα ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
προκειμένου να μελετηθούν οι παράγοντες μείωσης των εσόδων του κλάδου ως και κλάδων των προμηθευτών. 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Α) ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ:………………………….. 

http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29
mailto:exetazo1@yahoo.gr
mailto:exetazo1@yahoo.gr
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29
mailto:paskedihellas2004@yahoo.gr
mailto:paskedihellas2004@yahoo.gr


 
1.  ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ; ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ. 
2.  ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ; 
3.  ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΤΕ ‘ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ’; 
4.  ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ; 
5.  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΧ. ΚΟΙΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΜΠΟΡΟΥΝ Ή ΟΧΙ ΝΑ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 
 

 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ……………….. (**) 

 
(**) ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑΤΕ ΕΑΝ ΣΥΖΗΤΟΥΣΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ … (?) ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΑΣ 

ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ; 
(ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ) 

 
…………………………………………………………………… 

 
 
   Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΣ ΜΗΝ ΒΙΑΣΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΤΕΛΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. ΤΟ ‘ΑΝΩΝΥΜΟ’ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.  

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

ECOFILTER SYSTEMS INTERNATIONAL  
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=28  

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=29  

 
TOP ARK SYSTEMS – Η ΝΟΜΙΜΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ (ΠΑΤΕΝΤΑ) 

http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=30 
 

Ξενοδοχείου Erytha Hotel & Resort – ΧΙΟΣ     www.erytha.gr 

http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=50  
 

Corfu Yachting Ltd      www.corfuyachting.com 
http://www.paskedi.gr/UserPages/a_6_2_x.aspx?ID=36  

 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

www.paskedi.gr  
 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

‘ΠΑΡΘΕΝΩΝ’ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ:       

http://www.paskedi.gr/UserPages/b_6.aspx  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ CONSUMERS EUROPEAN INTERNET CLUB 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ:       
http://www.paskedi.gr/UserPages/c_1.aspx  

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
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