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Αγαπητέ συνάδελφε, 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) ιδρύθηκε 

το 2004 και αριθμεί σήμερα εκατοντάδες μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει ως σκοπό όμως, 

τη συνένωση όλου του κλάδου που δραστηριοποιείται σε επιχειρήσεις Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. Προς επίτευξη αυτού του σκοπού προτείνει, την σύσταση εκατοντάδων 

τοπικών Σωματείων σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου όλα τα 

Δικαστικά έξοδα (για την σύσταση του Σωματείου ο ΠΑΣΚΕΔΙ), ενώ ταυτόχρονα θα 

κατασκευαστεί δυναμική ιστοσελίδα για το κάθε Σωματείο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν συνάδελφοι, την ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ δύναμη που παρέχει ο ΠΑΣΚΕΔΙ 

σε κάθε τόπο. Το μόνο που χρειαζόμαστε από εσάς είναι ένας Πρόεδρος και 20 ιδρυτικά μέλη 

….και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς. 

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ ενισχύει προσπάθειες συναδέλφων σε διάφορους τόπους της χώρας μας, για 

ίδρυση Σωματείων. 

 Η διαδικασία είναι πολύ απλή και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι. 

1) Για την ίδρυση του Σωματείου απαιτούνται οι ταυτότητες (μπρος - πίσω 
φωτοτυπία) 20 τουλάχιστον ενήλικων επιχειρηματιών του κλάδου  
Και όχι μόνο (δηλ. μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργεί με το όνομα της συζύγου 
και στο Σωματείο να συμμετέχει ο σύζυγος ή ο γιος ή και το αντίθετο). 

2) Σε κάθε φωτοτυπία ταυτότητας θα υπάρχει γραμμένη η τωρινή διεύθυνση 
κατοικίας και ένα ισχύον τηλέφωνο σταθερό ή κινητό.  
 
Ο ΠΑΣΚΕΔΙ προτρέπει τα 20 ιδρυτικά μέλη να ενταχθούν πρωτίστως στην μεγάλη 
ΟΜΑΔΑ του ΠΑΣΚΕΔΙ. Η ετήσια εγγραφή είναι 150 Ευρώ για κάθε επιχείρηση και 
μόνο για τον πρώτο χρόνο. Από τον Δεύτερο χρόνο θα είναι πάλι 150 Ευρώ, αλλά τα 
50 Ευρώ θα παραμένουν στο ΤΑΜΕΙΟ του Σωματείου σας. 
Σας προτρέπουμε να ενταχθείτε στην δύναμή μας, διότι άλλη πίεση ασκούν 20 
άτομα και άλλη 5.000, 10.000….. Εάν επισπεύσετε την εγγραφή σας, θα 
συμμετέχετε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στην προσφυγή μας στο ΣτΕ για την 
αντισυνταγματικότητα του Νόμου περί αύξησης του ΦΠΑ σε 23%. Επίσης θα 
μπορείτε να συμμετέχετε στα ομαδικά Δικαστήρια εναντίον της ΑΕΠΙ και του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ, για να πληρώνετε πάρα πολύ χαμηλά ποσά και όχι αυτά που σας 
ζητάνε και μάλιστα η συμμετοχή σας θα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 
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Γιατί στον τόπο σας να φαίνονται τα δικά σας ονόματα είτε στην Αστυνομία, είτε 
στον Δήμο, για οποιαδήποτε έγγραφη αντίδραση και να μην μπαίνει μπροστάρης ο 
ΠΑΣΚΕΔΙ, εξ’ ονόματος όλων σας; 
 Έπειτα ο ΠΑΣΚΕΔΙ είναι αναγνωρισμένος από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και οι 
Νομικοί μας έχουν χειριστεί εκατοντάδες θέματα, όπως η μείωση του Δημοτικού 
Φόρου από 2% σε 0,5%. 
Οι Νομικοί του ΠΑΣΚΕΔΙ θα είναι και δικοί σας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει. 
Για την ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ κατασκευή ιστοσελίδας του Σωματείου σας θα έρθει σε 
επαφή μαζί σας ο κ. Χάνου Άγγελος, ιδιοκτήτης της εταιρείας MASCOT LTD, 
προκειμένου να συνεννοηθείτε για τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό που θα 
απαιτηθεί. 
Αφού μας στείλετε τα δικαιολογητικά, το ΝΟΜΙΚΟ μας τμήμα, αμέσως θα ξεκινήσει 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ την σύσταση του καταστατικού, που μετά δεν απομένει παρά 
μόνο η ημερομηνία εκδίκασης από το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ του τόπου σας. 
 
 
 
Άρα αγαπητέ συνάδελφε, όλα τα ως άνω τα αναλαμβάνουν ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ο 
ΠΑΣΚΕΔΙ, αρκεί να γίνετε μέλη του. 
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ηλίας Καλιώρας 
Γεν. Γραμματέας ΠΑΣΚΕΔΙ  

 

 

 


