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Θεσσαλονίκη 18 Οκτωβρίου 2008 
 

Αγαπητοί κύριοι,  
 
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στην προσπάθειά του να ενημερώσει τον τεράστιο κλάδο των 
επιχειρηματιών καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης ανά την Ελλάδα, 
προκειμένου να τους κατευθύνει σε σωστά Νομικά μονοπάτια, που οδηγούν 
στην ΑΜΕΣΗ επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που τους βασανίζουν, όπως 
είναι: 
1) Παύση καταβολής Δημοτικού Φόρου 2% και 5%. 
2) Ελαχιστοποίηση κατά 80% της καταβολής σε ΑΕΠΙ και GRAMMO-ΕΡΑΤΩ-
ΑΠΟΛΛΩΝ. 
3) Με 3 μηνύσεις, σφράγιση καταστήματος από τους ΟΤΑ. 
4) Μείωση τελών κοινόχρηστων χώρων από τους ΟΤΑ. 
5) Ανασφάλιστοι υπάλληλοι, πρόστιμα από ΙΚΑ. 
6) Νομικά δικαιώματά τους κατά την ώρα της ηχομέτρησης από την 
Αστυνομία. 
7) Πώς να διαχειρίζονται νομικά τις ανώνυμες, επώνυμες καταγγελίες, καθώς 
και τα αυτόφωρα. 
8) Πολεοδομικές παραβάσεις - νομιμοποίηση. 
9) Προβλήματα από πεζοδρόμους και από Δημόσια έργα που παρακολύουν 
την λειτουργία των καταστημάτων τους. 
10) Αδειες για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων που δικαιούνται και για 
διαφόρους λόγους δεν εκδίδονται από τους ΟΤΑ, ή που κατείχαν και τους 
αφαιρέθηκε, καθώς επίσης και θέματα που αφορούν το καταναλωτικό κοινό, 
όπως: 
1) 4 Ευρώ ο καφές. Γιατί; 
2) Ποτά ‘’Μπόμπα’’. 
3) Υπάρχουν ακριβές τιμές στα εστιατόρια. Γιατί; 
4) Καταγγελίες από καταναλωτές που γειτνιάζουν με καταστήματα 
Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί; Υπάρχει λύση. 
5) Ξαπλώστρες στις παραλίες. Χρεώσεις. 
6) ‘’Μπράβοι’’ στα Κέντρα Διασκέδασης. Πόρτα. 
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7) Ο καφές σερβίρεται καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου στις καφετέριες; Ή 
μήπως το βράδυ διακόπτεται;  
8) Τι ισχύει με την αντικατάσταση του ‘’κουβέρ’’ και πολλά άλλα, 
 
σας παρακαλεί να προγραμματίσετε μία ενημερωτική εκπομπή για τα ως άνω 
καυτά θέματα που αφορούν εκατοντάδες ακροατές σας, με καλεσμένη την 
Πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. κ. Νίκη Κωνσταντίνου, εστιάτορα, Πολιτική 
Επιστήμονα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, 
η οποία παρουσίαζε επί 1 έτος και την εβδομαδιαία ωριαία τηλεοπτική 
εκπομπή του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με τίτλο ‘’Τρώγοντας και Πίνοντας’’ στην ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Πρόσφατα ήταν καλεσμένη στην ΑΣΤΡΑ TV στον Βόλο δίνοντας 
συνέντευξη στον δημοσιογράφο κ. Χαλά Δημήτρη, για θέματα του κλάδου, 
την οπoία μπορείτε να παρακολουθήσετε στην αρχική σελίδα του site του 
ΠΑΣΚΕΔΙ www.paskedi.gr, καθώς επίσης στον 97,2 ΑΝΤ1 με τον 
Δημοσιογράφο κ. Ρογκάκο Νίκο και στην ΔΕΛΤΑ T.V. Θράκης στην Εκπομπή 
Αναλύσεις στις 14 Οκτωβρίου με τους Δημοσιογράφους κ.κ. Πετρίδη και 
Δούκα.  
Παρακαλούμε επίσης τους Αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους του 
ημερήσιου Τύπου να φιλοξενήσουν στις στήλες τους συνεντεύξεις της 
Προέδρου μας για όλα τα ως άνω θέματα και όχι μόνο, προς ενημέρωση 
των χιλιάδων αναγνωστών τους.  
 

Ευελπιστούμε ότι θα φανείτε αρωγοί στην προσπάθεια ενημέρωσης του 
τεράστιου κλάδου καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, όπως και των 
καταναλωτών για τόσο σοβαρά θέματα. 

Στην διάθεσή σας και για οποιοδήποτε θέμα χρήζει άμεσης παρέμβασης που 
άπτεται των αρμοδιοτήτων μας. Το κινητό της Προέδρου κ. Νίκης 
Κωνσταντίνου είναι 6947 089999. 

 

Με εκτίμηση 

Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

Ηλίας Καλιώρας  κινητό 6993 909353 

Δημόσιες Σχέσεις 
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