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Αγαπητέ συνάδελφε μάθε ότι, 

Κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σου έτρεξαν και 

1) ίδρυσαν τον σύνδεσμό σου,  

2) πάλεψαν και πήραν το δικαίωμα από τον ΕΦΕΤ της δωρεάν 

διανομής των εγχειριδίων, μπαίνοντας πολλές φορές σε δικαστικές 

αίθουσες 

3) δημιούργησαν το site σου www.paskedi.gr, για να έχεις 

επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους σου, τους προμηθευτές 

σου και με όλο τον κόσμο 

4) σκέφτηκαν κάτι πρωτοποριακό για συνδικαλιστικό φορέα και σου 

παρέχουν ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ για όλο το 24ωρο 801 11 24 24 24 

προσφέροντάς σου νομική και φοροτεχνική υποστήριξη  

5) σου δημιουργούν το περιοδικό σου, με τίτλο ‘’ΚΕΦΙ’’, για να 

ενημερώνεσαι κάθε μήνα και να μπαίνουν τα αιτήματά σου σε όλα 

τα Υπουργεία, να διεκδικείς δυναμικά αυτά που δικαιούσαι 

6) έκαναν πρόταση στη Βουλή των Ελλήνων να καταργηθεί το άδικο 

2% και 5% υπέρ Ο.Τ.Α., απαντώντας μας ότι το εξετάζουν 

διεξοδικά αρκεί να τους αποδείξουμε πόσοι είμαστε 

7) έκαναν πρόταση στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να 

ενταχθείς σε Τουριστικό Επιμελητήριο που θα ιδρυθεί για να 

μπορείς και εσύ κάποτε να απολαμβάνεις τις επιδοτήσεις και τα 

προνόμια του Ε.Ο.Τ. Όταν ο τουρίστας έρχεται στην Ελλάδα δεν 

σκέφτεται ‘’πάω στην Ελλάδα για να κοιμηθώ’’, αλλά ‘’πάω στην 

Ελλάδα για να διασκεδάσω, να φάω, να χαρώ’’ 

8) εντάσσεσαι, μετά από πολύ τρέξιμο, στο Δ’ Κ.Π.Σ. και διεκδικείς 

45% επιδότηση για εξοπλισμό κουζίνας και μηχανολογικό 

εξοπλισμό 

9) το Σήμα ποιότητος για την Ελληνική Κουζίνα, δεν είναι πλέον 

17.000 Ευρώ, αλλά το κάνανε 43.000 Ευρώ 

10) έτρεξαν και πέτυχαν το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ για τα 

κέντρα διασκέδασης και bars της Μυκόνου και φυσικά για 

ολόκληρη την χώρα, διεκδικώντας τώρα την πλήρη κατάργησή του 
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11) προσπαθούν να καταργήσουν τα αυτόφωρα για ηχορύπανση, 

ωράριο κλπ και είναι σε πολύ καλό δρόμο 

12) διεκδικούν και θα πετύχουν να κλείνουν οι Δήμοι τα 

μαγαζιά μας όχι με τρεις απλές μηνύσεις, αλλά αφού εκδικαστούν 

και βγει ενοχική απόφαση και για τις τρεις 

13) τα έβαλαν με επικίνδυνα συνδικαλιστικά ρεύματα και 

μάζεψαν στοιχεία εις βάρος της GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – 

ΑΠΟΛΛΩΝ, για να τα χρησιμοποιήσουν υπέρ σου 

14) προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις απαιτήσεις της ΑΕΠΙ 

15)  προσπαθούν να μειώσουν τις απαιτήσεις των Δήμων για 

τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα. 

 

Αυτά έκαναν για σένα κάποιοι συνάδελφοί σου, μέσα σε ένα χρόνο 

και συνεχίζουν ακάθεκτοι και για όλα τα άλλα. 

Τι ζητούν  από σένα ; Να γραφτείς στον ΠΑΣΚΕΔΙ. Να γίνεις ένα με 

αυτούς. Να τους δώσεις κουράγιο να συνεχίσουν να παλεύουν για 

ΣΕΝΑ. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Νίκη Κωνσταντίνου 

Πρόεδρος ΠΑΣΚΕΔΙ  

  


