
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. – ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

  
Σήμερα…./…/2006 συμφωνούνται μεταξύ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης 

(ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. – ΕΡΜΟΥ 53 – 54623 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ. 2310 237770 – FAX 2310 237769 www.paskedi.gr e-mail: 

info@paskedi.gr  Α.Μ. 7597  -  3/8/2004 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)  

 

και τ… Λογιστού Κ………………………………………………………………….. εκπροσώπου της επιχείρησης 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

με διεύθυνση……………………………………………………………………………………………... ………………….  

Τηλ…………………………………………..………………………. FAX……………………………………………….. 

Web site www……………………………………………………….e-mail:………………………………………………. 

Α.Μ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ……………………………………………………………………. τα κάτωθι: 

 

1. Η έναρξη συνεργασίας για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών: 

   Α) Την καλύτερη, αρτιότερη, ασφαλέστερη παροχή λογιστικών συμβουλών και υπηρεσιών προς τα υπάρχοντα και 

μελλοντικά μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. που εδρεύουν στον Δήμο του ως άνω Λογιστή, από το γραφείο του (τον ίδιο, 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες του και συνεργαζόμενα γραφεία). Το κόστος της παροχής υπηρεσίας του 

λογιστή προς τα μέλη θα είναι ‘λογικό’ και ανάλογο των απαιτήσεων. Εάν το μέλος του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. εξακριβώσει 

‘εκμετάλλευση’ του από τον Λογιστή θα ενημερώσει τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ο οποίος θα προβεί σε ανάλογες ενέργειες 

συμμόρφωσης.  

   Β) Την  προστασία των μελών του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. από λογιστικά σφάλματα και οικονομικές ζημίες, υπο την 

προϋπόθεση ότι το μέλος ή τα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. δεν απέκρυψαν εκούσια ή ακούσια λογιστικά στοιχεία και 

πληροφορίες από τον ως άνω Λογιστή, οπότε θεωρούνται ‘συν-αίτιοι της πρόκλησης ζημίας’.  

   Γ) Την παρουσίαση ενημερωτικών εντύπων του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. μέσα στο γραφείο του απ’ όπου θα μπορούν να τα 

προμηθεύονται οι συνδρομητές (ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – που δεν 

ξεπερνούν τα τέσσερα διαφορετικά έντυπα και που θα εκδοθούν στο μέλλον.). Ο Λογιστής θα παραλαμβάνει μια φορά 

τον μήνα έναν αριθμό εντύπων και θα φροντίζει να τα παραδίδει στους συνδρομητές – μέλη όταν του ζητηθούν στο 

γραφείο του. 

   Δ) Την εγγραφή μελών έναντι εισφοράς στον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και την εγγραφή συνδρομητών έναντι συνδρομής των 

ενημερωτικών περιοδικών μετά την έναρξη έκδοσης τους. Για την εξυπηρέτηση αυτή ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα φροντίσει να 

ενημερώνει τον Λογιστή – συνεργάτη – αντιπρόσωπο για την ανά εγγραφή μέλους και συνδρομή ‘αποζημίωση’ του, που 

θεωρείται εξυπηρέτηση και διαφήμιση του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και των παροχών του. Η ‘αποζημίωση’ θα κρατείται αμέσως 

μετά την καταβολή της εισφοράς ή συνδρομής, ενώ το υπόλοιπο που αφορά τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα καταβάλλεται σε 

συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό κάθε Παρασκευή μεσημέρι 12.00 – 14.00 ή την τελευταία εργάσιμη της 

εβδομάδας. 

   Ε) Συμμετοχή του Λογιστή στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ www.paskedi.gr Υποσελίδα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) με πλήρη παρουσίαση της 

επιχείρησης και φωτογραφίες εάν το επιθυμεί. Παράλληλα συμμετοχή στα έντυπα στην στήλη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ) με παρουσίαση ανά Δήμο 

(όνομα – διεύθυνση – τηλ – web site – e-mail), παρουσιάσεις για τις οποίες ο Λογιστής θα καταβάλει μια μηνιαία 

εισφορά διαφήμισης επιτηδευματία που ορίζεται στα 50 Ευρώ τον μήνα και θα ισχύει για 12 μήνες με ετήσια αύξηση τα 

10 ευρώ. (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 50 ΠΡΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΑΣ ή ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 15/3/2006). Η 

εισφορά διαφήμισης του Λογιστή θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη εκάστου μήνα και η πρώτη θα 

καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού, ώστε να αρχίσει και η διαφήμιση. Η εισφορά του επόμενου 

μήνα θα καταβληθεί μόνον εάν αρχίσει η διαφήμιση στο web site του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

   ΣΤ) Ο Λογιστής είναι καλό να ενημερώνει τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. για προβλήματα που αντιμετωπίζει εκ μέρους των 

μελών, για φοροτεχνικά θέματα που αξίζει να περαστούν στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ώστε να ενημερώνονται οι 

υπόλοιποι αντιπρόσωποι – Λογιστές του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε κάθε Δήμο της Ελλάδας ή με ειδικό έντυπο, να συμμετέχει σε 

τοπικές ημερίδες του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. που θα αφορούν τα μέλη και τους εργαζόμενους (σε φοροτεχνικά – λογιστικά 

θέματα) ή και ζητήματα που θα αφορούν τους καταναλωτές.  

Παράλληλα θα μπορεί να εισηγείται μεθόδους και τρόπους που θα βελτιώσουν την πιλοτική αυτή συνεργασία και θα 

δώσουν την δυνατότητα της καλύτερης παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε όλη την Ελλάδα, την 

πρακτικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των μελών και των συνδρομητών, την παροχή ασφαλέστερων λογιστικών 

εργασιών, την ενημέρωση του σε θέματα της ιστοσελίδας του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (ενημέρωση των μελών, των εργαζομένων 

και του καταναλωτικού κοινού), παρατήρησης και μελέτης της ιστοσελίδας του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. όπως και των 

ενημερωτικών εντύπων που θα καταφθάνουν στο γραφείο του για να παραληφθούν από τους συνδρομητές, των Δελτίων 

Τύπου και των ανακοινώσεων του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., συμμετοχή τους στην ΟΜΑΔΑ REPORTERS του C.E.I.C. 

(CONSUMERS’ EUROPEAN INTERNET CLUB), συμμετοχή στην ομάδα αιμοδοτών του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., συμμετοχή 

στις ανθρωπιστικές εκκλήσεις του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (σε θέματα στα οποία ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. συνεργάζεται με συλλόγους 

ανθρωπιστικής αρωγής) κλπ. Και τέλος προτάσεις του αντιπροσώπου Δήμου του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (δηλ. του Λογιστή) για 

διάφορες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο έδρας του ή την Νομαρχία, ανεύρεση χορηγών για έκτακτες 
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εκδηλώσεις του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ, διαφημιζόμενων στα περιοδικά και web site του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Νομού έδρας του μέσω του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (μέσω ειδικών τουριστικών news 

letters), ανεύρεση ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων κλπ για παρουσίαση των Δελτίων Τύπου του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και 

ανακοινώσεων ανθρωπιστικού περιεχομένου (έκκληση για αίμα ή συγκέντρωση ποσών για πάσχοντες κλπ 

πιστοποιημένα από τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και τις επαφές με νόμιμους συλλόγους), κλπ. 
 

  2. Το παρόν συμφωνητικό θεωρείται ‘πιλοτικό’, θα έχει ισχύ από 3 – 12 μήνες και θα δεχθεί τροποποιήσεις βελτίωσης 

που θα ενσωματωθούν με προσθέσεις και βελτιώσεις. Στην συνέχεια θα υπογραφούν και πάλι από όλους τους Λογιστές – 

Αντιπροσώπους Δήμων. 

  3. Ο ανωτέρω Λογιστής – Αντιπρόσωπος θα έχει το δικαίωμα να εξυπηρετεί λογιστικά τα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. – 

τους συνδρομητές των περιοδικών, τους εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης και όλους τους εν 

δυνάμει καταναλωτές που θα γίνουν με εγγραφή του μέλη του τουριστικού CLUB ‘CONSUMERS’ EUROPEAN 

INTERNET CLUB’ και που θα καλύπτει θέματα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των καταναλωτών κυρίως σε 

τουριστικά θέματα. Παράλληλα θα εγγράφει ως μέλη και τουριστικούς πράκτορες, ξενοδοχεία, πανσιόν κλπ που 

εδρεύουν στον Δήμο του.  

  4. Εάν ο Λογιστής – αντιπρόσωπος γίνει μέλος της Ομάδας REPORTERS του C.E.I.C. τότε θα αποκτήσει δική του 

υποσελίδα στην ιστοσελίδα του C.E.I.C. όπου θα παρουσιάζει προσωπικά ομορφιές της Ελλάδας και κείμενα του θα 

συμμετέχουν σε περιοδικά, εκθέσεις φωτογραφίας, εκδηλώσεις σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου (προβολής της 

Ελλάδας) που θα οργανώσει ή θα συμμετέχει ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ στο μέλλον σε συνεργασία με τουριστικούς φορείς της 

χώρας. 

  5. Ο Λογιστής –Αντιπρόσωπος οφείλει να δηλώσει με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν ενέχεται σε οικονομικά 

σκάνδαλα, δεν διώκεται από τον νόμο ως επαγγελματίας, δεν έχει συμμετάσχει σε αξιόποινες πράξεις και ότι θα 

ακολουθεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. , τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές που 

σχετίζονται με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ή κλάδους του, με βάση την Αστική Ευθύνη που διέπει το επάγγελμά του και την 

συμμετοχή του στην Πανελλήνια Ομάδα Αντιπροσώπων του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και των κλάδων του. Η Υπεύθυνη Δήλωση 

θα ακολουθεί το συμφωνητικό αυτό ως δεύτερο στοιχείο.  

  6. Μια πρόσφατη φωτοτυπία ταυτότητος (δυο πλευρών) αποτελεί το τρίτο στοιχείο. 

  7. Όταν υπάρξει υποσελίδα με ειδικά στοιχεία για λογιστές στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ο κάθε αντιπρόσωπος θα 

παραλάβει το κωδικό πρόσβασης του. Εκεί δεν θα μπορούν να εισέλθουν άλλοι λογιστές και εκεί θα υπάρχουν και οι 

ενημερώσεις για τους αντιπροσώπους του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ 
 

………………………………                                                       ………………………………………...  

Υπογρ.                                                                                           Υπογρ.  

 

 

 

Ημερ/νία:… /    /2006                                                                  Ημερ/νία:… /    /2006 

Σφραγίδα ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.                                                               Σφραγίδα Αντιπροσώπου  

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Το συμφωνητικό αυτό να σταλεί υπογεγραμμένο στον Π.ΑΣ.Κ.Ε.ΔΙ. σε δυο αντίγραφα 

Ακολουθούμενο από μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και μια φωτοτυπία ταυτότητας 

Στην διεύθυνση του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
 

Το ένα αντίγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ 

Θα σας αποσταλεί στην διεύθυνση σας 

 


