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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
Τα προβλήματα του κλάδου μας είναι γνωστά σε όλους μας. Λύση όμως 
υπάρχει. Είναι η ΕΝΩΣΗ. Γίνε κρίκος για την ΕΝΩΣΗ συνάδελφε και ΔΗΛΩΣΕ 
ΤΩΡΑ την συμμετοχή σου για εκπρόσωπος του ΠΑΣΚΕΔΙ στον τόπο σου. 
 
Με το που δηλώσεις την συμμετοχή σου, θα φροντίσουμε το συντομότερο 
δυνατόν να σε επισκεφθούμε, να συζητήσουμε από κοντά τις λεπτομέρειες 
της συνεργασίας μας, να σου δώσουμε υλικό για το έργο που θα επιτελέσεις, 
να μιλήσουμε με συναδέλφους της περιοχής σου, να δώσουμε συνέντευξη σε 
τοπικό τηλεοπτικό κανάλι (αν υπάρχει) ή σε ραδιοφωνικό σταθμό, όπου θα 
κοινοποιήσουμε την συνεργασία μας. Στο site μας, που έχει δικό του server, 
θα δημιουργήσουμε ειδική σελίδα ''Εκπρόσωποι ΠΑΣΚΕΔΙ'', όπου εντελώς 
ΔΩΡΕΑΝ θα παρουσιάζεται ο εκπρόσωπος με κανονική ιστοσελίδα που θα 
περιλαμβάνει: ''Ιστορικό της επιχείρησής του, φωτογραφίες εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου, φωτογραφίες από μενού, ivent, τα πλήρη στοιχεία της 
επιχείρησης, προσωπικό e-mail, χάρτης της περιοχής και το σημαντικότερο, 
τηλεόραση που θα δείχνει ζωντανά εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της 
επιχείρησης και το βίντεο θα μπορεί να αλλάζει όποτε χρειάζεται''. Στις 
επιχειρήσεις των εκπροσώπων μας, θα γίνονται πάντα οι συγκεντρώσεις 
κατά τόπους, για οποιαδήποτε εκδήλωση του ΠΑΣΚΕΔΙ, θα καλούνται 
πολιτικοί και τοπικοί φορείς και θα δημοσιοποιούνται στα Μέσα που ο 
ΠΑΣΚΕΔΙ διαθέτει. Οι ''εκπρόσωποι'' θα είναι ο ΠΑΣΚΕΔΙ του τόπου τους. Αν 
πιστεύετε πως η ΕΝΩΣΗ είναι η ΛΥΣΗ. Δηλώστε ΤΩΡΑ την συμμετοχή σας και 
μόνο όφελος θα έχετε. Η Δήλωση μπορεί να γίνει από την κονσόλα 
''ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ'', ή τηλεφωνικώς 2310932420 κινητό 6983161473 κ, Καλιώρα 
Ηλία ή με e-mail: paskedi@paskedi.gr. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να χαίρει της 
εκτίμησης του τόπου του, η επιχείρησή του να λειτουργεί πάνω από 3 έτη, να 
έχει αίθουσα εστιατορίου ή καφετέριας με πάνω από 100 τραπεζοκαθίσματα 
εγγεγραμμένα στην άδεια λειτουργίας και σε υπεύθυνη δήλωση που θα 
κατατεθεί στο Νομικό μας τμήμα. θα δηλώνει ότι την τελευταία διετία δεν είχε 
μηνυτήρια αναφορά από τον ΕΦΕΤ ή άλλη Υγειονομική Υπηρεσία για 
ακατάλληλα τρόφιμα. Με ειδικό Υπόμνημα ο ΠΑΣΚΕΔΙ θα αναφέρει την 
εκπροσώπιση του συγκεκριμένου επιχειρηματία σε όλους τους τοπικούς 
φορείς και σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ. 
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Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Νίκη Κωνσταντίνου 
Πρόεδρος 
            
 


