
Εκπτώσεις στα ΜΕΛΗ του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. από Προμηθευτές του κλάδου. 
 
Μετά από αίτημα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στους προμηθευτές του κλάδου για 
εκπτώσεις επί του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ τους, άρχισε η ανταπόκρισή τους. Το 
αίτημα ήταν το παρακάτω: 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
Χειμάρας 30 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ: 2310 932420 FAX: 2310 932420 
www.paskedi.gr e-mail: paskedi@paskedi.gr  
 
Θεσσαλονίκη 18 Σεπτεμβρίου 2008 
Κύριοι,  
Μετά από υποδείξεις αρκετών προμηθευτών του κλάδου περί μη 
δημοσιοποιήσεων των παροχών, πέραν των μελών του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., 
συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. και εξέδωσε νέα απόφαση, που σας την 
παραθέτουμε αυτούσια: 
 
Προτρέπουμε, τους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών αυτού του 
τεράστιου κλάδου, να καταθέσουν προσφορές, μόνο για τα ΜΕΛΗ του 
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., δηλαδή εκπτώσεις από τους τιμοκαταλόγους τους (είτε όλων 
των προϊόντων  παροχών υπηρεσιών τους ή και μεμονομένων). 
Η προσφορά αυτή θα ανακοινώνεται με σφραγιστές επιστολές και δια 
στόματος, αποκλειστικά και μόνο σε όλα τα μέλη μας παλαιά και νέα, χωρίς 
να λαμβάνει γνώση κανείς άλλος. Στις ημερίδες που θα διοργανώνουμε ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, σε διάφορες περιοχές της Χώρας, θα 
ενημερώνεστε εγκαίρως, για να λαμβάνετε χρόνο στο βήμα προς ενημέρωση 
των μελών μας για τα προϊόντα σας, εάν το επιθυμείτε, καθώς επίσης να 
διανέμονται και prospectus της εταιρίας σας σε όλους τους 
παρευρισκόμενους  
 
Μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ενεργά & εν δυνάμει, είναι: Εστιατόρια, 
Ψαροταβέρνες, Ταβέρνες, Πιτσαρίες, Fast food, Μπουγατσατζίδικα, 
Καφενεία παραδοσιακά και μη, Καφετέριες, Αναψυκτήρια, Μπαρ, Open bar, 
Κέντρα διασκέδασης. 
 
Θα θέλαμε την προσφορά σας αυτή, να την έχουμε επισήμως σε ένα 
επιστολόχαρτό σας, που να απευθύνεται στον Σύνδεσμο για τα μέλη μας, 
διευκρινίζοντας παράλληλα την διαφορά τιμής σε μη μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., 
καθώς επίσης και από πού θα προμηθεύονται τα προϊόντα - παροχές σας τα 
μέλη μας. 
Νομίζοντας πως αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει περισσότερο το έργο και 
των δύο πλευρών, αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν την επιστολή 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ και εάν συμφωνείτε με την νέα απόφαση του Δ.Σ. είτε με e-mail 
paskedi@paskedi.gr, είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία του Συνδέσμου 
Χειμάρας 30 546 43 Θεσσαλονίκη.  
Η προσφορά θα ισχύει για κάθε μέλος, μόνο με την επίδειξη της απόδειξης 
είσπραξης τρέχοντος έτους μέλους ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., προς τους αντιπροσώπους 
σας. 
 



Προσφορές θα γίνονται δεκτές, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. μέχρι 30 
Νοεμβρίου 2008, εκτός νεωτέρας.  
 
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Καλιώρα Ηλία στο κινητό 6993 909353 
υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
Νίκη Κωνσταντίνου Σάββας Παυλίδης 
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 
 
 

Αμεσα ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω εταιρίες και τις ευχαριστούμε για την 
αμεσότητα στο κάλεσμά μας. Είμαστε σίγουροι ότι και τα μέλη μας θα 
ανταποκριθούν ανάλογα, προτιμώντας τα προϊόντα τους. 
 
Οι ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ και οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ επί των τιμοκαταλόγων των εταιριών 
βρίσκονται στην κατοχή του Συνδέσμου. Γι αυτό λοιπόν τα μέλη μας θα 
ενημερώνονται γι αυτά μόνο από τον ΠΑΣΚΕΔΙ καλώντας στα ανωτέρω 
τηλέφωνα. 
 
1) ESTIASI. Com Λ. Μεσογείων 332 & Λυκείου Αγ. Παρασκευή Αθήνα  
Τηλ. 210 6010132 & 210 6082682 e-mail: info@estiasi.com 
Η ως άνω εταιρία μας έστειλε την παρακάτω επιστολή:  
Παρέχουμε έκπτωση στις τιμές του ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ μας, σε κάθε μέλος του 
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., με την επίδειξη της απόδειξης είσπραξης του τρέχοντος έτους. 
Η προμήθεια των προϊόντων μας γίνεται από την κεντρική μας έκθεση στην 
διεύθυνση Λ. Μεσογείων 332 & Λυκείου Αγ. Παρασκευή στην Αθήνα ή εάν 
είστε από άλλα μέρη της Ελλάδος, μας υποδεικνύετε την Μεταφορική που 
συνεργάζεστε και έρχονται στην επιχείρησή σας.  
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση 
 
Με εκτίμηση 
Γιαννοπουλάκης Αναστάσιος 
Το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι εξοπλισμός καταστημάτων 
μαζικής εστίασης. 
Η γκάμα των προϊόντων της ESTIASI.com είναι πλήρης για οτιδήποτε 
χρειάζεται για τον εξοπλισμό του ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα, μια πιτσαρία, 
μια καφετέρια, ένα μπαρ. Προτρέπουμε τα μέλη μας να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα www.estiasi.com προκειμένου να τα δουν και να τα 
προμηθευτούν, με την δελεαστική προσφορά του κ. Γιαννοπουλάκη. 
 
2) Fanous Espresso Collection Ελύρου 5 Τ.Κ. 71303 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. & 
Fax 2810 372626 e-mail: info@espresso.gr  
Η ως άνω εταιρία μας έστειλε την εξής επιστολή: 
Α) Για τα μηχανήματα εξοπλισμού καφετεριών CUBE Ηλεκτρονική μηχανή 
καφέ, REPLICA Χειροκίνητη μηχανή καφέ και ηλεκτρονική, EVOLUTION 
Ημιαυτόματη και ηλεκτρονική μηχανή καφέ, MINIMAX Ημιαυτόματη και 
ηλεκτρονική μηχανή καφέ, SEPRES Ημιαυτόματη μηχανή καφέ, ΚΟΜΕΤΑ 
Ηλεκτρονική μηχανή καφέ, DOMOBAR Μηχανή καφέ μοχλού και ηλεκτρονική 
μηχανή καφέ, VB63 Κοπτικό, προσφέρουμε στα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 



έκπτωση, με την επίδειξη της απόδειξης είσπραξης μέλους τρέχοντος έτους. 
ΕΓΓΥΗΣΗ Μηχανημάτων 1 έτος και παροχή service.  
Β) Στους καφέδες ESPRESSO, LAMBORGHINI, LAVAZZA, στους καφέδες και 
κρύα ροφήματα ROSTfein, στις Σοκολάτες και προϊόντα CHOCOLATERIE, στα 
προϊόντα VENDING (καφέδες, σοκολάτες, γάλα, τσάϊ), στα Σιρόπια FABBRI, 
στα σιρόπια παγωτών chkcolaterie 30% - 40% ΕΚΠΤΩΣΗ. 
Γ) Στα κρασιά LAMBORGHINI, CATARATO, PROSECCO SPARGO, CIRO ROSATO, 
CHIANTI, LAMBRUSCO παρέχουμε ΕΚΠΤΩΣΗ. Παράδοση εμπορευμάτων σε 
όλη την Ελλάδα με υπόδειξη μεταφορικής εταιρίας. 
 
3) SOUND SERVICE TASIARLIS. Τασιαρλής Στάθης. Εισαγωγές  Εμπόριο  
Επισκευές Επαγγελματικών συστημάτων Ηχου και Φωτισμού. Μελέτη  
Διάθεση  Εγκατάσταση  service  Ανταλλακτικά. Ολύμπου Γεωργάκη & Επ. 
Βενιαμίν γωνία Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ. Τηλ: 2461028468 www.soundservice.gr 
e-mail: sales@soundservice.gr. 
Η ως άνω εταιρία μας έστειλε την παρακάτω επιστολή: 
 
Προσφορά συστήματος τηλεχειρισμού για την πτώση της έντασης ήχου στο 
νόμιμο επίπεδο, σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Είναι ένα 
σύστημα τηλεχειρισμού όπου πατώντας κάποιος το τηλεκοντρόλ, η ένταση 
της μουσικής χαμηλώνει και πέφτει στο επίπεδο που έχετε ρυθμίσει, δηλαδή 
κάτω από τα 80 db για τις καφετέριες και κάτω από τα 100 db για τα κέντρα 
διασκέδασης. Το σύστημα αποτελείται από την κεντρική μονάδα, η οποία 
συνδέεται στον μίκτη και φυσικά τα μικρά και διακριτικά τηλεκοντρόλ, τα 
οποία μπορεί να είναι απεριόριστα ( για τον πορτιέρη, τον μαρκαδόρο, τον 
παρκαδόρο κλπ). Μόλις κάποιος πατήσει το τηλεκοντρόλ, η ένταση 
χαμηλώνει και ανάβει λαμπάκι που ενημερώνει τον dj. Η απόσταση 
εμβέλειας είναι περίπου 100 m. Είναι πολύ απλό στην συνδεσμολογία του, 
δεν δέχεται παρεμβολές και δεν χρειάζεται τεχνικές γνώσεις για την 
εγκατάστασή του. Για το ως άνω σύστημα παρέχουμε ΕΚΠΤΩΣΗ μόνο για τα 
μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ. 
 
4) PROVIL A.E. ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης Οδός Α3 570 22 Σίνδος ΤΘ 218 Τηλ. 
2310 795730  2 FAX: 2310 795732 Γραφεία Αθηνών Ε. Βενιζέλου 259 & 
Υψηλάντου 13 176 75 Καλλιθέα Τηλ. 210 9412622 FAX: 210 9412993 
www.provil,gr e-mail info@provil.gr  
 
Η ως άνω εταιρία, που μία από τις δραστηριότητές της είναι και η 
εκπαίδευση προσωπικού καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης με 
σεμινάρια, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή.  
 
Αγαπητοί κύριοι, 
 
Η διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της PROVIL AE σας εύχεται καλή 
δύναμη στο δύσκολο έργο σας και να σας τονίσουμε ότι είμαστε και θα 
είμαστε δίπλα σας στην προσπάθεια σας αυτή. 
 
Θέλουμε να σας εκφράσουμε την εκτίμηση μας προς τον σκοπό του 
σωματείου σας και γενικότερα το όφελος της προσπάθειας σας προς τον 
κλάδο μας και να συμβάλουμε με την διοργάνωση και υλοποίηση 



εξειδικευμένων σεμιναρίων για τα μέλη του σωματείου σας πανελληνίως με 
σκοπό την υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας 
PROVIL AE του καθημερινού αγώνα των μελών σας ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ. 
 
Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι Chef και τεχνολόγοι τροφίμων μας όπως και 
το τμήμα marketing της εταιρείας μας, είναι οι πιο κατάλληλοι για να 
προσφέρουν τις γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών θεμάτων 
του κλάδου μας όπως: 
 
 
 
Τεχνογνωσίας. 
Μαγειρικής. 
Μείωση του κόστους παραγωγής/ λειτουργίας. 
Βελτίωσης της διαχείρισης πρώτων υλών/ προμηθειών/ αποθεμάτων. 
Τεχνικές για εντυπωσιακές παρουσιάσεις.  
Θέματα ποιότητας. 
Βελτίωση των πωλήσεων σας. 
Καλύτερες υπηρεσίες προς τον πελάτη. 
Συμπεριφοράς καταναλωτή/ πελάτη. 
Σύγχρονες τάσεις. 
 
Τα σεμινάρια μπορούν να οργανωθούν σύμφωνα με την περιοχή και το 
αντικείμενο εργασίας των ενδιαφερομένων.  
 
Ευχόμαστε μια καλή συνέχεια στο έργο σας και ελπίζουμε με την προσφορά 
μας να βοηθήσουμε στην επιτυχία του στόχου σας. 
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση, 
Για την PROVIL ΑΕ 
Αλεξάνδρα Τροχίδου 
Τμήμα Marketing/Δημοσίων Σχέσεων 
 
5) IN STORE MELODY ΕΠΕ . Επιχείρηση ήχου και εικόνας. 
Τριανταφυλλοπούλου 21 10443 Αθήνα. Τηλ. 210 8104036 Fax 210 8104884 
www.madmelody.gr email: vp@madmelody.gr  

Η ως άνω εταιρία μας έστειλε την εξής επιστολή � προσφορά: 
 
Αγαπητή κυρία Κωνσταντίου, 
Η εταιρία μας ασχολείται με την δημιουργία προγραμμάτων μουσικής σε 
επαγγελματικούς χώρους. Πρώτοι στην Ελλάδα ξεκινήσαμε αυτό το τομέα 
πριν από 12 χρόνια και σήμερα εξυπηρετούμε τις μεγαλύτερες αλυσίδες και 
τα καλύτερα καταστήματα στο κλάδο της ψυχαγωγίας. 
Αναλυτικά στοιχεία καθώς και τιμοκατάλογο των υπηρεσιών μας σας 
επισυνάπτω. 
Πέραν από την έκπτωση στις υπηρεσίες μας που μπορούμε να προσφέρουμε 
στα μέλη σας, μπορούμε να σας ενημερώσουμε και για όλα τα νομικά θέματα 
που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα.  



Επίσης για τα μέλη που επιθυμούν να απαλλαγούν τελείως από την 
καταβολή χρημάτων σε δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης διαθέτουμε και 
μουσική που είναι δική μας και δεν την έχουμε διαθέσει σε κανένα 
οργανισμό διαχείρισης. 
Η έκπτωση που μπορούμε να προσφέρουμε στα μέλη σας είναι από τον 
τιμοκατάλογο μας. 
Για την μουσική χωρίς δικαιώματα που διαθέτουμε σας ενημερώνω ότι είναι 
ένα είδος μουσικής που ταιριάζει κυρίως σε εστιατόρια και ξενοδοχεία και 
γενικότερα σε χώρους αναμονής. 
Κυρίως είναι ηλεκτρονική μουσική μέσου και αργού ρυθμού χωρίς στίχους. 
Την συγκεκριμένη μουσική χρησιμοποιούν κατά κόρο οι αλυσίδες super 
market. 
Αν θέλετε μπορούμε στα μέλη σας (και φυσικά και σε εσάς) να στείλουμε 
δείγματα καθώς και δωρεάν demo του προγράμματος μας, το οποίο 
εγκαθιστώντας το σε έναν Η/Υ μπορούν να ακούσουν και να αποφασίσουν 
ποια μουσική ταιριάζει στον χώρο τους. 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση  
Βασίλης Πυλαρινός 
 
6) Η Εταιρία Protech Α.Ε. Έδρα: 13ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 
Κτίριο Αφοι Παγκαλίδη ΑΕΒΕ, 2ος όροφος Μεταμόρφωση Αττικής , ΤΚ: 14451 
,  
Τηλ. 2109249149 Fax 2109249148 
Υποκ/μα : Γ.Παπαζώλη 14, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:54630, Τηλ/Fax: 2310-557500 
Website: www.protech.gr , Emails: info@protech.gr, sales@protech.gr, 
support@protech.gr 
 
 
 
Προς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
Αθήνα, 23/08/2008 
 
Θέμα : Προσφορά - ΕΚΠΤΩΣΗ συστήματος ασύρματης παραγγελίας 
 
Αγαπητοί Κύριοι, 
 
Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη στην επιστολή κάλεσμα που λάβαμε, έχει 
την χαρά να προσφέρει στα μέλη σας προϊόντα τα οποία «δίνουν λύσεις» 
στις επιχειρήσεις του κλάδου σας. 
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εφαρμογών ασύρματης 
παραγγελίας. Συνεπώς έχουμε την χαρά να προσφέρουμε στα μέλη σας ένα 
σύστημα ασύρματης παραγγελίας με το οποίο : 
 
o Βελτιώνουν την εικόνα του καταστήματός τους προς τους πελάτες τους 
o Ελαχιστοποιούν τον χρόνο λήψης της παραγγελίας καθώς και την 
ενημέρωση της κουζίνας (σημεία παραγωγής) και συνεπώς τον χρόνο 
εξυπηρέτησης του πελάτη 



o Εκμηδενίζουν τα λάθη κατά την λήψη της παραγγελίας 
o Εκμηδενίζουν τα λάθη στους λογαριασμούς 
o Υπεραπλουστεύουν την απόδοση των σερβιτόρων 
o Παρακολουθούν την κίνηση των ειδών τους καθώς επίσης και την απόδοση 
των σερβιτόρων 
o Ελέγχουν το κατάστημά τους με τον καλύτερο τρόπο 
 
 
Το προσφερόμενο σύστημα αποτελείται από έναν Η/Υ (ή εναλλακτικά από 
ένα touch screen PC), μία κεραία ασύρματου δικτύου, ένα τερματικό λήψης 
παραγγελιών PDA , έναν εκτυπωτή κουζίνας και το απαραίτητο λογισμικό 
διαχείρισης εστιατορίου. 
 
Οι σερβιτόροι έχουν στην διάθεσή τους ασύρματες συσκευές λήψης 
παραγγελιών με έγχρωμη οθόνη αφής, ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα 
δικτύου και λειτουργικό σύστημα Win CE. Από αυτές τις συσκευές γίνεται η 
καταχώρηση της παραγγελίας μέσα από λειτουργικά διαμορφωμένα μενού 
με όλα τα είδη και τις ιδιαιτερότητες που σερβίρονται. Ο σερβιτόρος επιλέγει 
τα είδη της παραγγελίας, μπορεί να την δει συνολικά στην οθόνη του και να 
την συμφωνήσει με τους πελάτες και στη συνέχεια επιλέγει καταχώρηση 
οπότε και η παραγγελία καταχωρείται στο σύστημα και εκτυπώνεται στα 
διαφορετικά σημεία παραγωγής. (ταυτόχρονα εκτυπώνετε και η απόδειξη 
λιανικής από την ταμειακή μηχανή εάν αυτή είναι συνδεδεμένη). Οι 
σερβιτόροι μπορούν να πάρουν συμπληρωματικές παραγγελίες από το ίδιο 
τραπέζι 
Όταν ζητηθεί από το τραπέζι λογαριασμός, ο χειριστής της ασύρματης 
συσκευής, επιλέγει τον λογαριασμό, επιλέγει το τραπέζι και στην οθόνη του 
εμφανίζεται το σύνολο των παραγγελιών που έγιναν από το τραπέζι καθώς 
επίσης και το ποσόν που αντιστοιχεί. Μόλις πληρωθεί ο λογαριασμός, 
δηλώνει την είσπραξη, το σύστημα χρεώνει τον χειριστή με το ανάλογο 
ποσόν και το τραπέζι ελευθερώνεται για επόμενη παρέα.  
 
Απαραίτητος εξοπλισμός H/W και Λογισμικό: 
 
Εκτυπωτές Κουζίνας 
Θα εγκατασταθεί ένας θερμικός εκτυπωτής WTP 150 στο σημείο παραγωγής 
στον οποίο θα τυπώνεται η παραγγελία όπως ακριβώς την κατέγραψε ο 
σερβιτόρος. 
Φυσικά εάν κάποιο μέλος σας το επιθυμεί, μπορούν να εγκατασταθούν 
περισσότεροι εκτυπωτές στα σημεία παραγωγής οπότε και στον κάθε 
εκτυπωτή θα εκτυπώνονται μόνο τα είδη που παράγονται σε αυτή την θέση. 
Κεντρικό σύστημα 
Στο κεντρικό σύστημα θα υπάρχει ο απαραίτητος για την λειτουργία του 
συστήματος Η/Υ. Μπορεί να είναι ένας συμβατικός ή ένας ολοκληρωμένος με 
ενσωματωμένη οθόνη αφής. Στον Η/Υ είναι εγκατεστημένη η βάση 
δεδομένων του συστήματος. Σε αυτήν τηρούνται τα αρχεία του συστήματος 
(ειδών, τιμών, χειριστών κλπ), καταγράφονται όλες οι παραγγελιές και 
δρομολογούνται οι εκτυπώσεις προς τους εκτυπωτές κουζίνας. 
Επίσης είναι εγκατεστημένη και η εφαρμογή απεικόνισης της κατάστασης 
των τραπεζιών από όπου βλέπουμε τα ελεύθερα τραπέζια και τα τραπέζια με 



παραγγελία.  
Λόγω των τακτικών διαφοροποιήσεων των υλικών των Η/Υ δεν αναφέρουμε 
τιμή. Στην περίπτωση που τα μέλη σας διαθέτουν ήδη έναν Η/Υ (με Windows 
XP) μπορεί να τον χρησιμοποιήσουνε και να μην αγορασθεί καινούργιος. 
 
Συσκευές ασύρματης παραγγελίας HP IPAQ 114 (classic handheld) και το 
λογισμικό για την διαμόρφωση/ καταγραφή των παραγγελιών και την 
απεικόνιση της κατάστασης των τραπεζίων. 
Κεραία ασύρματου δικτύου D-Link DWL 2100 AP+. 
 
 
Το προσφερόμενο σύστημα συνοδεύεται από εγγύηση 3 μηνών διάστημα 
κατά 
το οποίο έχετε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη και επεμβάσεις μέσω 
modem. Η 
εταιρία μας σας παρέχει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη. Κατά τις εργάσιμες 
ώρες 
της εταιρίας μας (09,00 17,00 Δευτέρα  Παρασκευή) οι κλήσεις γίνονται προς 
τα 
τηλέφωνα της εταιρίας μας. Για τις εκτός ωραρίου κλήσεις, θα σας δοθούν 
κινητά 
τηλέφωνα τεχνικών μας. 
Με το πέρας της περιόδου εγγύησης, ενεργοποιείται το ετήσιο συμβόλαιο 
συντήρησης το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάλυψης του 
εκάστοτε πελάτη και σας καλύπτει με 
τον ίδιο τρόπο όπως κατά την περίοδο της τρίμηνης εγγύησης. 
 
Η προσφορά μας ισχύει για τα μέλη σας, με την επίδειξη ταυτότητας μέλους 
ή όποιου άλλου αποδεικτικού εγγράφου μας υποδείξετε.  
Χρόνος παράδοσης και τρόπος πληρωμής είναι ανάλογα με την τελική 
επιλογή εξοπλισμού και αποδοχή της εκάστοτε προσφοράς ανά μέλος, διότι 
διαφοροποιούνται ανά εγκατάσταση.  
Το προσφερόμενο σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του κάθε μέλους σας. Πιο αναλυτικά μπορεί να : 
o Προστεθούν επιπλέον τερματικά λήψης παραγγελιών 
o Να προστεθούν επιπλέον εκτυπωτές στα σημεία παραγωγής 
o Να εγκατασταθεί Η/Υ με ενσωματωμένη οθόνη αφής και να δοθεί η 
δυνατότητα καταγραφής παραγγελιών και από το κεντρικό σύστημα 
o Να συνδεθεί ταμειακή μηχανή η οποία θα εκτυπώνει άμεσα την παραγγελία 
και σε απόδειξη 
o Να δοθεί το δικαίωμα της σταδιακής παράδοσης (έκδοση απόδειξης για τα 
είδη που παραδίδονται στο τραπέζι). 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη σας ότι παραμένουμε στην 
διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε πληροφορία και για την κατά περίπτωση διαμόρφωση του 
συστήματος 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Για την «Protech Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.» 
 



Ολυμπία Χ. Παγκαλίδου 
op@protech.gr  
 
 
7) Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ. ΠΥΛΟΥ 24 10441 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 5139755 Fax: 210 5137004 e-mail: diakouma@internet.gr 
Η ως άνω εταιρία μας απέστειλε την παρακάτω επιστολή: 
Κύριοι και κυρίες, 
 
Η εταιρία μας Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ , ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. μετράει 30 
χρόνια στον χώρο της εστίασης. Πιο συγκεκριμένα διαθέτουμε μεγάλη 
ποικιλία ηλεκτρικών ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού για τις κουζίνες και 
τα μπαρ των καταστημάτων καθώς επίσης αναλαμβάνουμε την κατασκευή 
ανοξείδωτων πάγκων, ερμαρίων, ψυγείων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται 
μία επιχείρηση για την άρτια λειτουργία της. Μία από τις παροχές της 
εταιρίας μας είναι η μελέτη του χώρου σας με σκοπό την επίτευξη ενός όσο 
το δυνατόν περισσότερο λειτουργικού επαγγελματικού περιβάλλοντος. 
Στη μεγάλη γκάμα των μηχανημάτων μας περιλαμβάνονται: 
 
μικροσυσκευές μπαρ: 
mixer frappe 
blender, 
λεμονοστύφτες,  
παγοθραύστες 
τοστιέρες  
φρυτέζες 
κρεπιέρες κτλ 
μηχανές καφέ: 
Espresso ( Νuova Simonelli ) Το μοντέλο μας AURELIA, της nuova simonelli 
ψηφίστηκε από το παγκόσμιο πρωτάθλημα baristas ως η καλύτερη μηχανή 
καφέ για τον διαγωνισμό. 
γαλλικού 
ελληνικού (παραδοσιακή χόβολη δικής μας κατασκευής) 
Διαθέτουμε επίσης: 
Πλυντήρια πιάτων  
Ψυγεία  
Καταψύκτες  
Μηχανές παγοκύβων 
Αφαλατωτές 
Μηχανές γρανίτας  
Ζαμπονομηχανές 
Φούρνοι (μικροκυμάτων, κυκλοθερμικοί κτλ) 
 
Η εταιρία μας εκτός από την κουζίνα σας φροντίζει και την θερμοκρασία του 
χώρου σας (εξωτερικός-εσωτερικός) στην ζέστη και στο κρύο με τον πιο 
οικολογικό τρόπο! 
 
Πιο συγκεκριμένα για το καλοκαίρι σας εξοπλίζουμε με το πιο ισχυρό 
σύστημα υδρονέφωσης που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά με 
ανεμιστήρες ή χωρίς που παράγει πραγματική υγρασία και μειώνει την 



θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 16 βαθμούς Κελσίου. 
 
Για τον χειμώνα, σας διαθέτουμε θερμάστρες υγραερίου για εξωτερικούς 
χώρους καθώς και τα νέας τεχνολογίας ηλεκτρικά, αδιάβροχα θερμαντικά 
κάτοπτρα. 
 
Η εταιρία μας διατηρεί εξειδικευμένο τμήμα service με όλα τα ανταλλακτικά 
για τις μηχανές που εμπορευόμαστε και αναλαμβάνουμε την επίλυση 
οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος παρουσιαστεί. 
 
Για όλα τα μέλη της ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. προσφέρουμε μία έκπτωση σε όλα τα είδη 
του τιμοκαταλόγου μας και συγκεκριμένα σας παρέχουμε έκπτωση στα εξής 
μηχανήματα:  
? § Χόβολη ελληνικού καφέ  
? § Ηλεκτρικά θερμαντικά κάτοπτρα/ Θερμάστρες υγραερίου 
? § Παγοθραύστες  
? § Γρανιτομηχανές  
 
 
Ευχόμαστε την άρτια λειτουργία του συνδέσμου σας και την καλύτερη 
δυνατή ανάπτυξη του κλάδου σας.  
 
 
Ι. Διακουμάκος  
 
8) ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟ.ΠΑ. Οδός 6η αριθ. 4 133 41 Ανω Λιόσια.  
Τηλ. 210 2484500 FAX 210 2484501 
www.ecochemical.gr e-mail marketing@ecochemical.gr  
Η ως άνω εταιρία έστειλε προσφορά ΕΚΠΤΩΣΗ από τους Τιμοκαταλόγους της  
αποκλειστικά για τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ 
Αξιότιμοι κύριοι,  
Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ είναι Ελληνική Βιομηχανία Παραγωγής και Εμπορίας 
επαγγελματικών απορρυπαντικών, απολυμαντικών και συστημάτων υγιεινής 
απευθυνόμενη στις αγορές της βιομηχανίας τροφίμων, μαζικής εστίασης, 
εστιατορίων, ξενοδοχείων, catering, κτλ. Ενδεικτικοί πελάτες της είναι:  

ΦΑΓΕ, ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ, ΜΕΒΓΑΛ, ΝΗΡΕΥΣ, HELLENIC CATERING, GOODY�S, 
KRAFT, ΚΡΙ ΚΡΙ, ΚΟΛΙΟΣ 
Με αυτή την επιστολή σας παραθέτουμε συνημμένα τιμοκατάλογο της 
εταιρείας μας και σας ενημερώνουμε ότι αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη 
του ΠΑ.ΣΚΕ.ΔΙ. προσφέρουμε επιπλέον έκπτωση 10% σε όλα μας τα 
προϊόντα. Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ προσφέρει πανελλήνια κάλυψη, με το άρτιο 
δίκτυο εμπόρων της σε: 
> Αθήνα: ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ (κεντρικό εργοστάσιο),τηλ. 210-2484500 
> Αργολίδα: ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, τηλ. 2751091995 
> Θεσσαλονίκη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Π. ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2310754209 
> Ιωάννινα: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 6944356451 
> Κέρκυρα: ΑΣΠΙΩΤΗΣ Α.Γ. & ΣΙΑ ΟΕ, τηλ. 2661024938 
> Κυκλάδες: ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ, τηλ. 2283025901 
> Χανιά: ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, τηλ. 2821088770 
Για περαιτέρω διευκρινήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 



ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ - Ο στρατηγικός σας συνεργάτης στον καθαρισμό και την 
απολύμανση. 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση για την ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ, 
Θανάσης Καραούλης Εμπορικός Διευθυντής 
 
 
 
9) Π. ΓΕΡΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εμπορία & Επεξεργασία Καφέδων Ξηρών Καρπών 
Ποτών Ζαχαρωδών. Α 7,8 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΗΛ. 2310569490 FAX. 
2310569491  
e-mail: info@kafesgerousi.gr , www.kafesgerousi.gr  
 

Η ως άνω εταιρία έστειλε την παρακάτω επιστολή � Προσφορά για τα μέλη 
του ΠΑΣΚΕΔΙ.  
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της επιστολής σας, σας προσφέρουμε τα προϊόντα καφέ της 
γνωστής ποιότητας καφές Γερούση στην παρακάτω τιμή και με τους 
παρακάτω όρους: 
 
Είδος: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΓΕΡΟΥΣΗ 
 
Τιμή: Συσκευασία 500gr 7,80  συν ΦΠΑ ανά κιλό. 
Έκπτωση: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΑΣ 
 
Συσκευασία: Σε χειροποίητη συσκευασία οπαλίνας ή και αλουμινόχαρτου 
500gr. . 
 
Είδος: ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΦΕΣ ΓΕΡΟΥΣΗ 
 
Τιμή: Συσκευασία 500gr 10,50  συν ΦΠΑ ανά κιλό. 
Έκπτωση: ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΑΣ 
 
Συσκευασία: Σε χειροποίητη συσκευασία αλουμινόχαρτου 500gr. 
 
Παράδοση: Κατόπιν συνεννόησης  
Τρόπος πληρωμής: μετρητοίς. 
 
Γίνεται ειδική μνεία ότι διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της τιμής, ανάλογα 
με τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς. 
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας από το 2005 λειτουργεί με 
πιστοποιημένο σύστημα HACCP και από τις 6 Μαΐου 2008 κατά το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
Ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία.  
 
 



 
 
Με εκτίμηση 
Γερούσης Πέτρος  
 
 
 
10) ECO HOUSE ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 147 183 45 
ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. +30 1 61 27 995-6 FAX. +30 1 61 27 994 www.ecohouse.gr,  
e-mail: sec@ecohouse.gr 
 
Η ως άνω εταιρία μας απέστειλε την παρακάτω οικονομική προσφορά για τα 
μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση να δώσουμε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
στα μέλη του συνδέσμου σας. 
Η εταιρεία μας ΕCO HOUSE HELLAS A.E. διαθέτει τεχνολογικά οικολογικά 
προϊόντα για τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων. 
Τα προϊόντα μας είναι υψηλών προδιαγραφών που καλύπτουν πλήρως τις 
ανάγκες του επαγγελματία για την υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων. 
Τα προϊόντα μας προβάλλονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας www.ecohouse.gr όπου 
ο επαγγελματίας μπορεί να κάνει τις αγορές του κατευθείαν. 
Η εταιρεία μας έχει πανελλαδικό δίκτυο και μπορεί να καλύψει πλήρως τις 
ανάγκες των μελών του συνδέσμου σας. 
Παρέχουμε τηλεφωνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση στο τηλ.: 210 6127995 
από 08:00 π.μ. έως 17:00μ.μ. καθημερινά από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 
Μπορείτε εκτός από το διαδίκτυο (την ιστοσελίδα μας) να στέλνεται τις 
παραγγελίες σας και με fax στο :210 6127994. 
Σας παραθέτουμε πίνακα με επιλογή προϊόντων που πιθανόν σας 
ενδιαφέρουν. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Για αγορές από 250 Ευρώ και άνω σας παρέχουμε έκπτωση  
 
Σας ευχόμαστε καλές δουλειές! 
 
Φιλικά, 
Νίκος Κουτουλίδης  
ECO HOUSE HELLAS A.E. 
 
 
 
11) ΚΤΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ. ΥΔΡΟΥΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Τηλ. 23850 29623  
FAX. 23850 30890 www.ktima-pantou.gr 
 
Το ως άνω οινοποιείο μας έστειλε την εξής επιστολή  προσφορά ΕΚΠΤΩΣΗ 
10% από τους τιμοκαταλόγους της, ΜΟΝΟ για τα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
 
 



ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ. 
 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ  
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ 
ΜΑΣ. 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ. 
 
ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ «ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΚΑΙ 
ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΙ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ.  
 
 
2 ΕΡΥΘΡΑ ΞΗΡΑ 
 
2 ΛΕΥΚΑ ΞΗΡΑ 
 
1 ΡΟΖΕ  
 
1 ΗΜΙΓΛΥΚΟ  
 
 
Τα κρασιά είναι παραγωγής μας βιολογικής καλλιέργειας και η συσκευασία 
τους είναι σε χαρτοκιβώτιο των 6 τεμ.  
 
Ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία 
 
12) LINEVITAKI . Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ατταλείας 39-41 & Θειρών Νίκαια 
Τ.Κ. 18450 Αθήνα Τηλ. 210 5610711 Τηλ. και FAX. 210 5617485 
www.linevitaki.gr  
 
Η ως άνω εταιρία δραστηριοποιείται στις μηχανές πάγου όλων των τύπων 
MADE IN USA & MADE IN EUROPE. 
ICEMATIC 
ICE o-Matic 
Scotsman 
ICYDRINK 
Μας έστειλε τον επίσημο τιμοκατάλογό της και πάνω σε αυτόν παρέχει μια 
γενναία έκπτωση μόνο για τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΚΕΔΙ που βρίσκεται στην 
διάθεσή τους.  
 
Ευχαριστούμε πολύ τους κ.κ. Παύλο και Στέλιο Ευθυμίου. 
 


