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Θεσσαλονίκη 7 Απριλίου 2009 
 

ΠΡΟΣ: Κον ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΨΩ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 
 

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι της Αλεξανδρούπολης, 
 
   Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
(ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.), παρακολουθεί άμεσα εδώ και πέντε χρόνια, από την ίδρυσή του, τα 
τεκταινόμενα στον κλάδο μας, όχι μόνον σε τοπικό αλλά σε πανελλήνιο και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Όμως η έρευνα στα θέματα και τα προβλήματα του κλάδου, ξεκίνησε πριν 
από πολλά χρόνια. Η διαπίστωση της ‘μη επίλυσης χρόνιων προβλημάτων’, από 
Δευτεροβάθμιο Φορέα του κλάδου, που μόνο προβλήματα, οικονομικές ατασθαλίες και 
οικονομικά σκάνδαλα, εις βάρος πάντα του κλάδου, ήταν που μας έφερε μπροστά στην 
απόφαση της ίδρυσης του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ‘ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’. 
 
   Και αυτό ήταν τελικά ωφέλιμο. Ωφέλιμο για ολόκληρο τον κλάδο. Η επίλυση των 
προβλημάτων ξεκίνησε ένα χρόνο μετά την ίδρυσή μας. Οι επαφές μας με την 
Κυβέρνηση άρχισαν να αποδίδουν άμεσα καρπούς. Τα Υπουργεία έχουν ουσιώδη 
διάλογο με ανθρώπους μας, που όχι μόνον είναι ενημερωμένοι σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ, αλλά με άτομα ειδικευμένα και με προτάσεις στα χέρια τους. Να γιατί οι 
πόρτες των Υπουργείων άνοιξαν διάπλατα και τα αιτήματα μας ακούγονται από τα 
‘κατάλληλα πρόσωπα’, τα οποία μέχρι στιγμής νομοθέτησαν για μας τα εξής: 
 
     1) Τον Ιανουάριο του 2005 με Α.Π 004 ΕΦΕΤ λάβαμε την άδεια της Δωρεάν διανομής 
των εγχειριδίων ΕΦΕΤ στον κλάδο μας, πράγμα που ανάγκασε τον Δευτεροβάθμιο 
Φορέα να στραφεί Δικαστικά εναντίον μας, διότι αυτός τα πουλούσε και συνεχίζει να 
τα πουλά, έναντι 22 Ευρώ στην περιοχή των Αθηνών και 37 Ευρώ στην Επαρχία. Τα 
έσοδα βλέπετε ήταν πολλά. Το Δικαστήριο εναντίον μας, ως ήταν φυσικό το έχασαν 
πανηγυρικά. 
    2) Τον Ιούλιο του 2005, με δική μας παρέμβαση και σε συνεργασία με το Σωματείο 
BARS και Κέντρων Διασκέδασης Μυκόνου πετύχαμε το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ και έκτοτε 
κάθε χρόνο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου οι καφετέριες και τα ΜΠΑΡ όλης της 
Χώρας λειτουργούν μέχρι τις 05.30. Μετά από αυτή μας την επιτυχία, όλα τα 
μεγαθήρια BAR και CLUB της Μυκόνου, έγιναν μέλη μας. 
   3) Τον Ιούνιο του 2006 πετύχαμε, με δική μας παρέμβαση στα αρμόδια Υπουργεία, 
την αλλαγή Νομοθεσίας απλούστευσης έκδοσης άδειας για καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 
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   4) Τον Μάϊο του 2007 σε συνεργασία με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, επί 1 χρόνο, η 
Πρόεδρός μας κ. Νίκη Κωνσταντίνου, παρουσίαζε σε εβδομαδιαία ωριαία τηλεοπτική 
εκπομπή, με τίτλο ‘’ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΟΝΤΑΣ’’, τα προβλήματα του κλάδου μας, με 
καλεσμένους Υπουργούς, Νομάρχες, Βουλευτές και Δημάρχους, όπου και ασκήθηκε 
πίεση, για την κατάργηση του Δημοτικού Φόρου 2%.  
  5) Τον Ιανουάριο του 2008, ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. απέκτησε το τέλειο Νομικό τμήμα, 
αποτελούμενο από 8  έγκριτους Νομικούς παρ’ Αρείω Πάγω και άρχισε να δίνει λύσεις 
στα μέλη του, όπως μείωση τιμής/m2 στους κοινόχρηστους χώρους, μείωση τιμής σε 
Πνευματικά (ΑΕΠΙ) και Συγγενικά Δικαιώματα (GRAMMO – ΕΡΑΤΩ – ΑΠΟΛΛΩΝ) 
μουσικής, αποφυγή σφραγίσεων καταστημάτων, τι πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη μας 
κατά την ώρα της ηχομέτρησης, πως ανακαλύπτουμε τον ανώνυμο ή επώνυμο 
καταγγέλλοντα, πώς να είναι νόμιμοι κατά τους ελέγχους του ΙΚΑ με τους 
ανασφάλιστους υπαλλήλους, πως πρέπει να ενεργούν για να τοποθετούν εξωτερικά 
ηχεία, πως πρέπει να αποζημιώνονται όταν εξ’ αιτίας Δημόσιων έργων διάρκειας άνω 
των 90 ημερών μειώνει τους τζίρους των και πολλά άλλα. 
  6) Τον Μάρτιο του 2009, μετά από σκληρή προεργασία 5 ετών και με συνεχή 
παρουσία των τελευταίων 2 μηνών στους διαδρόμους της Βουλής των Ελλήνων, 
ασκώντας πιέσεις, πετύχαμε να εντάξουμε και τον κλάδο μας στον Νόμο ‘’Σύστημα 
Άϋλων Τίτλων για την Κεφαλαιαγορά και άλλες διατάξεις’’, διότι στο αρχικό Σχέδιο 
Νόμου συμπεριλαμβάνονταν μόνο οι ξενοδοχειακές μονάδες. Έτσι αγαπητοί 
συνάδελφοι από 1 Ιανουαρίου 2009, ο Δημοτικός Φόρος 2% μειώθηκε σε 0,5%. Ο 
αγώνας μας για την σωστή σας ενημέρωση φαίνεται και στην ιστοσελίδα μας, που για 
το συγκεκριμένο θέμα ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2008. 
  
 
   Συμβαίνουν πολλά τα οποία δεν γνωρίζετε. Συμβαίνουν πολλά που λόγω της 
απόστασης σας από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν φτάνουν σε σας. Συμβαίνουν 
πολλά για τα οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ. Πρέπει να γνωρίσετε από κοντά για 
τις προόδους μας και τις προσπάθειες που γίνονται και για σας, από τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης. Διαφορετικά θα βρίσκεστε στην 
σκοτεινή πλευρά των εξελίξεων, έχοντας αφηρημένη εντύπωση για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις σας, αντιμετωπίζοντας πληροφοριακό χάος ή ελλιπή ενημέρωση σε 
σοβαρά θέματα. 
 
   Θα ήταν χαρά μας να βρεθούμε στον τόπο σας και να μιλήσουμε στα μέλη σας, σε 
μια οργανωμένη συγκέντρωση του Συλλόγου σας. Η απόφαση είναι δική σας. Εμείς θα 
περιμένουμε την επικοινωνία σας για να προγραμματίσουμε την άφιξή μας. 
 
                                                                                                                           ΕΠΙΣΗΜΗ 

Με εκτίμηση                                                                                         ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. 
 

Νίκη Κωνσταντίνου 
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***   ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.: Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΣΑΣ!!   *** 


