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ΠΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Κυρίες, Κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, βρίσκεται σε
αναζήτηση λογιστικών και φοροτεχνικών επιχειρήσεων, που θα ειδικευτούν στην
παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών προς τον κλάδο μας σε κάθε Δήμο.
Η παροχή υπηρεσίας θα καλύπτει τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου μας (150 180.000 επαγγελματίες πανελληνίως μ.ο. 3200 / Νομό) όσο και τους εργαζόμενους σ'
αυτόν (450 - 700.000 εργαζόμενους μ.ο. 9.000 ανα Νομό). Έτσι, οι λογιστές και
φοροτέχνες που θα συνεργαστούν με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα πρέπει να αναπτύξουν
ειδίκευση στον κλάδο μας, τόσο με δικά τους μέσα και πηγές όσο και με την βοήθεια
ειδικής ομάδας λογιστών - φοροτεχνικών που συνεργάζονται ήδη μαζί μας και
ετοιμάζουν ειδικό έντυπο.
Οι 'συνεργάτες' αυτοί, ένας από κάθε Δήμο της Ελλάδας, θα παρουσιάζονται στην
ιστοσελίδα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (στην υποσελίδα ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ με διεύθυνση - τηλ. κλπ) και στο περιοδικό 150.000 που θα εκδίδεται σε
μηνιαία βάση, σε ειδική σελίδα. Έτσι οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι του κλάδου
μας σε κάθε Δήμο, θα έχουν τον ειδικευμένο λογιστικό-φοροτεχνικό τους σύμβουλο.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. λοιπόν καλεί τους ενδιαφερόμενους λογιστές να επικοινωνήσουν μαζί
μας στο 801 11 24 24 24 (μια αστική μονάδα χρέωσης) και να δηλώσουν το ενδιαφέρον
τους και τις δυνατότητές τους.
Παράλληλα οι επαγγελματίες αυτοί θα είναι, ή θα μπορούσαν να είναι, εκπρόσωποι
του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στον Δήμο, ώστε στα γραφεία τους να γίνονται και οι εγγραφές των
νέων μελών, ως και η ανανέωση εγγραφής των επαγγελματιών του κλάδου (που κοστίζει
προς το παρόν 90 ευρώ και από τα οποία τα 20 ευρώ θα ανήκουν στον αντιπρόσωπο), οι
εγγραφές των εργαζομένων του κλάδου στο ετήσιο σύστημα ενημέρωσης που κοστίζει
40 ευρώ (10 ευρώ ανήκουν στον αντιπρόσωπο) και οι εγγραφές των καταναλωτών στο
CONSUMERS' EUROPEAN INTERNET CLUB, ένα ειδικό ενημερωτικό χώρο στον
οποίο μπορεί να γίνει μέλος ο οποιοσδήποτε καταναλωτής και να ενημερώνεται για τους
νόμους που τον προστατεύουν (με κόστος 30 ευρώ τον χρόνο από τα οποία τα 10 ευρώ
ανήκουν στον αντιπρόσωπο).
ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, πέραν του ότι μπορούν να λαμβάνουν γνώση σε πάρα πολλά θέματα
μέσω INTERNET στην σελίδα www.paskedi.gr , θα μπορούν να λαμβάνουν το περιοδικό
150.000 (με δικαιώματα και υποχρεώσεις επαγγελματιών του κλάδου) από το γραφείο
του αντιπροσώπου μας (λογιστή - φοροτεχνικού), και επίσης το έντυπο ενημέρωσης
εργαζομένων στον κλάδο εστίασης και διασκέδασης (με δικαιώματα και υποχρεώσεις
εργαζομένων) και το έντυπο των καταναλωτών (που θα περιλαμβάνει δικαιώματα και
υποχρεώσεις του καταναλωτή).

Το γραφείο λοιπόν του αντιπροσώπου - λογιστή θα είναι κέντρο ενημέρωσης των
πάντων στον Δήμο, ένα κομβικό σημείο που μέσα σε ένα μήνα θα το γνωρίζουν όλοι. Σε
κάθε έντυπο που θα εμφανίζεται στον χώρο Εντύπων Ενημέρωσης ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και
CONSUMERS' EUROPEAN INTERNET CLUB για τον Δήμο θα υπάρχει και
διαφημιστικό του αντιπροσώπου λογιστή.
Είναι βέβαιο ότι οι 'δουλειές' κάθε αντιπροσώπου λογιστή του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα
πολλαπλασιαστούν, μια που θα έχουν την δυνατότητα να πολλαπλασιάσουν τους πελάτες
τους από τον χώρο των επαγγελματιών του κλάδου Εστίασης και Διασκέδασης, από τον
χώρο των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά κατ' επέκταση και από το
υπόλοιπο καταναλωτικό κοινό.
Παράλληλα θα μπορούσαν να λάβουν μέρος σε ειδικές ημερίδες, αναφερόμενοι σε
θέματα της ειδικότητας τους.
Όσοι λογιστές-φοροτεχνικοί πιστεύουν ότι αξίζει να επικοινωνήσουν μαζί μας και να
συνεργαστούμε, μπορούν να μας τηλεφωνούν στο 801 11 24 24 24 από τις 9.00 - 15.00
μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Παράλληλα θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις
συνεργασίας.
Συμπληρωματική ανακοίνωση:
=====================
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. προσκαλεί σε επικοινωνία μέσω του 801 11 24 24 24 κάθε νομικό ο οποίος θα
μπορούσε να αναλάβει τους επαγγελματίες και εργαζόμενους του κλάδου Εστίασης και
Διασκέδασης του Δήμου του. Έτσι αυτοί οι επαγγελματίες θα μπορούσαν να έχουν τον νομικό τους
σύμβουλο, ειδικευμένο στον κλάδο, ο οποίος θα παρουσιάζεται και στο κλαδικό περιοδικό του
ΠΑ.ΣΚ.Ε.ΔΙ. και στην ιστοσελίδα www.paskedi.gr (στην υποσελίδα Νομικό Σύστημα του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.) αλλά και σε ημερίδες που θα διοργανώνει ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στον Δήμο τους. Με τον
χρόνο θα δημιουργούνται και νέοι τομείς συνεργασίας.
Οι λογιστές και φοροτεχνικοί που θα λάβουν την συνολική ανακοίνωση του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. θα
μπορούσαν να μεταφέρουν την ανακοίνωση για τους νομικούς, σε φίλους και συγγενείς τους που
είναι δικηγόροι.

Από τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος
12/2/2006
Γραφεία Θεσσαλονίκης: Ερμού 53, Τ.Κ. 546 23,
Τηλ. 2310 237770, Φαξ 2310 237769
email: info@paskedi.gr & paskedihellas2004@yahoo.gr
Web site: www.paskedi.gr
801 11 24 24 24
(Ανοιχτή γραμμή με μια αστική μονάδα χρέωσης)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Η Πρόεδρος
Κα Νίκη Κωνσταντίνου

ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:
Lawspecialists_paskedi@yahoo.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΝΟΜΙΚΟΙ– ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:
Taxexperts_paskedi@yahoo.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΙΚΑ – ΤΕΒΕ:

natins_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:

exetazo1@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ:

promith_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ*:

prof_paskedi@yahoo.gr

(*Δεχόμαστε τα παράπονα όλων των επαγγελματιών του κλάδου όμως προτεραιότητα έχουν
πάντα τα Μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.)
ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤ – ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.:

efet_paskedi@yahoo.gr

tourism_paskedi@yahoo.gr
Ceic_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ CONSUMERS’ EUROPEAN INTERNET CLUB:

ceic_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ‘Κ.Ε.Μ.Θ.Κ.’ (Υπό Ίδρυση):

klin_emak@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Ε.Δ. ΞΕΝΟΔ/ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

hotels_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Ε.Δ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ – ΟΤΑ:

ota_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Ε.Δ. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ:

marin_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΦΕΤ - ‘ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 1’:

edu_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ ΚΛΠ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΘ. ‘ΠΑΡΘΕΝΩΝ’
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ:
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:

ekdoseis_paskedi@yahoo.gr
Parthenon_paskedi@yahoo.gr

Parthenon_paskedi@yahoo.gr
consum_paskedi@yahoo.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΣΩ ‘INTERNΕT’
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.:

&

apopsis_ceic@yahoo.gr

paskedihellas2004@yahoo.gr

&

info@paskedi.gr

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: ΣΕ ΦΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΕΝΤΟΣ 2006)
Κ.Ε.Δ.: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ 2007 ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΠΟ 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ 31/3/2006
ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

