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Θέμα : Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Ε.Φ.Ε.Τ. και ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης ιδρύθηκε το
2004 με σκοπό την συνένωση των επιχειρηματιών του επισιτιστικού κλάδου, την
προάσπιση των συμφερόντων του και την εξέλιξή του.
Σε αυτό τον άξονα κινούμαστε πιστά μέχρι σήμερα και μπορούμε να θεωρούμε τον
Σύνδεσμό μας δυνατό και αρκετά αποτελεσματικό, μιας που συμβάλαμε καθοριστικά σε
αλλαγές νόμων και εισαγωγές υπουργικών αποφάσεων όπως η μείωση του δημοτικού
φόρου 2% σε 0,5%, που καταβάλαμε από τα ακαθάριστα έσοδά μας, η διεύρυνση του
ωραρίου λειτουργίας, η απαγόρευση των ανωνύμων καταγγελιών κτλ. που αλλάξανε την
επαγγελματική μας πραγματικότητα.
Ακόμα φροντίζουμε συστηματικά την παροχή πληροφοριών στους επιχειρηματίες,
ώστε να είναι εύληπτα τα όρια των δικαιωμάτων τους από τις υποχρεώσεις τους, με
αποτέλεσμα να αναπτύσσουν τις σωστές επιχειρηματικές συμπεριφορές. Επίσης
δημιουργήσαμε μεγάλο δίκτυο δικηγόρων σε όλη την χώρα ώστε να εξασφαλίσουμε την
άρτια κάλυψη των αναγκών των μελών μας. Τέλος χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα της
τεχνολογίας που κρίνουμε απαραίτητα για την προβολή της δράσης, τόσο του ΠΑΣΚΕΔΙ όσο
και των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε.

Με στόχο πάντα την βελτίωση των συνθηκών που λαμβάνει χώρα η
επιχειρηματικότητά μας, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή τόσο με τους επιχειρηματίες
όσο και με τους καταναλωτές.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις δηλώσεις των δύο αυτών ομάδων είναι ότι οι
επιχειρηματίες βλέπουν να μειώνεται η πελατεία τους κατακόρυφα και να απειλούνται με
οικονομικό αφανισμό και οι καταναλωτές, των οποίων συρρικνώθηκαν τα εισοδήματα, να
δυσαρεστούνται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με ότι εμπεριέχει αυτό.
Το πρόβλημα λοιπόν που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι συγκεκριμένο και
αρκετά σοβαρό, άρα το ίδιο και η λύση του, η οποία έχει βάση στην τομή που θα κάνουμε
στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα σκοπεύουμε να περάσουμε σε μια νέα φάση κάλυψης των αναγκών
του κλάδου, που αφορά στην εντατική εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο ενασχόλησης,
όπως η γνώση και η πιστοποίηση αυτής μέσω του επίσημου οργάνου που αποτελεί ο ΕΦΕΤ,
και, η ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ και πωλήσεων.
Στο κομμάτι της εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού, ζητάμε τη συνεργασία
σας, με τους εκπαιδευτές και αξιολογητές που διαθέτετε, σε αίθουσες δικές μας ανά την
Ελλάδα.
Ήδη υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΕΙΣ συμμετοχής στον ΠΑΣΚΕΔΙ, επιχειρηματίες και
εργαζόμενοι του επισιτιστικού κλάδου.
Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας
Σας ευχαριστούμε
Για το ΔΣ του ΠΑΣΚΕΔΙ
Νίκη Κωνσταντίνου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υ.Γ. Παρακαλούμε για μία άμεση επαφή στην έδρα σας.

