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ΘΕΜΑ : Διαχείριση της ανατύπωσης και της διανομής των ‘’οδηγού
υγιεινής για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, διασκέδασης και
ζαχαροπλαστικής’’, της αφίσας και του ‘’εγχειριδίου βασικών αρχών
υγιεινής’’ του ΕΦΕΤ.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19242/2004
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το
επαγγελματικό Σωματείο με την Επωνυμία ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ’’ και τον διακριτικό τίτλο ‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’ Με έδρα
την Θεσσαλονίκη, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα Βιβλία Μητρώων
Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Α.Μ. 7897/2004.
Επειδή, διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη διανομή του
Οδηγού Υγιεινής, του Εγχειριδίου Βασικών Αρχών Υγιεινής και της
σχετικής αφίσας, στον κλάδο μας, λόγω υψηλού κόστους πώλησης και
επειδή θέλουμε να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην τελειότητα
των Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης και Διασκέδασης και στην
διάδοση των Βασικών Αρχών Υγιεινής συμπεριφοράς αυτών, αιτούμεθα:
1) Να μας αναθέσετε την διαχείριση της ανατύπωσης και διανομής του ‘’
οδηγού Υγιεινής για τις επιχειρήσεις εστίασης και ζαχαροπλαστικής’’,
της σχετικής αφίσας και του ‘’εγχειριδίου Βασικών Αρχών Υγιεινής’’
του ΕΦΕΤ.
2) Η διανομή των παραπάνω να γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον
‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’, δωρεάν στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και
διασκέδασης .
Εμείς ως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ προτιθέμεθα:
1) Να εγγράψουμε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου στον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ

2) Να διανείμουμε σε όλες τις επιχειρήσεις ΔΩΡΕΑΝ το σετ εγχειριδίων
του Ε.Φ.Ε.Τ.
3) Να διανείμουμε το μηνιαίο πανελλαδικό ενημερωτικό περιοδικό του
Συνδέσμου με τίτλο RESERVE
4) Να τους προσφέρουμε ON-LINE ενημέρωση από τον δικτυακό κόμβο
του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. www.paskedi.gr
5) Την μηνιαία διοργάνωση ημερίδων σε διαφορετικές πόλεις κάθε φορά
, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους.
Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα της αποκλειστικής
δωρεάν διανομής των σετ των εγχειριδίων στα μέλη μας διότι,
Α) Πρέπει απαραιτήτως να παρέχουμε ως Σύνδεσμος ολοκληρωμένες τις
ως άνω υπηρεσίες στον κλάδο που εκπροσωπούμε, διότι εμείς είμαστε η
ομπρέλα που προστατεύει τη λειτουργία του.
Β)Το πλεονέκτημα μας ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος αυτών των
καταστημάτων έναντι κάποιου άλλου φορέα- διανομέα όπως
Επιμελητήρια , είναι ότί εμείς γνωρίζουμε απόλυτα την ανάγκη του
κλάδου για βελτίωση της συμπεριφοράς πάνω στις αρχές της Υγιεινής.
Εμείς θα εκπαιδεύσουμε τα μέλη μας αποτελεσματικά πάνω στο
συγκεκριμένο θέμα λόγω της άμεσης επαφής μας έναντι του
Επιμελητηρίου που εκ των πραγμάτων ασχολείται με άλλους 50 κλάδους.
Τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι συνεργάτες μας στο μεγάλο έργο μας.
Για να επιτύχουμε την άμεση διανομή των εγχειριδίων
επιστρατεύουμε το επιτελείο των εκπαιδευμένων ανθρώπων μας οι οποίοι
θα κινηθούν συγχρόνως σε όλες τις πόλεις, παρέχοντας τις υπηρεσίες του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε 250.000 μέλη του κλάδου των οποίων διαθέτουμε τα
πλήρη στοιχεία.
Δεν θα απομακρυνθεί κανείς από το μαγαζί του για να αποκτήσει τα
εγχειρίδια. Θα πάμε εμείς στον καταστηματάρχη να του προσφέρουμε
δωρεάν τη γνώση.
Θεωρώντας δίκαιο το αίτημά μας και σίγουροι στις δυνατότητές μας,
σύμφωνα με την υποδομή μας, ότι θα φανούμε αντάξιοι της
εμπιστοσύνης σας, αναμένουμε την θετική απάντησή σας.
Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
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