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Μήνυμα της Προέδρου του ΠΑΣΚΕΔΙ
Αγαπητοί μου συνάδελφοι,
αν μέχρι σήμερα δεν είχατε ακούσει για τον ΠΑΣΚΕΔΙ, αν μέχρι σήμερα δεν
θελήσατε να γίνετε μέλη της οικογένειας ΠΑΣΚΕΔΙ, τότε ήρθε η ώρα να σας
συστηθούμε και να γνωριστούμε μαζί σας.
Ο ΠΑΣΚΕΔΙείναι τα τελευταία 9 χρόνια η φωνή σας σε κάθε τοπικό συμβούλιο,
σε κάθε αρμόδιο φορέα και κάθε δημόσια και δικαστική υπηρεσία. Πάνω από
όλα όμως είναι η φωνή που θα ακούσει πρώτα και πάνω από όλα τον καθένα
από εσάς.
Από εσάς περιμένουμε να μας εμπιστευθείτε με ό,τι σας ταλαιπωρεί καθημερινά
εσάς και κυρίως την επιχείρησή σας.
Ο καθένας μόνος του ίσως μπορεί να καταφέρει λίγα, όλοι μαζί όμως ενωμένοι
μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και να παλέψουμε όλοι μαζί για τα δικά σας
συμφέροντα.
Φουσκωμένα αμοιβολόγια για οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης
πνευματικών δικαιώμάτων που σας γονατίζουν καθημερινά και σας αναγκάζουν
να ζείτε στην παρανομία υπό τον φόβο των ελέγχων, των μηνύσεων και της
σφράγισης. Διοικητικά πρόστιμα και ποινικές παραβάσεις που σας αγχώνουν
και σας κάνουν να πελαγώνετε πως θα τα βγάλετε πέρα.
Ο στόχος του ΠΑΣΚΕΔΙ δεν είναι να σας υποσχεθεί ότι θα σας απαλλάξει ως δια
μαγείας από τα προβλήματα που σας απασχολούν. Εμείς αυτό που μπορούμε να
κάνουμε είναι:
1) Να σας πληροφορήσουμε για τα δικαιώματά σας αλλά και τις
υποχρεώσεις σας, ώστε να είστε θωρακισμένοι απέναντι σε κάθε
παράβαση που σας χρεώνεται.
2) Να προστατέψουμε τα δικαιώματα του κλάδου και να εμποδίσουμε την
συστηματική συρρίκνωση που επιφέρει ολοένα η οικονομική κρίση.

3) Να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με τρόπο
βιώσιμο και κερδοφόρο, αποφεύγοντας κακοτοπιές και περιττά έξοδα.
4) Να σας βοηθήσουμε να διεκδικήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.
Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με:
-

Την καταβολή δυσανάλογων χρηματικών ποσών για πνευματικά
δικαιώματα;
Για υπέρβαση ωραρίου καταστήματος;
Την έκδοση αδειών κάθε μορφής που αφορά την λειτουργία της
επιχείρησής σας;
Με διοικητικά πρόστιμα κάθε φύσης που δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε;
Με αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες οι οποίες δεν λύνουν το
πρόβλημα;
Υγειονομικά θέματα που δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη;
Εργατικά ή ασφαλιστικά θέματα που μειώνουν την απόδοση της
επιχείρησής σας;
Θέματα ενοικιοστασίου και άλλων οφειλών που θα θέλατε να ρυθμίσετε;

Ο ΠΑΣΚΕΔΙ είναι εδώ για να σας ακούσει, να σας συμβουλεύσει και να σας
στηρίξει σε κάθε βήμα σας και σε κάθε δυσκολία. Οι συνεργάτες μας θα σας
παρέχουν όλη την απαραίτητη καθοδήγηση για να αντιμετωπίσουμε μαζί το
πρόβλημα που σας απασχολεί. Και πάνω απόλα είμαστε εδώ για να
διεκδικήσουμε όλοι μαζί συλλογικά τα δικαιώματα του κλάδου και να
υπερασπιστούμε τα συμφέροντά σας.
Βοηθήστε μας να γίνουμε η φωνή σας και το στήριγμά σας!
www.paskedi.gr : Εδώ θα βρείτε ό,τι αφορά την επιχείρησή σας, μικρή ή μεγάλη.

2310.932420: Στο τηλέφωνο αυτό θα χαρούμε να σας ακούσουμε.

Όλα τα μέλη μας αξίζουν την προσοχή μας!
Νίκη Κωνσταντίνου
Πρόεδρος

