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Κύριε Δήμαρχε,
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με διακριτικό τίτλο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Σας ενημερώνει για τα ακόλουθα θέματα:
1) Τα μέλη μας εγγράφονται Δωρεάν στον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
2) Το Μάρτιο 2005 θα εκδοθεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού του
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με τίτλο “ΒLAZE” . Το περιοδικό θα είναι μηνιαίο με
πανελλαδική κυκλοφορία . Θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα της
ενημέρωσης του κλάδου.
3) Δημιουργήσαμε δικτυακό κόμβο www.paskedi.gr προκειμένου να παρέχουμε
24ωρη καθημερινή πληροφόρηση και στήριξη στα μέλη μας.
4) Θα διοργανώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ημερίδες σε
διαφορετική πόλη κάθε φορά, με προσκεκλημένους τους τοπικούς άρχοντες,
με στόχο την ενημέρωση και συσπείρωση των μελών μας.
5) Υπάρχει ανοικτή Πανελλαδική γραμμή 801, που λειτουργεί 24 ώρες το 24
ωρο για λήψη και άμεση λύση των καυτών προβλημάτων του κλάδου.
Ζητάμε τη στήριξή σας με τους ακόλουθους τρόπους :
1) Να μας γνωστοποιήσετε ποια σωματεία, ενώσεις ή σύλλογοι του κλάδου μας
λειτουργούν στη περιοχή σας, με τα πλήρη στοιχεία τους.
2) Nα προτρέψετε τους επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος ( τη στιγμή που η εγγραφή τους είναι δωρεάν στον
ΠΑΣΚΕΔΙ ), να εγγραφούν, δίδοντάς τους τα στοιχεία μας ή να το επιβάλετε.,
μιας και το καλό του κλάδου το επιβάλει, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι
είστε αρωγοί τέτοιων προσπαθειών.
3) Να μας στείλετε φωτογραφικό υλικό του τόπου σας, αξιοθέατα, ιστορικό,
τοπικές συνταγές (εάν υπάρχουν), τουρισμός, διασκέδαση και ότι άλλο
νομίζετε εσείς χρήσιμο, προκειμένου να αποτελέσει ύλη για δωρεάν προβολή
του τόπου σας, στο περιοδικό του κλάδου μας.
4) Να σταλεί φωτογραφία του Δημάρχου με βιογραφικό του, αφού απαντήσει
στα παρακάτω ερωτήματα, για να μπει σαν συνέντευξη στο περιοδικό του
κλάδου BLAZE.
Α) Η διαδικασία που ακολουθείται από μια επιχείρηση υγειονομικού
ενδιαφέροντος, προκειμένου να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από το Δήμο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, είναι πολύ
χρονοβόρα και στη συνέχεια διαπιστώνεται πολύ μεγάλη καθυστέρηση και από το
Δήμο, ώσπου να δώσει την άδεια, με αποτέλεσμα να μένει η επιχείρηση
απροστάτευτη στους ελέγχους και να δέχονται οι επιχειρηματίες του κλάδου
πολλές μηνύσεις. Ποια είναι η γνώμη σας κ. Δήμαρχε.

Β) Ποια είναι η θέση σας για τις άδειες τραπεζοκαθισμάτων; Είναι δίκαια τα
υπερβολικά πρόστιμα που δέχεται ο κλάδος;
Γ) Πως χειρίζεστε το θέμα των αδειών Μουσικών Οργάνων ;
Δ) Θεωρείτε δίκαιο τον Δημοτικό Φόρο 2% και 5% που πληρώνουν μόνο τα δικά
μας καταστήματα ή έχετε να προτείνετε κάτι άλλο ;
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

