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Αγαπητοί μας συνάδελφοι,
Με βάση τις ικανότητες, τη βαθιά γνώση του χώρου και των αναγκών του, την
πολύχρονη εμπειρία μας (όπως και αυτής των συνεργατών μας), είμαστε μετά από
μια μακρά πορεία, σε θέση να προσφέρουμε πραγματικά ολοκληρωμένες υπηρεσίες
προς τα μέλη μας και πρωτοποριακές προτάσεις.
Το 2004 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

Καταξιωθήκαμε πλέον στην συνείδηση του κλάδου και αυτό αποδεικνύεται με την αθρόα
εγγραφή νέων μελών από διάφορες περιοχές της Χώρας, οι οποίοι πληροφορήθηκαν τα
επιτεύγματά μας, όπως:
1) Τον Ιούλιο του 2005 για πρώτη φορά ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε συνεργασία με το
Σωματείο ‘’Κέντρων Διασκέδασης και bars Μυκόνου’’ επιτυγχάνει, με σωστές
νομικές κινήσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με Υπουργική
Απόφαση, την παράταση ωραρίου έως τις 05.00, από 1 Ιουνίου έως 30
Σεπτεμβρίου, σε Καφετέριες, bars και Κέντρα Διασκέδασης όλης της Χώρας και
αυτό συνεχίζεται κάθε χρόνο.

2) Τον Ιούνιο του 2006, μετά από 2 ετών πιέσεις του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., το
Υπουργείο Εσωτερικών δια του Υπουργού του κ. Προκόπη Παυλόπουλου,
υπογράφει την περιβόητη Υπουργική Απόφαση Απλούστευση διαδικασίας
έκδοσης άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
3) Τον Απρίλιο του 2009, με την από κοινού συνεργασία Κυβέρνησης και
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. λύθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτού του κλάδου. Μειώθηκε
ο Δημοτικός Φόρος από 2% σε 0,5%. Νόμος 3756/2009.

4) Τον Ιούλιο του 2009, με την συνεργασία του Νομικού μας τμήματος,
στραφήκαμε εναντίον του Νόμου Αβραμόπουλου περί καπνιζόντων, με
ομαδικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίες και έγιναν
αποδεκτές, με αποτέλεσμα, αν και έληξε το χρονικό περιθώριο των
καταθέσεων, εμείς να συνεχίζουμε τις καταθέσεις, με το αιτιολογικό των
‘’πρόσθετων παρεμβάσεων’’. 45 ημέρες περίπου μετά την κατάθεση των
δικαιολογητικών, ο επιχειρηματίας έχει στα χέρια του ακριβές αντίγραφο
του δικογράφου και λειτουργεί η επιχείρησή του πλέον ως καπνιζόντων,
θεωρώντας ότι βρίσκεται σε εκκρεμοδικία.
5) Τον Οκτώβριο του 2010, στραφήκαμε εκ νέου, με τη συνεργασία του
Νομικού μας τμήματος, εναντίον του Νόμου Ξενογιαννακοπούλου περί
ολικής απαγόρευσης καπνίσματος, με ομαδικές προσφυγές στο Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ) αναμένοντας ακόμη την απόφαση.
6) Συνεχής ενημέρωση του κλάδου μέσω της ιστοσελίδας μας www.paskedi.gr
, μέσω SMS, μέσω ταχυδρομικών επιστολών, μέσω ημερίδων σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Τελευταία ημερίδα στο GRAND HOTEL PALACE,
Μοναστηρίου 305-307 Θεσσαλονίκη, αίθουσα OLYMPIA, την 1 Ιουνίου 2009,
με θέμα ‘’Απαγόρευση καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος από 1 Ιουλίου 2009’’.
7) Διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και σεμιναρίων του ΕΦΕΤ
(επιβάλλεται βάσει Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), στους νέους χώρους 150m2
των γραφείων μας, Χειμάρρας 30 Θεσσαλονίκη 3ος όροφος, για την
εκπαίδευση του προσωπικού του κλάδου μας.
Είμαστε κοντά στο μέλος με κάθε δυνατό τρόπο α) Δωρεάν νομική
συμβουλευτική, β) Δικαστική Νομική εκπροσώπηση με τις καλύτερες τιμές και
το επιθυμητό αποτέλεσμα, γκρουπάρισμα συναδέλφων για Δικαστικές
ομοειδείς διεκδικήσεις από το Δημόσιο ή άλλους φορείς, συνεχής ενημέρωση
με SMS, αλληλογραφία, fax, e-mail για Νομοθεσίες ή γεγονότα που αφορούν
τα μέλη μας, γ) Διοργάνωση ημερίδων για διάφορα θέματα, δ) Εκπτώσεις από
προμηθευτές για τα μέλη μας και λίαν προσεχώς έκδοση εφημερίδας για
ΔΩΡΕΑΝ διανομή και ενημέρωση του κλάδου μας.
Στηρίζουμε με την οργάνωσή μας, όλα μας τα μέλη.
Πρόθεση μας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας να αποτελέσει εργαλείο
υποστήριξης και καθοδήγησης των μελών μας.
Η ετήσια συνδρομή για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ανέρχεται στο ποσό των 150 Ευρώ
Η φιλοσοφία μας δεν είναι να δουλεύουμε μόνο για τα μέλη, αλλά να
συνεργαζόμαστε με αυτά .
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία
Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Ηλίας Καλιώρας
Γενικός Γραμματέας

