Ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
ΕΓΚΛΗΣΗ
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Του Πανελληνίου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης, με το
δ.τ. “ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.”, με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδό Χειμάρας αρ. 30, όπως νόμιμα
εκπροσωπείται, από την πρόεδρο του Νίκη Κωνσταντίνου του Χαραλάμπους.
Κατά:
των

διαχειριστών,

της

ομάδας,

των

επενδυτών

της

ιστοσελίδας

www.cookisto.gr και κατά παντός άλλου ηθικού αυτουργού, συνεργού, συμμέτοχου
και υπευθύνου.

Θεσσαλονίκη,12.02.2014

Κύριε Εισαγγελεύ,
Ο “ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.” προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εκατοντάδες μέλη του σε
ολόκληρη την Ελλάδα, απολαμβάνοντας τις υπηρεσίες του συλλόγου, τα τελευταία δέκα
(10) χρόνια. Στόχος του είναι σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, υπουργεία,
οργανισμούς και διεθνείς συνδέσμους υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων, η
προστασία των συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη του κλάδου εστίασης.
O “ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.” είναι ένα σωματείο που σέβεται και υπερασπίζεται τα συμφέροντα
των μελών του, προσδοκώντας στην ανάπτυξη και εξέλιξη του κλάδου της εστίασης στην
Ελληνική Κοινωνία. Επίσης, είμαστε αναγνωρισμένο σωματείο από τον Ε.Φ.Ε.Τ.
διεξάγοντας σεμινάρια υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκδίδοντας πιστοποιητικά με έγκριση
του Ε.Φ.Ε.Τ. και πάντα στις χαμηλότερες τιμές προς όφελος των μελών μας.
'Ήδη τους τελευταίους μήνες δεχόμαστε αλλεπάλληλες καταγγελίες από μέλη μας
(επαγγελματίες του κλάδου) τα οποία διαμαρτύρονται εντόνως, για την ύπαρξη ενός
ιστοτόπου (site) με διεύθυνση δικτυοτόπου (url) www.cookisto.gr. Αυτή η ιστοσελίδα
απαριθμεί χιλιάδες μέλη σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην οποία μπορεί κάποιος που
μαγειρεύει στην οικία του, να παρασκευάσει παραπάνω μερίδες από το φαγητό του και να
τις πουλήσει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο θα ήθελε να φάει “σπιτικό φαγητό” όπως

αναφέρεται σε αυτήν. Στην πράξη καταχωρείς τα προσωπικά σου στοιχεία, στην εν λόγω
ιστοσελίδα, ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ, δημιουργώντας ένα
προσωπικό λογαριασμό (profil) και εν συνεχεία εμφανίζεται η θέση της κατοικίας σου σε
ένα χάρτη μέσω της εφαρμογής google maps (gps), με επιπλέον πληροφορίες για το
προϊόν που πουλάς (πχ μακαρόνια με κιμά), τις διαθέσιμες μερίδες και την τιμή ανά
μερίδα. Από την άλλη μεριά ο ενδιαφερόμενος ΄΄καλοφαγάς΄΄, όπως τον αποκαλούν,
αφού ψάξει τα γεύματα που υπάρχουν στην περιοχή του ή οπουδήποτε αλλού μέσω του
χάρτη που προαναφέραμε και του αρέσει κάποιο από αυτά, μπορεί να μεταβεί στην οικία
του λεγόμενου “μάγειρα” παραλαμβάνοντας το φαγητό και καταβάλλοντας το αντίστοιχο
αντίτιμο που έχει καθορίσει αυτός μέσω της ιστοσελίδας ή να βρεθούν ακόμη και στο
δρόμο. Από την αξία του κάθε πιάτου, αυτόματα με την παραγγελία του κάθε ΄΄καλοφαγά΄΄,
το 15% πηγαίνει στην cookisto.
Στο www.cookisto.gr. διαβάζοντας τους όρους χρήσης που βρίσκονται εντός της
ιστοσελίδας, αντιλαμβάνεσαι πως η ιδιοκτησία, ο έλεγχος και η λειτουργία της Ιστοσελίδας
ανήκει στην Cookisto International Limited («Cookisto»), μια εταιρία με έδρα τη Μάλτα με
αριθμό εγγραφής επιχείρησης C59776, με καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση 60/2 Melita
Street, VLT1122, Valletta, Malta. Άρα πρόκειται για μία εταιρία με έδρα τη Μάλτα, που
δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες και στην Ελλάδα. Επίσης αναφέρει ότι σε
περίπτωση που αντίκειται στους Νόμους του εκάστοτε κράτους, δεν φέρει καμία ευθύνη και
ότι την ευθύνη την φέρουν τα μέλη που την χρησιμοποιούν. Στο άρθρο 5.3.3 αναφέρεται
ότι το www.cookisto.gr. δεν επιβεβαιώνει, ούτε έχει τον οποιοδήποτε έλεγχο των υποβολών
χρηστών ή άλλων πληροφοριών που υπάρχουν διαθέσιμες στο κοινό, μέσω της χρήσης
της πλατφόρμας των υπηρεσιών και /ή της ιστοσελίδας. Συνεπώς το www.cookisto.gr. δεν
εγγυάται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια, την ορθότητα, την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα αναφορικά με τις υποβολές χρηστών ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας
που είναι διαθέσιμη στους χρήστες, μέσω της χρήσης των γευμάτων, των υπηρεσιών και
της ιστοσελίδας. Αναγνωρίζετε, επίσης, ότι το Cookisto δεν έχει τον έλεγχο και συνεπώς
καμία ευθύνη αναφορικά με τη συμπεριφορά, την απόκριση και την ποιότητα των Foodies
στην Ιστοσελίδα. Συνεχίζοντας στους ‘’ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ’’ του www.cookisto.gr, στο
τελευταίο Άρθρο Νο 22 και στις παραγράφους 4 και 5 αναφέρεται επί λέξει:
‘’Το Cookisto παρέχει τις Υπηρεσίες Cook (μάγειρες) αποκλειστικά για να σας συνδέσει
εσάς, τους Cooks, με τους Foodies (καλοφαγάδες) που ενδέχεται να στείλουν αιτήματα
σε εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
επικοινωνία και επακόλουθες συναλλαγές με Foodies (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι
περιοριζόμενων μόνο των όρων) Εσείς, οι Cooks συνεπώς, αποζημιώνετε το Cookisto

πλήρως σε περίπτωση απαιτήσεων για απώλειες, ζημιές, χρηματικό κόστος, αξιώσεις και
έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί το Cookisto (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι
περιοριζόμενων μόνο σε τέτοιες απώλειες και ζημιές που θα προκληθούν στο Cookisto
αναφορικά με ασθένειες, νόσους ή θανάτους οποιουδήποτε Foodie, που θα
μπορούσαν να προκύψουν από ή σε σχέση με τις ενέργειές σας ή παραλήψεις κατά τη
χρήση της Πλατφόρμας), που προέρχονται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή
στην Ιστοσελίδα’’.
Συνεπεία όλου αυτού είναι, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, που λειτουργεί τους
τελευταίους μήνες και στην Ελλάδα, να επιφέρει κίνδυνο στην δημόσια υγεία και τάξη.
Μερικοί από αυτούς είναι οι εξής:
α) δημόσια υγεία: κανείς δεν γνωρίζει τον κάθε υποτιθέμενο “μάγειρα”, αν πληροί
τους κανονισμούς και προδιαγραφές της δημόσιας υγιεινής σαν άτομο (βιβλιάριο υγείας) ή
αν χρησιμοποιεί υλικά που είναι ελεγμένα και κατάλληλα για την παρασκευή των φαγητών,
καθώς δεν ελέγχονται από καμία δημόσια αρχή (υγειονομική). Ενώ οι εστιάτορες είναι
υπεύθυνοι και υπόλογοι για την υγιεινή των χώρων τους, οι ανύποπτοι πολίτες όμως, που
θα αγοράσουν φαγητό διαδικτυακά, που μπορεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
ιστοσελίδας, να το παραλάβουν και στο δρόμο, από πού θα βρουν το δίκιο του αν πάθουν
π.χ. σαλμονέλα;
β) δημόσια τάξη: κανείς δεν γνωρίζει την προσωπικότητα, ούτε του μάγειρα, αλλά
ούτε και του ενδιαφερόμενου που επιθυμεί να αγοράσει, καθώς κάποιο άγνωστο άτομο
εισέρχεται σε κατοικία κάποιου άλλου με άγνοια κινδύνου, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
διαπραχθεί, αν δεν έχει ήδη διαπραχθεί, πολύ εύκολα κάποιο σοβαρό έγκλημα. Χρήστες
της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δηλώνουν μητέρες, νοικοκυρές. Σκέφτηκαν πως
μαγειρεύουν για εντελώς άγνωστους ανθρώπους, χωρίς κανένα έλεγχο στοιχείων και είναι
υποχρεωμένες σε αυτούς τους άγνωστους ή να ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού τους,
προκειμένου να παραδώσουν έναντι αμοιβής το ‘’πακέτο’’ ή να βρεθούν μαζί τους έξω;
Ποιος θα προστατέψει αυτές και τα παιδιά τους σε περίπτωση σεξουαλικής επίθεσης,
είτε εντός είτε εκτός οικίας; Σκέφτηκαν οι χρήστες, που δηλώνουν ‘’μάγειρες’’, ότι οι
χρήστες της ίδιας ιστοσελίδας, που δηλώνουν ‘’καλοφαγάδες’’, αν δεν βρήκαν έναν ωραίο
και πρωτότυπο τρόπο εντοπισμού σπιτιών για ληστείες και βιασμούς, με την πρόφαση
αγοράς φαγητού; Σκέφτηκαν οι χρήστες που δηλώνουν ‘’καλοφαγάδες’’, τι θα συμβεί αν
κάποιος ‘’μάγειρας’’ αποφασίσει μια μέρα, επειδή έχει ψυχοπάθεια, να δηλητηριάσει
κόσμο;
γ) διαφυγόντα κέρδη του κράτους:

με την συναλλαγή που πραγματοποιείται

υπάρχει μία εμπορική σχέση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή κατ' εξακολούθηση,

δίχως να εκδίδονται τα νόμιμα παραστατικά (αποδείξεις λιανικής πώλησης, τιμολόγια
κτλ). Συνεπεία αυτού είναι να διαφεύγουν τεράστια κέρδη από το κράτος, όπως φόροι
και ΦΠΑ.
δ) διαφυγόντα κέρδη από τους εστιάτορες (επιχειρηματίες): η τακτική αυτή, έχει
άμεσο αντίκρισμα προς τους καταστηματάρχες, καθώς μειώνεται η ήδη μειωμένη πελατεία
τους, από την οικονομική κρίση. Γιατί εάν πάμε σε εστιατόριο για φαγητό, απαιτούμε την
απόδειξη, ενώ αν μαγειρεύουμε στο σπίτι μας, πουλάμε χωρίς απόδειξη; Είναι λογικό
λοιπόν να πωλείται η μερίδα από το σπίτι πιο φθηνά, διότι γίνεται ‘’μαύρη πώληση’’. Στο
σπίτι δεν πληρώνουμε επαγγελματικά ενοίκια, δεν έχουμε προσωπικό, δεν πληρώνουμε
Ι.Κ.Α., ΤΕΒΕ, Δημοτικό Φόρο, κοινόχρηστους χώρους, ΑΕΠΙ, G.E.A., δεν ελεγχόμαστε
από ΣΔΟΕ, Αστυνομία, ΕΦΕΤ, επιθεώρηση εργασίας, με αποτέλεσμα να μην
πληρώνουμε πουθενά και τίποτα, αλλά να μην δεχόμαστε και διάφορα πρόστιμα.
Μετά από καταγγελίες των μελών μας διαπιστώσαμε ότι θίγονται τα συμφέροντά
τους, διότι αποσπάται η πελατεία τους και όλο και λιγότεροι πελάτες προσέρχονται σε
αυτούς. Για την έκδοση άδειας καταστήματος εστιατορίου, η διαδικασία που ακολουθείται
είναι να γίνει ο έλεγχος του χώρου από το υγειονομικό, πυροσβεστική, πολεοδομία κτλ και
τελευταία και η παρακολούθηση σεμιναρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την
παραλαβή πιστοποιητικού, που αποδεικνύει ότι το προσωπικό και οι επιχειρηματίες
γνωρίζουν τις συνθήκες υγιεινής. Επίσης καταβάλλουν δυσβάστακτους φόρους, ενοίκια,
μισθοδοσίες σε προσωπικό, ΔΕΗ, Ο.Α.Ε.Ε. κτλ, που με την αυξανόμενη κρίση όλο και
λιγότεροι εισέρχονται σε αυτά.
Με την δημιουργία του www.cookisto.gr. όλα τα ανωτέρω καταρρίπτονται και
οποιοσδήποτε θα μπορεί να παρασκευάζει και να πωλεί τρόφιμα – φαγητά, χωρίς τον
παραμικρό έλεγχο ποιότητας που απαιτεί ο υγειονομικός κανονισμός, χωρίς τις
προδιαγραφές που απαιτούνται και χωρίς την έκδοση νόμιμου παραστατικού (απόδειξη
λιανικής πώλησης).
Για το λόγο αυτό σαν σωματείο που σέβεται τα μέλη του, διαμαρτυρόμαστε έντονα
για την ύπαρξη της ιστοσελίδας www.cookisto.gr. και ζητούμε να αναλάβουν τις ευθύνες
τους όσοι βρίσκονται πίσω από αυτό. Εάν τώρα θέλουν να κάνουν όλοι οι χρήστες
‘’μάγειρες’’ έναρξη εργασιών στην εφορία και αποκτήσουν την απαραίτητη άδεια
λειτουργίας, μετά τους απαραίτητους υγειονομικούς και πολεοδομικούς ελέγχους, τότε ας
μαγειρεύουν κι ας πουλάνε.
Επειδή η ανωτέρω συνολική εγκληματική συμπεριφορά των υπευθύνων προκύπτει
ότι τελείται επαναληπτικά εις βάρος του πολίτη και της δημόσιας ωφέλειας, η ανοικτή και

προκλητική εγκληματική συμπεριφορά των αρμοδίων εμπλεκόμενων προσώπων, οδηγεί
στην κατάθεση της παρούσας, προκειμένου να αναμορφώσουμε το κύρος και την
αξιοπρέπεια της χώρας για την οποία γίνεται προσπάθεια.
Επειδή οι ανωτέρω πράξεις προβλέπονται και τιμωρούνται από τον Νόμο.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να κινηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου προσώπου, για τα εγκλήματα με
την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης αξιόποινης συμπεριφοράς τους και να
καταργηθούν ΑΜΕΣΑ οι ιστοσελίδες www.cookisto.gr
και https://www.facebook.com/Cookisto
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ τη χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου της παρούσης.
ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΛΟΥΜΕ:
Τον ΗΛΙΑ ΚΑΛΙΩΡΑ του Κωνσταντίνου κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Χειμμάρας αρ.
30.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΤΗ

ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

