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ΠΡΟΣ: Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Θέμα: Άμεση κατάργηση της ιστοσελίδας Cookisto, για φοροδιαφυγή,
αθέμιτο ανταγωνισμό, διάθεση επικίνδυνων ανεξέλεγκτων τροφίμων
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
‘’ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.’’, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα χιλιάδων μελών
του, που πλήττονται από την τεράστια οικονομική κρίση, καταγγέλλει την
δράση των δημιουργών και των χρηστών της ως άνω ιστοσελίδας, που
προσπαθεί με εντελώς παράνομους τρόπους να υποκαταστήσει χιλιάδες
σπίτια σε ‘’εστιατόρια’’, τα οποία υποτίθεται μαγειρεύουν και πωλούν
χωρίς φυσικά απόδειξης, καθημερινά τα ανεξέλεγκτων προϊόντων φαγητά
τους, μαγειρεμένα σε ανεξέλεγκτους από υγειονομικής άποψης χώρους, σε
εντελώς άγνωστους διαδικτυακούς ‘’φίλους’’. Η δράση της ως άνω
ιστοσελίδας, έχει πάρει διαστάσεις πανελλαδικής εμβέλειας, με 17.000 μέλη
στο face book, με αποτέλεσμα να δέχεται πλέον το Ελληνικό εστιατόριο άλλο
ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα.
Η δράση της cookisto
Η cookisto δηλώνει πως είναι μια on line κοινότητα που σου επιτρέπει
να βρεις υγιεινό, νόστιμο, σπιτικό φαγητό (;) σε τιμή κόστους, όπου
κι αν βρίσκεσαι.

Για να εγγραφεί κάποιος στην κοινότητα μελών, η ιστοσελίδα του
ζητά τα εξής στοιχεία: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ,
ΠΟΛΗ, ΚΙΝΗΤΟ, E-MAIL, ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ,
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ.
Όπως καταλαβαίνετε, από τα στοιχεία αυτά δεν γίνεται καμιά
ταυτοποίηση και εξακρίβωση, διότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να
δηλώσει ψεύτικα στοιχεία για τους δικούς του λόγους. Όλοι
δηλώνουν μάγειρες κι ενώ βγαίνει ένδειξη στην ιστοσελίδα, ότι θα
επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, σε δυο μέρες αποστέλλεται e-mail
προς τον αιτούντα, που τον ‘’βαφτίζει’’ μάγειρα. Οι υπόλοιποι
χρήστες ονομάζονται ‘’καλοφαγάδες’’.
Οι μάγειρες-μαγείρισες, υποτίθεται πως μαγειρεύουν στο σπίτι τους
επιπλέον μερίδες φαγητού, τις οποίες εκθέτουν στο site με τιμή ανά
μερίδα. Εάν υπάρχουν κάποιοι ‘’καλοφαγάδες’’ που θέλουν σπιτικό
φαγητό και μένουν κοντά στους συγκεκριμένους ‘’μάγειρες’’,
έρχονται σε επαφή διαδικτυακά μαζί τους και αγοράζουν το φαγητό
χέρι με χέρι, πηγαίνοντας στον χώρο του μάγειρα, διότι δεν υπάρχει
Delivery.
Ερωτά ο ΠΑΣΚΕΔΙ:
1) Γιατί εάν πάμε σε εστιατόριο για φαγητό, αγαπητοί ‘’μάγειρες’’,
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
δεχόμαστε διάφορα πρόστιμα.
2) Που μαγειρεύονται τα φαγητά και από ποιους φορείς ελέγχονται οι
χώροι; Ο εστιάτορας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την υγιεινή
των χώρων του, εξ άλλου αν δεν είναι καθαρός δεν καθόμαστε για
να φάμε, ο οποιοσδήποτε όμως ανύποπτος πολίτης, που θα

αγοράσει φαγητό διαδικτυακά, που μπορεί, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της ιστοσελίδας, να το παραλάβει και στο δρόμο, από
πού θα βρει το δίκιο του αν πάθει κάτι;
3) 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;
4) 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;
5) Σκέφτηκαν οι χρήστες που δηλώνουν ‘’καλοφαγάδες’’, τι θα
συμβεί αν κάποιος ‘’μάγειρας’’ αποφασίσει μια μέρα, επειδή έχει
ψυχοπάθεια, να δηλητηριάσει κόσμο;
6) Τα ΜΜΕ (Mega, Alpha και Star), που πολυδιαφήμισαν το Cookisto,
για τους δικούς τους λόγους, δεν θα έπρεπε να ρωτήσουν στους
παρευρισκόμενους δημιουργούς, κάτι από τα προαναφερόμενα;
Εντυπωσιάστηκαν μόνο απ’ την ιδέα και τους έπλεξαν το εγκώμιο;
Αν είναι η φοροδιαφυγή, να διαφημίζεται τόσο πολύ να κλείσουμε
κι εμείς τα εστιατόριά μας και να πουλάμε από το σπίτι!!! Ε κυρία
Μενεγάκη;
Επειδή η δράση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας κρύβει πάρα πολλά
επικίνδυνα σενάρια σε βάρος πρωτίστως των πολιτών, του Κράτους και
δευτερευόντως του κλάδου της ΕΣΤΙΑΣΗΣ, παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ και κοινοποίηση προς κάθε αρμόδια Αρχή για αποθάρρυνση
και άλλων παρόμοιων…. δημιουργών. 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 όμως

αυτό δεν πρόκειται να γίνει ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ Cookisto.
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