
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της Συντεχνίας Αρτοποιών Νομού Έβρου, που εδρεύει στην 

Αλεξανδρούπολη (οδός Κ. Παλαιολόγου αριθ. 33) και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Πρόεδρο αυτής.

ΚΑΤΑ

Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, που 

εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 306) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού - Τμήμα Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

...... / ./ ......

Όπως γνωρίζετε, τον Νοέμβριο 2016 σας είχαμε αποστείλει την υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου 80/9-11-2016 καταγγελία του σωματείου μας, προκειμένου να πράξετε 

τα νόμιμα σε σχέση με τις ελλείψεις συσκευασίας κατεψυγμένου άρτου που 

παράγεται στο τμήμα ‘bake -o ff  (έψηση κατεψυγμένου άρτου) στις εγκαταστάσεις 

περάτωσης έψησης της υπεραγοράς τροφίμων με την εποίνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & 

ΣΙΑ Ο..Ε» στο κατάστημα αυτής στην Αλεξανδρούπολη (4° χλμ. Αλεξανδρούπολης -  

Μαΐστρου).

Ειδικότερα, μετά από καταγγελίες συναδέλφων μας και καταναλωτών, 

προχωρήσαμε στην ανωτέρω καταγγελία κοινοποιώντας την σε όλους τους αρμόδιους 

φορείς, οπότε σε έλεγχο που πραγματοποίησαν τα αρμόδια όργανα της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στο 

κατάστημα της ανωτέρω εταιρίας στο 4° χλμ. Αλεξανδρούπολης -Μαΐστρου 

διαπίστωσαν, δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτ. 6739/29-11-2016 εγγράφου τους το 

οποίο σας έχει αποσταλεί αρμοδίως, ότι : ‘...(α) το τμήμα της εγκατάστασης 

περάτωσης έψησης περιλαμβάνει χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων 

αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, 

χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψηση τους στη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος, όχι όμως και χώρο συσκευασίας, όπως προβλέπεται από

την ισχύουσα νομοθεσία............  (β) τα προϊόντα μετά την έψηση τους και την

απόκτηση της κατάλληλης θερμοκρασίας, τοποθετούνται σε εξοπλισμό έκθεσης 

(ράφια-προθήκες), με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης του καταναλωτή, δηλαδή επιλογή 

των προϊόντων, ανάσυρση με χρήση λαβίδας, παραλαβή και τοποθέτηση σε χάρτινες



ή πλαστικές συσκευασίες (σακούλες) από τον καταναλωτή (εφόσον το επιθυμεί) με 

τη χρήση ή μη γαντιών μιας χρήσης, που διατίθενται από το κατάστημα μπροστά από

τις προθήκες, ..(γ)...........(δ) στα τελικά προϊόντα που παραλαμβάνουν οι

καταναλωτές απουσιάζουν οι ενδείξεις που προβλέπονται από την αρτοποιητική 

νομοθεσία, επί των περιεκτών (σακουλών) των αρτοσκευασμάτων. Αντ’ αυτού, για 

την πληροφόρηση του καταναλωτή, υπάρχουν αναρτημένες ετικέτες σήμανσης των 

προϊόντων επάνω στις προθήκες διάθεσης του Πρατηρίου Άρτου’.

Παρά την αποστολή όμως του ανωτέρω εγγράφου στην υπηρεσία σας 

αρμοδίως, από το οποίο προκύπτει ευθεία παράβαση της αρτοποιητικής νομοθεσίας 

εκ μέρους της ανωτέρω επιχείρησης, μέχρι σήμερα και παρά την πάροδο δύο και 

πλέον ετών, ουδέν έχετε πράξει επ’ αυτού για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων 

και των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Αντιθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι κατά παράβαση των αρχών της χρηστής 

διοίκησης, πολλάκις έχετε επιβάλλει τις αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις σε διάφορα 

πρατήρια άρτου της περιοχής στα οποία επιβάλλατε πρόστιμο με αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου, για παράδειγμα με τις υπ’ αριθμόν 749/2012, 835/2013 και 

807/2015. Επειδή τούτο αποτελεί ανεπίτρεπτη διάκριση ι&ι παράβαση της αρχής της 

χρηστής διοίκησης που πρέπει να διέπει όλα ανεξαιρέτως τα διοικητικά όργανα κατά 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Επειδή το άρθρο 14 του Ν. 3526/2007 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την 

υποπερ. 2 α της υποπαρ. ΣΤ6 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014, με 

τίτλο «Διάθεση- Πώληση- Διανομή Άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων», ορίζει ως 

προαπαιτούμενο για την διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, την λήψη άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου και ειδικότερα: «1. Η διάθεση των 

προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η πώληση και διανομή άρτου και 

αρτοπαρασκευασμάτων, επιτρέπεται από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών 

υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4, τηρουμένων των υγειονομικών 

διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την ασφάλεια των 

τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, εφόσον χορηγηθεί για τα 

καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου».

Στην δε παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις πώλησης προϊόντων αρτοποιίας από τα καταστήματα που αναφέρονται 

στην προηγούμενη παράγραφο και τα πρατήρια άρτου και δη ορίζεται σαφώς μεταξύ 

άλλων ότι: «α) Τα προϊόντα αρτοποιίας πρέπει να συσκευάζονται στο χώρο



παραγωγής τους, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 13.....γ) στο εξωτερικό

μέρος των προαναφερόμενων συσκευάσουν πρέπει να υπάρχουν έντυπες και 

καθαρογραμμένες οι εξής ενδείξεις: αα) η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης 

παρασκευής των πωλούμενων ειδών, ββ) η ονομασία πώλησης, γγ) το καθαρό βάρος 

και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας των πωλούμενων ειδών, με ανεξίτηλη 

σφραγίδα, δδ) ο κατάλογος των συστατικών».

Ο ίδιος ως άνω νόμος καθορίζει λεπτομερέστατα στο άρθρο 14 παρ.3 τις 

εξειδικευμένες προϋποθέσεις συσκευασίας, ειδικώς του διατηρημένου άρτου, που 

περιγράφεται στο άρθρο 13 και πωλείται στον τελικό καταναλωτή σε χώρο 

διαφορετικό από τον χώρο της έψησης, και συγκεκριμένα ορίζεται ότι θα πρέπει: «α) 

να συσκευάζεται σε υλικό που προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, β) 

να αναγράφονται επί της συσκευασίας με ευδιάκριτα γράμματα και σε εμφανές 

σημείο αυτής, οι ακόλουθες ενδείξεις: αα) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του 

παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διεύθυνση του, ββ) το είδος του άρτου, γγ) η 

ένδειξη ‘άρτος μερικώς ψημένος- να ψηθεί πριν από τη βρώση του’ εφόσον πρόκειται 

για άρτο που παρασκευάζεται από μη ολοκληρωμένη έψηση ζύμης, δδ) η ένδειξη 

‘άρτος ψημένος εξ ολοκλήρου παρασκευασθείς από μερικώς ψημένο και 

κατεψυγμένο άρτο’ εφόσον το αρχικό προϊόν είναι μερικώς ψημένο και κατεψυγμένο, 

στ) η ένδειξη ‘κατεψυγμένος άρτος’ εφόσον το αρχικό προϊόν είναι κατεψυγμένο, ζζ) 

το καθαρό βάρος του περιεχομένου της συσκευασίας, ηη) η ημερομηνία ελάχιστης 

διατηρησιμότητας του άρτου με την ένδειξη ‘Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ...’, 

θθ) ο τρόπος παρασκευής, ιι) οι συνθήκες συντήρησης, ιαια) ο κατάλογος των 

συστατικών του προϊόντος.

Εν συνεχεία, προβλέφθηκε στην ελληνική νομοθεσία, η οποία σημειωτέον είναι 

συμβατή με την Ενωσιακή Νομοθεσία με ρητή μνεία στον Κανονισμό (ΕΚ) 

852/2004, η εγκατάσταση περάτωσης έψησης (bake off) και η εφαρμογή συστημάτων 

αυτοεξυπηρέτησης των καταναλωτών κατά τη διάθεση αυτών των προϊόντων, υπό 

την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων από την ελληνική νομοθεσία 

προϋποθέσεων συσκευασίας αυτών. Σημειωτέον ότι η συσκευασία των διατηρημένων 

προϊόντων αρτοποιίας και ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, των οποίων έχει 

προηγηθεί η έψηση ή η ολοκλήρωση της έψησης σε εγκατάσταση περάτωσης έψησης 

(bake off) δεν γίνεται πρωτίστως και αποκλειστικώς για την τήρηση της υγιεινής κατά



το στάδιο της διανομής, αλλά για την προφύλαξη του καταναλωτή και την παροχή 

πληροφοριών για την κατανάλωση του σχετικού εμπορεύματος.

Εκ πάντων των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τα προκοινοποιηθέντα σε εσάς 

έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, προκύπτει ότι συντρέχουν άπασες οι 

προϋποθέσεις για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην ανωτέρω επιχείρηση εκ 

μέρους σας ως αρμόδιου φορέα, έχοντας προς τούτο δέσμια αρμοδιότητα.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε όπως άμεσα εφαρμόσετε την κείμενη 

νομοθεσία και επιβάλλετε στην ανωτέρω επιχείρηση τις προβλεπόμενες διοικητικές 

κυρώσεις, γνωστοποιώντας μας τις σχετικές σας ενέργειες ως έχοντες έννομο 

συμφέρον προς τοιαύτη ενημέρωση, άλλως σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε άπαντα 

τα νόμιμα δικαιώματα μας για την προστασία των καταναλωτών και του σωματείου 

μας από κάθε παράλειψη σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς τον 

Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, που εδρεύει στην 

Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 306) και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Δήμαρχο αυτού - Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειεξ’.

Αλεξανδρούπολη, 15-2-2019 

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Σ τ έλ λα  Κ . Μ ιχιούρη  
Δ ι κ η γ ό ρ ο ς

Μ πότσαρη 7. Α λεξα νδρούπ ολη  
Τηλ.:2551081616jilax:255 1031650  

Κιν.: 697/2928568
ΛΦΜ: 066140877, ΑΟΥ: Α λ φ π ο /.η ς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α. Σ ύ μ φ ω ν α : α) με το άρθρο 50 του ν .2 3 18/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με
ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ τον ν.4336/2015 και β) μ ε  την υπ’ α ρ ιθ μ . 21798/11.03.2016 Κ.Υ.Α -

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Φ ΕΚ .709/Β/16.03.2016 «Το ποσό της κάθε πράξης αναφέρέται στην πρώτη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΚΛΑΦ ΙΔΟΥ σελίδα της κάθε έκθεσης σε ευκρινές και διακριτό πλαίσιο».
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β. Η π α ρ ο ύ σ α  α π ο τε λ ε ί φ ο ρ ο λ ο γ ικ ό  σ το ιχ ε ίο  κα ι δ εν  α π α ιτε ίτα ι η έκ δ ο σ η

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ά λ λ ο υ  π α ρ α σ τα τ ικ ο ύ , σ ύ μ φ ω ν α  με τη ν  υ π ’α ρ ιθ μ . 1 0 2 3 /2 0 .1 .2 0 1 4  Π Ο Α .
Α . Φ. Μ. :0 6 1 2 8 5 1 0 1 το υ  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν . Α ν α γ ρ α φ ό μ ε ν ο  π ο σ ό  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό  τη ς
Δ .Ο .Υ . : Α Λ Ε Ξ /Π Ο Λ Η ν ό μ ιμ η ς  α ν ά  ζώ ν η  α μ ο ιβ ή ς  σ υ ν ισ τά  π ε ιθ α ρ χ ικ ό  -  φ ο ρ ο λ ο γ ικ ό  α δ ίκ η μ α .

Δ ιε ύ θ υ ν σ η  : Ε ΙΡ Η Ν Η Σ  3 5  
2 5 5 1 0 -2 5 5 3 5  e -m a il: p .s ik la f id o u @ y a h o o .g r Ζ Ω Ν Η :  Α

Ν Ο Μ ΙΜ Η  ΑΜ ΟΙΒΗ ΕΥΡΩ: 35,00
ΦΠΑ 24%  ΕΥΡΩ: 8 ,40  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ: 43 ,40

η 9  ^ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Αριθμός:.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις cJfJ/p.Gfc ( ^ η) του μηνός Φεβρουάριου 

του 2019 έτους, ημέρα. ̂ rri/χ ψ ύ Ζ .. και ώρα /h o P  ...μ., η υπογράφουσα 

Παρασκευή Σικλαφίδου του Θεοδώρου, δικαστική επιμελήτρια του Εφετείου Θράκης 

με έδρα το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, κάτοικος Αλεξανδρούπολης ΑΦΜ

061285101 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, (οδός Ειρήνης, αριθμός 35, τηλ.25510 - 

25535), μετά από γραπτή παραγγελία της κ. Στέλλας Μιχιούρη, δικηγόρο 

Αλεξανδρούπολης, ως πληρεξούσια της Εξωδίκως Δηλούσας Συντεχνίας 

Αρτοποιών Νομού Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (οδός Κ. 

Παλαιολόγου αρ.33) και εκπροσωπείται νόμιμα πό τον Πρόεδρο αυτής πήγα για 

να επιδώσω στον Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, που

εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 306) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο αυτού -  Τμήμα Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων την από 15-02-2019 Εξώδικη Δήλωση -  

Καταγγελία της ως άνω εξωδίκως δηλούσας συντεχνίας η οποία απευθύνεται 

ενώπιον Παντός Δικαστηρίου και Πάσης Αρχής και της οποίας το περιεχόμενο 

έχει όπως αναφέρέται στα δύο (2) πρώτα φύλλα αυτής της έκθεσής μου. Για να 

λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες KOLL Ρέ-

mailto:p.siklafidou@yahoo.gr
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Αφού συντάχθηκε η παρούσα έκθεσή μου εις διπλούν σύμφωνα με το άρθρο 

140 Κ. Πολ. Δικονομίας, η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε

υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.


