ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ – ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας

1. Της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, εδρεύουσας στην Αθήνα
και επί της οδού Κουµουνδούρου αρ.1, νοµίµως εκπροσωπουµένης
και
2. Του Μούσιου Μιχαήλ, κατοίκου __________ και επί της
οδού___________, ατοµικώς και µε την ιδιότητα του Προέδρου της
Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, εδρεύουσας στην Αθήνα και επί
της οδού Κουµουνδούρου αρ.1,
ΠΡΟΣ
1.

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί
της πλατείας Κάνιγγος, κι εκπροσωπείται νόµιµα

2.

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα Πανεπιστηµίου και Αµερικής αρ.5, κι εκπροσωπείται νόµιµα

3.

Την Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας Ελλάδος, η
οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού Μαυροµιχάλη 37 &
Λ. Καραµανλή, κι εκπροσωπείται νόµιµα

4.

Το Συµβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, το οποίο εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής και επί της οδού Αστροναυτών 2

____________________________________________________
Λαµβάνουµε την τιµή να Σας καταγγείλουµε τα ακόλουθα:
Τις τελευταίες ηµέρες, έχει ξεκινήσει να προβάλλεται, σε καθηµερινή
βάση και σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας, διαφηµιστικό σπότ,
της

ανώνυµης

εταιρείας

την

επωνυµία

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε», µε το οποίο και διαφηµίζεται- εισάγεται στην
ελληνική αγορά, το εκεί διαφηµιζόµενο προϊόν (συσκευασµένο ψωµί) µε τον
χαρακτηριστικό τίτλο «καραµολέγκος αργοψηµένο», το οποίο και διατίθεται
προς πώληση στο ευρύ κοινό µέσω αλυσίδων σούπερ µάρκετ.

Η ως άνω τηλεοπτική διαφήµιση προκρίνουµε ότι, θα πρέπει άµεσα να παύσει
να προβάλλεται ως παραπλανητική,

αθέµιτη, καταχρηστική, αήθης,

προσβάλλουσα τους αρτοποιούς και εν γένει αντιβαίνουσα στην κείµενη
νοµοθεσία (ν. 146/1914 αρ.1 και 3 και ν. 2251/1994 άρ.9), στις κοινοτικές
οδηγίες (84/450 ΕΟΚ, 89/552 ΕΟΚ, 97/55/ΕΚ) και στον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας (όπως αυτός προβλέπεται από τον Ν
2863/2000, ΦΕΚ Α262/29) καθώς και ως µη πληρούσα τις νόµιµες
διατυπώσεις της υφ όρων επιτρεπόµενης προβολής συγκριτικής διαφήµισης.
Όπως Σας είναι γνωστό αλλά και εν γένει έχει καταστεί γενικά
αποδεκτό, το ψωµί ανήκει στην οµάδα των τροφίµων, που αποτέλεσαν τη
βάση της διατροφής, όλων των πολιτισµών, χάρη στα θρεπτικά του
χαρακτηριστικά. Ήδη από την προϊστορία άλλωστε, ο άρτος υπήρξε βασικό
τρόφιµο στη διατροφή του ανθρώπου και έχει φτάσει να αποτελεί πλέον,
βασικό είδος διατροφής του έλληνα καταναλωτή.
Η εµπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή στον Φούρνο της γειτονιάς
του, αποτελεί κεκτηµένο των Ελλήνων αρτοποιών, οι οποίοι- παρόλη την
δύσκολη οικονοµική συγκυρία την οποία διάγει η χώρα µας, τα τελευταία έτη
και η οποία, ενδέχεται να µην έχει κορυφωθεί µέχρι και σήµεραεξακολουθούν να απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη των ελλήνων πολιτών,
ακριβώς επειδή διατηρούν αµείωτη την ποιότητα των παρεχοµένων αγαθών,
ζυµώνοντας, ψήνοντας και διαθέτοντας στον κόσµο, καθηµερινά, φρέσκο
ψωµί, απαράµιλλης και µη συγκρινόµενης- αµέσως ή εµµέσως- ποιότητας, µε
οιοδήποτε έτοιµο παρασκεύασµα ευρείας κατανάλωσης, το οποίο διατίθεται
εκτός αρτοποιείων.

Στην

εν

λόγω

καταγγελλόµενη

διαφήµιση

λοιπόν,

επιχειρείται

κακότεχνα εξοµοίωση του φρέσκου ψωµιού που διατίθεται από ελληνικούς
φούρνους της γειτονιάς µε το διαφηµιζόµενο τυποποιηµένο, έτοιµο προϊόν.
Ειδικότερα, στην καταγγελλόµενη διαφήµιση εµφανίζεται µια ελληνίδα
νοικοκυρά, να εισέρχεται σε κατάστηµα το οποίο αναµφισβήτητα δηµιουργεί
την εντύπωση ότι, πρόκειται περί φούρνου αφού εµφανίζονται ευθέως:
α. τοποθετηµένοι άρτοι και αρτοσκευάσµατα σε προθήκες, διαφόρων
ειδών και µεγεθών, τα οποία µάλιστα δεν είναι συσκευασµένα
β. πάγκος πώλησης
γ. όπισθεν του πάγκου, εµφανίζεται αρτοποιός, ο οποίος περιµένει
εκεί, προκειµένου να εξυπηρετήσει τους εισερχόµενους στο κατάστηµα
(αρτοποιείο) πελάτες, τοποθετώντας µάλιστα, τους άρτους στις προθήκες και
φέροντας ακόµη και την χαρακτηριστική λευκή ποδιά εργασίας, την οποία
φορούν οι αρτοποιοί, τόσο κατά την διαδικασία ζύµωσης και ψησίµατος του
ψωµιού όσο και κατά την πώληση αυτού.
Ο διάλογος δε, που διηµείφθη µεταξύ της πελάτισσας και του
υποτιθέµενου αρτοποιού είναι ο ακόλουθος:
Αρτοποιός : « Καλώστην, Τι να σου δώσω ;»
Πελάτης: « Σήµερα θα σου δώσω εγώ! ∆οκίµασε και πές µου!»
Αρτοποιός : «εκ πρώτης, πολύ καλό, συµπαγές, µεστό, τι ψωµί είναι
αυτό;; εσύ το έφτιαξες ;;»
Πελάτης : αποδοκιµασία µε ήχο τύπου «όχι», και στην συνέχεια «και είναι και
χθεσινό»
Αρτοποιός: «πολύ νόστιµο» « και από ποιόν φούρνο ;; »
Στο σηµείο αυτό ακολουθεί, περιγραφή από οµιλητή («σπικάζ»), όπου
απαντάται η ως άνω ερώτηση ως εξής: « από τον φούρνο του καραµολέγκου»

και ακολουθεί περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος ήτοι, του κατ
όνοµα «φρέσκου ψωµιού» πλην, τυποποιηµένου κατά τα λοιπά.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η διαφήµιση είναι το κυριότερο µέσον για την πληροφόρηση του
καταναλωτικού κοινού σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσφέρονται στην αγορά. Ωστόσο, η νοµοθεσία θέτει συγκεκριµένους
περιορισµούς προκειµένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από πρακτικές
που θίγουν τα δικαιώµατά τους. Συγκριµένα, η διαφήµιση ρυθµίζεται από το
άρθρο 9 επ. του Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3587/2007, µε τον οποίο ενσωµατώνεται, µεταξύ
άλλων, η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.
Συγκεκριµένα η διαφήµιση ρυθµίζεται από το άρθρο 9 σε συνδυασµό µε τα
άρθρα 9δ και 9ε του Ν. 2251/1994: «Προστασία των καταναλωτών», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με αυτές τις διατάξεις επήλθε η προσαρµογή της
Ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική
και τη συγκριτική διαφήµισηΒάσει της παραπάνω νοµοθεσίας απαγορεύεται η
αθέµιτη διαφήµιση (ως µία µορφή αθέµιτης εµπορικής πρακτικής). Αθέµιτη
εννοείται η διαφήµιση όταν είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της
επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να
στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή.
Ειδική περίπτωση αθέµιτης και συνεπώς απαγορευµένης διαφήµισης είναι η
παραπλανητική διαφήµιση. Λέγοντας παραπλανητική διαφήµιση εννοούµε
τη διαφήµιση που περιλαµβάνει εσφαλµένες πληροφορίες και είναι, συνεπώς,
αναληθής. Παραπλανητική είναι ακόµα η διαφήµιση όταν µε οποιονδήποτε
τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής παρουσίασής της, παραπλανά ή
ενδέχεται να παραπλανήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα και εάν οι
πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από
τα στοιχεία και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να
λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε.
Βάσει

του

νόµου

ειδικές

περιπτώσεις

διαφήµισης συνιστούν αυτές που περιλαµβάνουν:

παραπλανητικής

Α) Ισχυρισµό ύπαρξης ποιοτικού σήµατος ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς την
αντίστοιχη άδεια ή ότι ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια
δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόµοιος ισχυρισµός ο
οποίος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της
άδειας.
Β) Προώθηση παρόµοιου προϊόντος µε εκείνο που προσφέρει συγκεκριµένος
κατασκευαστής, µε τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανάται σκοπίµως ο
καταναλωτής ότι έχει κατασκευασθεί από τον συγκεκριµένο κατασκευαστή,
ακόµα και όταν δεν συµβαίνει αυτό.
Όσον αφορά τη συγκριτική διαφήµιση, δηλαδή, την διαφήµιση που
κατονοµάζει ρητά ή υπονοεί έναν ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που προσφέρονται από έναν ανταγωνιστή, θεωρείται επιτρεπτή υπό
συγκριµένες προϋποθέσεις.
Συγκεκριµένα, η συγκριτική διαφήµιση είναι νόµιµη εφόσον:
α) δεν είναι παραπλανητική, β) συγκρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που
ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους ίδιους στόχους, γ) συγκρίνει,
κατά τρόπο αντικειµενικό, ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι
ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιµα και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω
προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και η
τιµή, δ) δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήµιση ή την υποτίµηση των σηµάτων,
εµπορικών επωνυµιών, άλλων διακριτικών σηµείων, προϊόντων , υπηρεσιών,
δραστηριοτήτων ή της κατάστασης ενός ανταγωνιστή, ε) για προϊόντα µε
ονοµασία προέλευσης αφορά, σε κάθε περίπτωση, προϊόντα µε την ίδια
ονοµασία προέλευσης, στ) δεν επωφελείται αθέµιτα από την φήµη σήµατος,
εµπορικής επωνυµίας ή άλλων διακριτικών σηµείων ανταγωνιστή ή από τα
δηλωτικά καταγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων, ζ) δεν παρουσιάζει ένα
προϊόν ή µία υπηρεσία ως αποµίµηση ή αντίγραφο προϊόντος ή υπηρεσίας
που φέρουν σήµα κατατεθέν ή εµπορική επωνυµία και η) δεν δηµιουργεί
σύγχυση µεταξύ προµηθευτών, µεταξύ διαφηµιστή και ανταγωνιστή ή µεταξύ
των εµπορικών σηµάτων, των εµπορικών επωνυµιών, άλλων διακριτικών
γνωρισµάτων, προϊόντων ή υπηρεσιών του διαφηµιστή και του ανταγωνιστή.

Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω εκτεθειµένων, αβίαστα προκύπτει το
συµπέρασµα ότι, η ως άνω διαφήµιση αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση:
Α. παραπλανητικής διαφήµισης αφού, πραγµατοποιήθηκε από την
ανωτέρω επιχείρηση και παραπλανά το καταναλωτικό κοινό ή ενδέχεται να το
παραπλανήσει έτσι ώστε, για παράδειγµα, να επηρεάσει την επιλογή του
µεταξύ των προϊόντων που επιθυµεί να αγοράσει και ειδικότερα το
παραπλανά ως προς τα χαρακτηριστικά του φρέσκοζυµωµένου και
φρεσκοψηµένου ψωµιού που διατίθεται από το φούρνο της γειτονιάς και το
εξοµοιώνει ευθέως µε το τυποποιηµένο προιόν το οποίο εξ ορισµού δεν
διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά, και άρα για τους λόγους αυτούς, βλάπτει τους
ανταγωνιστές του ήτοι, τους αρτοποιούς αλλά ταυτόχρονα αποτελεί
χαρακτηριστική περίπτωση και
Β. συγκριτικής διαφήµισης αφού τόσο κατονοµάζει ρητά όσο και
υπονοεί έναν ανταγωνιστή (ήτοι εµάς τους αρτοποιούς) και τα αγαθά που
προσφέρονται από εµάς (το φρέσκοζυµωµένο και φρεσκοψηµένο ψωµί που
διατίθεται από το φούρνο της γειτονιάς). Ειδικότερα η ανωτέρω παράνοµη
διαφήµιση, αποτελεί περίπτωση προσκολλώµενης ή αναφερόµενης ή
παρασιτικής διαφήµισης, δεδοµένου ότι εξαίρονται τα προιοντα ενός
ανταγωνιστή και µεταδίδεται ταυτόχρονα το µήνυµα ότι τα προιόντα του
διαφηµιζόµενου είναι εφάµιλλα ή και καλύτερα. Ο τύπος δε, της διαφήµισης
αυτής, είναι αθέµιτος γιατί στηρίζεται στην εκµετάλλευση της φήµης ή της
πελατείας ανταγωνιστή προς ίδιο όφελος.
Εν προκειµένω, παρίσταται, η φερόµενη ως ελληνίδα νοικοκυράπελάτισσα, να αποζητά την επιδοκιµασία και έγκριση του αρτοποιού, τον
οποίο σηµειωτέον προκύπτει ότι, εξακολουθεί να εµπιστεύεται όπως
συµπερασµατικά συνάγεται αφού, σε αυτόν φέρνει το διαφηµιζόµενο προϊόν
(τυποποιηµένο σκεύασµα) προκειµένου να το «δοκιµάσει», να το «συγκρίνει»
εννοείται µε το δικής του παραγωγής προϊόν και στο τέλος να «ενθουσιαστεί»
µε αυτό, να το «εξοµοιώσει» µε το δικό του και να αναρωτηθεί «Ποιος
φούρνος το έφτιαξε» αφού δεν µπορεί να «διακρίνει» την διαφορά του
τυποποιηµένου µε το φρέσκο.

Τοποθετείται λοιπόν, ο έλληνας αρτοποιός στην εν λόγω διαφήµιση ως
ο «ειδικός», «ο εµπειρογνώµων» ή απλούστερα «ο άνθρωπος ειδικής
εµπιστοσύνης» ο οποίος και εκφέρει γνώµη για το διαφηµιζόµενο προϊόν και
διατυπώνει εγκωµιαστικά σχόλια όπως: «πολύ καλό, µεστό, συµπαγές, τόσο
νόστιµο!», ενώ εν τέλει ακόµη και ο ίδιος «παραπλανάται» υπολαµβάνοντας,
είτε ότι είναι «σπιτικό» (… «εσύ το έφτιαξες;»), είτε ότι προέρχεται από «άλλο
φούρνο» ( … «από ποιο φούρνο ;;»).
Επειδή,

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές διαφήµισης και

επικοινωνίας όλες οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες
και να λένε την αλήθεια.
Επειδή,

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές διαφήµισης και

επικοινωνίας όλες οι διαφηµίσεις πρέπει να δηµιουργούνται µε πνεύµα
κοινωνικής ευθύνης και να είναι σύµφωνες µε τις αρχές του θεµιτού
ανταγωνισµού, όπως είναι γενικά παραδεκτός στις συναλλαγές και επειδή
καµία διαφήµιση δεν πρέπει να κλονίζει την εµπιστοσύνη του κοινού στην
διαφηµιστική λειτουργία.
Επειδή,

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές διαφήµισης και

επικοινωνίας η διατύπωση των διαφηµίσεων θα πρέπει να είναι τέτοια στα
πλαίσια της κοινωνικής ευπρέπειας, ώστε να µην κάνει κατάχρηση της
εµπιστοσύνης του καταναλωτή και να µην εκµεταλλεύεται την έλλειψη πείρας
ή γνώσεων του.
Επειδή, η ανωτέρω διαφήµιση είναι παραπλανητική, προκαλώντας
σύγχυση στην αγορά και δηµιουργώντας την εύλογη πεποίθηση στο
καταναλωτικό κοινό ότι, το διαφηµιζόµενο προϊόν έχει λάβει την έγκριση των
αρτοποιών, γεγονός που ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και
για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να παύσει η προβολή της.
Επειδή η ανωτέρω διαφήµιση είναι παραπλανητική, τόσο για τις
ιδιότητες του φρεσκοζυµωµένου και φρεσκοψηµένου ψωµιού που διατίθεται
στους φούρνους της γειτονιάς όσο και για τα χαρακτηριστικά του έτοιµου
συσκευασµένου ψωµιού, τα οποία η ευπαθής οµάδα των ελλήνων

καταναλωτών δύναται να εκλάβει ως όµοια και ταυτόσηµα προϊόντα, γεγονός
που ουδόλως ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και για αυτόν τον λόγο θα
πρέπει να παύσει η προβολή της.
Επειδή

η

ανωτέρω

διαφήµιση

είναι

παραπλανητική

καθόσον

δηµιουργεί την πεπλανηµένη εντύπωση ότι, ακόµη και ένας επαγγελµατίας
αρτοποιός δύναται να παραπλανηθεί και να µην αντιληφθεί τη διαφορά µεταξύ
του φρεσκοζυµωµένου και φρεσκοψηµένου ψωµιού που διατίθεται στους
φούρνους της γειτονιάς σε σχέση µε το έτοιµο συσκευασµένο ψωµί, γεγονός
άκρως υποτιµητικό, δυσφηµιστικό και περιφρονητικό για τους Έλληνες
Αρτοποιούς.
Επειδή,

γνωρίζετε

άριστα

την

επικρατούσα

κατάσταση

στην

διαφηµιστική αγορά καθόσον έχετε απασχοληθεί πλειστάκις στο παρελθόν µε
τέτοια ή ανάλογα περιστατικά αρµοδιότητας Σας.
Επειδή αιτούµαστε την συνδροµή Σας για να παύσει η προβολή του
ανωτέρω αναφεροµένου τηλεοπτικού σπότ της ανώνυµης εταιρείας µε την
επωνυµία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε», µε το οποίο και
διαφηµίζεται- εισάγεται στην ελληνική αγορά, το εκεί διαφηµιζόµενο προϊόν
(συσκευασµένο

ψωµί)

µε

τον

χαρακτηριστικό

τίτλο

«καραµολέγκος

αργοψηµένο» το οποίο και διατίθεται προς πώληση µέσω αλυσίδων σούπερ
µάρκετ, και το οποίο έχει ξεκινήσει προ ηµερών να προβάλλεται, σε
καθηµερινή βάση, σε τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εµβέλειας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και µε ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως άµεσα προβείτε στις εκ του νόµου οφειλόµενες
ενέργειές σας, και ειδικότερα όπως προβείτε σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την
παύση της προβολής προβολή του ανωτέρω αναφεροµένου τηλεοπτικού
σπότ της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε», µε το οποίο και διαφηµίζεται- εισάγεται στην
ελληνική αγορά, το εκεί διαφηµιζόµενο προϊόν (συσκευασµένο ψωµί) µε τον
χαρακτηριστικό τίτλο «καραµολέγκος αργοψηµένο» το οποίο και διατίθεται

προς πώληση µέσω αλυσίδων σούπερ µάρκετ, και το οποίο έχει ξεκινήσει
προ ηµερών να προβάλλεται, σε καθηµερινή βάση, σε τηλεοπτικά κανάλια
πανελλαδικής εµβέλειας.

ΑΛΛΩΣ σας ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούµε σε κάθε νόµιµη ενέργεια.

Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόµιµα
την παρούσα προς αυτόν, προς τον οποίο απευθύνεται, για να λάβει γνώση
και να επέλθουν οι νόµιµες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην
Έκθεση Επιδόσεώς του.

Γίνεται µνεία ότι επικολλήθηκε ένσηµο ΤΠ∆Α 1,15 ευρώ.

Οι εξωδίκως δηλούντες

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015
Η συνυπογράφουσα Πληρεξουσία
∆ικηγόρος

