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Άρθρο 1 - Ίδρυση – Αποστολή
1. Συνιστάται ανεξάρτητη αρχή µε την επωνυμία «Συνήγορος του
Καταναλωτή», ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των
καταναλωτικών διαφορών.
2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαμβάνει προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας.
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν διώκεται και δεν εξετάζεται για γνώμη
που διατύπωσε ή πράξη που εκτέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Δίωξη επιτρέπεται ύστερα από έγκληση µόνο για συκοφαντική δυσφήµιση,
εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου.
4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επικουρείται από δύο Βοηθούς Συνηγόρους.
5. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι Βοηθοί Συνήγοροι, οι ειδικοί επιστήμονες
και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι µε προσόντα ειδικών επιστημόνων, σε
περίπτωση που ενάγονται ή διώκονται για πράξη ή παράλειψη κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των
δικαστηρίων δια µελών του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.
6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή υποστηρίζεται από είκοσι πέντε (25)
ειδικούς επιστήμονες.
7. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε
ειδικό φορέα και ενσωματώνονται στον ετήσιο προϋπολογισµό του
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Υπουργείου Ανάπτυξης. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Συνήγορος του
Καταναλωτή, ο οποίος και εισηγείται τον προϋπολογισµό στον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικά, για το έτος 2005 οι δαπάνες της Αρχής
θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
8. Τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης της Αρχής, όπως είναι ιδίως η
ανάληψη υποχρεώσεων, η διενέργεια δαπανών, τα βιβλία που πρέπει να
τηρούνται και γενικά το λογιστικό της Αρχής, ρυθμίζονται µε κανονισμό που
καταρτίζεται από τον Συνήγορο του Καταναλωτή και εγκρίνεται από τους
Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 2 - Εκλογή – Θητεία
1. Ως Συνήγορος του Καταναλωτή και Βοηθοί Συνήγοροι επιλέγονται
πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, που διαθέτουν υψηλή επιστηµονική κατάρτιση,
γνώση και εµπειρία επί θεµάτων που σχετίζονται µε την αρµοδιότητα και την
αποστολή της Αρχής και απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.
2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλέγεται από το Υπουργικό Συµβούλιο
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώµη της Επιτροπής
Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής και διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης.
3. Οι Βοηθοί Συνήγοροι διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
ύστερα από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
4. Αναπλήρωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή χωρεί, εφόσον απουσιάζει ή
κωλύεται προσκαίρως να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο.
Αναπληρωτής του Συνηγόρου του Καταναλωτή είναι ένας εκ των Βοηθών
Συνηγόρων που ορίζεται µε την απόφαση του διορισµού του.
5. Η θητεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρων
ορίζεται τετραετής. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Συνηγόρου του
Καταναλωτή επιτρέπεται για μία ακόμη θητεία, διαδοχική ή μη. Σε περίπτωση
παραίτησης ή παύσης Συνηγόρου ή Βοηθού Συνηγόρου, διορίζεται
αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ή παυθέντος, η
οποία κατά τη λήξη της παρατείνεται αυτοδίκαια για μία ακόμη πλήρη θητεία.
Η θητεία του Συνηγόρου και των Βοηθών Συνηγόρων παρατείνεται
αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό των νέων.
[Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 42, παρ. 4 του ν.
3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8/28-1-2009)]
6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να παυθεί µε πράξη του Υπουργικού
Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, για σωµατική ή
πνευµατική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του.
7. Οι Βοηθοί Συνήγοροι µπορεί να παυθούν µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, για
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σωµατική ή πνευµατική ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς
και για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
8. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι
Βοηθοί Συνήγοροι δεν επιτρέπεται να ασκούν καµία επαγγελµατική
δραστηριότητα ή να αναλαµβάνουν άλλα καθήκοντα, αµειβόµενα ή µη, στον
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Η άσκηση οποιουδήποτε δηµοσίου λειτουργήµατος,
καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. ή νοµικού προσώπου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
9. Οι αποδοχές του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρων
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµίας
και Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3 - Αρµοδιότητες
1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρµόδιος για την εξώδικη επίλυση
διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών,
όπως οι έννοιες των προµηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους
ορίζονται κάθε φορά στον νόµο. Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας, ο
Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις
προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την επιχειρηµατική συµπεριφορά τους
θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών.
2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαµβάνεται των υποθέσεων της
αρµοδιότητάς του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς
ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόµενων µερών. Επίσης, επιλαµβάνεται µε
όµοιο τρόπο και αιτηµάτων των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών
και των προµηθευτών, που έχουν απορριφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών που
εφαρµόζονται από άλλους καθιερωµένους φορείς εξώδικης ρύθµισης επί
µέρους καταναλωτικών διαφορών.
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαµβάνεται υποθέσεων που
εκκρεµούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών.
4. Οι επιτροπές που έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’) για την εξώδικη επίλυση των διαφορών µεταξύ των
προµηθευτών και των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών
επιλαµβάνονται των αιτήσεων που υποβάλλονται από καταναλωτές ή ενώσεις
των καταναλωτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 5 και 6 του
προαναφερόµενου άρθρου. Οι επιτροπές υπάγονται στον Συνήγορο του
Καταναλωτή, ο οποίος µε απόφασή του διορίζει και παύει τα µέλη τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές. Η γραµµατειακή υποστήριξη
των επιτροπών αυτών παρέχεται από τις οικείες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
καθορίζεται η αµοιβή των µελών των επιτροπών φιλικού διακανονισµού και
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των προσώπων, που παρέχουν τη γραµµατειακή υποστήριξη. Η σχετική
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
5. Ζητήµατα που ανάγονται στις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 11 του
ν. 2251/1994 ρυθµίζονται µε απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.
6. Τα πορίσµατα των επιτροπών κοινοποιούνται υποχρεωτικά, µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή τους στον Συνήγορο του
Καταναλωτή, ο οποίος µπορεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής αναφοράς
ενός τουλάχιστον των ενδιαφερόµενων µερών να επανεξετάσει την υπόθεση
και να εκδώσει νέο πόρισµα, το οποίο κοινοποιείται στα ενδιαφερόµενα µέρη
και στην επιτροπή που εξέδωσε το πρώτο πόρισµα.
7. Τα πορίσµατα του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των επιτροπών, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4, δεν υπόκεινται σε
αναθεώρηση ή ανάκληση και δεν επηρεάζουν τη διαδικασία ενώπιον άλλων
θεσµοθετηµένων φορέων.
8. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει και κατευθύνει το έργο των
Βοηθών Συνηγόρων, προς τους οποίους µπορεί να µεταβιβάζει µε απόφασή
του µέρος των αρµοδιοτήτων του. Η απόφασή του ανακαλείται οποτεδήποτε.
9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εποπτεύει και κατευθύνει τους ειδικούς
επιστήµονες και το προσωπικό πάσης φύσεως που υπηρετεί στην Αρχή. Είναι
πειθαρχικώς προϊστάµενος του προσωπικού και µπορεί να επιβάλλει ποινές,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας της Αρχής, ο οποίος εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.
10. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία
παρουσιάζει το έργο της Αρχής, παραθέτει τις σηµαντικότερες υποθέσεις και
διατυπώνει προτάσεις για τη θεραπεία των προβληµάτων, που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητά του, καθώς και τις τυχόν αναγκαίες κατά την κρίση του
νοµοθετικές παρεµβάσεις.
11. Η έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή υποβάλλεται τον Ιούνιο κάθε
έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στον
Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να υποβάλλει
στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Ανάπτυξης
ειδικές εκθέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους. Η ετήσια έκθεση του
Συνηγόρου του Καταναλωτή συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της, και δηµοσιεύεται σε
ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

Άρθρο 4 - ∆ιαδικασία έρευνας
1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει
στην αρµοδιότητά του είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από παραποµπή σε
αυτόν της υπόθεσηςαπό τις επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 3 είτε ύστερα από
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ενυπόγραφη αναφορά κάθε άµεσα ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού
προσώπου ή ένωσης προσώπων που κατοικούν ή εδρεύουν σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι
επιτροπές µπορούν να ζητούν από τα εµπλεκόµενα µέρη τη χορήγηση
οποιουδήποτε εγγράφου που έχει σχέση µε τη διαφορά και κρίνεται πρόσφορο
για τη διευθέτησή της, τηρουµένων των διατάξεων περί απορρήτου και
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Η αναφορά υποβάλλεται εντός τριών (3) µηνών, αφότου ο ενδιαφερόµενος
έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι΄ αυτόν πράξης ή παράλειψης που
συνιστά την καταναλωτική διαφορά και καταχωρείται σε ειδικό µητρώο. Η
υποβολή της δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόµενες από τον νόµο
προθεσµίες για την άσκηση ένδικου βοηθήµατος.
3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί µε απόφασή του να θέτει στο αρχείο
αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιµη, ασήµαντη ή ασκείται κατά
τρόπο καταχρηστικό ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.
4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει αντικειµενικά και αµερόληπτα τις
υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, µε βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης,
κατά τρόπο ώστε η διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να κοινοποιούν τις απόψεις τους στην Αρχή και
να ενηµερώνονται για τα επιχειρήµατα και τα γεγονότα που ισχυρίζεται το
άλλο µέρος και ενδεχοµένως για τις εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων ή των
ειδικών επιστηµόνων.
5. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές προτείνουν τη φιλική
διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να συµβιβάζουν τα εµπλεκόµενα
µέρη. Εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό από
τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής φιλικού
διακανονισµού κατά περίπτωση, το οποίο υπογράφεται από τα εµπλεκόµενα
µέρη ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους και επέχει θέση δικαστικού
συµβιβασµού. Αν δεν επιτευχθεί συµβιβασµός, ο Συνήγορος του Καταναλωτή
προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης προς τα δύο µέρη µε σκοπό την
επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη
δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην έγγραφη σύσταση της Αρχής, ο
Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται να δηµοσιοποιήσει το γεγονός,
κοινοποιώντας καταλλήλως το πόρισµά του.
6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενηµερώνει σε κάθε περίπτωση τον
ενδιαφερόµενο για την τύχη της υπόθεσής του.
7. Το προσωπικό της Αρχής έχει καθήκον εχεµύθειας για έγγραφα και στοιχεία
των οποίων λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας.
8. Αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από ένα εκ
των ενδιαφερόµενων µερών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί, εφόσον η
πράξη διώκεται ύστερα από έγκληση, να υποδείξει στο άλλο µέρος την
προσφυγή του στη Δικαιοσύνη. Στην περίπτωση που η πράξη διώκεται
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αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενεργεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες Αρχές ή
υπηρεσίες, οι οποίες επιλαµβάνονται θεµάτων που αφορούν τον καταναλωτή.
10. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ανακοινώνει αµέσως στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού ό,τι περιέρχεται σε γνώση του µε οποιονδήποτε τρόπο και
σχετίζεται µε παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2 και 4
έως 4στ, του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α’).
11. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί, στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων του, να απευθύνεται στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και
β’ βαθµού, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα και να ζητά
κάθε στοιχείο και πληροφορία, που έχουν σχέση µε την καταναλωτική
διαφορά και συµβάλλουν στην επίλυσή της.

Άρθρο 5 - Ειδικοί Επιστήµονες - Γραµµατεία
1. Συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικών επιστηµόνων και πέντε (5)
θέσεις βοηθών ειδικών επιστηµόνων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, δέκα (10) τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ
∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής, τρεις (3)
θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τη διοικητική υποστήριξη της
Γραµµατείας της Αρχής, µία (1) θέση ΥΕ κλητήρα και µια (1) θέση ∆Ε
οδηγού.
2. Για τα προσόντα και τη διαδικασία διορισµού των ειδικών επιστηµόνων και
των βοηθών ειδικών επιστηµόνων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α)».
[Οι παρ.1, 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.8 του
άρθρου 26 του ν. 3419/2005,ΦΕΚ Α 297/6.12.2005]
3. Στον Συνήγορο του Καταναλωτή µπορεί να αποσπώνται και να ασκούν
καθήκοντα ειδικού επιστήµονα έως δέκα (10) µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α’
και β’ βαθµού και των Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
που συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 2 ή είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δηµόσιου τοµέα µε
οκταετή τουλάχιστον υπηρεσία και κατάλληλη γνώση ξένης γλώσσας. Η
απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ύστερα από
πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και µπορεί να
παρατείνεται, µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά και είναι
υποχρεωτική για την υπηρεσία του αποσπώµενου υπαλλήλου.
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4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ
220 Α), οι αποδοχές των ειδικών επιστηµόνων και των βοηθών ειδικών
επιστηµόνων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Συνηγόρου του Καταναλωτή.
[Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 26
του ν. 3419/2005,ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005]
5. Στη Γραµµατεία της Αρχής προΐσταται δηµόσιος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
µε βαθµό διευθυντή του άρθρου 79 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
2683/1999 ΦΕΚ 19 Α΄), που επιλέγεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003.
6. Στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» συνιστώνται επτά
(7) θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι θέσεις αυτές
κατανέµονται ως εξής: τρεις (3) για τις ανάγκες του Συνηγόρου του
Καταναλωτή και από δύο (2) για τις ανάγκες κάθε Βοηθού Συνηγόρου. Η
πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται, κατά περίπτωση, από τον Συνήγορο
του Καταναλωτή και τον Βοηθό Συνήγορο µε σχετική πράξη τους, χωρίς
οποιαδήποτε διαδικασία. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαµβάνεται
στις προαναφερόµενες θέσεις είναι αντίστοιχες µε αυτές του προσωπικού της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α’), όπως ισχύουν εκάστοτε.
Το προσλαµβανόµενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα µε την
αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς
άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου
δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόµιο. Οι
ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και µε απόσπαση υπαλλήλων
υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α’). Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηµα του
Συνηγόρου του Καταναλωτή, µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και
Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
[Η παρ. 6 τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 37 του ν. 3325/2005,
ΦΕΚ Α’ 68/11.3.2005]

Άρθρο 6 - Τίτλος της Αρχής
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο η χρήση του τίτλου
«Συνήγορος του Καταναλωτή» ή άλλου παρεµφερούς τίτλου, που µπορεί να
δηµιουργήσει στο κοινό σύγχυση σχετικά µε την Αρχή.
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Άρθρο 7 - Κώδικας Καταναλωτικής ∆εοντολογίας
Με απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών, ύστερα από πρόταση
του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καταρτίζεται εντός έτους από τη δηµοσίευση
του παρόντος «Κώδικας Καταναλωτικής ∆εοντολογίας», ο οποίος κυρώνεται
µε προεδρικό διάταγµα εκδιδόµενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Στον Κώδικα αυτόν καθορίζονται ιδίως οι αρχές που πρέπει να
διέπουν τη συναλλακτική συµπεριφορά και τις σχέσεις µεταξύ των
προµηθευτών και των καταναλωτών και των ενώσεών τους.

Άρθρο 8 - Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας
Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής και των επιτροπών φιλικού
διακανονισµού, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται στον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον Συνήγορο
του Καταναλωτή και εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονοµίας και Οικονοµικών.
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