ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Γιάννης Αδαμόπουλος, κατόπιν των όσων έλαβε
γνώση: α) κατά τη διάρκεια της από 23-05-2007 εκπομπής του δημοσιογράφου κ.
Νίκου Ευαγγελάτου με τίτλο
«ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ», η οποία προβλήθηκε στον
τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ, σχετικά με τη χωρίς άδεια, συνεπώς παράνομη, αλλά
και -σύμφωνα με τα γεγονότα- επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία άσκηση από την κα.
Μαρία Βουτσινά του επαγγέλματος της διαιτολόγου, και β) από την επίσημη
ιστοσελίδα αυτής (http://www.vips-diet.gr), στην οποία διαφημίζεται ως:
«διαιτολόγος που έχει ήδη βοηθήσει πολλούς και επώνυμους Έλληνες», η οποία
«σπούδασε……στο ιατρικό πανεπιστήμιο…» και «μαθήτευσε πλάι σε διάσημο
διαιτολόγο, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει δίπλα του και εκλεκτά μέλη του διεθνούς
τζετ-σετ», με όπλα της «τη γνώση και τη συνεχή πληροφόρηση», ενεργώντας
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ κάλεσε την κα. Μαρία Βουτσινά προς παροχή γραπτών
εξηγήσεων επί του σοβαρού θέματος που έχει προκύψει, ζητώντας επιπροσθέτως να
προσκομιστούν και όσα έγγραφα κρίνονται εν προκειμένω αναγκαία για τη
διερεύνηση της υπόθεσης και ειδικότερα: αντίγραφο του πτυχίου της, αντίγραφο της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησής της, καθώς και κατάσταση του
προσωπικού που απασχολείται στην εν λόγω επιχείρηση, με λεπτομερή αναφορά των
επαγγελματικών ιδιοτήτων κάθε συνεργάτη της. Επίσης, την κάλεσε να γνωρίσει στην
Ανεξάρτητη Αρχή εάν για την ομοίως καταχωρημένη στην ανωτέρω ιστοσελίδα
επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «DIET CAFÉ» υπάρχει άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, καθώς και το ακριβές αντικείμενο των ασχολιών αυτής.
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η λειτουργία της οποίας
βασίζεται στην τήρηση των θεμελιωδών αρχών της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας,
της εκατέρωθεν ακροάσεως, της νομιμότητας, της ελευθερίας, της
εκπροσώπησης, αλλά και της αποτελεσματικότητας, ως εξωδικαστικό όργανο
φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της
νόμο 3297/2004 και κατά τις κείμενες διατάξεις του νόμου 2251/1994 περί
«Προστασίας των Καταναλωτών», τοποθετεί το ζήτημα της προστασίας της υγείας
και της ασφάλειας των καταναλωτών στο κέντρο των αρμοδιοτήτων του,
κρίνοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα προς τον σκοπό της εδραίωσης αμοιβαίας
καλής πίστης και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε καταναλωτές και προμηθευτές.
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