ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008
Δελτίο Τύπου
Θέμα: Ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Γιώργος Δίελλας, απέστειλε
μηνυτήριες αναφορές προς τον Εισαγγελέα για τη λειτουργία ινστιτούτων
αδυνατίσματος
Ο εκτελών χρέη Συνηγόρου του Καταναλωτή, Αναπληρωτής Συνήγορος κ. Γιώργος
Δίελλας, απέστειλε σειρά μηνυτήριων αναφορών προς τους Προϊσταμένους της
Εισαγγελίας Πλημ/κών Αθηνών και Πειραιώς για τις εταιρείες «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε» (Κέντρο Αδυνατίσματος «ΠΡΙΝΟΥ»), «ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ
ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΒΕ GYM ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ»
(Κέντρα Αδυνατίσματος «BODYLINE»), «ΣΙ ΜΠΙΟΥΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΓΛΥΦΑΔΑ» (Κέντρο Αδυνατίσματος «SILHOUETTE»), «ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ ΕΠΕ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (Κέντρο Αδυνατίσματος «BODYLINE»), «ΝΙΟΥΤΟΝ ΕΠΕ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (Κέντρο Αδυνατίσματος «ΠΡΙΝΟΥ»), «ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ
ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ» και «ΒΕ GYM ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Κέντρα
Αδυνατίσματος «BODYLINE»), οι οποίες, ύστερα από κατά περίπτωση έρευνες που
διενεργήθηκαν με αφορμή καταγγελίες καταναλωτών, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν
νόμιμη άδεια λειτουργίας μονάδας αδυνατίσματος κατά τον χρόνο κατάρτισης
πολλαπλών και πολυδάπανων συμβάσεων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
ομορφιάς.
Το συγκεκριμένο γεγονός εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 8 του ν.
3297/2004, δεδομένου ότι οι ανωτέρω, προτάσσοντας εν γνώσει τους την ψευδή
δήλωση περί της νόμιμης λειτουργίας, έπεισαν τους καταγγέλλοντες καταναλωτές και
προδήλως πολλούς άλλους να συμβληθούν μαζί τους έναντι χρηματικού τιμήματος
(συνήθως επί πιστώσει, μέσω καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών).
Είναι προφανές ότι εάν οι πολίτες-καταναλωτές γνώριζαν ότι οι ως άνω εταιρείες δεν
διέθεταν την εκ του νόμου προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, δεν θα κατήρτιζαν μαζί
τους αντίστοιχες συμβάσεις, ούτε βεβαίως θα δέχονταν να αναλάβουν τεράστιες και
μακροχρόνιες οικονομικές δεσμεύσεις απέναντί τους.
Συμπληρωματικά προς την αποστολή των μηνυτήριων αναφορών στους αρμόδιους
Εισαγγελείς, ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Γιώργος Δίελλας έχει
εισηγηθεί επιπλέον στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς (Νομαρχία
Αθηνών) την επιβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων με σκοπό την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων και την περιφρούρηση της υγείας και της
ασφάλειας του κατά κανόνα ανυποψίαστου καταναλωτικού κοινού.
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