ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή

Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2012
∆ελτίο Τύπου
Θέµα: Επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Γενικού Γραµµατέα Καταναλωτή
στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, κ.
Θανάσης Σκορδάς, και ο Γενικός Γραµµατέας Καταναλωτή, κ. Γιώργος Στεργίου,
πραγµατοποίησαν σήµερα επίσηµη επίσκεψη στα γραφεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή,
όπου και είχαν συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Ευάγγελο Ζερβέα,
τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, κ. ∆ηµήτρη Μάρκου, και τη Βοηθό Συνήγορο, κ. Βασιλική
Μπώλου.
Η επίσκεψη αποτέλεσε τιµητικό γεγονός για τον Συνήγορο του Καταναλωτή και ταυτίστηκε
µε την έµπρακτη αναγνώριση της Πολιτείας προς τον Θεσµό της εξωδικαστικής επίλυσης
των καταναλωτικών διαφορών, που λειτουργεί στη χώρα µας από το 2007. Μάλιστα, ενόψει
της υποχρεωτικής λειτουργίας ανάλογων Οργάνων σε όλα τα κράτη-µέλη, που προωθεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσα στο 2012, ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραµµατέας
υπογράµµισαν µε έµφαση την πανευρωπαϊκή πρωτοπορία της Ελλάδας σε έναν κρίσιµο
τοµέα της δηµόσιας οικονοµικής ζωής.
Οι δύο εκπρόσωποι της Κυβέρνησης είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν αναλυτικά για τη
συνεισφορά των αυτεπάγγελτων παρεµβάσεων του Συνηγόρου του Καταναλωτή στην
αντιµετώπιση παρανοµιών σε κρίσιµους τοµείς της αγοράς, για το υψηλό ποσοστό φιλικής
επίλυσης των υποθέσεων στις οποίες διαµεσολαβεί η Αρχή, καθώς επίσης για το πολύ
µεγάλο ανταποδοτικό όφελος που εξασφαλίζει η λειτουργία της υπέρ τόσο των
καταναλωτών όσο και της Πολιτείας.
Σηµαντικό γεγονός χαρακτήρισαν οι κκ. Σκορδάς και Στεργίου την ανάληψη της εποπτείας
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας από τον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο
οποίος στη σηµερινή δυσάρεστη οικονοµική συγκυρία δίνει ένα παράδειγµα σκληρής
δουλειάς και παραγωγικότητας του ∆ηµόσιου Τοµέα, εκπροσωπώντας τη χώρα µας σε ένα
κεντρικής σηµασίας Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο µε την απολύτως εθελοντική συνεισφορά του
προσωπικού του.
Κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και ο Πρόεδρος
της Αρχής δεσµεύτηκαν σε στενή συνεργασία, µε σκοπό την από κοινού αντιµετώπιση
σύγχρονων προβληµάτων που µαστίζουν τους Έλληνες καταναλωτές.
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