ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανεξάρτητη Αρχή

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014
Δελτίο Τύπου
Θέμα: Συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Συνηγόρου του Καταναλωτή.
Ο Κοινοτικός Επίτροπος, αρμόδιος για την Πολιτική Καταναλωτών, κος Νέβεν Μίμιτσα,
επισκέφθηκε στις 17 Μαρτίου 2014 την Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση
με θέμα: “Καταναλωτές στην Ψηφιακή Εποχή”, την οποία διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με την ευκαιρία της επίσκεψής του, ανάμεσα σε άλλες επαφές που είχε με Υπουργούς και
στελέχη της Κυβέρνησης, ο Επίτροπος ζήτησε επισταμένως να συναντηθεί με τον κο
Ευάγγελο Ζερβέα, Πρόεδρο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, και με τον κο Δημήτρη
Μάρκου υπό τη διπλή ιδιότητά του ως Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή και
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας.
Ο Επίτροπος έδειξε με τον τρόπο αυτό όχι μόνο το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την
εφαρμογή του Θεσμού της εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην
Ελλάδα, που βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά και την εκτίμηση που τρέφει για το
έργο που επιτελούν ο Συνήγορος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Ελλάδας,
καθώς και για την πολύτιμη στήριξη που παρέχουν στην υλοποίηση της γενικότερης
Κοινοτικής πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών.
Κατά τη συνάντηση, οι κκ. Ζερβέας και Μάρκου ανέπτυξαν στον Επίτροπο στοιχεία από την
τελευταία Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η οποία σύντομα
δημοσιοποιείται, ενώ έθεσαν υπόψη του και ορισμένα κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας της
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας, που επειγόντως
χρειάζονται επίλυση, για τα οποία ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να ενεργήσει το συντομότερο
δυνατόν θετικά, σε συνεργασία και με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κο Κωστή Χατζηδάκη.
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