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Δελτίο Τύπου
Ενημερωτική καμπάνια του Συνηγόρου του Καταναλωτή
για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου, η Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Καταναλωτή» σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, τον Οργανισμό
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και το ραδιοφωνικό σταθμό 'Αθήνα
9.84' διοργανώνουν ενημερωτική καμπάνια για τους καταναλωτές με θέμα: ''Είσαι
Καταναλωτής; Έχεις δικαιώματα!''.
Η καμπάνια περιλαμβάνει δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση των
καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, καθώς και για τη δυνατότητα της φιλικής,
εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών τους.
Από τις ιστοσελίδες του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο διαδίκτυο και στα
κοινωνικά μέσα (social media) καθώς και στα γραφεία του στη Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, οι
καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής
καταγγελιών και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.
Επίσης, στα σημεία εξυπηρέτησης των δημοτών που λειτουργούν στις επτά δημοτικές
κοινότητες του Δήμου Αθηναίων θα διανεμηθεί έντυπο υλικό του Συνηγόρου του
Καταναλωτή με πληροφορίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Παράλληλα, στελέχη του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας θα βρίσκονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην
πλατεία Κλαυθμώνος στις 15 Μαρτίου, μεταξύ 10:00 – 14:00 και θα ενημερώνουν τους
καταναλωτές για τα δικαιώματά τους αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τα
διεκδικούν.
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Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Καταναλωτή δήλωσε τα εξής:
''Η 15η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη των
δικαιωμάτων των καταναλωτών, τα οποία ωστόσο πρέπει διαρκώς να βρίσκονται στο
κέντρο του ενδιαφέροντος και όχι μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα. Ζητούμενο για τους
καταναλωτές, αλλά και την αγορά, ιδίως τα τελευταία χρόνια που ζούμε σε εξαιρετικά
δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, είναι η δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης στις συναλλαγές, ως βάσης για την ανάπτυξη και την τόνωση της
οικονομικής δραστηριότητας.
Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αναγνωρισμένος φορέας εναλλακτικής
επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας προς όλους και, κυρίως, στις πιο
ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών πιστοποιημένες και αποτελεσματικές διαμεσολαβητικές
υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 8 στις 10 διαφορές μεταξύ καταναλωτών και
προμηθευτών επιλύονται μέσα σε σύντομο χρόνο και χωρίς κανένα κόστος.
Παράλληλα, με την άρτια λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή, καθώς και της
Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της, οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχει ο
Συνήγορος του Καταναλωτή στους πολίτες καλύπτουν πλέον καταναλωτικές συναλλαγές
σε ολόκληρο το φάσμα του εμπορίου και της σύγχρονης, ψηφιακής οικονομίας.

Τέλος, πρέπει να τονίσω ότι ο Συνήγορος του Καταναλωτή εισηγήθηκε στο Εθνικό
Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς σχέδιο Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, που είναι
κομβικής σημασίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και τη
διασφάλιση ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Ευελπιστώ ότι ο Κώδικας
πολύ σύντομα θα κυρωθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή, συμπληρώνοντας το θεσμικό πλαίσιο
προς όφελος όλων''.
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