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Προς: Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Κοινοποίηση:
1. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη, minister.sec@mnec.gr
2. Υπουργό Οικονομίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα ministeroffice@minfin.gr
3. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, secmin@ypen.gr
4. Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια minister@moh.gov.gr
5. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη voridis@parliament.gr
6. Υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Νίκο Παπαθανάση yfyp.np@mnec.gr
7. Υφυπουργό Οικονομίας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, deputyminister-secr@minfin.gr
8. Υφυπουργό Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Γιάννη Τσακίρη
deputy.minister@mnec.gr
Θέμα: Αίτημα συστηματικής συμμετοχής των εκπροσώπων των καταναλωτών στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα έκτακτα μέτρα COVID-19 που τους
αφορούν.

Αγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ
Κατ’ αρχάς, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την έγκαιρη και πολυεπίπεδη λήψη
μέτρων , καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς για την άμεση εφαρμογή τους,
γεγονότα που καθόρισαν την ευνοϊκότερη εξέλιξη της νόσου στην χώρα μας.
Κατανοούμε πλήρως την τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα και
κατά το δυνατόν επιτυχέστερα σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, εντός και εκτός συνόρων.
Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα λήψης μέτρων, πρωτίστως για την στήριξη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και του συστήματος υγείας, όπως επίσης και το ότι
συνεχώς, τα ήδη ληφθέντα μέτρα επεκτείνονται και εξειδικεύονται.
Ωστόσο, στις έκτακτες αυτές συνθήκες, και, υπό το κράτος της εργώδους προσπάθειας να
αντιμετωπιστεί η πανδημία, είναι πολύ εύκολο να παραβλεφθούν είτε να καταργηθούν
βαθμιαία και ίσως οριστικά, πολλά δικαιώματα των πολιτών, για τα οποία είμαστε
υπερήφανοι, ως ευρωπαίοι πολίτες.
Σας απευθυνόμαστε, επικαλούμενοι την γνωστή σε όλους ευαισθησία σας και αίσθηση
δικαιοσύνης, για να σας ζητήσουμε να μεριμνήσετε για τους καταναλωτές , οι οποίοι
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υποφέρουν εξίσου, από τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία, για τις οποίες
έχουμε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επιπροσθέτως, ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής, σας ζητούμε να ενεργήσετε έτσι, ώστε
όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, να συνεργαστούν με τις οργανώσεις καταναλωτών σε
πιθανά επείγοντα μέτρα που ενδεχομένως οδηγήσουν στην αναστολή των δικαιωμάτων
των καταναλωτών. Σας ζητάμε να διασφαλίσετε ότι και οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι
προσεγγίζουν συστηματικά τις οργανώσεις των καταναλωτών, στις περιπτώσεις που τα
επείγοντα μέτρα επηρεάζουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων μερών οδήγησε σε
καλύτερη λήψη αποφάσεων. Αυτή η εμπειρία θα πρέπει - περισσότερο από ποτέ - να
αξιοποιείται και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Η συμμετοχή των εκπροσώπων των καταναλωτών στις διαδικασίες που τους αφορούν,
πρέπει να θεωρηθεί ως βασική απαίτηση της χρηστής διακυβέρνησης και της
διαφάνειας.
Ευελπιστούμε ότι με τις ενέργειες σας θα συμβάλλετε έτσι ώστε η κυβέρνηση, με την
καθοδήγησή σας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα
δικαιώματα των καταναλωτών δεν υπονομεύονται από μέτρα έκτακτης ανάγκης.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και εποικοδομητικά σε όλες τις
πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε, προκειμένου να παραμείνουν αλώβητα τα δικαιώματα
των καταναλωτών, η ιδιωτικότητά τους, τα προσωπικά τους δεδομένα και οι ελευθερίες
τους.
Επιπλέον, γνωρίζοντας από ‘πρώτο χέρι’ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
καταναλωτές σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, θα επανέλθει, κάνοντας έκκληση για
λήψη πρόσθετων μέτρων, καθώς και επιβολή κυρώσεων, σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα και απειλούν τα οικονομικά
συμφέροντα των καταναλωτών.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη
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