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Εισαγωγή 

 

Γενική εικόνα - Σημαντικότερες δράσεις 2018 
 
 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  το 2018 υπήρξε πολιτικά  δύσκολο σε πολλούς τομείς. 

Ωστόσο, παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα,  έγιναν σημαντικά βήματα για την 

προστασία  των καταναλωτών, από την άποψη του πλούσιου νομοθετικού έργου, από 

το οποίο οι ευρωπαίοι καταναλωτές ήδη επωφελούνται ή θα αρχίσουν να 

επωφελούνται στο άμεσο μέλλον. 

 

Ας δούμε τα σημαντικότερα: 

 Θα μπορούμε πλέον να παράγουμε την δική μας ενέργεια και να την πωλούμε, 

αν περισσεύει, στις τιμές της αγοράς. Θα μπορούμε να συμμετέχουμε σε ομάδες 

που παράγουν από κοινού ενέργεια, υποχρεώνοντας τα  απρόθυμα κράτη μέλη  

να δημιουργήσουν ανάλογη των αναγκών αυτών, αγορά ενέργειας 

 

 Από τον Μάϊο του 2019, θα μπορούμε να τηλεφωνούμε από την χώρα μας σε 

άλλη χώρα της ΕΕ πληρώνοντας λιγότερο. Και είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη 

εξάλειψη αυτών των χρεώσεων, όπως έγινε και με την  περιαγωγή 

 

 Αποφασίστηκε η εναρμόνιση και η συνεργασία των κρατών μελών για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, που θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την παροχή  καλύτερης  δωρεάν ιατροφαρμακευτικής  φροντίδας  

σε όλους τους ευρωπαίους 

 

 Απαγορεύθηκε η  συστηματική χρήση αντιβιοτικών στα  υγιή ζώα, ώστε να 

καταπολεμηθεί η ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά και οι 25.000 

θάνατοι Ευρωπαίων πολιτών κάθε χρόνο που προκαλούν. Επίσης, θα καταρτιστεί 

κατάλογος αντιβιοτικών προοριζόμενων μόνο για ανθρώπινη χρήση 

 

 Αποφασίστηκε το τέλος της μυστικότητας γύρω από τις μελέτες για την 

ασφάλεια των τροφίμων και η δημοσιοποίησή τους από τα πρώτα  τους στάδια  

 

 Οι καταναλωτές προστατευόμαστε καλύτερα και περισσότερο από τις αθέμιτες 

πρακτικές επιχειρήσεων έχοντας το δικαίωμα  πρόωρου και μονομερούς  

τερματισμού ενός συμβολαίου, σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας 
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 Αναθεωρήθηκε η νομοθεσία για τον έλεγχο της αγοράς και θα υπάρχει 

καλύτερος και συντονισμένος έλεγχος όλων των αρμόδιων κρατικών αρχών σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Η συμβολή των  διαφόρων ευρωπαϊκών ενώσεων καταναλωτών- της ΕΚΠΟΙΖΩ 

συμπεριλαμβανομένης- μέσω της Ευρωπαϊκής μας Ομοσπονδίας (BEUC), σ’ αυτές τις 

ευνοϊκές ρυθμίσεις υπήρξε καταλυτική, αφού σε πολλές περιπτώσεις νομοθετήθηκε η 

πλειοψηφία των προτάσεών μας.  

 

Στην χώρα μας,  η υποβάθμιση  της  προστασία  καταναλωτή  που  εμφανίστηκε  από 

την έναρξη της οικονομικής κρίσης, δυστυχώς συνεχίζεται. Οι σοβαρότερες αρνητικές 

επιπτώσεις είναι οι  ακόλουθες: 

 

 Καταργήθηκε  η προστασία της κυρίας κατοικίας, ως μόνιμου θεσμού, που 

προέβλεπε ο νόμος 3869/2010 (ν. Κατσέλη ) και υποκαταστάθηκε  από ένα 

προσωρινό και με πολύ αυστηρά κριτήρια πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού , 

το οποίο θα ισχύσει μέχρι 31/12/2019.  Η εκτίμησή μας είναι  ότι πολλοί λίγοι θα 

τύχουν  έστω και περιορισμένης προστασίας 

 

 Ο ν. 2251/94 για την προστασία του καταναλωτή, συρρικνώθηκε 

 

 Οι ενώσεις καταναλωτών ως ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της κοινωνίας  

απαξιώθηκαν ενώ υπάρχει  παντελής  απουσία  οικονομικής και θεσμικής 

υποστήριξής τους 

 

Πολλές ενώσεις καταναλωτών οδηγήθηκαν σε μαρασμό, ενώ κάποιες διέκοψαν 

οριστικά την λειτουργία τους 

 

 Η  μειωμένη  εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες αρχές συνεχίζεται, με 

συνέπεια  την  διατήρηση των αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών, των  

παράνομων και καταχρηστικών όρων στις προδιατυπωμένες συμβάσεις σε  

πολλούς τομείς ( ενέργεια, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, 

προσωπικά δεδομένα κτλ) 
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Στο δυσμενές αυτό πλαίσιο, συνεχίσαμε να ασχολούμαστε με την υπερχρέωση αλλά σε 

πολύ μικρότερο βαθμό, ενώ παγιώθηκε η ενασχόλησή μας με τα  ακόλουθα θέματα:   

 

 Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες (TTIP, TiSA, CETA): Μελετήσαμε τα θέματα, 

διαμορφώσαμε άποψη και ενημερωνόμαστε διαρκώς για την εξέλιξή τους με την 

βοήθεια των ευρωπαίων και αμερικανών συνεργατών μας 

 

 Πρόσβαση στα φάρμακα, στα πλαίσια πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ΜΚΟ για το 

θέμα αυτό, με συνεχή  ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, κοινών ενεργειών. 

 

 Ενέργεια: Μελέτη της σχετικής κοινοτικής-εθνικής νομοθεσίας και της αγοράς 

ενέργειας στην χώρα μας, ενημέρωση καταναλωτών για τα ενεργειακά τους 

δικαιώματα και παροχή πρακτικών συμβουλών, διαχείριση των παραπόνων 

τους, έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε 881καταναλωτές,  διαβήματα-

προτάσεις  στις αρμόδιες αρχές για άρση των στρεβλώσεων και εξορθολογισμό 

των λογαριασμών.  

 

 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Εν όψει της εφαρμογής της κοινοτικής 

νομοθεσίας τον Μάϊο 2018, αρχίσαμε να μελετούμε συστηματικά τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν για την ΕΚΠΟΙΖΩ κατά την διαχείριση προσωπικών 

δεδομένων των μελών μας, αλλά και τα δικαιώματα των καταναλωτών με στόχο 

την ενημέρωσή τους.  

 

Η ενασχόλησή μας με τα παραπάνω θέματα έγινε δυνατή μέσω της συστηματικής 

συμμετοχής μας σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και δομές ανταλλαγής απόψεων  των  

οργανώσεων καταναλωτών  σε ευρωπαϊκό  και διεθνές επίπεδο. 
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Επιπτώσεις στην ΕΚΠΟΙΖΩ 
 

Η χρόνια οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, δεν άργησε να αφήσει το 

αποτύπωμά της και στην ΕΚΠΟΙΖΩ. Η δραματική μείωση των εσόδων μας, λόγω 

αδυναμίας των μελών μας να είναι συνεπείς στην ετήσια καταβολή της συνδρομής τους 

και η μείωση εγγραφών νέων μελών, η από το 2011 κατάργηση της κρατικής 

επιχορήγησης, ο αποκλεισμός των ενώσεων καταναλωτών από τις χρηματοδοτήσεις 

του νέου ΕΣΠΑ, η διοχέτευση των κοινοτικών πόρων σε ανθρωπιστικές δράσεις και όχι 

στην προστασία του καταναλωτή, δημιούργησαν ένα πολύ ασφυκτικό περιβάλλον για 

μας.  

 

Χωρίς την συνδρομή  και την αλληλεγγύη της ευρωπαϊκής μας Ομοσπονδίας και των 

λοιπών οργανώσεων-μελών της, με μορφή παροχής έτοιμου υλικού για καμπάνιες/ 

χρηματοδότησης στα πλαίσια  προγραμμάτων, η επιβίωσή μας θα ήταν πολύ αμφίβολη. 

 

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, επιδιώξαμε  και θα συνεχίσουμε να 

επιδιώκουμε συστηματικά την:  

 

 επαναφορά της κρατικής επιχορήγησης στις ενώσεις καταναλωτών 

 συστηματικότερη συνεργασία μας με τις οργανώσεις άλλων κρατών-μελών και 

με την ίδια την Ευρωπαϊκή μας Ομοσπονδία (BEUC)   

 προώθηση των συνεργασιών μας  με διάφορους φορείς σε εθνικό επίπεδο 

 συμμετοχή μας σε προγράμματα εθνικά ή κοινοτικά 

 αποτελεσματική ενασχόλησή μας με τις σύγχρονες προκλήσεις και την 

προσέγγιση νεότερων ηλικιών 
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Αποτελέσματα – Επιτυχίες 2018 

 
 

 Η σημαντικότερη επιτυχία μας ήταν η ψήφιση του  νόμου 4506/2019. Αυτός 

περιελάμβανε τις  προ 3ετίας προτάσεις μας  στην Κυβέρνηση. Ζητούσαμε να 

τροποποιηθεί η ελληνική νομοθεσία ώστε, για λόγους δημοσίου συμφέροντας,  

να είναι δυνατή η παραγωγή  γενοσήμων φαρμάκων, έστω και αν τα  αντίστοιχα 

πρωτότυπα  φάρμακα ακόμα προστατεύονται.     

 

 Υπήρξαμε ένας από τους 5 νικητές  και βραβευθήκαμε  στον πανευρωπαϊκό 

διαγωνισμό της Ashoka για το έργο μας στα ενεργειακά θέματα, στα πλαίσια του 

προγράμματος “Social Innovation to Tackle Fuel Poverty” 

 

 Έρευνα  διαδικτυακή, με τίτλο  «Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;» με 

σημαντικά ευρήματα και μεγάλη απήχηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό. 

 

 Συναντηθήκαμε με  αρμόδιους  για  θέματα υπερχρέωσης, υγείας, ενέργειας,  

προστασίας προσωπικών δεδομένων, οικονομικά, ενίσχυσης των ενώσεων 

καταναλωτών κ.ά. 

 

 Καταφέραμε να επιστραφούν  σε  55 μέλη   49.008,21 € από ομαδικές αγωγές 

(34.008,21 €) και μεσολαβήσεις στους προμηθευτές (15.000 €).  

 

 Καταφέραμε να ρυθμιστούν με ευνοϊκούς όρους  και διαγραφές οι οφειλές  σε 

περίπου 120 μέλη μας, χωρίς ή με πολύ μικρό περιουσιακό στοιχείο 
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Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε αριθμούς 2018 

 

I. Εργαζόμενοι και Εθελοντές 

 Εργαζόμενοι 7 (4 μισθωτοί και  3 ελεύθεροι επαγγελματίες με παροχή 
υπηρεσιών) 

 Εθελοντές: 40 

 
      ΙΙ.        Μέλη : 22.1201 

    

  ΙΙΙ.        Οικονομικά στοιχεία 
 

 Έσοδα: 94.604,97€ 
 

 Έξοδα:  157.565,54€ 
 
 
 
ΙV.       Δράσεις για την Κοινωνία - Δημόσια παρουσία 

 

 Ατομική πληροφόρηση-διαμεσολάβηση 

 

 Παροχή πληροφοριών σε 48.225  καταναλωτές ,όπως αναλυτικά 

φαίνεται στον πίνακα 1 

 Εξ’ αυτών, 45.100 είχαν πρόβλημα με τράπεζες-υπερχρέωση ενώ  οι 

λοιποί (3.125) άλλα προβλήματα 

 Διαμεσολάβηση  υπέρ 318 μελών για θέματα υπερχρέωσης  και  

υπέρ 86 μελών για  προβλήματα  τηλεπικοινωνιών, ιδιωτικής 

ασφάλισης και άλλα θέματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
   Δεκέμβριος 2018. Ο αριθμός μελών μειώθηκε λόγω διαγραφής μελών  χωρίς εκκρεμή ζητήματα, έως και    

     το 2009, σε   εφαρμογή του Κανονισμού  Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων 
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Πίνακας 1 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

2018 % 

  
1.Τράπεζες, Χρηματοοικονομικά   

i.  Υπερχρέωση   (γενικές πληροφορίες κοινού)   
ii.  Δάνεια, Κατασχέσεις, Ρύθμιση χρεών,   

    Πλειστηριασμοί, Καταχρηστικοί όροι  &   
    Εισπρακτικές Εταιρείες. 

45.100 
43.000 
2.100 

93.52 
89.17 
4.35 

 
  2. Τηλεπικοινωνίες 
 

720 1.49 

 
 3.  Ιδιωτική ασφάλιση   

 

300 
0.62 

 

 
 4.  Πωλήσεις από απόσταση ή εκτός εμπορικού    
      καταστήματος, ηλεκτρονικό εμπόριο 

290 0.60 

  
 5. Ελαττωματικά προϊόντα 
 

340 0.71 

 6 . Ενέργεια 930 1.93 

 
 7. Κέντρα Αδυνατίσματος   
 

170 0.35 

 
 8. Διαφημίσεις –ΜΜΕ 

 

140 0.29 

  
 9. Τρόφιμα  
 

50 0.10 

 

10. Διάφορα (Νερό, ΕΛΤΑ, μισθώσεις, κληρονομικά)  
 

50 0.10 

  

11 . Τουρισμός – ταξίδια  ( Μετακινήσεις, Διαμονή)           

 
90 0.19 

 
13. Υπηρεσίες Υγείας (κάρτες υγείας)  

 

30 0.07 

14. Περιβάλλον 15 0.03 

                                                                                ΣΥΝΟΛΟ 48.225 100,00% 
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     Συλλογική πληροφόρηση-ενημέρωση 

 

 Τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος & ηλεκτρονικός τύπος: 90 

συνεντεύξεις      (31 στην τηλεόραση) σχετικές με κόκκινα δάνεια,  

πλειστηριασμούς ακινήτων, υπερχρέωση, αποτελέσματα της έρευνας 

για κόστος ηλεκτρικής ενέργειας-ΔΕΗ, Προσωπικά δεδομένα, σχολικά 

κυλικεία, σχολικά είδη, Ελληνικότητα της φέτας, διασυνοριακή υγεία 

και διάφορα άλλα επίκαιρα θέματα.  

  Δελτία Τύπου: 23 

 Επισκεψιμότητα ιστοσελίδας: 131.743 χρήστες και 246.273 

επισκέψεις ετησίως  

 

    Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

   Η σελίδα μας στο facebook αρέσει σε 10.648 άτομα, ενώ την ακολουθούν   

   10.419 

 

 Συνέδρια -  Σεμινάρια- Ημερίδες : 51 

      Διοργάνωση-Συνδιοργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ: 8 

Δύο   σεμινάρια στην  Νομική  Βιβλιοθήκη  με θέμα τον ν. 2251/94 για την 

προστασία του καταναλωτή, 1 σεμινάριο στην ΕΣΕΕ  και 1 σε συνεργασία με 

ΓΣΕΒΕΕ για εκπαίδευση στελεχών ΜμΕ στο Δίκαιο Καταναλωτή ,2 

εργαστήρια στο  Β΄ Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης με θέμα Καταναλωτής και 

Διαφήμιση,1 σεμινάριο για Δημοσιογραφία Δεδομένων σε συνεργασία με 

το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας,  Ημερίδα Εθελοντισμού σε  

συνεργασία με άλλες ΜΚΟ. 

 
  Ομιλίες: 16 

 

  Συνέδρια-Ημερίδες: 44 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό 

  Ενημερωτικές εκστρατείες:  4 
 



 
 

 
10 

 Συμμετοχή σε  2 καμπάνιες της ΕΕ: Εξοικονόμηση ενέργειας, Μείωση 

χρήσης πλαστικών 

 Πανευρωπαϊκή καμπάνια από μέλη του BEUC για ψήφιση από Ε. 

Κοινοβούλιο συλλογικής αγωγής για αποζημίωση όλων των 

ευρωπαίων καταναλωτών, σε περίπτωση όμοιας ζημίας τους από την 

ίδια εταιρεία 

 Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή 2018. Συμμετοχή 

στην καμπάνια της Διεθνούς Καταναλωτών με  θέμα ‘ Κάνοντας τις 

ψηφιακές αγορές δικαιότερες’ 

   

 Έρευνες- Μελέτες: 2 

 

 ANEC: Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στην οποία 

συμμετείχε και η ΕΚΠΟΙΖΩ, για την Διασυνοριακή Υγειονομική 

Περίθαλψη σε χώρες της ΕΕ 

 ΕΚΠΟΙΖΩ: “ Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;” 

 

 Συμμετοχή ΕΚΠΟΙΖΩ σε διάφορες επιτροπές:  77 

 

 Εθνικό επίπεδο: 31 

 

    Επίσημες Επιτροπές: 7 

           ΔΣ ΕΦΕΤ, ΕΣΥΔ, ΕΣΚΑ, Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων 

Καταναλωτών, Ανώτατο συμβούλιο Απονομής Οικολογικού 

Σήματος, Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου ΕΡΤ, Συμβούλιο 

Ελέγχου Επικοινωνίας,  

   Άλλες: 24 

Συμμετοχή στο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 

Καταναλωτών      Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -    ΠΟΜΕΚ, του SAFENET,  

του Ομίλου Φίλων Φέτας  και σε 21 επιτροπές 

πιστοποίησης-συμβουλίων   ελέγχου ιδιωτικών φορέων  
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 Ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο: 46 
 

Συμμετοχή σε όργανα αποφάσεων και ομάδες εργασίας 

ευρωπαϊκών και διεθνών ομοσπονδιών ενώσεων καταναλωτών          

(Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών-BEUC, Διεθνής Καταναλωτών-

CI, Η Φωνή των Καταναλωτών στην Τυποποίηση-ANEC, 

Διατλαντικός Διάλογος Καταναλωτών-TACD, Ευρωπαϊκή Καινοτομία 

στην Υγεία-European Alliance for Responsible R&D and Affordable 

Medicines, Finance Watch) 

 

 Προγράμματα  

Καταθέσαμε  17 προτάσεις προγραμμάτων ( 3 σε εθνικό και 14  σε   

ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο).  

Εγκρίθηκαν 2, απορρίφθηκαν 13, ενώ αναμένεται απάντηση σε 2 

 

 Ταξίδια:  32  στο εξωτερικό 
                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


