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Κυρίες και Κύριοι,
Ο “ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών” χαιρετίζει µε
ιδιαίτερη

ικανοποίηση

τις

δραστηριότητες

του

ελληνικού

Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και τις εργασίες της σηµερινής
ηµερίδας, µε θέµα την Εξωδικαστική Επίλυση ∆ιαφορών στην
Ελλάδα. Πιστεύουµε ότι η σηµερινή πρωτοβουλία θα αποτελέσει
µια

σηµαντική

ευκαιρία

ενηµέρωσης,

επιχειρήσεων

και

καταναλωτών, αναφορικά µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που τους παρέχει η οργάνωση της εσωτερικής αγοράς, για την
επίλυση των τυχόν προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά τις
συναλλαγές τους.

Η αρχή στην οποία στηρίζεται η εσωτερική αγορά, είναι η ελεύθερη
διακίνηση προϊόντων, υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναµικού και
κεφαλαίων. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα αποτελέσει
ίσως το µεγαλύτερο επίτευγµα της Ευρωπαϊκή Ένωσης, θα
επιβάλει όµως την ανάγκη για εξειδικευµένα και διευρυµένης
δραστηριότητας διαµεσολαβητικά όργανα. Ήδη η ανάπτυξη του
διασυνοριακού εµπορίου και στην ηλεκτρονική του µορφή απαιτεί
τόσο την ενίσχυση της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων και των
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καταναλωτών όσο και την προώθηση µιας νέας νοοτροπίας
επίλυσης διαφορών, πριν και ίσως πέρα από την δικαστική οδό.
Θεωρούµε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στην Ελλάδα
θα επιτύχει να εκπληρώσει τους στόχους του και να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ενώ
αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία στη δυνατότητα που δίνεται στη
χώρα µας για ακόµη πιο ενεργό συµµετοχή της στη διαµόρφωση
των πολιτικών της Ε.Ε. µέσω του δικτύου του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Καταναλωτή.

Ο ΣΕΒ ήδη συµµετέχει στη διαβούλευση του Πράσινου Βιβλίου για
το Κοινοτικό Κεκτηµένο του Καταναλωτή, συνεργάζεται µε τον
ευρωπαϊκό

σύνδεσµο

των

εργοδοτικών

οργανώσεων

BUSINESSEUROPE, και παρακολουθεί τις εξελίξεις ώστε να
προωθήσει τις θέσεις του στα αρµόδια όργανα της ευρωπαϊκής
επιτροπής. Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η επανεξέταση του Κοινοτικού
Κεκτηµένου για τον Καταναλωτή µπορεί να αποτελέσει µια
µοναδική ευκαιρία για να εκσυγχρονιστούν οι υπάρχουσες οδηγίες
και να βελτιωθεί ή να επεκταθεί, εάν κριθεί αναγκαίο, η προστασία
που απολαµβάνουν οι καταναλωτές. Σε εθνικό επίπεδο ο ΣΕΒ είχε
ανάλογη εµπλοκή κατά τη διαδικασία ψήφισης του Ν. 3587/2007
«περί

προστασίας

του

καταναλωτή».

Προσδοκούµε

στη
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συνεργασία

του

επιδιώκουµε

τη

Ευρωπαϊκού
συνεννόηση,

Κέντρου
µια

και

η

Καταναλωτή

και

ικανοποίηση

του

καταναλωτή και η διατήρηση υψηλής ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών αποτελούν κοινό στόχο.

Κυρίες και κύριοι ,

Ο ΣΕΒ δεν ανέµενε τις διεθνείς εξελίξεις ούτε τον κοινοτικό ή τον
εθνικό νοµοθέτη προκειµένου να ενεργήσει για την προστασία του
καταναλωτή. Ως ο κατεξοχήν θεσµικός εκπρόσωπος της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στη χώρα µας, αντιπροσωπεύοντας τις σύγχρονες
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ο ΣΕΒ έχει από νωρίς θέσει ψηλά
στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του την προστασία του
καταναλωτή και τη διασφάλιση του ανόθευτου ανταγωνισµού,
µέσα από την αυτοδέσµευση των µελών του σε κανόνες και αρχές.
Το άρθρο 7 της Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων των
Επιχειρήσεων του ΣΕΒ, η οποία ψηφίστηκε οµόφωνα από τη
Γενική Συνέλευση των Μελών τον Μάιο του 2005 αναφέρεται ότι,
«η επιχείρηση έχει δικαίωµα να διεκδικεί από την πολιτεία ένα απλό
και αποτελεσµατικό πλαίσιο κανόνων και προτύπων για την
προστασία του καταναλωτή, την προστασία της φήµης της και την
αντικειµενική

µεταχείρισή

της

µε

βάση

πραγµατικά

και
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επιβεβαιωµένα γεγονότα. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να
πειθαρχεί στους κανόνες που τίθενται για την προστασία του
καταναλωτή και να σέβεται το δικαίωµά του για παροχή ασφαλών,
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιµές» .

Στο σηµείο αυτό θέλω να σηµειώσω ότι η αποδοχή της Χάρτας
αποτελεί σύµφωνα µε το νέο µας Καταστατικό προϋπόθεση για να
εγγραφεί ένα νέο µέλος. Τα σύγχρονα επιχειρηµατικά ήθη
αναγνωρίζουν στην προστασία του καταναλωτή την διασφάλιση
του υγιούς ανταγωνισµού και τη θέτουν ως προτεραιότητα αν όχι
ως προαπαιτούµενο της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι µε την εφαρµογή κοινωνικά υπεύθυνων
πρακτικών, η σύγχρονη επιχείρηση καινοτοµεί, παράγει πλούτο,
δηµιουργεί θέσεις εργασίας, εφαρµόζει τις αρχές της εταιρικής
διακυβέρνησης, έχει συνείδηση της κοινωνικής της ευθύνης.
Επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό του τόπου, στην ικανοποίηση
του καταναλωτή στην κοινωνική σταθερότητα, στην εθνική
προοπτική. Η σύγχρονη επιχείρηση γνωρίζει ότι βασικός κανόνας
της αγοράς

είναι η δέσµευσή

της να εκπληρώνει αυτό που

υπόσχεται. Και υλοποιεί αυτή της τη δέσµευση µε το να
εξακολουθεί να παράγει διαχρονικά σταθερά υψηλή ποιότητα
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προϊόντων. Η σύγχρονη επιχείρηση επενδύει στη φήµη της και
στην ενίσχυση της καταναλωτικής της πίστης και εργάζεται γι’
αυτό. ∆εν ενστερνίζεται τη µειούµενη αλλά υπαρκτή αντίληψη που
θεωρεί ότι ο καταναλωτής µπορεί και να παραπλανηθεί.
Προσεγγίζει τον καταναλωτή µε υπευθυνότητα και στοχεύει στην
κατά το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των προσδοκιών του,
όχι µόνο σήµερα αλλά και σε βάθος χρόνου. ∆ίνει έµφαση στην
ασφάλεια αλλά και στις αρχές του υγιούς ανταγωνισµού, οι οποίες
και ευνοούν τόσο τον καταναλωτή όσο και την ίδια την επιχείρηση
και τελικά την κοινωνία ευρύτερα.

Η εµπορική επωνυµία µιας επιχείρησης σε ένα προϊόν (το γνωστό
brand name) αποτελεί την αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειας
για υψηλή ποιότητα και την εγγύηση για την παροχή της ίδιας
υψηλής ποιότητας στο µέλλον. Αποτελεί δε τη βάση για την
ανάπτυξη κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ της επιχείρησης και του
καταναλωτή. Ο ΣΕΒ αναγνωρίζει στην εµπορική επωνυµία τη
δέσµευση της επιχείρησης για την ικανοποίηση του καταναλωτή,
τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της και βέβαια την
επικράτησή της στη διεθνή και εγχώρια αγορά προς όφελος τόσο
της κοινωνίας όσο και της οικονοµίας της χώρας.
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Η

δέσµευση

των

επιχειρήσεων

για

τη

διατήρηση

των

χαρακτηριστικών εκείνων που ανέδειξαν την εµπορική τους
επωνυµία, ενισχύεται από την βράβευσή τους µε ειδικά σήµατα
και

διακρίσεις

από

κρατικές

αρχές

οργανισµούς. Τα σήµατα αυτά

ή

έγκυρους

διεθνείς

αποτελούν πρακτικά ένα

διαβατήριο για τις επιχειρήσεις αυτές προκειµένου να επεκτείνουν
τις δραστηριότητές τους σε διεθνείς αγορές. Έχοντας ήδη
αναπτύξει τις απαιτούµενες ανταγωνιστικές δοµές οι διεθνείς αυτές
αναγνωρίσεις σηµατοδοτούν την έναρξη της δυναµικής διεύρυνσης
των

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων

τους

και

της

αναγνωσιµότητάς τους διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της ανοδικής τους πορείας οι επιχειρήσεις
υιοθετούν κώδικες δεοντολογίας και βέλτιστες πρακτικές που τις
δεσµεύουν απέναντι στην υψηλή ποιότητα και στην ικανοποίηση
του καταναλωτή. Οι πρωτοπόρες αυτές επιχειρήσεις δεσµεύουν µε
τη σειρά τους τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, εν
συνεχεία διαχέουν τις συγκεκριµένες αρχές και σε άλλους κλάδους
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και καταλήγουν να επηρεάζουν
συνολικά το οικονοµικό περιβάλλον.
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Οι αρχές προστασίας του καταναλωτή στις οποίες οι επιχειρήσεις
έχουν αυτοδεσµευτεί, δεν ακυρώνονται ακόµη και σε περιπτώσεις
αδυναµίας ικανοποίησης των προσδοκιών του καταναλωτή, είτε
λόγω αστοχίας, είτε ακόµη και λόγω λανθασµένης εκτίµησης της
επιχείρησης.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναπτύσσουν µηχανισµούς αυτορύθµισης ενώ οι ίδιες οι ανταγωνιστικές δυνάµεις της αγοράς
θέτουν ισχυρά εµπόδια στη βιωσιµότητα

των επιχειρήσεων

εκείνων που ηθεληµένα υιοθετούν τέτοιου είδους πρακτικές. Οι
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να επιλέξουν
ποιοτικά αναβαθµισµένα και ασφαλή προϊόντα και να τιµωρήσουν
µε την αποχή τους την επιχείρηση εκείνη που τους εξαπάτησε
επειδή

δεν

τους

προσέφερε

προϊόντα

ή

υπηρεσίες

που

ικανοποιούν τις προσδοκίες τους. Στις σηµερινές αγορές µε
συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, είναι εξαιρετικά σπάνιες οι
περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες επιβιώνουν πέρα από τη
βραχυχρόνια περίοδο, όταν στηρίζουν την κερδοφορία τους σε
αθέµιτες επιχειρηµατικές πρακτικές. Ο ΣΕΒ καταδικάζει τέτοιου
είδους πρακτικές και συµβάλει συστηµατικά στην µεταστροφή του
συγκεκριµένου κλίµατος. Το άρθρο 4 της Χάρτας ∆ικαιωµάτων και
Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων , του ΣΕΒ , για την οποία σας
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µίλησα πριν λίγο, αναφέρει ρητά την υποχρέωση της επιχείρησης
να «….αποφεύγει εναρµονισµένες πρακτικές και να µη νοθεύει τον
ανταγωνισµό εις βάρος του καταναλωτή».

Συµπληρωµατικά όµως, µε τις όποιες καλές πρακτικές των
σύγχρονων επιχειρήσεων που προαναφέρθηκαν, θεωρούµε ότι η
εξωδικαστική επίλυση διαφορών είναι µια αποτελεσµατική µέθοδος
επίτευξης αµοιβαίας συνεννόησης καταναλωτή και επιχείρησης.
∆ιαµεσολαβητικά όργανα και θεσµοί όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή,

ο

Συνήγορος

του

πολίτη,

ο

Μεσολαβητής

Τραπεζικών Επενδυτικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι των οποίων
βρίσκονται σήµερα ανάµεσά µας, αναλαµβάνουν την αλλαγή της
µέχρι σήµερα κυρίαρχης αντίληψης και την εγκαθίδρυση της
«ορθής νοοτροπίας διευθέτησης» και στα δύο µέρη. Νοοτροπία η
οποία στηρίζεται στην αµοιβαία και ολοκληρωµένη πληροφόρηση
επιχειρήσεων και καταναλωτών για τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία αυτή. Μια πρακτική η οποία
εγγυάται αφενός την επιτυχή έκβαση της τυχούσας διένεξης, µέσω
της φιλικής διευθέτησης, εντός ενός εξαιρετικά σύντοµου χρονικού
διαστήµατος και αφετέρου την καλλιέργεια µιας ευρύτερης
«συνειδητής» καταναλωτικής συµπεριφοράς.
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Κυρίες και κύριοι,

Ο ΣΕΒ

πιστεύει

ότι η προστασία και η διασφάλιση των

δικαιωµάτων του καταναλωτή προάγει τον υγιή ανταγωνισµό.
Στηρίζουµε

τις

προσπάθειες

του

Ευρωπαϊκού

Κέντρου

Καταναλωτή και της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή

και

προτιθέµεθα να συνδράµουµε µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο τις
δραστηριότητές του.

Για τον ΣΕΒ η προστασία του καταναλωτή αποτελεί δέσµευση και
προτεραιότητα.

Σας ευχαριστώ.
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