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Αρ. Πρωτ.: 177 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
2014: 5.878 ερωτήματα - παράπονα – καταγγελίες  

362.875,56 ευρώ ωφελήθηκαν οι καταναλωτές-μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.  
 

To 2014, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 5.878 ερωτήματα - 
καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Η ανάλυσή τους είναι: 
 
Α/Α Κατηγορία   Αριθμός Ποσοστό 

1 Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις   1328 22,59 
2 Υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος    1162 19,77 

  Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 934     
  Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας 118     
  Λοιπές υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος 42     
  Πάροχοι νερού 42     
  Φυσικό Αέριο 26     

3 Ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών   920 15,65 
4 Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες   306 5,21 
5 Πωλήσεις από απόσταση   288 4,90 
6 Κακή παροχή υπηρεσιών από ελεύθερους επαγγελματίες   258 4,39 
7 Δημόσιες υπηρεσίες - Υπηρεσίες ΟΤΑ   250 4,25 
8 Τουριστικές υπηρεσίες   248 4,22 
9 Ακατάλληλα τρόφιμα   134 2,28 

10 Ενοίκια - Κοινόχρηστα   112 1,91 
11 Ινστιτούτα - Γυμναστήρια   110 1,87 
12 Λοιπές καταγγελίες   108 1,84 
13 Ασφαλιστικές υπηρεσίες   84 1,43 
14 Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές   84 1,43 
15 Υπερβολικές απαιτήσεις καταναλωτών   82 1,40 
16 Προκαταβολές   72 1,22 
17 Νοθεία - Κλοπή καυσίμων   52 0,88 
18 Αυξήσεις τιμών   48 0,82 
19 Φάρμακα- υγεία   48 0,82 
20 Πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος   34 0,58 
21 Φόρος Β' κατοικίας   28 0,48 
22 Εκπτώσεις   28 0,48 
23 Ασφάλεια προϊόντων (πλην τροφίμων)   26 0,44 
24 Σούπερμάρκετ    24 0,41 
25 Εισπρακτικές εταιρίες   22 0,37 
26 Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής   22 0,37 

  ΣΥΝΟΛΟ   5.878 100,00 
 

Μέσα στο 2014, δεχτήκαμε 536 καταγγελίες, 3.986 παράπονα, 1.356 ερωτήματα καταναλωτών.  

 
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη πολιτική ένωση Καταναλωτών. Ιδρύθηκε το 1982, είναι μέλος της 
Consumers’ International (CI), της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), της Ομοσπονδίας Ενώσεων 
Καταναλωτών Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ε.) και εκπροσωπεί τους Έλληνες Καταναλωτές, σε διάφορα ελληνικά, ευρωπαϊκά και 
διεθνή όργανα και επιτροπές. Εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό «Καταναλωτικά Βήματα». 
 



 
 

ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών 
Βασ. Ηρακλείου 32– 54624 – Θεσσαλονίκη – Τηλ.: 2310233333 – 2310269449 – Fax: 2310242211 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών: 801-11-17200 
consumers@kepka.org - http://www.kepka.org 

 

 
Πρέπει να τονίσουμε ότι από το σύνολο των 5.878 ερωτημάτων, παραπόνων και καταγγελιών, 
μόνο το 18,85% κατατέθηκε, από μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το υπόλοιπο 81,15% κατατέθηκε, από 
καταναλωτές, που «ανακάλυψαν» το ΚΕ.Π.ΚΑ., όταν είχαν προσωπικό πρόβλημα, το 
χρησιμοποίησαν, για συμβουλές, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν να το στηρίξουν, με το να γίνουν μέλη.  
 
Το 84% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του 
ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές. 86 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών 
στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της 
Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. 1 καταγγελία παραπέμφθηκε, 
στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Καλαμαριάς.  

 
Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό 
των 362.875,56 ευρώ. Αναλυτικά από: 

• Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 
253.978,44 ευρώ 

• Αποζημιώσεις, από ασφαλιστικές υπηρεσίες: 33.125,20 ευρώ 
• Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 21.008,58 ευρώ 
• Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 10.652,56 

ευρώ 
• Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 7.721,52 ευρώ 
• Αντιλογισμούς χρεώσεων Τραπεζών: 6.422,64 ευρώ 
• Επιστροφές προκαταβολών: 5.960, 00 ευρώ  
• Αποζημιώσεις, από δημόσιες υπηρεσίες – ΟΤΑ: 5.501,96 ευρώ 
• Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από απόσταση: 4.919,42 ευρώ 
• Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 4.869,20 ευρώ 
• Αποζημιώσεις, από κακή εξυπηρέτηση από ελεύθερους επαγγελματίες: 2.940, 00 ευρώ 
• Επιστροφές από καταβαλλόμενα ποσά, φόρου β’ κατοικίας (Χαράτσι Β΄κατοικίας στη 

Χαλκιδική): 2.788,80 ευρώ 
• Αποζημιώσεις, από ΕΥΑΘ: 1.930,00 ευρώ 
• Αποζημίωση από ΔΕΗ: 889,24 ευρώ 
• Ακυρώσεις συμβάσεων πωλήσεων, από εκτός εμπορικού καταστήματος: 100 ευρώ 
• Επιστροφή, από σούπερμάρκετ: 68 ευρώ 

 
Τέλος, στα χρηματικά ποσά, που κέρδισαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ., ως αποζημιώσεις, με τη 
μεσολάβησή μας, πρέπει να προσθέτουμε κάθε χρόνο και περίπου 3.000.000 ευρώ, που αφορούν 
το «χαράτσι» της Χαλκιδικής, για 55.000 οικογένειες – κατόχους β’ κατοικίας, στο Νομό Χαλκιδικής, 
το οποίο καταργήθηκε, από 1/1/2008, έπειτα από αγώνες χρόνων του ΚΕ.Π.ΚΑ. 

 
Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των καταγγελιών – παραπόνων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος. Για 
αυτό, ζητούμε, από όλους τους καταναλωτές, όποτε συναντούν κάποιο πρόβλημα με τις αγορές ή 
συναλλαγές τους, να μη διστάζουν να επικοινωνούν, με το ΚΕ.Π.ΚΑ. Άλλωστε, όταν οι 
καταναλωτές ασκούν υπεύθυνη εποπτεία, στην αγορά και καταγγέλλουν «τα στραβά», στο 
ΚΕ.Π.ΚΑ., τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Όμως, το ΚΕ.Π.ΚΑ., για να επιλύσει τα προβλήματα 
των καταναλωτών και να συμβουλέψει όλους όσους το χρησιμοποιούν, χρειάζεται περισσότερα 
μέλη.  
 
Δυστυχώς εάν συνεχίσει η ίδια νοοτροπία να «θυμόμαστε» το ΚΕ.Π.ΚΑ. και να το χρησιμοποιούμε, 
μόνον όταν έχουμε πρόβλημα, χωρίς να γινόμαστε μέλη, σύντομα δεν θα το βρίσκουμε. 
 

Ας γίνουμε όλοι μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ.  
Ας δυναμώσουμε τη φωνή μας. 

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., 
τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30. 
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