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Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
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Text:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ
Ν 3297/2004 / Α-259 ¨Συνήγορος του Καταναλωτή-Θέµατα ΥΠΑΝ-Λαϊκές ΑγορέςΣυγκοινωνιακά κλπ

Μέγεθος Γραµµάτων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3297(ΦΕΚ Α΄ 259/23.12.2004) Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθµιση
θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλεςδιατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3297(ΦΕΚ Α΄ 259/23.12.2004) Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθµιση
θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλεςδιατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Aρθρο 1
Ίδρυση Αποστολή

1. Συνιστάται ανεξάρτητη αρχή µε την επωνυµία «Συνήγορος του Καταναλωτή»,
ωςεξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.

2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και κατάτην
άσκηση των καθηκόντων του απολαµβάνει προσωπικής και λειτουργικήςανεξαρτησίας.

3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν διώκεται και δεν εξετάζεται για γνώµη πουδιατύπωσε
ή πράξη που εκτέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. ∆ίωξηεπιτρέπεται ύστερα
από έγκληση µόνο για συκοφαντική δυσφήµιση, εξύβριση ήπαραβίαση του απορρήτου.

4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επικουρείται από δύο Βοηθούς Συνηγόρους.

5. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι Βοηθοί Συνήγοροι, οι ειδικοί επιστήµονεςκαι οι
αποσπασµένοι υπάλληλοι µε προσόντα ειδικών επιστηµόνων, σε περίπτωσηπου ενάγονται
ή διώκονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση τωνκαθηκόντων τους, µπορούν να
παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων δια µελών τουΝοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
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6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή υποστηρίζεται από είκοσι πέντε (25) ειδικούςεπιστήµονες.

7. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σεειδικό φορέα και
ενσωµατώνονται στον ετήσιο προϋπολογισµό του ΥπουργείουΑνάπτυξης.
∆ιατάκτης της δαπάνης είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος καιεισηγείται τον
προϋπολογισµό στον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Ειδικά, για το έτος 2005 οι δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τον προϋπολογισµότου
Υπουργείου Ανάπτυξης.

8. Τα θέµατα της οικονοµικής διαχείρισης της Αρχής, όπως είναι ιδίως ηανάληψη υποχρεώσεων, η διενέργεια δαπανών, τα βιβλία που πρέπει να τηρούνταικαι γενικά το λογιστικό της
Αρχής, ρυθµίζονται µε κανονισµό που καταρτίζεταιαπό τον Συνήγορο του Καταναλωτή και
εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµίαςκαι Οικονοµικών και Ανάπτυξης.

Άρθρο 2
Εκλογή Θητεία

1. Ως Συνήγορος του Καταναλωτή και Βοηθοί Συνήγοροι επιλέγονται πρόσωπαεγνωσµένου
κύρους, που διαθέτουν υψηλή επιστηµονική κατάρτιση, γνώση καιεµπειρία επί θεµάτων που
σχετίζονται µε την αρµοδιότητα και την αποστολή τηςΑρχής και απολαύουν ευρείας
κοινωνικής αποδοχής.

2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλέγεται από το Υπουργικό Συµβούλιο µετά απόπρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειαςτης
Βουλής και διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

3. Οι Βοηθοί Συνήγοροι διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετάαπό
πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

4. Αναπλήρωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή χωρεί, εφόσον απουσιάζει ήκωλύεται
προσκαίρως να ασκήσει τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο.Αναπληρωτής του
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Συνηγόρου του Καταναλωτή είναι ένας εκ των Βοηθών Συνηγόρωνπου ορίζεται µε την απόφαση του διορισµού του.

5. Η θητεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρων ορίζεταιπενταετής.
Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Συνηγόρου του Καταναλωτή δενεπιτρέπεται.

6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να παυθεί µε πράξη του ΥπουργικούΣυµβουλίου,
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, για σωµατική ήπνευµατική ανικανότητα
εκτέλεσης των καθηκόντων του.

7. Οι Βοηθοί Συνήγοροι µπορεί να παυθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξηςµετά
από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, για σωµατική ή πνευµατικήανικανότητα
εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς και για ανεπάρκεια κατά τηνεκτέλεση των
καθηκόντων τους.

8. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οιΒοηθοί Συνήγοροι
δεν επιτρέπεται να ασκούν καµία επαγγελµατική δραστηριότηταή να αναλαµβάνουν άλλα
καθήκοντα, αµειβόµενα ή µη, στο δηµόσιο ή ιδιωτικότοµέα. Η άσκηση οποιουδήποτε
δηµοσίου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκησηκαθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή νοµικού προσώπου τουευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

9. Οι αποδοχές του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρωνκαθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµίας καιΟικονοµικών, κατά
παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3
Αρµοδιότητες

1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρµόδιος για την εξώδικη επίλυσηδιαφορών µεταξύ
προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, όπως οιέννοιες των
προµηθευτών και των καταναλωτών ή των ενώσεών τους ορίζονται κάθεφορά στο Νόµο.
Στο πλαίσιο αυτής της αρµοδιότητας ο Συνήγορος του Καταναλωτήµπορεί να προβαίνει σε
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συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίωςόταν από την επιχειρηµατική
συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµόςκαταναλωτών.

2. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαµβάνεται των υποθέσεων της αρµοδιότητάςτου, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς ενός τουλάχιστοντων ενδιαφερόµενων µερών. Επίσης, επιλαµβάνεται µε όµοιο τρόπο και αιτηµάτωντων καταναλωτών
ή ενώσεων των καταναλωτών και των προµηθευτών, που έχουναπορριφθεί στο πλαίσιο
διαδικασιών που εφαρµόζονται από άλλους καθιερωµένουςφορείς εξώδικης ρύθµισης επί
µέρους καταναλωτικών διαφορών.

3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν επιλαµβάνεται υποθέσεων που εκκρεµούνενώπιον
των δικαστικών αρχών.

4. Οι επιτροπές που έχουν συσταθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2251/1994 (ΦΕΚ
191 Α΄) για την εξώδικη επίλυση των διαφορών µεταξύ τωνπροµηθευτών και των καταναλωτών ή ενώσεων των καταναλωτών επιλαµβάνονται τωναιτήσεων που υποβάλλονται
από καταναλωτές ή ενώσεις των καταναλωτών, σύµφωναµε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 5 και 6 του προαναφερόµενου άρθρου. Οιεπιτροπές υπάγονται στον
Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος µε απόφφασή τουδιορίζει και παύει τ µέλη τους
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές.Η γραµµατειακή υποστήριξη των επιτροπών
αυτών παρέχεται από τις οικείεςΝοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης καθορίζεταιη
αµοιβή των µελών των επιτροπών φιλικού διακανονισµού και των προσώπων,
πουπαρέχουν τη γραµµατειακή υποστήριξη. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τονπροϋπολογισµό
του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

5. Ζητήµατα που ανάγονται στις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 11 του Ν.2251/1994
ρυθµίζονται µε απόφαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

6. Τα πορίσµατα των επιτροπών κοινοποιούνται υποχρεωτικά, µέσα σε προθεσµίαδεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή τους στον Συνήγορο του Καταναλωτή, οοποίος µπορεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής αναφοράς ενός τουλάχιστον τωνενδιαφερόµενων µερών,
να επανεξετάσει την υπόθεση και να εκδώσει νέο πόρισµα,το οποίο κοινοποιείται στα
ενδιαφερόµενα µέρη και στην επιτροπή που εξέδωσετο πρώτο πόρισµα.

7. Τα πορίσµατα του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των επιτροπών, µε τηνεπιφύλαξη των
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διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4, δεν υπόκεινται σε αναθεώρησηή ανάκληση και δεν
επηρεάζουν τη διαδικασία ενώπιον άλλων θεσµοθετηµένωνφορέων.

8. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντονίζει και κατευθύνει το έργο των ΒοηθώνΣυνηγόρων
προς τους οποίους µπορεί να µεταβιβάζει µε απόφαση του µέρος τωναρµοδιοτήτων του. Η
απόφασή του ανακαλείται οποτεδήποτε.

9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εποπτεύει και κατευθύνει τους ειδικούςεπιστήµονες και το
προσωπικό πάσης φύσεως, που υπηρετεί στην Αρχή. Είναιπειθαρχικώς προϊστάµενος του
προσωπικού και µπορεί να επιβάλλει ποινές,σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας τηςΑρχής, ο οποίος εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.

10. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποίαπαρουσιάζει το
έργο της Αρχής, παραθέτει τις σηµαντικότερες υποθέσεις καιδιατυπώνει προτάσεις για τη
θεραπεία των προβληµάτων, που εµπίπτουν στηναρµοδιότητά του, καθώς και τις τυχόν
αναγκαίες κατά την κρίση του νοµοθετικέςπαρεµβάσεις.

11. Η έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή υποβάλλεται τον Ιούνιο κάθε έτουςστον
Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στον ΥπουργόΑνάπτυξης. Ο
Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό,τον Πρόεδρο της
Βουλής και τον Υπουργό Ανάπτυξης ειδικές εκθέσεις και κατά τηδιάρκεια του έτους. Η
ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή συζητείταισε ειδική συνεδρίαση της
Ολοµέλειας της Βουλής κατά τα προβλεπόµενα στονΚανονισµό της και δηµοσιεύεται σε
ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία έρευνας

1. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει
στηναρµοδιότητά του είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από παραποµπή σε αυτόν
τηςυπόθεσης από τις επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 3 είτε ύστερα από
ενυπόγραφηαναφορά κάθε άµεσα ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή
Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

6

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation

Greece (EL) Nr. 7

Click on the blue text parts in order to retrieve information on the EC law background

____________________________________________________________
ένωσηςπροσώπων που κατοικούν ή εδρεύουν σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές µπορούν να ζητούν
από ταεµπλεκόµενα µέρη τη χορήγηση οποιουδήποτε εγγράφου που έχει σχέση µε
τηδιαφορά και κρίνεται πρόσφορο για τη διευθέτησή της, τηρουµένων των διατάξεωνπερί
απορρήτου και προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Η αναφορά υποβάλεται εντός τριών (3) µηνών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβεπλήρη
γνώση της βλαπτικής γι αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά τηνκαταναλωτική
διαφορά και καταχωρείται σε ειδικό µητρώο. Η υποβολή της δενδιακόπτει ούτε αναστέλλει
τις προβλεπόµενες από το νόµο προθεσµίες για τηνάσκηση ένδικου βοηθήµατος.

3. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί µε απόφασή του να θέτει στο αρχείοαναφορά που
κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιµη, ασήµαντη ή ασκείται κατάτρόπο καταχρηστικό ή κατά
παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξετάζει αντικειµενικά και αµερόληπτα τιςυποθέσεις της
αρµοδιότητάς του, µε βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης,κατά τρόπο ώστε η
διαδικασία που ακολουθείται να παρέχει τη δυνατότητα σε όλατα ενδιαφερόµενα µέρη να
κοινοποιούν τις απόψεις τους στην Αρχή και ναενηµερώνονται για τα επιχειρήµατα και τα
γεγονότα που ισχυρίζεται το άλλοµέρος και ενδεχοµένως για τις εκθέσεις των εµπειρογνωµόνων ή των ειδικώνεπιστηµόνων.

5. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές προτείνουν τη φιλικήδιευθέτηση της
διαφοράς, επιδιώκοντας να συµβιβάζουν τα εµπλεκόµενα µέρη.Εφόσον επιτευχθεί
συµβιβασµός, συντάσσεται περί αυτού πρακτικό από τονΣυνήγορο του Καταναλωτή ή τον
Πρόεδρο της οικείας επιτροπής φιλικούδιακανονισµού κατά περίπτωση, το οποίο
υπογράφεται από τα εµπλεκόµενα µέρη ήτους νόµιµους εκπροσώπους τους και επέχει θέση
δικαστικού συµβιβασµού. Αν δενεπιτευχθεί συµβιβασµός ο Συνήγορος του Καταναλωτή
προβαίνει στη διατύπωσηέγγραφης σύστασης προς τα δύο µέρη µε σκοπό την επίλυση της
διαφοράς. Σεπερίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµεναστην έγγραφη σύσταση της Αρχής, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δύναται
ναδηµοσιοποιήσει το γεγονός κοινοποιώντας καταλλήλως το πόρισµά του.

6. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ενηµερώνει σε κάθε περίπτωση τον ενδιαφερόµενογια την
τύχη της υπόθεσής του.

7. Το προσωπικό της Αρχής έχει καθήκον εχεµύθειας για έγγραφα και στοιχείατων οποίων
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λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της έρευνας.

8. Αν προκύψουν επαρκείς ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από ένα εκτων ενδιαφερόµενων µερών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί, εφόσον η πράξηδιώκεται µετά
από έγκληση, να υποδείξει στο άλλο µέρος την προσφυγή του στηδικαιοσύνη. Στην
περίπτωση που η πράξη διώκεται αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγοροςτου Καταναλωτή ενεργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου37 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.

9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες Αρχές ήυπηρεσίες, οι
οποίες επιλαµβάνονται θεµάτων που αφορούν τον καταναλωτή.

10. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ανακοινώνει αµέσως στην Επιτροπή Ανταγωνισµούό,τι
περιέρχεται σε γνώση του µε οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται µεπαραβάσεις των
διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2 και 4 έως 4στ, του Ν.703/1977 (ΦΕΚ 278 Α΄).

11. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντωντου, να
απευθύνεται στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίουδικαίου, στους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθµού, καθώς καιστα νοµικά πρόσωπα του
δηµόσιου τοµέα και να ζητά κάθε στοιχείο καιπληροφορία, που έχουν σχέση µε την καταναλωτική διαφορά και συµβάλλουν στηνεπίλυσή της.

Άρθρο 5
Ειδικοί Επιστήµονες Γραµµατεία

1. Συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις ειδικών επιστηµόνων µε σύµβασηεργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και δέκα (10) θέσεις τακτικούπροσωπικού, κατηγορίας ΠΕ
∆ιοικητικού Οικονοµικού για τη διοικητικήυποστήριξη της Αρχής.

2. Για τα προσόντα και τη διαδικασία διορισµού των ειδικών επιστηµόνωνεφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄).
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3. Στον Συνήγορο του Καταναλωτή µπορεί να αποσπώνται και να ασκούν καθήκονταειδικού
επιστήµονα έως δέκα (10) µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου αορίστου
χρόνου υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµούκαι των Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆.
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που συγκεντρώνουντα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 ή είναιυπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του δηµόσιου τοµέα
µε οκταετή τουλάχιστον υπηρεσίακαι κατάλληλη γνώση ξένης γλώσσας. Η απόσπαση
διενεργείται µε απόφαση τουοικείου Υπουργού µετά από πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατάπαρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί
τρία (3)έτη και µπορεί να παρατείνεται, µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθεφορά
και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του αποσπώµενου υπαλλήλου.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄),οι αποδοχές
των ειδικών επιστηµόνων καθορίζονται µε κοινή απόφαση τωνΥπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά απόπρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

5. Στη Γραµµατεία της Αρχής προΐσταται δηµόσιος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µεβαθµό
διευθυντή του άρθρου 79 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999 ΦΕΚ19 Α΄), που
επιλέγεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 τουάρθρου 5 του Ν. 3094/2003.
"6. Στην ανεξάρτητη αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" συνιστώνται επτά (7)θέσεις µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι θέσεις αυτές κατανέµονται ωςεξής: τρεις (3) για τις
ανάγκες του Συνηγόρου του Καταναλωτή και από δύο (2)για τις ανάγκες κάθε Βοηθού
Συνηγόρου. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσειςγίνεται, κατά περίπτωση, από τον Συνήγορο
του Καταναλωτή και Βοηθό Συνήγορο,µε σχετική πράξη τους, χωρίς οποιαδήποτε
διαδικασία. Οι αποδοχές τουπροσωπικού που προσλαµβάνεται στις προαναφερόµενες
θέσεις είναι αντίστοιχεςµε αυτές του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.
2623/1998 (ΦΕΚ 139Α΄), όπως ισχύουν εκάστοτε. Το προσλαµβανόµενο προσωπικό
αποχωρεί αυτοδικαίωςταυτόχρονα µε την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του
οργάνου που τοπροσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της
παρούσαςπαραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλη αξίωση
ήπρονόµιο. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και µε απόσπασηυπαλλήλων
υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ
28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 τουΝ. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄).
Η απόσπαση γίνεται, ύστερα από αίτηµα τουΣυνηγόρου του Καταναλωτή, µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και τωνΥπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, κατάπαρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων."
*** Η παρ.6 προστέθηκε µε το άρθρο 37 Ν.3325/2005,ΦΕΚ Α 68/11.3.2005.
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Άρθρο 6
Τίτλος της Αρχής
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο η χρήση του τίτλου«Συνήγορος
του Καταναλωτή» ή άλλου παρεµφερούς τίτλου, που µπορεί ναδηµιουργήσει στο κοινό
σύγχυση σχετικά µε την Αρχή.

_____________________________________________________________________

Άρθρο 7
Κώδικας Καταναλωτικής ∆εοντολογίας
Με απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών, µετά από πρόταση τουΣυνηγόρου
του Καταναλωτή, καταρτίζεται εντός έτους από τη δηµοσίευση τουπαρόντος «Κώδικας Καταναλωτικής ∆εοντολογίας», ο οποίος κυρώνεται µεπροεδρικό διάταγµα εκδιδόµενο ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. ΣτονΚώδικα αυτόν καθορίζονται ιδίως οι αρχές
που πρέπει να διέπουν τησυναλλακτική συµπεριφορά και τις σχέσεις µεταξύ των
προµηθευτών και τωνκαταναλωτών και των ενώσεών τους.

_____________________________________________________________________
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Άρθρο 8
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας
Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής και των επιτροπών φιλικούδιακανονισµού,
καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται στον ΚανονισµόΕσωτερικής Λειτουργίας,
ο οποίος συντάσσεται από τον Συνήγορο του Καταναλωτήκαι εγκρίνεται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση τωνΥπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης καιΟικονοµίας και Οικονοµικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 9
Αντικατάσταση τροποποίηση συµπλήρωσητου Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως
ισχύει

1. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να ανατεθούν στον Πρόεδρο, τον Γενικό ∆ιευθυντήή σε άλλα
µέλη του ∆.Σ. ορισµένες από τις εξουσίες αυτές.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 7, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του
Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επί τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, για τηστελέχωση του
Ταµείου µε κάθε φύσεως προσωπικό εφαρµόζονται αναλόγως οιδιατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄).»

3. Το στοιχείο γ΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.α΄. Όταν δεν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται µε τηνεγγύηση, σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, προκύπτει από το ποσό της οφειλής τηςΜΕ κατά την
ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης, µείον τυχόνεισπραχθέντα ποσά µέχρι την
ηµεροµηνία καταβολής του οφειλόµενου από τοΤ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. ποσού, επί το ποσοστό
εγγύησης του ΤΕ.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.
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β΄. Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλειπροκαταβολή που
αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της εγγύησής της,όπως αυτή υπολογίζεται κατά την
ηµέρα καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης, µεβάση την οφειλή της ΜΕ και το ποσοστό της
εγγύησής της.
Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται µε την εγγύηση, σεπερίπτωση
κατάπτωσης αυτής προκύπτει από:
αα) την οφειλή της ΜΕ κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης,
ββ) πλέον τόκων µέχρι δεκαοκτώ (18) µήνες κατ ανώτατο όριο επί του ποσού
πουπροκύπτει από την αφαίρεση της προκαταβολής του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. από τηνοφειλή
της ΜΕ, κατά την ηµµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης,
γγ) µείον τυχόν εισπραχθέντα ποσά.
Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα παραπάνω πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστότης
εγγύησης του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. Από το ποσό αυτό αφαιρείται η καταβληθείσαπροκαταβολή, για να υπολογιστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλει τοΤ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. στην
τράπεζα.
Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλει την παραπάνω προκαταβολή εντός τριµήνου απότην
ηµεροµηνία παραλαβής από την τράπεζα συστηµένης επιστολής για τηνκαταγγελία της
σύµβασης πίστωσης.
Στις περιπτώσεις που: α) δεν καταπέσει τελικώς η εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.Α.Ε., β)
ανακληθεί η εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. και γ) ρυθµιστεί η οφειλήτης ΜΕ από την
τράπεζα, η καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται στοΤ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. εντός διµήνου,
έντοκα από την ηµέρα της καταβολής της έωςτην ηµέρα της επιστροφής, µε επιτόκιο ίσο µε
αυτό των µεσοµακροπρόθεσµωνοµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της έκδοσης που
προηγείται από τηνηµεροµηνία επιστροφής της προκαταβολής.»

4. Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
«ε. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες εγγυάται το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλουνσε αυτό
προµήθειες, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση την τιµολογιακήπολιτική του και
εξαρτάται από το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Ηπροµήθεια για τις εγγυήσεις επί
δανείων δεν µπορεί να υπολείπεται του ενάµισιτοις εκατό (1,5%) επί του αναλαµβανόµενου
κινδύνου:»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταµείο δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται απότο φόρο
έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλουςυπέρ της
Επιτροπής Ανταγωνισµού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονοµικά καιδικαστικά προνόµια του
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∆ηµοσίου, ουσιαστικού και δικονοµικού δικαίου.»

6. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 10, προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 που έχουνως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)εφαρµόζονται
ανάλογα και στο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., για το οποίο, το ποσοστό επίτου ποσού του ετήσιου
µέσου όρου των εν ενεργεία εγγυήσεων ορίζεται ένα τοιςεκατό (1%).

4. Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. µπορεί να ανοίγει λογαριασµούς Ταµειακής ∆ιαχείρισηςκαι
∆ιαθεσίµων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα στη∆ιεύθυνση Εργασιών
του ∆ηµοσίου Τµήµα ∆ηµοσίων Οργανισµών, µε σκοπό τηδιαχείριση των διαθεσίµων κεφαλαίων του και από την Τράπεζα αυτή.»

7. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 3, 5 και η υπ αριθµόν 3 πουπροστέθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναδροµικά από τηνέναρξη ισχύος του Ν.
3066/2002.

Άρθρο 10
Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων του Ο.Λ.Α.
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) προστίθεταιπαράγραφος 4,
που έχει ως εξής:
«4. Όταν στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών (Ο.Λ.Α.) δεν υπάρχουν οι αναγκαίοιυπάλληλοι
σε διπλάσιο αριθµό προς κρίση ή αυτοί δεν επιθυµούν ή δεν έχουν ταπροσόντα για την
κατάληψη της θέσης του Προϊσταµένου των ∆ιευθύνσεων ή τωνΤµηµάτων αυτού, µπορούν
να προΐστανται των ∆ιευθύνσεων και των Τµηµάτων τουΟργανισµού, εκτός από τους
υπαλλήλους των κλάδων προσωπικού που αναφέρονταιστο άρθρο 7 του Π.∆. 489/1987
(ΦΕΚ 226 Α΄) «Οργανισµός του Ταµείου ΛαϊκώνΑγορών» και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
∆ιοικητικού Εµπορικού της ΓενικήςΓραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι
οποίοι λογίζονται ωςαυτοδίκαια αποσπασµένοι για όλο το χρονικό διάστηµα που κατέχουν
τις θέσειςαυτές.
Αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο για τις προαγωγές ή επιλογές Προϊσταµένων∆ιευθύνσεων
και Τµηµάτων του Ο.Λ.Α., στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι τοΥπηρεσιακό Συµβούλιο της
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Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Ανάπτυξης.»

Άρθρο 11
Συγκρότηση επιτροπών
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄), όπως έχειαντικατασταθεί µε την
περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2308/1995(ΦΕΚ 114 Α΄), αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται επιτροπές, πουαποτελούνται από
δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, οιοποίες ελέγχουν την
οικονοµική διαχείριση και την πραγµατοποίηση του σκοπούγια τον οποίο χρηµατοδοτούνται
οι µελέτες, τα έργα και τα προγράµµατα τηςπαραγράφου 1. Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί
να εξειδικεύεται το έργο τωνεπιτροπών.»

Άρθρο 12
Πρόγραµµα ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως ισχύει,προστίθεται
νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η επιστηµονική έρευνα που διεξάγεται από τα Ιδρύµατα της Ακαδηµίας Αθηνών,το
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυµα Ευγενίδου, «το ΙερόΚοινόβιον
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (Ι.Κ.Ε.Θ.)», το Ινστιτούτο Γεωλογικών καιΜεταλλευτικών
Ερευνών, το Ιδρυµα Μείζονος Ελληνισµού και το Εθνικό ΙνστιτούτοΜετρολογίας εντάσσεται
στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας και ταΙδρύµατα αυτά δύνανται να
χρηµατοδοτούνται και µέσω των προγραµµάτων τηςΓενικής Γραµµατείας Ερευνας και
Τεχνολογίας, µε τους ίδιους όρους και τιςπροϋποθέσεις που χρηµατοδοτούνται τα A.E.I, και
τα εποπτευόµενα από τηΓ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικά κέντρα.»
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Άρθρο 13

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256Α΄/2.11.2001)
προστίθεται η φράση:
«καθώς
και
Φίλτρων
Αιµοκάθαρσης
Τεχνητού
Νεφρού,
ΠεριτοναϊκήςΚάθαρσης, Βελονών Τεχνητού Νεφρού και οστοµικών υλικών».

Συστηµάτων

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/2001, όπως εκάστοτε ισχύει, έχειεφαρµογή
και για το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα λοιπά ΑσφαλιστικάΤαµεία, Στρατιωτικά
Νοσοκοµεία και το Αρεταίειον Νοσοκοµείο.

Άρθρο 14

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στον ΟργανισµόΣιδηροδρόµων
Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και τις θυγατρικές του, µε εξαίρεση τηνεταιρεία ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε., η
οποία εντάσσεται στο σχεδιασµό, προγραµµατισµόκαι συντονισµό του Ο.Α.Σ.Α. για τη
διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου πουεκτελεί στη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς
του. Οι διατάξεις του παρόντοςνόµου δεν εφαρµόζονται επίσης στις εταιρείες υποδοµής και
εκµετάλλευσης τουλοιπού σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας.»

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 1 του Ν. 2669/1998 αντικαθίστανται ωςεξής:
«5. Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο Ο.Α.Σ.Α. συµβάλλεται µε τουςΕ.Φ.Σ.Ε. και
τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε.και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
Α.Ε.

6. Ως εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου νοούνται οι Ε.Φ.Σ.Ε. και οιεταιρείες ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε., ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣΑ.Ε.».
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3. α) Στην περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2669/1998 ηφράση
«Ε.Φ.Σ.Ε.» αντικαθίσταται µε τη φράση «εταιρειών παροχής συγκοινωνιακούέργου, όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του παρόντος».
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 2669/1998 η φράση «Ε.Φ.Σ.Ε.»αντικαθίσταται
µε τη φράση «εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, όπωςαυτές ορίζονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 1 του παρόντος».

4. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 2669/1998 προστίθεται παράγραφος 19 ωςεξής:
«19. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στις εταιρείες ΤΡΑΜΑ.Ε. και
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. εκτός από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6. Οιανωτέρω εταιρείες
διαθέτουν στον Ο.Α.Σ.Α. ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) τωνεσόδων από την είσπραξη
κοµίστρου στην περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. γιατην κάλυψη των αναγκών
λειτουργίας του.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.2669/1998
η φράση «στον οικείο Ε.Φ.Σ.Ε. ή σε εταιρεία αυτού» αντικαθίσταταιµε τη φράση «στις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, όπως αυτέςορίζονται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 1 του παρόντος».
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