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Αρ. Πρωτ.: 6044    Αθήνα, 27/09/2012 
 
 
 
 
Προς:  
- τα Σωµατεία Μέλη του ΕΚΑ 
 
Πολλοί µιλούν για «εσωτερική υποτίµηση»! Οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι έλληνες πολίτες 
γνωρίζουν ότι µόνο η υποτίµηση µισθών αποτελεί πραγµατικότητα. Το κύµα της ακρίβειας, 
που έχει παρασύρει τέσσερα χρόνια τώρα βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες, 
αποτελεί τη δεύτερη σηµαντική αιτία που εξανεµίζει την αγοραστική δύναµη των ελλήνων 
καταναλωτών.  
 
Η ακρίβεια και η ανεξέλεγκτη αγορά εξανεµίζουν το πολλαπλά ψαλιδισµένο εισόδηµα µας 
και οδηγεί τις οικογένειες µας στην πλήρη απόγνωση. Ξέρουν ότι δεν γνωρίζουµε, ξέρουνε 
ότι νοιώθουµε αδύναµοι. Εκµεταλλεύονται ότι είµαστε ευάλωτοι. Σκληρά και πενιχρά 
αµειβόµενοι εργαζόµενοι το πρωί, µη συνειδητοποιηµένοι και ανίσχυρη στα πρότυπα της 
διαφήµισης καταναλωτές το απόγευµα.  
 
Ένα ισχυρό, συνειδητοποιηµένο καταναλωτικό κίνηµα, που πιέζει, ελέγχει, προτείνει, 
αποκαλύπτει, ενηµερώνει και εκπαιδεύει, ένα κίνηµα που πάνω από τα διαφηµιζόµενα 
στερεότυπα επιβάλλει ένα νέο καταναλωτικό πρότυπο στην αγορά, που επιβραβεύει την 
ποιότητα σε προσιτή τιµή, που επιβραβεύει την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη των 
παραγωγών, που χτυπά τον κερδοσκόπο και τον καιροσκόπο που εκµεταλλεύονται τον 
καταναλωτή µε άλλοθι την κρίση, είναι η πρώτη µας προτεραιότητα. 
 
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ) σας καλούν να στηρίξετε µε όλες σας 
τις δυνάµεις τη συγκρότηση και µαζικοποίηση ενός καταναλωτικού κινήµατος που θα 
ενδυναµώνει την προστασία των καταναλωτών και θα εκπαιδεύει στις αρχές του τον 
ενεργό πολίτη. Στην προοπτική αυτή το ΕΚΑ θα υλοποιήσει σχετικό µε την «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που θα πραγµατοποιηθεί στο κτίριο του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, (3ης Σεπτεµβρίου 48Β) σε τρεις (3) τριήµερες 
συναντήσεις (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή) στην Αθήνα, στις 12 – 13 – 14/10/2012, 
19 – 20 – 21/10/2012 και 2 – 3 – 4/11/2012. 
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Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα απευθύνεται σε κάθε ενεργό πολίτη και καταναλωτή της 
Αθήνας στηρίζοντας την προσπάθεια της Γραµµατείας Καταναλωτικού Κινήµατος της ΓΣΕΕ, 
και της Ένωσης Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ. 
 
Τα µαθησιακά αντικείµενα του προγράµµατος θεµατικά θα καλύπτουν πεδία όπως: το 
φαινόµενο της ακρίβειας στην Ελλάδα, ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή, το καθεστώς 
διαµόρφωσης τιµών, τα Καταναλωτικά πρότυπα, η συµπεριφορά του 
καταναλωτή, ο Νόµος 2251/94, Ειδικοί και γενικοί όροι σύµβασης, ∆ικαιώµατα 
Καταναλωτών, Ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, Αθέµιτες Εµπορικές 
Πρακτικές, Επίλυση ∆ιαφορών. 
 
Η συµµετοχή µελών του Σωµατείου σας δεν είναι απλά απαραίτητη, είναι αναγκαία.  
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι: 10/10/2012.  Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής, 
µπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Βερελή Βάσω, Υπεύθυνη Γραµµατείας Καταναλωτών 
του Ε.Κ.Α. στα εξής τηλέφωνα: 210.8836917, 210.8836918 από τις 09.00 – 17.00. 
 
 

 


