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Η ΕΚΠΟΙΖΩ      Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής 
 
*  Ιδρύθηκε το 1988 
 
* Μη κερδοσκοπική,  ΜΚΟ 
 
*  Αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη  Ένωση Καταναλωτών       
    
*  Διοικείται από 7μελές Δ.Σ.  
 
* Μέλη 20.345  (Δεκέμβρης 2012) 
 
*  Πόροι  
   Συνδρομές μελών, Ε.Ε. ελληνικό κράτος, άλλοι δημόσιοι   φορείς 
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Βασικές αρχές της ΕΚΠΟΙΖΩ 
 
*  Εξυπηρέτηση-ενεργοποίηση καταναλωτή 
  
 *  Ανεξαρτησία από πολιτικά κόμματα και   
    οικονομικά συμφέροντα 
 
*   Επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση  θεμάτων 
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Βασικές αρχές της ΕΚΠΟΙΖΩ 
 
 
*  Έγκυρη, τεκμηριωμένη και υπεύθυνη    
   πληροφόρηση των  καταναλωτών  
 
*  Αντικειμενικότητα και ρεαλισμός στις απόψεις  
    και προτάσεις 
 
*   Συνεργασία με οποιονδήποτε   συμβάλλει  στην  
    προστασία του καταναλωτή 
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Βασικοί κατευθυντήριοι άξονες 
 
 -  Η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος 
 
 -  Μελέτη του νομοθετικού πλαισίου που το διέπει  

 
 -  Παροχή εκλαϊκευμένης γνώσης στα επιστημονικά  
   θέματα 
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Βασικοί κατευθυντήριοι άξονες 
 
  

 -  Παροχή πρακτικών οδηγιών, χρήσιμων στην  
    καθημερινή ζωή του καταναλωτή 
 
-  Δημοσιοποίηση 

 
 -  Πραγματοποίηση αναλόγων διαβημάτων προς τις   

    αρμόδιες αρχές, παραγωγικούς φορείς κλπ. 
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                 Τι συνέβη  

   στην διάρκεια των 25 χρόνων… 
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* Βαθμιαία έναρξη αφύπνισης, ενεργοποίησης  

                            καταναλωτών 

 

 * Άνθιση της προστασίας καταναλωτή σε ευρωπαϊκό  

                     και εθνικό επίπεδο 

 

* Ευαισθητοποίηση  κοινωνίας και ΜΜΕ  

    σε προστασία περιβάλλοντος- καταναλωτή 

 

* Συμμόρφωση επαγγελματιών 

 

* Ανάδειξη-αποδοχή του ρόλου των ΜΚΟ 
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* Πλήρης αξιοποίηση ευνοϊκού εθνικού-κοινοτικού    

                            περιβάλλοντος 

 

* Δικτύωση/ ανάπτυξη συνεργασιών σε  ελλαδικό- 

                ευρωπαϊκό-παγκόσμιο επίπεδο 

 

* Δραστηριότητες σε πολλούς τομείς  

   νομική στήριξη, συγκριτικοί έλεγχοι τροφίμων-προϊόντων,  

   θέματα  υγείας-ασφάλειας-περιβάλλοντος, αγωγή  

  καταναλωτή, τυποποίηση, εκπροσώπηση, συμμετοχή  

  σε διαβουλεύσεις,  έρευνες, μελέτες, καμπάνιες εθνικές- 

  διεθνείς , παρεμβάσεις σε εθνικό-ευρωπαϊκό-διεθνές   

  επίπεδο,  διεκπεραίωση κοινοτικών προγραμμάτων  
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* 200.000  καταναλωτές  εξυπηρετήθηκαν      
                εξατομικευμένα…. 
 
  *   2.000  περίπου παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό και  
               εθνικό  επίπεδο… 
 
*        50  συλλογικές αγωγές … 
 
  *   528  ομαδικές και 984 επιτυχείς ατομικές  
                        αγωγές… 
     
 * 32.380  παρεμβάσεις για  9.502 υπερχρεωμένα  
                                μέλη  
 
 * 1.050  δικαστικές παρεμβάσεις υπέρ μελών…  
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* 21.000.000 €  επεστράφησαν στους  
                καταναλωτές… 
 
* 300.000 αντίτυπα … 
 
* 61  έρευνες-συγκριτικές δοκιμές…   
 
63 μελέτες νομικού χαρακτήρα… 
 
 3  επιτυχημένα μποϋκοτάζ… 
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* Πρωτοπόρος στον τομέα δικαστικών ενεργειών … 
 
*  Δημιουργία νομολογίας ευνοϊκής … 
 
*  Περιορισμός ή και  εξάλειψη πρακτικών εις  βάρος των    
          καταναλωτών… 
 
  *  Βελτίωση της προστασίας του Έλληνα καταναλωτή… 
 
  *  Ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας … 
 
  *  Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των καταναλωτών…  
 
   * Καθοριστικός  ρόλος στην ψήφιση του νόμου για  
               τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά …    



 

 

 

Σήμερα… 

 

 * Σχεδόν αποκλειστική δραστηριότητα η  

              εξυπηρέτηση υπερχρεωμένων 

 

* Καθιέρωση ψυχολογικής  

  υποστήριξης υπερχρεωμένων μελών 
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Συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας 
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* Το πρόγραμμα IQ-Freshlabel αποτελεί χαρακτηριστικό  

  παράδειγμα χρησιμοποίησης της επιστήμης και της   

  τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή, σε  

  συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των παραγωγών- διακινητών-   

  λιανεμπόρων τροφίμων, αλλά και της βιώσιμης κατανάλωσης 

 

*20 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις από 10 χώρες ευρωπαϊκές και μη,  

εργάστηκαν σε ερευνητικό  επίπεδο και πεδίο πιλοτικής 

εφαρμογής επί 3 έτη για να κατασκευάσουν 

 την έξυπνη ετικέτα, η οποία θα ενημερώνει τον καταναλωτή για 

την ποιοτική κατάσταση ψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων 
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Είναι όμως πάντα η επιστήμη στην υπηρεσία  

του καταναλωτή, του πολίτη, της κοινωνίας;  

 

•  Αφαίμαξη και υποκλυσμοί η λυδία λίθος  

      της θεραπευτικής, ακόμα και σε τραυματίες! 

 

•  Πρόταση  αφαίρεσης του παχέος εντέρου  

    όλων, λόγω παρουσίας παθογόνων μικροβίων! 
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Τι σημαίνουν αυτά; 
 

  * Περιορισμένη γνώση  

 

 *  Έλλειψη  σοφίας και σεμνότητας 

 

 *  Υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων  

 

 *  Έλλειψη συναίσθησης της απειρότητας της  

         φύσης του πεπερασμένου των ατόμων 

 

* Ασέβεια προς την εμπειρίας της ανθρωπότητας 
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         Σήμερα, σε ποιο βαθμό η επιστήμη  

              υπηρετεί τον άνθρωπο; 
 

* Αυτονόμηση  έρευνας και επιστήμης από το  

              κοινωνικό συμφέρον   

*  Χρήση για  εξυπηρέτηση οικονομικών-πολιτικών  

                    συμφερόντων 

* Πολυπλοκότητα της κοινωνίας, υπερεξειδίκευση  

            επιστημών, καταιγιστικές εξελίξεις 

* Αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ επιστημονικών  

   επιτευγμάτων και γνωστοποίησης-χρήσης τους από  

                       την κοινωνία  

* Αλλοτρίωση, αλαζονεία των επιστημόνων, μη   

  συναίσθηση τους ότι η γνώση είναι κοινωνικό  

             και όχι ατομικό αγαθό 
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         Σήμερα, σε ποιο βαθμό η επιστήμη  

              υπηρετεί τον άνθρωπο; 
 

* Άγνοια του μέσου ανθρώπου για τα επιστημονικά-  

    τεχνολογικά επιτεύγματα, αδυναμία κατανόησης- χρήσης  

 

*  Εποχή της αναγόρευσης της πληροφορίας σε νέα θεότητα,   

    καταιγιστικής και εξοντωτικής παροχής αμέτρητων  

    πληροφοριών κατακερματισμένων και  αντικρουόμενων 

 

* Κοινωνία της πληροφορίας, των αγεφύρωτων χασμάτων  

    μεταξύ  επαϊόντων και μη επαϊόντων  
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         Σήμερα, σε ποιο βαθμό η επιστήμη  

              υπηρετεί τον άνθρωπο; 
 

* Βιολογική αδυναμία αφομοίωσης-χρήσης της πληθώρας των  

                       πληροφοριών  

 

* Έλλειψη κατάλληλης παιδείας-μεθοδολογίας για απόκτηση    

   γνώσης και πλαισίου ένταξης πληροφοριών 

 

 

* Αδυναμία ολικής θεώρησης της πραγματικότητας-   

  αποκλεισμός-περιθωριοποίηση- εμφάνιση πνευματικού  

                              προλεταριάτου 



 

 

 
 
 

‘Χάσαμε την σοφία για χάρη της                    
              γνώσης… 
Χάσαμε την γνώση για χάρη της  
            πληροφορίας…’ 
                 
 
                                      Τ.Σ. Έλιοτ 
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Τι πρέπει να γίνει;  
 

*  Όχι έρευνα για την έρευνα,  

                                επιστήμη για την  επιστήμη 

 

 * Γνώμονας  το κοινωνικό όφελος  
 

* Κοινωνικός έλεγχος στην κατεύθυνση της  

                          έρευνας 

 * Συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου των  

   επιστημόνων, σεμνότητα, σοφία, συναίσθησης της  

   απειρότητας της φύσης-πεπερασμένου των   

                             ατόμων 
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Τι πρέπει να γίνει; 
 

* Ίδρυση δομών για την εκλαΐκευση-κοινοποίηση – 

          χρήση της επιστημονικής γνώσης  

 

* Μελέτη- Αξιολόγηση-Αξιοποίηση ανθρώπινης  

              εμπειρίας  

 

*  Εκπαίδευση με στόχο την απόκτηση  

     μεθοδολογίας-κριτικής ικανότητας 
 

*  Συνεργασία επιστημονικών και κοινωνικών  

                    φορέων 
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 Εμείς τι θα διαλέξουμε;  

 
 Η απασχόληση με την επιστημονική έρευνα και την 

επιστήμη: 

- ικανοποιεί την έμφυτη ανάγκη  του ανθρώπου για  

              γνώση του περιβάλλοντος,  
 

- είναι  απείρως γοητευτική, απαιτητική, κτητική, 

  

-  μπορεί θανατηφόρα ή ελπιδοφόρα, λογική ή  

   παράλογη, γελοία ή σοβαρή, κερδοφόρα ή όχι,  

   κοινωνικά ωφέλιμη ή καταστροφική…. 
 

 

 

   
            Επιστημονική τεκμηρίωση          Αντικειμενική πληροφόρηση              Δυναμική παρέμβαση                                          

 

  

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
Σχολή Χημικών Μηχανικών 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 



 

 

          Ευχαριστώ πολύ! 
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