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Ευρωπαϊκή
Ημέρα του  
Καταναλωτή 



1999 – Βρυξέλλες – Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή
κα Emma Bonino  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα υγείας και  
   προστασίας των καταναλωτών  

κ. Ulf Boge  εκπρόσωπος της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ 

κ. Phillip Whitehead μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Προεδρία της ΕΟΚΕ   κα Beatrice Rangoni Machiavelli

2000 – Βρυξέλλες – Καταναλωτές και κατανάλωση
κ. Armando Vara  Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Πορτογαλίας – Προεδρεύων  
   του Συμβουλίου Καταναλωτών

κ. David Byrne  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας και  
   προστασίας των καταναλωτών

Προεδρία της ΕΟΚΕ   κα Beatrice Rangoni Machiavelli

2001 – Βρυξέλλες – Η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρώπη
κα Magda Aelvoet   Υπουργός Προστασίας των Καταναλωτών, Δημόσιας Υγείας και  
   Περιβάλλοντος του Βελγίου

κ. Axel Edling  Γενικός Διευθυντής Προστασίας των Καταναλωτών στο Υπουργείο  
   Δικαιοσύνης της Σουηδίας, Πρόεδρος της Ομάδας Καταναλωτικών  
   Υποθέσεων του Συμβουλίου

κα Caroline F. Jackson Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και   
   Πολιτικής των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προεδρία της ΕΟΚΕ  κ. Göke Frerichs

2002 – Μαδρίτη – Η εκπροσώπηση των καταναλωτών
κ. Luis Blázquez Torres Περιφερειακός Υπουργός Οικονομικής και Τεχνολογικής Καινοτομίας  
   της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης

κ. Julio Sánchez Fierro Υφυπουργός στο Υπουργείο Υγείας και Καταναλωτικών Υποθέσεων.  
   Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Καταναλωτών της Ισπανίας

Προεδρία της ΕΟΚΕ  κ. Göke Frerichs

2003 – Θεσσαλονίκη – Οι καταναλωτές και η διεύρυνση της ΕΕ
κ. Ανδρέας Κιντής   Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας

κ. Άκης Τσοχατζόπουλος Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας

κ. Ιωάννης Κουκιάδης μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προεδρία της ΕΟΚΕ   κ. Roger Briesch

2004 – Δουβλίνο – Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή αγορά 
κ. David Byrne  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας και  
   προστασίας των καταναλωτών

κ. Brian Lenihan  Aναπληρωτής Υπουργός της Ιρλανδίας, αρμόδιος για θέματα παιδιών

κα Diana Wallis  μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προεδρία της ΕΟΚΕ   κ. Roger Briesch



2005 – Βρυξέλλες – Βιώσιμη κατανάλωση
κ. Μάρκος Κυπριανού μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας και  
   προστασίας των καταναλωτών

κ. Phillip Whitehead Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των  
   Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προεδρία της ΕΟΚΕ    κα Anne-Marie Sigmund

    
2006 – Βιέννη – Εκπαίδευση των καταναλωτών
κα Ursula Haubner  Ομοσπονδιακή Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενεών και   
   Προστασίας των Καταναλωτών της Αυστρίας

κ. Μάρκος Κυπριανού μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας και  
   προστασίας των καταναλωτών

Προεδρία της ΕΟΚΕ   κα Anne-Marie Sigmund

2007 – Βερολίνο – Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ
κ. Walter Momper  Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βερολίνου

κα Brigitte Zypries  Υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας

κα Meglena Kuneva μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα προστασίας των  
   καταναλωτών

Προεδρία της ΕΟΚΕ   κ. Δημήτρης Δημητριάδης

2008 – Βρυξέλλες – Έννομη προστασία των καταναλωτών
κ. Andrej Vizjak  Υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας

κα Meglena Kuneva μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα προστασίας των  
   καταναλωτών               

Προεδρία της ΕΟΚΕ   κ. Δημήτρης Δημητριάδης

 
2009 – Βρυξέλλες – Τα δικαιώματα των καταναλωτών
κα Meglena Kuneva  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα προστασίας των  
   καταναλωτών

Προεδρία της ΕΟΚΕ  κ. Mario Sepi

2010 – Μαδρίτη – Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών
κ. John Dalli  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας και  
   πολιτικής για τους καταναλωτές 

κα Viviane Reding  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα  
   θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια 

κ. F. M. Zapatero  Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής και Κατανάλωσης στο  
   Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Ισπανίας

κ. Malcolm Harbour Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των  
   Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προεδρία της ΕΟΚΕ  κ. Mario Sepi



2011 – Βουδαπέστη – Κατανάλωση χωρίς σύνορα
κ. Kristóf Szatmáry  Υφυπουργός, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας

κ. John Dalli  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας και  
   πολιτικής για τους καταναλωτές (βιντεοσκοπημένη ομιλία) 

κα Viviane Reding  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα  
   θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια (βιντεοσκοπημένη ομιλία)

Προεδρία της ΕΟΚΕ  κ. Staffan Nilsson

2012 – Κοπεγχάγη – Βιώσιμη κατανάλωση
κα Connie Hedegaard μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την κλιματική αλλαγή  
   (βιντεοσκοπημένη ομιλία)

κ. Martin Lidegaard  Υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Κτιρίων της Δανίας

κ. Ole Sohn  Υπουργός Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της Δανίας

κ. Malcolm Harbour  Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των  
   Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

κα Jacqueline McGlade  Εκτελεστική Διευθύντρια, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Προεδρία της ΕΟΚΕ  κ. Staffan Nilsson

2013 – Βρυξέλλες – Ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της 
αγοράς
κ. Tonio Borg  μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας και  
   προστασίας των καταναλωτών

κ. Kieran Grace  Διευθυντής του Τμήματος Ανταγωνισμού και Καταναλωτικών   
   Υποθέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Επιχειρηματικότητας και  
   Καινοτομίας της Ιρλανδίας

κ. Malcolm Harbour  Πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των  
   Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προεδρία της ΕΟΚΕ  κ. Staffan Nilsson

2014 – Θεσσαλονίκη – Η προστασία των καταναλωτών και η 

κοινωνική ενσωμάτωση σε καιρούς κρίσης

Η 16η χρονιά της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Καταναλωτή θα εορταστεί σ τη 

Θεσσαλονίκη την 14η Μαρτίου 2014. 

Ακόμα και σε καιρούς κρίσης, οι καταναλωτές δεν παύουν να έχουν τα 

δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι νομικά κατοχυρωμένα και ακόμα 

και μια παρατεταμένη κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για το μη 

σεβασμό τους. Ποια είναι άραγε τα ζητήματα για τα οποία θα κληθούν να 

βρουν λύσεις οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής στο πεδίο της προστασίας των 

καταναλωτών; Είναι άραγε αποτελεσματική η δράση των αρμόδιων αρχών 

ή μήπως τα δικαιώματα του καταναλωτή δεν είναι παρά κενό γράμμα στους 

χαλεπούς καιρούς που διανύουμε; Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την 

υπερχρέωση και τον οικονομικό αποκλεισμό;



Λίγη Ιστορία 

Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διοργάνωσε την πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα του 
Καταναλωτή με πρωτοβουλία της Προέδρου της, κας Rangoni Machiavelli, στις 15 Μαρτίου 1999. Η 
πρωτοβουλία αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη και κέρδισε αμέσως την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των διαδοχικών Προεδριών της ΕΕ.

Ως αποτέλεσμα, μετά τα τρία πρώτα έτη, κατά τα οποία η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες με θέματα όπως η ασφάλεια των τροφίμων και η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου, η 
Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή συχνά διοργανώνεται στη χώρα που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ. 

Η ΕΟΚΕ αποτελεί γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή παρέχει ένα βήμα όπου εκπρόσωποι των 
κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών οργάνων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών μπορούν 
να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με διάφορα προβλήματα που αφορούν τους καταναλωτές. Η 
εκδήλωση συγκεντρώνει κάθε χρόνο συνέδρους υψηλού επιπέδου για τη συζήτηση επίκαιρων 
θεμάτων, άλλοτε με επικέντρωση σε τρέχουσες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
άλλοτε με επισήμανση των προβλημάτων που χρήζουν περισσότερης προσοχής.

Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών
Στις 15 Μαρτίου 1962, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ John Kennedy, σε ομιλία του προς το Κογκρέσο, 
προσδιόρισε τα εξής τέσσερα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών και ζήτησε την προστασία 
τους:

   > το δικαίωμα στην ασφάλεια·

     > το δικαίωμα στην ενημέρωση·

     > το δικαίωμα στην επιλογή·

     > το δικαίωμα στην ακρόαση.

Τα λόγια του Kennedy δεν έχουν χάσει τίποτα από τη σημασία τους στον σημερινό κόσμο:

«Καταναλωτές είμαστε, εξ ορισμού, όλοι μας. Οι καταναλωτές είναι η μεγαλύτερη οικονομική μονάδα, η 
οποία επηρεάζει και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Τα δύο τρίτα 
των συνολικών δαπανών στην οικονομία γίνονται από τους καταναλωτές. Είναι, όμως, η μόνη σημαντική 
ομάδα στην οικονομία η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις συχνά δεν 
ακούγονται...»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτική για την προστασία των καταναλωτών από το 1973. Η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή την υποστηρίζει από τότε που υιοθετήθηκε το 
πρώτο πρόγραμμα δράσης, το 1975.
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