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Πρωτοπόρος ο Δήμος Αγ. Δημητρίου στην ανάπτυξη συμβουλευτικής υπηρεσίας 

για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 

 
Επισφραγίστηκε και επίσημα η συνεργασία του Δήμου Αγ. Δημητρίου με την Ένωση 

Καταναλωτών – Ποιότητα της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) για τη δημιουργία γραφείου δωρεάν 

ενημέρωσης, προστασίας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε γενικά θέματα καταναλωτή, 

όπως αυτό της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και του κινδύνου απώλειας της κατοικίας ή της 

επαγγελματικής τους στέγης.   

 

Η νέα υπηρεσία του Δήμου στοχεύει στην παροχή συμβουλών στήριξης του καταναλωτή στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη διενέργεια σεμιναρίων για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του καταναλωτή, την καθοδήγηση στην απόκτηση ορθής καταναλωτικής 

συμπεριφοράς, την εκλογίκευση της κατανάλωσης, τη συνειδητοποίηση των ηθικών-

οικονομικών-κοινωνικών-περιβαλλοντικών παραμέτρων και επιπτώσεων της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς καθώς και την ενεργοποίησή των πολιτών 

 

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο νεοσύστατο γραφείο προστασίας 

καταναλωτή προκύπτει πως τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τους πολίτες οι οποίοι 

προσέρχονται στο γραφείο αφορούν όλων των ειδών τα δάνεια (ανοιχτά, καταναλωτικά, 

στεγαστικά, επαγγελματικά) και πιστωτικές κάρτες. Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό των 

πολιτών με αδυναμία αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων που προσέρχονται για 

συμβουλές στο γραφείο προστασίας καταναλωτή, διατηρεί την εμπορική του ιδιότητα γεγονός 

που τους αποκλείει το δικαίωμα να υπαχθούν στο Νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) καθώς 

αποτελεί κώλυμα.   

 

Τα ποσοστά που έχει καταγράψει το Γραφείο προστασίας καταναλωτή του Δήμου Αγ. 

Δημητρίου είναι αξιοσημείωτα καθώς οι οφειλές πολιτών κυμαίνονται από τις 8.000 ευρώ μέχρι 

180.000 ευρώ. Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί το ότι οι πολίτες που επισκέφτηκαν το γραφείο 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις εντελώς δωρεάν νομικές συμβουλές που τους παρείχαν οι 

νομικοί σύμβουλοι και επαναλαμβάνουν τις επισκέψεις προκειμένου να ενημερώσουν για την 

έκβαση της υπόθεσής τους καθώς το γραφείο έχει συνδράμει καταλυτικά γι’ αυτήν.  

 

Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή κ. Γεώργιος Στεργίου σχολιάζει χαρακτηριστικά πως ο 

Δήμος Αγ. Δημητρίου με αυτή του την πρωτοβουλία είναι πρωτοπόρος αφού είναι και ο 

μοναδικός που έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη υπηρεσίας στην οποία θα μπορούν να 

απευθύνονται πολίτες για θέματα καταναλωτή και υπερχρέωσης.  

 

Ενώ η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου κ. Μαρία Ανδρούτσου δηλώνει για τη συνεργασία του Δήμου 

με την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ: “Για εμάς η δικτύωση και η συνέργεια με έγκριτους, έμπειρους και 

επιτυχημένους φορείς όπως η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ αποτελεί όχι μόνο τρόπο διεξόδου από διαδικαστικά 

και γραφειοκρατικά προβλήματα αλλά επίσης ενδυνάμωση και ενίσχυση της λειτουργίας του 

Δήμου μας και σε άλλους τομείς που μέχρι σήμερα δεν είχαμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε”.      
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Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου δίνει με την ίδια πάντοτε συνέπεια προτεραιότητα στα θέματα 

κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης όχι μόνο ως ανάγκη που επιτάσσει η δύσκολη περίοδος 

που διανύουμε, αλλά ως πρακτική που προκύπτει από την εδραιωμένη αντίληψη πως οι Δήμοι 

οφείλουν πάντοτε να βρίσκονται με όλα τα δυνατά μέσα στο πλευρό των πολιτών τους.     

 

 

 

 

 

 

Το γραφείο Καταναλωτή λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:00 έως τις 18:00, στο 2ο 

όροφο του Δημαρχείου (Αγ. Δημητρίου 55). Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 

 

                                                   213 2007714 &  213 2007703  

 


