ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Η Πολιτεία στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της, εθνικών και κοινοτικών, για την
προώθηση της χρήσης του Ίντερνετ και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου,
θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και να στηρίξει τις προσπάθειες
αυτορρύθµισης-ανάπτυξης κωδίκων δεοντολογίας, παρέχοντας τα κατάλληλα και
αναγκαία µέσα, εξασφαλίζοντας την ισόρροπη συµµετοχή όλων των κοινωνικών
εταίρων και την συστηµατική ενηµέρωση των καταναλωτών.
Οι ενέργειές της θα πρέπει να καλύπτουν το εθνικό, κοινοτικό και παγκόσµιο επίπεδο,
µέσω της συµµετοχής σε ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες για παγκόσµια
ρύθµιση των θεµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου και της ένταξής της σε ήδη
υπάρχοντα, εκτός Ε.Ε. σχήµατα διακρατικής συνεργασίας
Οι προτάσεις της Οµάδας προς την Πολιτεία, είναι οι ακόλουθες:
1. ∆ηµιουργία νέων Οµάδων Εργασίας στα πλαίσια του e-business forum, µε
αντικείµενο την:
• Εξειδίκευση του παρόντος κώδικα, ανά κατηγορία προϊόντων
• Συστηµατική ενηµέρωση των επιχειρήσεων που τους αφορά άµεσα,
καθώς και των επαγγελµατικών ενώσεών τους.
• ∆ιευκόλυνση των επιχειρήσεων για την εφαρµογή του κώδικα µε την
παροχή στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί ένας
αριθµός επιχειρήσεων, που εθελοντικά θα δηλώσει δέσµευση στην
ικανοποίηση των απαιτήσεων του κώδικα (πχ 3-4 επιχειρήσεις από κάθε
τοµέα προιόντος). Οι επιχειρήσεις αυτές θα επιλεγούν µε ανοιχτή
πρόσκληση και θα αποτελέσουν τόσο την πιλοτική εφαρµογή του κώδικα
όσο και τα αναγκαία παραδείγµατα (case studies) για την εφαρµογή του
κώδικα και σε άλλες επιχειρήσεων που πιθανώς αργότερα θα επιθυµήσουν
την συµµόρφωση τους µε αυτόν.
• Συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές για την ενσωµάτωση του
κώδικα στις πρακτικές τους που αφορούν τις σχετικές επιχειρήσεις (πχ
ενσωµάτωση στις κατευθύνσεις ορθών πρακτικών που εκδίδει ο ΕΦΕΤ)
• Συστηµατική και µόνιµη ενηµέρωση των καταναλωτών
• Κατά το δυνατόν δηµοσιοποίησή του στα ΜΜΕ, και σε σχετικές µε το
αντικείµενο του κώδικα εκδηλώσεις (πχ συνέδρια, εκθέσεις)
• Προώθησή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσπάθεια υιοθέτησής του από
την Ε.Ε.
• ∆ηµιουργία προδιαγραφών αξιολόγησης ιστοσελίδων και σύνταξη σχετικού
εκπαιδευτικού προγράµµατος για την ανάπτυξη οµοιόµορφης αντίληψης
στους επιθεωρητές και την επίτευξη οµοιοµορφίας κατά την επιθεώρηση
των ιστοσελίδων
• Καθορισµός του πλαισίου λειτουργίας του ειδικού σώµατος που θα
αξιολογεί και θα απονέµει το σήµα συµµόρφωσης µε τον κώδικα. Σε αυτό,
θα πρέπει να συµµετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι εκπρόσωποι των
εµπλεκοµένων φορέων, και απαραίτητα οι φορείς που αποτελέσαν την
οµάδα πυρήνα κατά την δηµιουργία του παρόντος κώδικα.
• Σε συνέχεια του (iii), κατάρτιση του χρηµατοοικονοµικού σχεδίου
λειτουργίας του εν λόγω σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων
κοστολόγησης των αξιολογήσεων των ιστοσελίδων και τιµολογιακής
πολιτικής προς ενδιαφερόµενους για την απόκτηση του σήµατος

2. Σύσταση ενός ανεξάρτητου σώµατος (ενός είδος φορέα πιστοποίησης) στο
οποίο θα εκπροσωπούνται όλοι οι κοινωνικοί εταίροι µε ιδιαίτερη µέριµνα για
την εκπροσώπηση των καταναλωτών, µε αντικείµενο:
 την απονοµή ‘σήµατος εµπιστοσύνης’ στις συνεπείς ιστοσελίδες
 τον περιοδικό δειγµατοληπτικό έλεγχο των ιστοσελίδων των οποίων οι
ιδιοκτήτες έχουν , δηλώσει συµµόρφωση µε τον κώδικα,
 την επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τον κώδικα
 ετήσια αναθεώρηση του κώδικα µε στόχο τυχόν αναγκαίες
τροποποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα,
αποτελεσµατικότητα, και η λειτουργικότητά του, ως εργαλείου
ευέλικτου και εναλλακτικού της νοµοθετικής ρύθµισης
 εκπαίδευση της οµάδας των επιθεωρητών σε θέµατα/κριτήρια του
κώδικα, που δεν εµπίπτουν στην ειδικότητας τους
 την διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης του κώδικα σε
ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο
Το σώµα αυτό θα πρέπει να λειτουργεί µε βάση κοινά διαµορφωµένες, από
καταναλωτές και επιχειρήσεις, αρχές (σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας του
πλαισίου λειτουργίας του σώµατος γίνεται σχετική αναφορά στην παραπάνω
παράγραφο 1). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν οι
αρχές που διαµορφώθηκαν από BEUC1 και UNICE2, στα πλαίσια του προγράµµατος
‘e-Confidence initiative’,οι οποίες αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από την Ε.Ε.
µε στόχο την έκδοση σχετικού εγγράφου. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν
κάποια από τα πρότυπα, βάσει των οποίων λειτουργούν και άλλοι φορείς
πιστοποίησης που ενεργοποιούνται στην αγορά (πχ πρότυπα της σειράς ΕΝ45000).
Σε αυτή την περίπτωση η αναγνώριση του εν λόγω σώµατος θα πρέπει να γίνει
επίσηµα από κάποιο αρµόδιο φορέα είτε µε την µορφή διαπίστευσης είτε µε άλλο
τρόπο. Τέλος θα πρέπει να καταρτιστεί µητρώο επιθεωρητών του σώµατος
αξιολόγησης, ενώ το σώµα αυτό θα πρέπει να µπορεί µελλοντικά να αναλάβει και
την γνωµάτευση για τις προβλεπόµενες αναθεωρήσεις του κώδικα.
3.΄Αµεση ολοκλήρωση της εναρµόνισης του σχετικού εθνικού µε το κοινοτικό
δίκαιο
4.∆ηµιουργία ή υιοθέτηση ήδη υπαρχόντων ‘σηµάτων εµπιστοσύνης’, σε
συµβατότητα µε απαιτήσεις και του κώδικα δεοντολογίας.
5. Συµµετοχή σε, και, ενίσχυση - βελτίωση της λειτουργίας των εξωδικαστικών
σχηµάτων επίλυσης διαφορών, εθνικών, κοινοτικών και διεθνών3
6.Πλήρη εφαρµογή των Οδηγιών ΟΟΣΑ για την Προστασία του Καταναλωτή
στον χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου
7. Εισαγωγή του κώδικα δεοντολογίας ως διδακτέας ύλης σε τριτοβάθµια κρατικά
ιδρύµατα
8. Στήριξη Ενώσεων Καταναλωτών για την προώθηση του κώδικα και την
συµµετοχή τους στις σχετικές επιτροπές
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Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, µε µέλη οργανώσεις από όλα τα κράτη-µέλη και τις υπό ένταξη χώρες
Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχάνω και Εργοδοτών
International Consumer Protection and Enforcement Network: http://www.econsumer.gov

9. Με κάθε µέσο και τρόπο διάχυση του κώδικα στις σχετικές αγορές, µε
ιδιαίτερη έµφαση στην διάχυση του κώδικα στους πελάτες αυτών και
κατ΄επέκταση την χρησιµοποίηση του κώδικα από τις επιχειρήσεις ως
marketing tool.
10. Σε συνέχεια του σηµείου 9, δηµιουργία µητρώου επιχειρήσεων των οποίων η
ιστοσελίδα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κώδικα. Το µητρώο αυτό θα πρέπει
να ενηµερώνεται τακτικά και να είναι ευχερώς διαθέσιµο και προσβάσιµο από
κάθε ενδιαφερόµενο (ιδίως καταναλωτή) τόσο ηλεκτρονικά όσο και
συµβατικά.
11. Προώθηση του κώδικα σε κλαδικές οργανώσεις, επιµελητήρια και άλλους
σχετικούς φορείς (πχ ΣΦΕΕ, ΕΒΕΑ) για ενηµέρωση των µελών τους, καθώς
και για την δροµολόγηση ενεργειών για την εθελοντική δέσµευση των µελών
τους στον κώδικα.

