
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ



ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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Γνωρίζεις ότι: 

Όλα τα αγαθά που αγοράζεις πρέπει να είναι σύμφωνα με την περιγραφή που 
τους έχει δοθεί και να είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα αγόρασες! 

Στην ποιότητα των αγαθών συμπεριλαμβάνεται η ανυπαρξία ελαττωμάτων,   
η ασφάλεια τους, η εύλογη αντοχή τους στο χρόνο και τη χρήση, η εμφάνιση 
και τελική επεξεργασία τους, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και τεχνικής 
υποστήριξης στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται από τη φύση του προϊόντος! 

Τα δικαιώματά σου:
 
Όλα τα προϊόντα έχουν δύο χρόνια εγγύηση από τη μέρα παράδοσης τους σε σένα.

Αν αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο είναι ελαττωματικό τότε να το επιστρέψεις για 
δωρεάν επιδιόρθωση ή αλλαγή μέσα στο χρόνο της εγγύησης. Αν το κατάστημα 
δεν μπορεί να το επιδιορθώσει ή να το αλλάξει τότε μπορείς να ζητήσεις επιστροφή 
των χρημάτων σου και στην κατάλληλη περίπτωση να διεκδικήσεις αποζημιώσεις. 
Αν επιθυμείς να το κρατήσεις δικαιούσαι μείωση της τιμής αγοράς. 

Έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος η οποία εκδηλώνεται εντός 6 μηνών από την 
παράδοσή του σε εσένα, τεκμαίρεται ότι υπήρχε κατά την παράδοση του προϊόντος, 
μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 

Η ασφάλεια προϊόντων αποτελεί το σημαντικότερο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ! 

Οι παραγωγοί καταναλωτικών προϊόντων οφείλουν να παρέχουν 
κατάλληλες πληροφορίες στα ελληνικά, για κινδύνους που πιθανόν να 
παρουσιαστούν κατά τη χρήση/φύλαξη του, όπου οι κίνδυνοι δεν είναι 
αμέσως αντιληπτοί!   

Παραγωγός θεωρείται και  
- o εκπρόσωπος του κατασκευαστή, αν ο τελευταίος δεν είναι εγκατεστημένος 
   στην Ε.Ε.,
- o εισαγωγέας του προϊόντος αν ο εκπρόσωπος του κατασκευαστή δεν 
   είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε.,
- οι άλλοι επαγγελματίες της αλυσίδας παραγωγής εφόσον οι δραστηριότητές 
   τους μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος!

Το σήμα συμμόρφωσης CE, σημαίνει ότι το προϊόν που το φέρει, 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη! 

Τα δικαιώματά σου: 

Σε περίπτωση τραυματισμού ή οικονομικής βλάβης από χρήση ή κατοχή   
ελαττωματικού προϊόντος έχεις δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο για   
να ζητήσεις αποζημίωση εναντίον του κατασκευαστή/εισαγωγέα ή του 
πωλητή (του τελευταίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

Όλα τα καινούργια προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι 
ασφαλή.  Το ίδιο ισχύει και για τα μεταχειρισμένα, εκτός από αντίκες 
και άλλα προϊόντα για τα οποία πρέπει είτε να τα επισκευάσεις είτε να τα 
ανακαινίσεις εσύ. 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 

Τα δικαιώματά σου προστατεύονται, όταν συνάπτεις πιστωτικές συμφωνίες 
(πιστωτικές κάρτες, συμφωνίες ενοικιαγοράς, στεγαστικά δάνεια κλπ)  με 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που παραχωρούν πιστωτικές διευκολύνσεις!

Ο Νόμος καλύπτει συμφωνίες για στεγαστικά δάνεια για ποσό μέχρι 
Λ.Κ. 50.000,00 (€85,430.07) και για λοιπά καταναλωτικά δάνεια από 
Λ.Κ. 100,00 (€170,86.00) – Λ.Κ.12.000,00 (€20,503.21)!

Το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης  (ΣΕΠΕ) σημαίνει όλες τις 
επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και λοιπών εξόδων οι 
οποίες εκφράζονται ως ετήσιο ποσοστό του ποσού της παρεχόμενης 
πίστωσης. Αυτές πρέπει να γίνονται εκ των προτέρων γνωστές και να 
έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πιστωτή και καταναλωτή. 

Τα δικαιώματά σου:

Με γραπτή ειδοποίησή σου προς τον πιστωτή μπορείς να αλλάξεις γνώμη 
και να ακυρώσεις χωρίς κόστος την πιστωτική συμφωνία, όχι όμως 
συμφωνία στεγαστικού δανείου, εντός 10 ημερών από τη λήψη της 
συμφωνίας.  Έλεγξε ότι δεν έχεις παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού   
υπογράφοντας οποιαδήποτε δήλωση περί τούτου προς τον πιστωτή. 

Έχεις δικαίωμα να εξοφλήσεις όλο το οφειλόμενο ποσό του δανείου σου 
πριν τη λήξη της συμφωνίας με την επίδοση γραπτής ειδοποίησης 
τερματισμού προς τον πιστωτή, ο οποίος οφείλει να μειώσει το συνολικό 
κόστος της πίστωσης.  Σε τέτοια περίπτωση, ο πιστωτής δικαιούται να 
απαιτήσει την καταβολή του προβλεπόμενου από το νόμο διοικητικού εξόδου. 

Απαίτησε να μάθεις αναλυτικά όλες τις χρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται 
στο δάνειο σου.
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ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 
 
Τα έξοδα που εισπράττει ίδρυμα για διασυνοριακές πράξεις  ηλεκτρονικής 
πληρωμής σε ευρώ μέχρι ποσού 50.000 ευρώ είναι ίδια με τα έξοδα που 
εισπράττει το ίδιο ίδρυμα για αντίστοιχες πληρωμές στο εσωτερικό του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα που εκτελεί τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πληρωμή! 

Διασυνοριακές πληρωμές μπορεί να είναι διασυνοριακές μεταφορές 
πίστωσης, διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής και 
διασυνοριακές επιταγές! 

Για διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης, ο πελάτης γνωστοποιεί στο ίδρυμα 
που εκτελεί τη μεταφορά τον διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  
(IBAN – International Bank Account Number)  του δικαιούχου και τον 
κωδικό αναγνώρισης του τραπεζικού ιδρύματος  (BIC – Bank Identifier Code) 
του δικαιούχου. Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει τις πιο πάνω πληροφορίες, 
το ίδρυμα μπορεί να του επιβάλει πρόσθετη χρέωση. Στην περίπτωση αυτή, 
το ίδρυμα πρέπει να κοινοποιήσει γραπτώς στους πελάτες του τις πρόσθετες 
χρεώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες και μέτρα που προβλέπουν 
την προστασία και διευκόλυνση  των καταναλωτών για διασυνοριακές 
πληρωμές μέχρι 50.000 ευρώ! 
 

Τα δικαιώματα σου: 

Να ενημερώνεσαι γραπτώς και εκ των προτέρων από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλουν για διασυνοριακές 
πληρωμές και για πληρωμές εντός του κράτους-μέλους.

Να ενημερώνεσαι γραπτώς και εκ των προτέρων  για  οποιανδήποτε 
αλλαγή στα έξοδα και στις χρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
 



Γνωρίζεις ότι: 

Η ανακοίνωση των πληροφοριών τιμολόγησης και χρέωσης από τους οργανισμούς 
που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι υποχρεωτική! 

Οι πληροφορίες τιμολόγησης και χρέωσης πρέπει να είναι ακριβείς και διαφανείς! 

Η αναδρομική αύξηση χρεώσεων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη σου! 

Τα δικαιώματα σου:

Κάθε συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει 
να αποτελείται τουλάχιστον από πληροφορίες αναφορικά με τα ακόλουθα:

 τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Οργανισμού προς εσένα 
 τις δικές σου υποχρεώσεις
 τις χρεώσεις υπηρεσιών
 τις προϋποθέσεις για διακοπή παροχής υπηρεσιών
 τη διάρκεια συμφωνίας
 την καταγγελία της συμφωνίας
 την πρόβλεψη για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επικοινωνιών
 την πρόβλεψη για επίλυση διαφορών. 

Σε περίπτωση έντυπης, ηλεκτρονικής ή τηλεοπτικής διαφήμισης υπηρεσιών 
υπερτιμημένων κλήσεων, η ενημέρωση πρέπει να είναι ξεκάθαρη όσον αφορά 
τις τιμές χρέωσης (για παράδειγμα σε περίπτωση ραδιοφωνικής διαφήμισης 
πρέπει να υπάρχει με σαφήνεια φωνητική ανακοίνωση των τιμών χρέωσης). 

Ο Οργανισμός οφείλει να σου παρέχει ακριβείς πληροφορίες και  εύκολη και 
με ελάχιστο κόστος διαδικασία υποβολής παραπόνου προς αυτόν. 

Οι Οργανισμοί οφείλουν να παρέχουν έναν αριθμό ατελούς χρέωσης (free phone) 
ή τοπικό αριθμό, μέσω του οποίου οι καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλλουν 
παράπονα.

Μπορείς να κρατήσεις τον αριθμό του τηλεφώνου σου αν αλλάξεις παροχέα 
υπηρεσιών.

(Ι)
(ΙΙ)

(III)
(IV)
(V)

(VI)
(VII)
(VI) 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών 
ενισχυμένη προστασία υπό τη μορφή αποζημιώσεων και παροχής βοήθειας! 

Η προστασία αυτή καλύπτει επιβάτες πτήσεων που αναχωρούν από αεροδρόμια 
εντός της Ε.Ε. και επιβάτες πτήσεων που αναχωρούν από αεροδρόμια τρίτων 
χωρών με προορισμό αεροδρόμια εντός της Ε.Ε.! (Στην τελευταία περίπτωση μόνο 
όταν ο πραγματικός αερομεταφορέας είναι κοινοτικός αερομεταφορέας). 

Τα δικαιώματά σου:

Έχεις δικαίωμα να γνωρίζεις εκ των προτέρων την ταυτότητα του πραγματικού 
αερομεταφορέα (συμπεριλαμβανομένων των χαμηλού κόστους εταιρειών και 
ναυλωμένων πτήσεων).

Αν δεν σου επιτραπεί η επιβίβαση, δικαιούσαι αποζημίωση  (α) 250 ευρώ για 
πτήσεις μέχρι 1.500 χλμ, (β) 400 ευρώ για  (i) ενδοκοινοτικές πτήσεις πέραν των 
1.500 χλμ και (ii) όλες τις άλλες πτήσεις από 1.500 – 3.500 χλμ και (γ)  600 ευρώ 
για όσες πτήσεις δεν αναφέρονται στο (α) και (β).

Αν η πτήση σου ματαιωθεί μπορείς να επιλέξεις επιστροφή του αντιτίμου του 
εισιτηρίου και πτήση επιστροφής το συντομότερο δυνατό, όπου χρειάζεται, ή  
εναλλακτική διαδρομή προς τον τελικό προορισμό σου το συντομότερο δυνατό. 
 Σε κάθε περίπτωση, δικαιούσαι την δωρεάν παροχή φροντίδας, όπως διατροφή 
και διευκολύνσεις επικοινωνίας.  Δικαιούσαι δωρεάν διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 
και μεταφορά, σε περίπτωση που αναχωρείς την επόμενη μέρα. Σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις δικαιούσαι αποζημιώσεις. 

Για καθυστέρηση 2 ωρών και άνω, εφόσον πρόκειται για πτήση μέχρι 1500χλμ, 
δικαιούσαι δωρεάν διατροφή και διευκολύνσεις επικοινωνίας. Για πτήσεις πέραν
των 1500χλμ, απαιτείται μεγαλύτερη καθυστέρηση για να δικαιούσαι τα πιο πάνω. 
Αν τελικά αναχωρήσεις την επόμενη μέρα, δικαιούσαι δωρεάν μεταφορά και 
διαμονή σε ξενοδοχείο.



ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
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(Ι)
(ΙΙ)

(III)

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο διοργανωτής ή/και ο πωλητής ταξιδιού 
πρέπει να σε προμηθεύει με συγκεκριμένες πληροφορίες για το ταξίδι! 

Οποιοδήποτε ενημερωτικό υλικό ή διαφημιστικό έντυπο θα πρέπει να είναι 
κατανοητό, καθόλου παραπλανητικό και οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτό 
είναι δεσμευτικές, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά! 

Έχεις δικαίωμα σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού, χωρίς δική σου υπαιτιότητα, 
πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία, να επιλέξεις:

 ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίσης ή ανώτερης ποιότητας, ή
 ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι χαμηλότερης ποιότητας, εφόσον το   
 αποδέχεσαι και επιστροφή σε σένα του ποσού της διαφοράς στην 
 αξία μεταξύ των 2 ταξιδιών, ή
 επιστροφή όλων των χρημάτων που πλήρωσες! 

Στην κατάλληλη περίπτωση μπορείς να διεκδικήσεις και αποζημιώσεις.

Τα δικαιώματά σου:

Οι διακοπές σου δεν πρέπει να διαφέρουν από το διαφημιστικό φυλλάδιο. 
Αν συμβεί αυτό κατά την διάρκεια των διακοπών σου, τότε απαίτησε να διορθωθεί 
το λάθος αμέσως. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διοργανωτής οφείλει να σου δώσει 
τις κατάλληλες εναλλακτικές διευθετήσεις. Όπου ενδείκνυται διεκδίκησε 
αποζημιώσεις.

Πριν την αναχώρησή σου, ο ταξιδιωτικός πράκτορας οφείλει να σου δώσει 
το όνομα, τη διεύθυνση και τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας του τοπικού 
αντιπροσώπου ή γραφείου με το οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις όταν έχεις 
πρόβλημα.

Μπορείς να παραχωρήσεις το οργανωμένο σου ταξίδι σε άλλο άτομο σε περίπτωση 
που δεν μπορείς να ταξιδέψεις, νοουμένου ότι έχεις ειδοποιήσει έγκαιρα τον 
ταξιδιωτικό σου πράκτορα.
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 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 

Ο προμηθευτής οφείλει να σου παρέχει τις απαιτούμενες από το νόμο 
πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή και το αργότερο κατά τη στιγμή της 
παράδοσης του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να σου δίνονται 
γραπτώς και αφορούν τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα έξοδα 
παράδοσης, τον τρόπο πληρωμής, ή της τιμής κλπ! 

Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να σου παραδώσει τα αγαθά ή να σου παράσχει 
τις υπηρεσίες μέσα σε 30 ημέρες από την επομένη της ημέρας της παραγγελίας, 
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά! 

Απαγορεύεται σε προμηθευτή να σου αποστείλει προϊόντα ή να σου παράσχει 
υπηρεσίες με απαίτηση πληρωμής χωρίς την προηγούμενη παραγγελία σου! 

Τα δικαιώματά σου:

Αν αγοράσεις ένα προϊόν από ιστοσελίδα / προμηθευτή που βρίσκεται στην 
Κύπρο, μπορείς να ακυρώσεις τη συμφωνία και να πάρεις πίσω τα χρήματά 
σου, αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση στον προμηθευτή μέσα σε 14 μέρες. 
Στην περίπτωση αγαθών που τα έχεις ήδη παραλάβει, οφείλεις να τα 
επιστρέψεις μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.   

Κάθε συμφωνία που κάνεις θα πρέπει να περιλαμβάνει και έντυπο ακύρωσης 
της συμφωνίας.

Το δικαίωμα ακύρωσης  μιας συμφωνίας δεν εφαρμόζεται μεταξύ άλλων 
σε συμφωνίες:
- αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων, προμήθειας προϊόντων/υπηρεσιών, η τιμή των   
   οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματαγοράς που δεν μπορούν να   
   ελεγχθούν  από τον προμηθευτή
- προμήθειας εφημερίδων/περιοδικών
- παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και λαχείων
- προμήθειας οπτικοαουστικών εγγραφών (CD, DVD, ταινιών, κασετών κλπ), 
   δίσκων και λογισμικού (software), τα οποία έχουν αποσφραγιστεί από εσένα.
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ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 

Μια διαφήμιση μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική από άποψη περιεχομένου 
αλλά και τρόπου παρουσίασης του μηνύματος! Για παράδειγμα όταν λάβεις ένα 
διαφημιστικό έντυπο του οποίου  η γενική παρουσίαση σε αφήνει να πιστεύεις ότι 
κέρδισες ένα ποσό ή δώρο, ενώ στην ουσία δεν κέρδισες τίποτα! 

Καταχρηστική ρήτρα είναι κάθε ρήτρα η οποία δημιουργεί σε βάρος του 
καταναλωτή σημαντική ανισότητα ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις 
των συμβαλλομένων μερών! 

Τα δικαιώματά σου:

Έχεις δικαίωμα να καταγγείλεις στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και στην 
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού οποιοδήποτε πρόσωπο/εταιρεία, το οποίο εκδίδει 
ή δημοσιεύει παραπλανητική διαφήμιση. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που 
διαπιστώσεις αθέμιτη εμπορική πρακτική.

Δεν δεσμεύεσαι από καταχρηστικές ρήτρες σε συμφωνίες με προμηθευτές/
πωλητές.  Καταχρηστικές ρήτρες μπορεί να θεωρηθούν και οι ακόλουθες:

- ρήτρα που σου αποκλείει το δικαίωμα να ακυρώσεις την συμφωνία ενώ ισχύει
   το αντίθετο για το άλλο μέρος
- ρήτρα που περιορίζει ή αποκλείει την νομική ευθύνη του προμηθευτή/πωλητή 
  έναντι σου σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης
- ρήτρα που σου επιβάλλει δυσανάλογα ψηλές αποζημιώσεις όταν παραλείψεις 
   να εκτελέσεις τις υποχρεώσεις σου
-ρήτρα που σε υποχρεώνει να εκπληρώνεις όλες τις υποχρεώσεις σου, ενώ ο 
  προμηθευτής/πωλητής δεν εκπληρώνει τις δικές του.
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥME ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γνωρίζεις ότι: 
 
Η  παρουσίαση και η διαφήμιση των τροφίμων δεν πρέπει να παραπλανάει 
τους καταναλωτές και να θέτει την υγεία τους σε κίνδυνο! 

Για ευαίσθητα προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής πρέπει να αναγράφεται 
στη συσκευασία τους «ανάλωση μέχρι…».  Μετά από αυτή την ημερομηνία 
το προϊόν είναι ακατάλληλο. 

Για τρόφιμα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής πρέπει να αναγράφεται στη 
συσκευασία τους «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από…»! 

Όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να φέρουν σήμανση στην ελληνική γλώσσα! 

Τα δικαιώματα σου:

Σε περίπτωση που η σήμανση σε ένα προϊόν περιλαμβάνει ένδειξη σχετικά με 
τις ιδιότητες του τροφίμου, θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σε σχέση με:
- την ενεργειακή αξία και 
- τις θρεπτικές ουσίες (ποσότητες πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών,  
   βιταμίνες, ανόργανα άλατα κλπ).

Οι θρεπτικές ουσίες πρέπει να εκφράζονται ανά 100g ή 100ml αναλόγως του 
τροφίμου και επιπλέον ανά υποδεικνυόμενη δόση ή ανά μερίδα.

Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται πλήρως μέσω της σήμανσης για 
οποιαδήποτε συστατικά περιέχει το τρόφιμο, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργίες. Για παράδειγμα, σάλτσες που περιέχουν αλλεργιογόνα συστατικά, 
όπως αβγά, γάλα, ή μουστάρδα, στη σήμανση πρέπει ν’ αναγράφουν καθαρά τα 
συστατικά αυτά. Ακόμα και τα αλκοολούχα ποτά αν περιέχουν συστατικό που 
πιθανόν να προκαλέσει αλλεργία, όπως διοξείδιο του θείου στο κρασί, πρέπει 
να το αναφέρουν.



ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Λεωφόρος Ακροπόλεως 5,
Β’ όροφος, Διαμ. 21 - 2000 Στρόβολος, Τ.Θ. 24874, 1304 Λευκωσία
Τ. +357 2251 6112 • Φ. +357 2251 6118
Ε. cyconsas@spidernet.com.cy
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Ποιοι είμαστε:

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός, 
μη-κομματικός οργανισμός που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών από το 1973.

Μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε όλους τους βασικούς τομείς των δικαιωμάτων σου 
(παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων των
 καταναλωτών, θέματα υγείας και ασφάλειας τροφίμων, θέματα ποιότητας και ασφάλειας 
προϊόντων και υπηρεσιών κ.α.) 

Μην ξεχνάς!

Ακολούθα πάντοτε τη συμβουλή, Ψάχνω, Συγκρίνω, Επιλέγω, πριν οριστικοποιήσεις 
την αγορά σου.

Όταν πηγαίνεις για ψώνια φρόντισε να έχεις μαζί σου κατάλογο και να γνωρίζεις τι
 ακριβώς θέλεις να αγοράσεις. 

Μέσα από τα κείμενα του περιοδικού μας, αγγίζουμε όλα τα ενδιαφέροντα των 
Καταναλωτών, ενημερώνουμε και προτείνουμε τρόπους στους καταναλωτές για να 
αποφύγουν τις διάφορες παγίδες της αγοράς.

Η ιστοσελίδα μας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωση των Καταναλωτών. Κατά 
τη διάρκεια του 2006, συνεχίσαμε τη μηνιαία ανανέωση των δεδομένων και εμπλουτίσαμε 
όλες τις κατηγορίες με νέες πληροφορίες. Οι αλλαγές αυτές καθώς και το πλούσιο 
περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, αύξησαν την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος ξεπερνώντας, κατά μέσο όρο τα 22,000 κλικ τον μήνα.

Ο ΚΣΚ είναι εδώ για να σε συμβουλεύσει όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά σου.

Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με την βοήθεια σου. Ένας δυνατός 
Σύνδεσμος θα διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα σου δεν παραβιάζονται. Γίνε μέλος 
του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και ενίσχυσε την προσπάθεια μας.


