
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 151 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών

ΑΡΘΡA
• Σχολή Καταναλωτών
• Τρόφιμα
• Δικαστικές Υποθέσεις Εναντίων Τραπεζών



Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Τριμηνιαίο εκφραστικό όργανο του 
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΤΕΥΧΟΣ 151

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φρύνη Μιχαήλ, Σοφοκλής Κωνσταντίνου, 

Χρίστα Χριστοφή, Σόφη Γαβριηλίδου

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Χριστόδουλος Μηλιώτης
Λεωφ. Ακροπόλεως 8, 

Γραφείο 302, 2006, Στρόβολος
Τ.Θ 24874, 1304 Λευκωσία

Παγκύπριος Αριθμός
700 00 700

Φαξ: 22516118
ISSN: 0255-8408

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
info@katanalotis.org.cy

www.parapona.katanalotis.org.cy
www.katanalotis.org.cy

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

www.mbloo.com

Ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχούν 
τις απόψεις εκείνων που τα γράφουν. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση από τον 
“ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” υπό τον όρο ότι το 
δημοσίευμα δεν θα χρησιμοποιηθεί 
για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης 
πωλήσεων. Επίσης με την προϋπόθεση 
ότι θα αναφέρεται ότι το δημοσίευμα είναι 
παρμένο από τον “ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”.

Ο ΚΣΚ δεν φέρει ευθύνη αν αλλάξουν οι τιμές των 
προϊόντων που αναγράφονται στις έρευνες. 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ιδρύθηκε το 1973 από ομάδα Κυπρίων καταναλωτών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται ως εξής: 15 μέλη που εκλέγονται κάθε 2 
χρόνια από την Γενική Συνέλευση. 2 μέλη από κάθε επαρχιακή επιτροπή (ο πρόεδρος και ένα 
άλλο μέλος) που συμμετέχουν ex officio.

Τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών 
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους και διαθέτουν αρκετό από τον ελεύθερο τους 
χρόνο για τις εργασίες του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και ακομμάτιστος.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

4 Βουλή

8 Συναντήσεις

12 Καταγγελίες

16 Σχολή Καταναλωτών

20 Δικαστικές Υποθέσεις εναντίων Τραπεζών

24 CYS

26 Ποινικές

4 8

16 24

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
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Φίλες και Φίλοι Καταναλωτές,

Αγαπητά Μέλη,

Εύχομαι το 2015 να είναι καλύτερο από πέρσι και υγεία σε όλους.

Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου μας που εκλέγηκε από την Εκλογική 
Συνέλευση ημερομηνίας 7/11/2014, συστάθηκε σε σώμα στις 
14/11/2014 και προχώρησε αμέσως στη λήψη αποφάσεων.

Τα θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές αυξάνονται και 
διευρύνονται συνεχώς και αφορούν πολλούς και διαφορετικούς 
τομείς. Το ΔΣ ιεράρχησε τα θέματα και αποφάσισε τις ενέργειες που 
θα αναλάβει για να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Ήδη δραστηριοποιηθήκαμε από τον πρώτο μήνα και είχαμε 
σημαντικές συναντήσεις για τα θέματα των τιμών των πετρελαιοειδών, 
του ηλεκτρισμού καθώς και για θέματα ανταγωνισμού.
Στόχος μας είναι όπως οι καταναλωτές επωφελούνται αμέσως 
των μειώσεων των διεθνών τιμών, είτε όταν πρόκειται για καύσιμα 
κίνησης ή θέρμανσης είτε για τιμές ηλεκτρισμού.
Οπωσδήποτε όμως οι μειώσεις των τιμών τόσο των καυσίμων όσο 
και του ηλεκτρισμού που είδαμε, ανακούφισαν σε κάποιο βαθμό τους 
καταναλωτές.
Σίγουρα ανακούφισαν και τους επιχειρηματίες, αφού σύμφωνα 
με δικούς τους ισχυρισμούς αποτελούν σημαντικά στοιχεία του 
λειτουργικού τους κόστους και προηγουμένως ήταν η δικαιολογία 
για αυξήσεις των τιμών πολλών αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά και οι 
μειώσεις των μισθών και ημερομισθίων ήταν μεγάλη ελάφρυνση για 
το λειτουργικό τους κόστος και έπρεπε να οδηγήσουν σε μειώσεις 
τιμών.
Δυστυχώς όμως καμιά τέτοια κίνηση δεν είδαμε.

Γι αυτό απευθυνθήκαμε σε πρώτο στάδιο στις οργανώσεις των 
επιχειρηματιών και ζητήσαμε να καλέσουν τα μέλη τους να δείξουν 
έμπρακτα τον σεβασμό τους προς τους καταναλωτές οι οποίοι τους 
στηρίζουν, επιδεικνύοντας  ταυτόχρονα σωστό επαγγελματισμό.
Μήπως είναι καιρός εμείς οι καταναλωτές να αντιδράσουμε 
διαφορετικά για να μη μας θεωρούν και δεδομένους;

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς
Φρύνη Μιχαήλ
Πρόεδρος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Δελτίο Τύπου Κυπριακού 
Συνδέσμου Καταναλωτών για 
την εκλογή νέου ΔΣ
Την Παρασκευή 14/11/2014 ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα 
του το νέο ΔΣ του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, το οποίο 
προέκυψε από την εκλογική διαδικασία που διεξάχθηκε στις 
07/11/2014, κατά τη Εκλογική Γενική Συνέλευση του. 
Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου αποτελείται από 17 μέλη, τα οποία 
εργάζονται σε εθελοντική βάση. 

Πρόεδρος του ΔΣ είναι η κυρία Φρύνη Μιχαήλ, αντιπρόεδρος η κυρία 
Μάρω Ρωσσίδου, Γενικός Γραμματέας ο κύριος Αντώνης Ιωάννου 
και Ταμίας ο κύριος Θωμάς Παπανδρέου. 
Μέλη του ΔΣ είναι οι Αντρέας Παυλικκάς, Δημήτρης Κιττένης, 
Δέσποινα Ευθυμίου, Χρίστα Χριστοφή, Μόδεστος Προδρόμου, 
Αχιλλέας Μαρκαντώνης, Θέκλα Ιερείδη, Κλεάνθης Ερωτοκρίτου, 
Πανίκος Πέγκας, Σίμος Πατσαλίδης, Σοφία Γαβριηλίδου, Σοφία 
Φιλίππου και Σοφοκλής Κωνσταντίνου.

Τόσο μέσα από τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης όσο και 
από την πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ, έχει διαφανεί η πρόθεση 
των μελών του Συνδέσμου να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο 
για να προωθήσουν περαιτέρω τη σημασία της προστασίας των 
δικαιωμάτων του καταναλωτή και να τα διεκδικήσουν με κάθε τρόπο, 
αφού πρώτα ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες των καταναλωτών για 
τα θέματα που τους απασχολούν. 
Η νέα πρόεδρος του ΚΣΚ δήλωσε σχετικά ενώπιον του ΔΣ αμέσως 
μετά την εκλογή της:

«Θα συνεχίσω να προσφέρω από τη θέση του Προέδρου του ΚΣΚ, 
μαζί με όλους τους συνεργάτες μου, παλιούς και νέους, σε μια 
περίοδο που συνεχίζει να είναι δύσκολη για τους καταναλωτές, η 
οποία χαρακτηρίζεται από τη μια από στασιμότητα ή και μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος για το μέσο καταναλωτή και από την άλλη 
με αύξηση των τιμών σε διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. 
Ιδιαίτερα θα σταθούμε αυτή τη χρονική στιγμή στις τιμές της ενέργειας, 
είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε καύσιμα θέρμανσης και κίνησης. Το κόστος 
αυτό έχει προξενήσει πολλά προβλήματα στους καταναλωτές και ο 
ΚΣΚ, παρά τις μειώσεις που έχουν επέλθει το προηγούμενο διάστημα 
δεν είναι ακόμα ικανοποιημένος, αφού θεωρούμε ότι μπορεί να 
μειωθούν και άλλο οι τιμές. 
Ο ΚΣΚ δηλώνει έτοιμος να σταθεί συμπαραστάτης στον αγώνα 
που δίνουν οι καταναλωτές για διαφύλαξη των δικαιωμάτων 
τους. Θεωρούμε όσους συναλλάσσονται με τους καταναλωτές ως 
συνεργάτες και όχι ως αντιπάλους και θέλουμε να συμβάλουμε στην 
ενίσχυση των θεσμών και καλών πρακτικών, στη διαφάνεια και στην 
ενίσχυση του ανταγωνισμού.»
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τα Σημαντικότερα Θέματα που 
Συζητήθηκαν στην Βουλή την 
τριμηνία που πέρασε

- Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στους ιδιοκτήτες 
των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων για τις οφειλές τους προς 
το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και η ανάγκη αντιμετώπισης 
αυτού του φαινόμενου.

Το πιο πάνω θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων και αφορά ρυθμίσεις στη νομοθεσία 
αναφορικά με τα ακινητοποιημένα οχήματα και την καταβολή τέλους 
κυκλοφορίας το οποίο καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους. 

Θέση του ΚΣΚ, όπως εκφράστηκε με γραπτή τοποθέτηση, είναι:
«Τα προβλήματα που προκύπτουν από την μη τήρηση της νομοθεσίας 
από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων λόγω άγνοιας των ευθυνών τους, 
φαίνεται ότι είναι πολλά.
Το μικρό ποσοστό ανταπόκρισης για εξόφληση, διακανονισμό ή ένσταση 
των ατόμων που έχουν πάρει επιστολή, το οποίο δεν ξεπερνά το 20%, 
επίσης δείχνει το ύψος του προβλήματος.
Για τις περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες έχουν ανακυκλώσει τα οχήματά 
τους, μέσω κάποιου αδειοδοτημένου ανακυκλωτή, θεωρούμε ότι 
μπορούν να διευθετηθούν μέσω μιας τροποποίησης της νομοθεσίας, 
η οποία να υποχρεώνει τον αδειοδοτημένο ανακυκλωτή να καταθέτει 
στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών το μητρώο με τα οχήματα που έχει 
ανακυκλώσει, από την 01/01/2007 μέχρι τις 31/12/2013, ημερομηνίες 
τις οποίες αφορά η επιστολή που έχει στείλει το Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών.
Θεωρούμε ότι η πιο πάνω ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνιμη και να 
υποχρεώνονται οι αδειδοτημένοι ανακυκλωτές να κοινοποιούν στο 
ΤΟΜ κατάλογο με τα οχήματα που έχουν ανακυκλώσει στις 31/12 κάθε 
έτους.  Θεωρούμε ότι, η ρύθμιση αυτή θα βοηθήσει τόσο το ΤΟΜ όσο 
και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων, αφού τουλάχιστον για την κατηγορία 
των ανακυκλωμένων οχημάτων δεν θα δημιουργείται οποιοδήποτε 
πρόβλημα στο μέλλον, όμοιο με αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Αναφορικά με την εισήγηση που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή σας, 
για δημιουργία ειδικού εντύπου ένορκης δήλωσης, το οποίο και θα 
υπογράφουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων δηλώνοντας ότι το όχημα τους 
ήταν, είναι και θα παραμείνει ακινητοποιημένο, δεδομένης της μη 
ύπαρξης όποιων άλλων αποδεικτικών στοιχείων, θεωρούμε ότι χρίζει 
περεταίρω επεξεργασίας.  Θα ήταν ίσως καλύτερα η συγκεκριμένη 
δήλωση να υπογράφεται τόσο από τον ιδιοκτήτη, όσο και από το άτομο 
που έχει πάρει το όχημα, στις περιπτώσεις που το όχημα έχει δοθεί σε 
φαναρτζή αυτοκινήτων, μηχανικό ή άλλον παρόμοιο, ο οποίος με την 
σειρά του χρησιμοποιεί το όχημα για εξαρτήματα.
Η ταυτόχρονη υπογραφή και η παραχώρηση κάποιου είδους νομικής 
αμνηστίας στους επαγγελματίες, οι οποίοι εν αγνοία (;) τους παραβίασαν 
πρόνοιες της νομοθεσίας για την ανακύκλωση των οχημάτων, 
θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει στην συντομότερη επίλυση τέτοιου 
είδους εκκρεμοτήτων.
Θεωρούμε ακόμα ότι, η εισήγηση που κατατέθηκε στην επιτροπή σας 
για επιμήκυνση της περιόδου διακανονισμού είναι ορθή, αφού μπορεί 
να δώσει περισσότερο χρόνο σε άλλους ιδιοκτήτες να προβούν σε 
ενστάσεις και να έρθουν σε διακανονισμό για τις οφειλές τους.
Τέλος, με την ευκαιρία θα θέλαμε να επαναφέρουμε το θέμα της 
πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το κάθε έτος με δόσεις, όπως έχει 
συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής σας.  Η πολιτική 
αυτή ή η υιοθέτηση της πολιτικής αυτής θα είναι μία επιβράβευση 
για τους ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι ανελλιπώς εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος.» 

- Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2014

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
και αφορούσε την τροποποίηση της νομοθεσίας για να μπορεί 
να υπολογίζεται η χρέωση προς τους καταναλωτές με βάση τις 
εκτιμημένες αξίες των ακινήτων από 1/1/2013.

Θέση του ΚΣΚ, όπως εκφράστηκε με γραπτή τοποθέτηση, είναι:
«… ο ΚΣΚ δεν διαφωνεί με την τροποποίηση του νόμου, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι αξίες των ακινήτων με τις τιμές της 1/1/2013.

Θα πρέπει όμως να σας μεταφέρω και την επιφύλαξη του ΚΣΚ 
αναφορικά με το θέμα, αφού εάν δεν ρυθμιστεί ταυτόχρονα και το ύψος 
του συντελεστή χρέωσης των καταναλωτών από τα διάφορα Συμβούλια 
Αποχετεύσεων, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι καταναλωτές να πληρώσουν 
για το 2015 ποσά κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν πληρώσει 
το 2014, χωρίς καμία βελτίωση στην παρεχόμενη υπηρεσία που να 
ωθεί προς οποιαδήποτε αύξηση.

Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψη το πιο πάνω και προβείτε 
στις δέουσες κινήσεις οι οποίες θα διαφυλάξουν τους καταναλωτές, οι 
οποίοι κατά κοινή παραδοχή έχουν υποστεί αρκετά από τις διάφορες 
φορολογίες που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.» 

- Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων 
(Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες) Κανονισμοί 
του 2014
- Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων 
(Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 2014

Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚ
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου 
και Βιομηχανίας και αφορά στην εναρμόνιση της νομοθεσίας με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ που αφορά στους ελέγχους που 
πρέπει να γίνονται στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού για 
έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης καθώς επίσης και της ασφαλούς 
λειτουργίας τους.  

Θέση του ΚΣΚ, όπως εκφράστηκε με γραπτή τοποθέτηση, είναι:
«… ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών,  αναγνωρίζοντας όλα 
τα θετικά που προκύπτουν από την εναρμόνιση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την 
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων και το γενικότερο μεσοπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο όφελος των καταναλωτών, χαιρετίζει τους 
προτεινόμενους Κανονισμούς στη βάση των προνοιών των άρθρων 
19(2)(η), (θ) και (ζ) του «Περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», αναφορικά με την 
Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες και την Επιθεώρηση 
Συστημάτων Κλιματισμού.

Επειδή όμως, είναι γενικά παραδεκτό ότι το κόστος της εναρμόνισης 
της Εθνικής Νομοθεσίας κατά κανόνα μετακυλύεται στον Κύπριο 
καταναλωτή, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει για να γίνουν οι 
οποιεσδήποτε αλλαγές/βελτιώσεις στο σύστημα του, για να επιτευχθεί 
ο στόχος της εξοικονόμησης, ο ΚΣΚ επιθυμεί να σχολιάσει σχετικά τα 
ακόλουθα:
1. Παράρτημα IV (Κανονισμοί 6(2) και 14) για τα Συστήματα 
Θέρμανσης και Παράρτημα IV (Κανονισμοί 6(3) και 14) για τα 
συστήματα κλιματισμού)

Στο Έντυπο Ανάθεσης Εργασίας παράγραφος (4), ο επιθεωρητής  
καθορίζει και την αμοιβή του, την οποία ο πελάτης καλείται να 
αποδεκτεί.

Θεωρούμε ότι για να αποφευχθεί η όποια πιθανή εκμετάλλευση των 
καταναλωτών – ιδιοκτητών, ειδικά των Συστημάτων Θέρμανσης τα 
οποία καλύπτουν, με βάση τους προτεινόμενους Κανονισμούς, ως επί 
το πλείστον οικιακές μονάδες, θα πρέπει η αμοιβή του Επιθεωρητή 
να καθορίζεται σύμφωνα με κριτήρια τα οποία θα συμφωνηθούν. 
Εναλλακτικά  η αμοιβή των Επιθεωρητών να καθοριστεί  στους 
προτεινόμενους Κανονισμούς,  όπως για παράδειγμα στη περίπτωση 
των Τεχνικών Επιθεωρήσεων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΜΟΤ). 
Στη δεύτερη περίπτωση το τέλος/αμοιβή του Επιθεωρητή θα πρέπει 
να κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με το μέγεθος της εγκατάστασης.

2. Ο ΚΣΚ είναι της γνώμης ότι η ανεξαρτησία των επιθεωρητών,  
όπως αυτή καθορίζεται στις παραγράφους 12-(1) και 11-(1) των 
προτεινόμενων Κανονισμών  για τα Συστήματα Θέρμανσης και 
Κλιματισμού , αντίστοιχα είναι επιτακτική και μας βρίσκει σύμφωνους 
με την φιλοσοφία που αναπτύχθηκε εκτός από την περίπτωση 
εξαίρεσης των μελετητών έργων.
 Εισηγείται την απάλειψη των υποπαραγράφων (α) και στους δύο 
Κανονισμούς,  όπου ο μελετητής του έργου εξαιρείται και δεν μπορεί 
να ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή. 
Η άποψη μας είναι ότι η συμμετοχή του μελετητή στο Μητρώο 
Επιθεωρητών όχι μόνο δεν συγκρούεται με την ανεξαρτησία  που 
επιδιώκεται, αλλά αντίθετα εξασφαλίζει ότι η  εκτέλεση του έργου, το 
οποίο θα επιβλέπει, θα γίνεται  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
η μελέτη του έχει καθορίσει με βάση την κείμενη νομοθεσία και οι 
οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη νενομισμένη απόδοση η οποία 
θα επιβεβαιωθεί  από τον ίδιο με την ιδιότητα του Επιθεωρητή.

3. Ο ΚΣΚ είναι της γνώμης ότι ο κανονισμός θα πρέπει να 
προστατεύει τον καταναλωτή – ιδιοκτήτη,  στη περίπτωση που, 
σύμφωνα με τον Επιθεωρητή, μια εγκατάσταση δεν επιτυγχάνει 
τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης που συμφωνήθηκε στη σύμβαση 
εκτέλεσης του Έργου, με την υποχρέωση του εργολάβου να 

προβαίνει στις αναγκαίες βελτιωτικές ενέργειες. 
Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει την υποχρέωση 
των συμβαλλόμενων στα έργα Κτιριακών Εγκαταστάσεων, να 
καθορίζουν τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης του Κτιρίου /
Συστημάτων Θέρμανσης/ Συστημάτων Κλιματισμού, όπου αυτά 
εγκαθίστανται. 
Παράλληλα θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να 
προσφύγει δικαστικά ή άλλως πως για να διεκδικήσει την επαναφορά 
του συστήματος του στην αρχικά συμφωνημένη με τον μελετητή.

4. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί πρόνοια στους προτεινόμενους 
Κανονισμούς, ώστε ο καταναλωτής στην υλοποίηση των όρων που 
θα του θέσει ο Επιθεωρητής για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του κτιρίου/συστήματος θέρμανσης/συστήματος κλιματισμού, 
να μπορεί να εξασφαλίσει τον αναγκαίο  εξοπλισμό ο οποίος να 
είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για τους σκοπούς που αυτός τον 
χρειάζεται. Οι απαιτούμενες προδιαγραφές του εξοπλισμού να 
καθορίζονται στις εισηγήσεις του Επιθεωρητή εκτός αν αυτές 
είναι σύμφωνες με αυτές που έχει ήδη καθορίσει ο μελετητής του  
Συστήματος/Συστημάτων.

5. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εισηγείται όπως η 
Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο μας και άλλους φορείς, 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση 
του κοινού , ούτως ώστε να υπάρξει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
κατανόηση και αξιοποίηση των προνοιών της Νομοθεσίας για 
την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, τονίζοντας τα  οφέλη  
που προκύπτουν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και 
μακροπρόθεσμα.»  
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- Ο περί της Λειτουργίας Καζίνο Νόμος του 2014
Το θέμα συζητήθηκε σε κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών Εμπορίου και Βιομηχανίας και Οικονομικών και 
αφορούσε στην συζήτηση της πρότασης νόμου για τη δημιουργία 
καζίνο-θέρετρου στην Κύπρο.  

Θέση του ΚΣΚ, όπως εκφράστηκε με γραπτή τοποθέτηση, είναι:
«… ο ΚΣΚ δεν φέρει ένσταση στη δημιουργία καζίνο-θέρετρου, 
νοουμένου ότι θα ενισχυθούν οι πρόνοιες για προστασία των ανηλίκων 
και των ευάλωτων ομάδων. Με αυτή την έννοια ο ΚΣΚ τάσσεται εναντίον 
της δημιουργίας πρόσθετων 4 υποστατικών παιγνιομηχανημάτων 
καζίνο.
[…]

- Στο άρθρο 7 (3)(α) γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις διορισμού 
στη θέση του Προέδρου της Αρχής. Θέση του ΚΣΚ είναι ότι δεν πρέπει 
να υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική σχέση μεταξύ αυτού και συγγενών 
του μέχρι τετάρτου βαθμού είτε σε επιχειρήσεις συναφείς με τις 
δραστηριότητες του καζίνο-θέρετρου είτε με τον διαχειριστή του καζίνο. 
Τα μέλη της Αρχής θα πρέπει να διορίζονται για δυο θητείες το μέγιστο, 
είτε συνεχόμενες είτε όχι.

- Στο Άρθρο 8 (γ) φαίνεται ότι στους σκοπούς της Αρχής είναι η 
προστασία των ευάλωτων ομάδων, αλλά δεν υπάρχει στη νομοθεσία 
ορισμός αυτών των ομάδων, ούτε υπάρχουν πρόνοιες επαρκείς για την 
προστασία τους.

- Παρόμοια αναφορά γίνεται και στο Άρθρο 9 (ζ) το οποίο προνοεί ότι 
η Αρχή θα εφαρμόζει προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα όσον αφορά 
τις ευάλωτες ομάδες και τους ανήλικους. Θα πρέπει επίσης, να γίνει 

διευκρίνιση είτε στη νομοθεσία είτε στους κανονισμούς για τα θέματα 
αυτά.

- Στο άρθρο 31 (1) γίνεται αναφορά για προσωρινό διαχειριστή σε 
περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής της μόνιμης άδειας. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών και η επιθυμία τους να τα χρησιμοποιήσει ο νέος προσωρινός 
ή μόνιμος διαχειριστής. Στη νομοθεσία δεν γίνεται αναφορά για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων σε τέτοια περίπτωση.

- Στο άρθρο 34 γίνεται αναφορά για το κάπνισμα. Θα πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο στη νομοθεσία ότι οι χώροι του καζίνο δεν είναι κοινοί με 
άλλους χώρους εστίασης ή απασχόλησης παιδιών. Πέραν αυτού θα 
πρέπει να είναι σαφές από τη νομοθεσία ότι θα υπάρχουν και τραπέζια 
παιγνίου στα οποία δεν θα επιτρέπεται το κάπνισμα, στα οποία θα 
μπορούν να παίξουν οι μη καπνιστές πελάτες, αλλά και να εργαστεί το 
προσωπικό που είναι μη καπνιστές.

- Στο άρθρο 35 γίνεται αναφορά στην ιδιότητα του μέλους και στο 
τέλος εισόδου. Θεωρούμε ότι η ιδιότητα μέλους θα βοηθήσει τόσο 
το διαχειριστή όσο και την Αρχή να έχουν καλύτερο έλεγχο τόσο 
ηλικιακό, όσο και αναφορικά με θέματα ευάλωτων ομάδων, όπως τα 
έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Επίσης, στην περίπτωση που επιλεγούν 
μέτρα προστασίας του πελάτη, όπως ημερήσιο ή μηνιαίο όριο το οποίο 
επιθυμεί εάν χάσει να σταματήσει, τότε η κάρτα μέλους μπορεί να 
βοηθήσει. Πέραν αυτού κατά τη διαδικασία εγγραφής του πελάτη θα 
του δίδονται και ενημερωτικά έντυπα, στα οποία θα φαίνεται τι είδους 
παίγνια μπορεί να βρει στο καζίνο, το συνήθη τρόπο με τον οποίο 
παίζεται το παιγνίδι, πληροφορίες για τους τρόπους επίλυσης διαφορών, 
οι οποίες περιγράφονται και στο Μέρος 6 της νομοθεσίας, αλλά και τα 
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αδικήματα όπως αυτά περιγράφονται στο Μέρος 10 της νομοθεσίας και 
άλλα σχετικά με το χώρο και τις δραστηριότητες εντός αυτού. Επίσης, 
πληροφορίες για το πώς μπορεί να ξεχωρίσει τα αδειοδοτημένα από τα 
μη αδειοδοτημένα παιγνιομηχανήματα κλπ.

- Στο άρθρο 36 δίνεται το δικαίωμα στον διαχειριστή να ζητήσει από 
πελάτη να αποχωρήσει από το καζίνο, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά 
κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορεί να το πράξει αυτό. Στο συγκεκριμένο 
άρθρο μπορούν να προστεθούν ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες 
θα επιτρέπουν σε άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος 
κάποιου πελάτη, να ζητήσουν την προσωρινή απαγόρευση της εισόδου 
προς το δικό τους άτομο, μέχρι να εξασφαλίσουν και κάποιο διάταγμα 
δικαστηρίου. Εννοείται ότι τέτοιες περιπτώσεις θα αφορούν άτομα που 
παρουσιάζουν σημάδια εξάρτησης από το καζίνο και άλλα χειρότερα.

- Στο άρθρο 39 γίνεται αναφορά για τη διακίνηση των ανηλίκων μέσα 
στους χώρους του καζίνο. Θεωρούμε ότι καμία πρόσβαση δεν πρέπει 
να επιτρέπεται σε ανήλικους εντός των χώρων του καζίνο. 

- Στο άρθρο 41 γίνεται αναφορά για πιστώσεις. Θέση του ΚΣΚ είναι 
ότι καμία πίστωση δεν πρέπει να παρέχεται σε πελάτες του καζίνο, ώστε 
να μην ενθαρρύνεται η απώλεια περιουσιών.

- Στο Άρθρο 47 (1) γίνεται αναφορά στους «κανόνες των παιγνίων 
καζίνου». Εναλλακτικά από την εισήγηση μας για το άρθρο 35 
θεωρούμε ότι οι κανόνες εφόσον εγκριθούν από την Αρχή θα πρέπει 
να αναρτηθούν σε περίοπτη θέση για να μπορεί ο πελάτης να ελέγχει 
εάν η διαδικασία του κάθε παιχνιδιού τηρείται.

- Στο άρθρο 66 γίνεται αναφορά στη διαφήμιση και στους τρόπους 

μέσα από τους οποίους το καζίνο μπορεί να διαφημιστεί. Θεωρούμε ότι 
η επιχείρηση μπορεί να διαφημίσει με όλα τα μέσα όλες τις υπηρεσίες 
που παρέχει χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο καζίνο και τούτο μόνο 
εντός της ελεγχόμενης από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχής.

- Στα άρθρα 80 και 81 γίνεται αναφορά για την εξαίρεση των παιγνίων 
από το ΦΠΑ και την καταβολή φόρου 15% ανά μήνα από τον διαχειριστή 
προς το κράτος. Δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε φορολογία επί 
των κερδών του πελάτη από τα παίγνια του καζίνο. Δεδομένου ότι 
στην Κύπρο τα κέρδη από τυχερά παιγνίδια φορολογούνται και ότι ο 
διαχειριστής δύναται να αδειοδοτηθεί και για τέτοιου είδους παιχνίδια 
(πχ λαχεία, ιπποδρομιακά στοιχήματα, κλπ) κάτω από τις πρόνοιες των 
σχετικών νομοθεσιών, θα πρέπει να διασαφηνιστεί εάν τελικά ο πελάτης 
του καζίνο θα φορολογείται ή όχι.

- Πέραν των πιο πάνω θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται σαφές 
μέσα από τη νομοθεσία ότι το προσωπικό του καζίνο θα μιλά και την 
ελληνική γλώσσα, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την εργοδότηση του 
στο καζίνο. Παράλληλα οι οδηγίες για τους πελάτες τόσο για τα τραπέζια 
παιγνίου όσο και για τα παιγνιομηχανήματα θα πρέπει να αναγράφονται 
και στην ελληνική γλώσσα. 
- Τέλος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς, αυστηρές 
και αποτρεπτικές ποινές για όλους όσοι εμπλέκονται κατά οποιοδήποτε 
τρόπο στα θέματα αδειοδότησης, εποπτείας, δραστηριότητας και 
λειτουργίας του καζίνο, ως μέτρο διασφάλισης της ορθής λειτουργίας 
του καζίνο και της ορθής αντιμετώπισης των πελατών του καζίνο.»
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Ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Καταναλωτών είχε, την 
τριμηνία που πέρασε, 
συναντήσεις με αρμόδιους 
φορείς για συζήτηση 
θεμάτων που αφορούν τους 
καταναλωτές

Οι πιο σημαντικές ήταν οι συναντήσεις :

• Με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κο Γιώργο Λακκοτρύπη, με τον οποίο συζητήσαμε κυρίως 
θέματα που αφορούν τις τιμές των καυσίμων και συγκεκριμένα το γεγονός ότι οι μειώσεις των διεθνών τιμών δεν αντικατοπτρίζονται 
στις λιανικές τιμές στην Κύπρο.  Ο ΚΣΚ μετά τη συνάντηση εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση: 

«Αντιπροσωπεία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών  είχε σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό ΕΕΒΤ για το θέμα των πετρελαιοειδών.
Η πρόεδρος του ΚΣΚ, εξήγησε στον κύριο Υπουργό τις απόψεις του ΚΣΚ ότι δηλαδή δεν είμαστε ικανοποιημένοι  με την παρακολούθηση των τιμών 
των καυσίμων που γίνεται από το Υπουργείο και τούτο υποστηρίζεται και από τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή και μετέφερε τα ερωτηματικά των 
καταναλωτών αναφορικά με τις πολύ καθυστερημένες μειώσεις και τις ταχύτατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Έγινε συζήτηση σχετικά με τα θέματα αυτά και ο Υπουργός ανέφερε ότι μελετούνται  αλλαγές στο θέμα της παρακολούθησης των τιμών. Δήλωσε 
επίσης ότι μελετάται και το θέμα της άμεσης ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των πρατηρίων με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το θέμα 
της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

Το ΥΕΕΒΤ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί  στα πλαίσια της νομοθεσίας και θα γίνουν προσπάθειες για βελτίωση των παρατηρητηρίων τιμών σε 
μια προσπάθεια για καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή για να μπορέσει και ο ίδιος να αξιοποιήσει τις όποιες διαφορές υπάρχουν στις τιμές των 
καυσίμων. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις, στις οποίες ο ΚΣΚ θα μπορεί να καταθέτει απόψεις για το θέμα 
των καυσίμων. 

Η πρόεδρος του ΚΣΚ δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Ήταν μια καλή συνάντηση στην οποία ανταλλάξαμε απόψεις για το θέμα και ενημερώσαμε τον  
Υπουργό για τις ανησυχίες των καταναλωτών για το θέμα των καυσίμων. Διαπιστώσαμε ότι και ο Υπουργός προβληματίζεται σοβαρά σχετικά με  το 
θέμα αυτό. Βεβαίως το θέμα δεν έχει λήξει για τον ΚΣΚ αφού το θέμα των μειώσεων των τιμών, οι οποίες έρχονται στους καταναλωτές πάντοτε 
καθυστερημένα, παραμένει. Η θέση μας είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να επιδεικνύουν την αναγκαία ευαισθησία προς τον καταναλωτή 
και να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι τιμές για τον καταναλωτή να είναι οι πιο συμφέρουσες. Θα πολεμήσουμε οποιαδήποτε εκμετάλλευση 
των συνθηκών της αγοράς από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. Οι όποιες μειώσεις θα πρέπει να φτάνουν έγκαιρα στον καταναλωτή. Ο ΚΣΚ έχει 
προγραμματίσει και άλλες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, όπως η ΕΠΑ για περαιτέρω συζήτηση του θέματος, σε μια προσπάθεια να βρεθούν 
λύσεις υπέρ του καταναλωτή».

Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚ
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• Με την Πρόεδρο και τα μέλη της ΕΠΑ (Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού), με τους οποίους συζητήσαμε θέματα που αφορούν τη 
λειτουργία του ανταγωνισμού στην Κύπρο και την πιο αποτελεσματική παρέμβαση της ΕΠΑ στην ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού 
ώστε να ωφελήσει τους  καταναλωτές.

Ο ΚΣΚ μετά τη συνάντηση εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:

«Αντιπροσωπεία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είχε την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου συνάντηση με την Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΠΑ για 
να ενημερωθεί για τις αποφάσεις της και τις έρευνες που ανακοίνωσε πρόσφατα.

Η αντιπροσωπεία του ΚΣΚ υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος θα επιμείνει στην εφαρμογή της απόφασης της ΕΠΑ σχετικά με το γάλα και αναμένει ότι οι 
τιμές του προϊόντος, οι οποίες είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη, θα μειωθούν προς όφελος των καταναλωτών, δεδομένου μάλιστα ότι τώρα έχει 
μειωθεί και το κόστος τόσο του ηλεκτρισμού όσο και των μεταφορικών, τα οποία φαίνεται ότι, σύμφωνα με ισχυρισμούς των εμπλεκομένων στην 
αλυσίδα παραγωγής του γάλακτος, επηρεάζουν την τιμή.

Όσον αφορά τα πετρελαιοειδή ο Σύνδεσμος θα αναμένει την ολοκλήρωση της τομεακής έρευνας που ανακοίνωσε η ΕΠΑ, ώστε να εντοπιστούν 
τα κενά και οι αδυναμίες στον τομέα αυτό και να μπορέσει να λειτουργήσει και στον νευραλγικό αυτό τομέα ο ανταγωνισμός προς όφελος του 
καταναλωτή.

Τέλος, η αντιπροσωπεία του ΚΣΚ μετέφερε στην Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΠΑ το μήνυμα ότι η κοινωνία αναμένει αποτελεσματικότερο ρόλο εκ 
μέρους της Επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί ενίσχυση του ανταγωνισμού και καλύτερη λειτουργία της αγοράς στα καθημερινά προβλήματα 
που απασχολούν τους καταναλωτές. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που τα φαινόμενα υποδεικνύουν νόθευση του ανταγωνισμού και χειραγώγηση 
της αγοράς και των τιμών, πάντα εις βάρος των καταναλωτών, γι’ αυτό η παρέμβαση της ΕΠΑ στη διερεύνηση όλων των προβλημάτων είναι 
επιτακτική και θα πρέπει να της δοθούν όλα τα αναγκαία μέσα.

Η Πρόεδρος του ΚΣΚ δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση στην οποία μεταφέραμε τα μηνύματα και τις ανησυχίες 
των καταναλωτών, για τον τρόπο που λειτουργεί σε ορισμένους τομείς ο ανταγωνισμός στην Κύπρο, ενώ παράλληλα ενημερωθήκαμε από την 
Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΠΑ για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και ενέργειες που αναμένεται να γίνουν, καθώς και για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Επιτροπή στην προσπάθεια της για υλοποίηση του έργου της. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ΚΣΚ στηρίζει την ΕΠΑ και αναμένει ότι 
το ίδιο θα πράξει και η πολιτεία, ενισχύοντας την με προσωπικό, για να μπορέσει να διαδραματίσει τον πολύ σημαντικό ρόλο που της έχει ανατεθεί, 
να επιτηρεί δηλαδή τον Ανταγωνισμό, προς όφελος των καταναλωτών». 

Καταληκτικό Απόφασης ΕΠΑ για την «Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (Π.Ο.Α.) Δημόσια Λτδ για 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου αρ. 13(Ι)2008, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Διαβάστε πιο κάτω το καταληκτικό της πολυσέλιδης απόφασης της ΕΠΑ για το θέμα του φρέσκου γάλακτος, το οποίο ήταν ένα από τα 
θέματα που μας απασχόλησε στη συνάντηση:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ / ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ
Για τους πιο πάνω λόγους, ως αυτοί έχουν αναλυθεί στο αιτιολογημένο σκεπτικό της απόφασης, η Επιτροπή ομόφωνα:

1. Αποφάσισε ότι ο Π.Ο.Α. ως ένωση επιχειρήσεων παραβίασε:
152 ΔΕΕ απόφαση ημερομηνίας 8.11.1983 NV IAZ, Συλλ. 1983 σελ 3369, σκέψη 55.176
(Α) το άρθρο 3(1)(α) του Νόμου με την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους 
αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένους τυποποιημένους όρους καθορισμού των τιμών αγοράς του νωπού αγελαδινού 
γάλακτος,
(Β) το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου με την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους 
αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν την επιβολή ρητρών αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμού, και
(Γ) το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου με την εφαρμογή του μέτρου Ομαλής
Παραγωγής Γάλακτος (Ο.Π.Γ.).

2. Αποφάσισε ότι ο Π.Ο.Α., ως δεσπόζουσα επιχείρηση στη σχετική αγορά παραβίασε το άρθρο 6(1)(α) του Νόμου, με τον καθορισμό και / ή την 
επιβολή υπερβολικών και/ή αθέμιτων τιμών του νωπού αγελαδινού γάλακτος.

3. Υποχρεώνει τον Π.Ο.Α., ως ένωση επιχειρήσεων και ως επιχείρηση, να παύσει αμέσως τις διαπιστωθείσες ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις των 
άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) του Νόμου και να αποφύγει επανάληψη αυτών στο μέλλον.

4. Επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα στον Π.Ο.Α. αναφορικά με τις διαπιστωθείσες στο ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) 
και 6(1)(α) του Νόμου, ως ακολούθως:
• Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου που αφορά την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής 
διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένους τυποποιημένους όρους 
καθορισμού των τιμών αγοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €600.000 (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ).
• Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου που αφορά την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής 
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διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν την επιβολή ρητρών αποκλειστικότητας και μη 
ανταγωνισμού, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €600.000 (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ).
• Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου του 3(1)(β) του Νόμου που αφορά το μέτρο Ο.Π.Γ, την επιβολή διοικητικού προστίμου 
ύψους €100.000 (εκατόν χιλιάδων ευρώ).
• Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου που αφορά τον καθορισμό ή/και την επιβολή υπερβολικών και/ή 
αθέμιτων τιμών, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €800.000 (οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ).
Η Επιτροπή καλεί τον Π.Ο.Α. όπως, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλει σε αυτήν το πιο 
πάνω χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται συνολικά σε €2.100.000 (δύο εκατομμύρια εκατόν χιλιάδες ευρώ).
 

• Με τον Πρόεδρο, το μέλος και λειτουργούς της ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) όπου ζητήσαμε να ενημερωθούμε 
γιατί οι μειώσεις στους λογαριασμούς της ΑΗΚ είναι μικρότερες της μείωσης των διεθνών τιμών των καυσίμων και καταθέσαμε 
τις θέσεις μας σχετικά με τη «Συμφωνία Αποπληρωμής Συσσωρευμένου Υπολοίπου Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενεργείας» και άλλα 
σχετικά θέματα.

Μετά τη συνάντηση ο ΚΣΚ εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση:
«Αντιπροσωπεία του ΚΣΚ με επικεφαλής την Πρόεδρο του ΔΣ, κα Φρύνη Μιχαήλ, είχε τη Δευτέρα 19/1/2015 συνάντηση με τον Πρόεδρο και το 
Μέλος  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κύριους  Γιώργο Σιαμμά και Κύπρο Κυπριανίδη καθώς και αρμόδιους λειτουργούς.

Στη συνάντηση τα μέλη του ΚΣΚ αφού εξέφρασαν την άποψη ότι οι μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού δεν είναι ικανοποιητικές με βάση και τις 
διεθνείς τιμές των καυσίμων, ενημερώθηκαν για τον τρόπο υπολογισμού της ρήτρας καυσίμων που επιβάλλει η ΑΗΚ. Σύμφωνα με την ΡΑΕΚ και 
νοουμένου ότι θα συνεχίσει η σημερινή τάση στις διεθνείς τιμές, η μείωση στις τιμές του ηλεκτρισμού προβλέπεται ότι θα είναι μεγαλύτερη εντός 
των επόμενων μηνών.

Επίσης, τα μέλη του ΔΣ του ΚΣΚ εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη νέα «Συμφωνία Αποπληρωμής Συσσωρευμένου Υπολοίπου Λογαριασμού 
Ηλεκτρικής Ενεργείας», την οποία χρησιμοποιεί η ΑΗΚ με τη σύμφωνο γνώμη της ΡΑΕΚ. 
Ο ΚΣΚ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες αλλαγές στο νέο κείμενο που προέκυψε από τη διαβούλευση της ΡΑΕΚ με την ΑΗΚ προς 
όφελος των καταναλωτών. Για παράδειγμα δεν πρέπει να υπάρχει ρήτρα που να επιτρέπει στην ΑΗΚ να ζητά εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις  
από τους οικιακούς καταναλωτές. Οι διευκολύνσεις θα πρέπει να αφορούν τόσο τους καθυστερημένους όσο και τους νέους λογαριασμούς, αφού 
οι οικιακοί καταναλωτές τουλάχιστον, που ζητούν διευκολύνσεις πληρωμής, αδυνατούν να πληρώνουν μέρος των προηγούμενων οφειλών και 
ταυτόχρονα ολόκληρο το ποσό του νέου λογαριασμού, εξ ου και το αίτημα για διευκολύνσεις πληρωμής.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε θέματα που αφορούν την ενεργειακή φτώχια και στο διάταγμα  218/2013 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού με το οποίο ορίζει τις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και έγινε αναφορά στις δυσκολίες που 
παρατηρούνται στον ορισμό των «κρίσιμων περιόδων» οι οποίες δυνατόν να διαφέρουν για διαφορετικές κατηγορίες των ευάλωτων ομάδων.

Ο ΚΣΚ σημείωσε με ικανοποίηση την απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22/12/2014 για τη μη διακοπή της  σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 
όλες τις κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού Κ.Δ.Π. 218/2013, για την περίοδο 23 Δεκεμβρίου, 2014 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015 καθώς και για επανασύνδεση των ευάλωτων 
καταναλωτών των οποίων η παροχή πιθανό να έχει αποκοπεί για μη πληρωμή των οφειλών τους.

Ο ΚΣΚ πρότεινε επίσης, την αποφυγή της άμεσης διακοπής της παροχής ηλεκτρισμού σε οικιακά υποστατικά αλλά τη σταδιακή μείωση της μέχρι τη 
συμμόρφωση του καταναλωτή, κατόχου του υποστατικού, έναντι της ΑΗΚ. 

Η ΡΑΕΚ υποσχέθηκε να μεταφέρει τις θέσεις του ΚΣΚ στην επόμενη συνάντηση ΡΑΕΚ-ΑΗΚ.

Τα μέλη του ΚΣΚ ενημερώθηκαν και για τη διαδικασία υποβολής παραπόνου προς την ΡΑΕΚ, σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν κρίνει 
ικανοποιητική την ανταπόκριση της ΑΗΚ σε σχετικό αίτημα ή παράπονο του.

Η αντιπροσωπεία του ΚΣΚ έθεσε ξανά το θέμα του ψηλού λειτουργικού κόστους της ΑΗΚ, γεγονός που επιβαρύνει τους λογαριασμούς των 
καταναλωτών και την οικονομία γενικότερα και ζήτησαν την παρέμβαση της ΡΑΕΚ.

Μετά τη συνάντηση η κα Φρύνη Μιχαήλ δήλωσε ότι: «Η ΡΑΕΚ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε τη σημερινή συνάντηση». 
Σημείωσε επίσης «την αναθεώρηση της «Συμφωνίας Αποπληρωμής Συσσωρευμένου Υπολοίπου Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενεργείας», εκ μέρους της 
ΡΑΕΚ μετά από καταγγελία του Συνδέσμου μας.  Σίγουρα η νέα «συμφωνία» μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω προς όφελος των καταναλωτών  
Πέραν αυτού θεωρούμε ότι η ΡΑΕΚ θα πρέπει να ασκήσει επιπλέον πιέσεις στην ΑΗΚ για εξορθολογισμό των λειτουργικών της δαπανών, οι οποίες 
μπορεί να φέρουν σημαντικές  μειώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Γι’ αυτό και ο Σύνδεσμος τάσσεται εναντίον οποιασδήποτε αύξησης 
χρεώσεων για ΑΠΕ ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό. 
Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την όλη κατάσταση και να παρεμβαίνουμε όποτε κρίνεται σκόπιμο.» 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ10



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Δελτίο Τύπου Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για το θέμα 
των μειώσεων των  τιμών βασικών και άλλων καταναλωτικών 
αγαθών και υπηρεσιών

Ο ΚΣΚ έχοντας παρατηρήσει ότι παρ’ όλες τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων οι οποίες αγγίζουν το 20%, αλλά και του ηλεκτρισμού και 
άλλων παραμέτρων που αφορούν τόσο τις εισαγωγές προϊόντων, όσο και την παραγωγή και την κυκλοφορία τους στην Κυπριακή αγορά, δεν 
έχει υπάρξει καμία μείωση στις τιμές των προϊόντων για τον καταναλωτή, προχώρησε με την αποστολή επιστολής ζητώντας απαντήσεις για 
το θέμα από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Αποδέκτες της επιστολής είναι το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ και η ΠΟΒΕΚ, αλλά και ο Σύνδεσμος Υπεραγορών, τα μέλη των οποίων αποτελούν μέρος της 
αλυσίδας εισαγωγής/παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές.

Το κείμενο της επιστολής:

«Ο ΚΣΚ έχει παρατηρήσει ότι οι τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών στην Κύπρο παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές που υπήρχαν 
στην Κυπριακή αγορά τον Ιούνιο του 2014. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Από τότε μέχρι σήμερα οι λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών μειώθηκαν περίπου κατά 20%, ενώ μικρότερη μείωση καταγράφηκε και στις τιμές 
του ηλεκτρισμού.

Τα δυο αυτά στοιχεία κόστους αποτελούν, σύμφωνα με τις κατά καιρούς δηλώσεις επιχειρηματιών, σημαντικούς συντελεστές του λειτουργικού τους 
κόστους και συχνά τη δικαιολογία προκειμένου να αυξήσουν τις τιμές. 

Εκτός από τα πιο πάνω έχουν επίσης μειωθεί οι μισθοί και τα ημερομίσθια που επίσης αποτελούν σημαντικό συντελεστή κόστους.

Δυστυχώς δεν είδαμε μέχρι σήμερα οποιαδήποτε κίνηση προς μειώσεις των τιμών, πράγμα το οποίο θεωρούμε ως περιφρόνηση και έλλειψη 
σεβασμού προς τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι εκείνοι που  στηρίζουν τις επιχειρήσεις. 

Παρακαλούμε όπως έχουμε τις θέσεις σας επί του θέματος καθώς και τις προτάσεις σας προς τα μέλη σας για διόρθωση της στρεβλής αυτής 
κατάστασης κατά την τιμολόγηση που τείνει να γίνει θεσμός  στην κυπριακή αγορά.»

15/01/2015
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ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΣΚ
Είσαι Καταναλωτής; Έχεις Δικαιώματα! 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος είναι εδώ για να σε διαφωτίσει και να διαμεσολαβήσει για οτιδήποτε αφορά τον καταναλωτή. Μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 700 00 700 ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.katanalotis.org.cy

Αντικατάσταση κινητού τηλεφώνου μετά από 
διαμεσολάβηση του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών

Καταναλωτής απευθύνθηκε στον ΚΣΚ ότι πήρε το κινητό του δύο φορές 
για επιδιόρθωση για επανειλημμένο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και δεν 
επιδιορθώθηκε . 

Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ  διαμεσολάβησε με την εταιρεία και ο καταναλωτής κατάφερε να πάρει 
καινούργιο κινητό. Ο καταναλωτής μας ευχαρίστησε και έγινε μέλος μας.

Επιστροφή Χρημάτων για πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα με την παρέμβαση 
του ΚΣΚ
Πωλητές, οι οποίοι έκαναν πωλήσεις από πόρτα σε πόρτα, πώλησαν σε κυρία τηγάνι που δεν το χρειαζόταν και την πίεσαν 
να δώσει και προκαταβολή 200€. 

Ενέργεια:
Ο  ΚΣΚ επικοινώνησε με την εταιρεία και διαπίστωσε ότι η εταιρεία παρανομούσε, αφού δεν είχε έντυπο υπαναχώρησης, 
όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. Το έντυπο δίνει το δικαίωμα στον καταναλωτή να το συμπληρώσει εντός 15 ημερών από 
την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας, σε περίπτωση που μετανοιώσει ή δεν τον ικανοποιεί το προιόν και να του 
επιστραφούν τα χρήματα του πίσω, αφού επιστρέψει  το προϊόν. Η καταγγελία στάλθηκε στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 
Προστασίας Καταναλωτών του ΥΕΕΒΤ, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την 
επιστροφή των χρημάτων στην  κυρία.
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ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Των Ιωάννας Νικολάου
και Μαρίνας Δημητρίου 
Λειτουργών Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών

Επιστροφή προϊόντων

Καταναλωτής κατάγγειλε στον ΚΣΚ ότι εταιρεία πώλησης οικοδομικών υλικών 
του έφερε λάθος παραγγελία και αρνείτο να παραλάβει τη λάθος παρτίδα και 
να του παραδώσει το σωστό προϊόν, αλλά επίσης δεν του επέστρεφε ούτε τα 
χρήματα του. 

Ενέργεια:
Με την παρέμβαση του ΚΣΚ η εταιρεία παρέλαβε τη λάθος παραγγελία και 
έστειλε τα σωστά προϊόντα στον καταναλωτή.

Άρνηση εγγύησης για δυο χρόνια για ηλεκτρονική κονσόλα

Καταναλωτής αγόρασε μια ηλεκτρονική κονσόλα και όταν αντιμετώπισε πρόβλημα η εταιρεία αρνήθηκε να την 
επιδιορθώσει, με τη δικαιολογία ότι η εγγύηση που δίνουν είναι ένας χρόνος και ότι είχε λήξει. 

Ενέργεια:
Με την παρέμβαση του ΚΣΚ δόθηκε ακόμη ένας χρόνος εγγύηση και η κονσόλα επιδιορθώθηκε σε όρους εγγύησης.

*Σημείωση:
Βάση της νομοθεσίας τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν δύο χρόνια εγγύηση και ο καταναλωτής δικαιούται δωρεάν 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. 

Διακανονισμός μετά από διαμεσολάβηση του ΚΣΚ για χρεώσεις 
Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας

Καταναλωτής απευθύνθηκε στον ΚΣΚ αναφέροντας ότι αδυνατεί να πληρώσει τις χρεώσεις του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας και ότι είναι απαράδεκτη η αύξηση που μπήκε το έτος 2014. Ενώ, για το 2013 πλήρωσε 
€313, για το έτος 2014 κλήθηκε να πληρώσει €370. Ο καταναλωτής αποτάθηκε σε μας γιατί  έμενε μόνος του και 
έπαιρνε μόνο μια μικρή σύνταξη ως το μόνο εισόδημα. 

Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ επικοινώνησε με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας και καταφέραμε με διακανονισμό να πληρώνει ο 
παραπονούμενος με δόσεις όσα μπορεί.
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Παραχώρηση ενός επιπλέον χρόνου εγγύησης με την 
διαμεσολάβηση του ΚΣΚ
Καταναλωτής απευθύνθηκε στον ΚΣΚ αναφέροντας ότι αγόρασε ένα ηλεκτρικό φούρνο κουζίνας και αντιμετώπιζε 
συνεχώς προβλήματα και οι τεχνικοί αρνούνταν να τον αντικαταστήσουν ή να λύσουν το πρόβλημα. 

Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ μίλησε με την εταιρεία και κατάφερε να επιλυθεί το πρόβλημα δωρεάν και να δοθεί στον καταναλωτή 
επιπλέον εγγύηση ενός χρόνου.

Απόσυρση επικίνδυνου παιχνιδιού από την αγορά με την 
παρέμβαση και του ΚΣΚ

Καταναλωτής απευθύνθηκε στον ΚΣΚ ότι επικίνδυνο παιχνίδι σε μορφή ζώου, με μεταλλικό σκελετό επενδυμένο 
με  συνθετική γούνα το οποίο κάνει απότομες κινήσεις χορού, τραυμάτισε το μάτι παιδιού ενός έτους, το οποίο 
κινδύνευσε με απώλεια της όρασης του. Συγκεκριμένα, έκλεισε το βλέφαρο του παιδιού μέσα στις «δαγκάνες» 
του χεριού του ζώου και μεταφέρθηκε το παιδί αμέσως στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες 
απεγκλωβισμού του ματιού του.

Το παιχνίδι δεν είχε την απαραίτητη σήμανση ασφάλειας των παιχνιδιών (οδηγίες χρήσης, κινδύνους, απαγόρευση 
χρήσης σε παιδιά κάτω των 3 ετών) και εντοπίστηκε στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.

Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ έστειλε το παράπονο αμέσως με γραπτή επιστολή στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Εμπορίου που είναι η αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τα παιχνίδια που διατίθενται 
στην αγορά.

Η Υπηρεσία μετά τη λήψη και της επιστολής μας, έλαβε αμέσως τα δέοντα μέτρα για εντοπισμό του παιχνιδιού και 
μας απάντησαν γραπτώς τα εξής: «Όλες οι ποσότητες που εντοπίστηκαν δεσμεύτηκαν και λήφθηκαν δείγματα τα 
οποία στάληκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακό έλεγχο. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
ελέγχων, κατέδειξαν ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν συνάδει με πολλές παραμέτρους του σχετκού προτύπου 
ασφαλείας…. Η Υπηρεσία,μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί 
τους καταναλωτές για τους κινδύνους που εμπεριέχει το παιχνίδι και τους προτρέπει να το απομακρύνουν από 
τα παιδιά. Η ανακοίνωση στάληκε στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (για να σταλεί στα ΜΜΕ), σε συνδέσμους 
και οργανώσεις και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Περαιτέρω, εκδόθηκαν ειδοποιήσεις 
απόσυρσης στα σημεία όπου εντοπίστηκε το προιόν»

Επίσης η Υπηρεσία μας ευχαρίστησε που γνωστοποιήσαμε το συμβάν, το οποίο έγινε η αφορμή για να γίνει μια 
εκτενής έρευνα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, με στόχο την ασφάλεια των παιδιών.
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Εταιρεία δεν ανταποκρίνεται σε τηλεφωνήματα καταναλωτή

Ο ΚΣΚ έλαβε την πιο κάτω επιστολή:

«Σας στέλνω συνημμένα το συμβόλαιο το οποίο κάναμε με … για την παροχή του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
και την φόρμα την οποία μας δόθηκε για την επισκευή όταν τους πήραμε τον φορητό υπολογιστή ο οποίος ήταν 
ελαττωματικός από την αρχή.

 Όπως σας έχω ενημερώσει από το τηλέφωνο έχουμε πάρει πάρα πολλές φορές τηλέφωνο σε όλο αυτό το διάστημα 
και η μόνη απάντηση η οποία λαμβάνουμε είναι ότι δεν έχουν πάρει απάντηση από το κέντρο επισκευών ακόμα και 
όταν έχουν απάντηση θα μας ενημερώσουν. Έχουμε ζητήσει να μιλήσουμε με κάποιο υπεύθυνο και μας είπαν ότι δεν 
υπάρχει και να μας δώσουν κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορούμε να στείλουμε επιστολή.  Το τμήμα 
στο οποίο μας είπαν για να σταλεί η ηλετρονική διεύθυνση είναι το ίδιο με το τμήμα που επικοινωνούμε τηλεφωνικά.  
Με άλλα λόγια δεν μας δίνουν στοιχεία κάποιου υπεύθυνου του οποίου μπορούμε να μιλήσουμε και η απάντηση είναι 
πάντα η ίδια, «δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα και μόλις έχουμε ενημέρωση θα σας ειδοποιήσουμε».  

Να σας ενημερώσω όμως ότι εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τον οποίο και δεν 
έχουμε, και επίσης δεν ξέρουμε που βρίσκεται και δεν έχουμε ιδέα το πότε θα επισκευαστεί.  Προτείναμε επίσης να μας 
δοθεί καινούριος υπολογιστής αφού υπάρχει πρόβλημα, και μας είπαν ότι αυτό δεν ξέρουν αν μπορεί να γίνει γιατί οι 
υπολογιστές δεν είναι δικοί τους αλλά τους παίρνουν από την αντιπροσωπεία.  Ποια αντιπροσωπεία;  Έχουμε ζητήσει 
να μας δώσουν έστω κάποια στοιχεία επικοινωνίας της αντιπροσωπείας για να επικοινωνήσουμε εμείς οι ίδοι μαζί 
τους να δούμε τι γίνεται και ξανά μας είπαν ότι μόνο με την … μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο τηλέφωνο το οποίο 
αναγράφεται στο συνημμένο service order το οποίο σας στέλνω.

 Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να μάθουμε τι γίνεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά δυστυχώς δεν έχουμε 
καμία ανταπόκριση.  Παρακαλώ όπως μας βοηθήσετε με αυτή την υπόθεση για να λυθεί το συντομότερο».

Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ επικοινώνησε με την εταιρεία και επιστράφηκε στον καταναλωτή επιδιορθωμένος ο υπολογιστής χωρίς 
οποιαδήποτε χρέωση.
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Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011

Σύνοψη των αλλαγών στη νομοθεσία σήμανσης τροφίμων που 
εισάγονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 τέθηκε σε ισχύ τον 
Νοέμβριο του 2011, αλλά με σκοπό να δώσει αρκετό 

περιθώριο χρόνου στις επιχειρήσεις τροφίμων να 
προσαρμόσουν τις σημάνσεις τους, στις ετικέτες και τα 
περιτυλίγματα των τροφίμων, στις νέες απαιτήσεις που 

προβλέπει ο Κανονισμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε 
όπως αυτός τεθεί σε εφαρμογή τρία χρόνια μετά, δηλαδή τον 

Δεκέμβριο του 2014.
Οι νέες απαιτήσεις που καθιερώνει ο εν λόγω Κανονισμός έχουν ως κύριο στόχο την 
καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τρόφιμα που καταναλώνουν και 
συνοψίζονται ως ακολούθως: 

Των Φίλιππου Γεωργιάδη και Ηρόδοτου Ηροδότου Υγειονομικών Λειτουργών
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1. Καθορίζεται το ελάχιστο μέγεθος της γραμματοσειράς των 
υποχρεωτικών ενδείξεων. 

2. Ποτά που δεν περιγράφονται ως καφές ή τσάι και έχουν ψηλή 
περιεκτικότητα σε καφεΐνη (π.χ. κάποια ποτά ενέργειας) πρέπει 
να φέρουν στη σήμανση τους την υποχρεωτική ένδειξη  «Υψηλή 
περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συνιστάται για παιδιά ή εγκύους ή 
θηλάζουσες». 

3. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας / τελική ημερομηνία 
ανάλωσης πλέον δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με την ονομασία του τροφίμου και το καθαρό βάρος. 

4. Για τρόφιμα που έχουν καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, πρέπει η ονομασία του τροφίμου να 
συνοδεύεται από την ένδειξη «αποψυγμένο».

5. Προϊόντα κρέατος και προϊόντα αλιείας τα οποία μπορούν να 
δώσουν την εντύπωση ότι είναι παρασκευασμένα από ολόκληρο 
κομμάτι κρέατος ή ψαριού, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούνται 
από διαφορετικά κομμάτια συνδυασμένα με άλλα συστατικά, πρέπει 
να φέρουν την ένδειξη «μορφοποιημένο κρέας» ή «μορφοποιημένο 
ψάρι».

6. Σε προϊόντα κρέατος και αλιείας που έχουν τη μορφή τεμαχίου, 
ολοκλήρου σφαγίου ή ψαριού, μερίδας, φιλέτου κτλ, η ονομασία του 
τροφίμου πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη της παρουσίας πρόσθετου 
νερού εάν το πρόσθετο νερό υπερβαίνει το 5 % του βάρους του 
τελικού προϊόντος. 

7. Στα προϊόντα κρέατος και αλιείας που περιέχουν πρόσθετες 
πρωτεΐνες διαφορετικής ζωικής προέλευσης, η ονομασία του 
τροφίμου πρέπει να φέρει ένδειξη της παρουσίας των εν λόγω 
πρωτεϊνών και της προέλευσής τους.

8. Στα κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος και αλιείας η σήμανση 
πρέπει να φέρει ένδειξη της ημερομηνίας κατάψυξης.

9. Στη σήμανση των τροφίμων, η ονομασία συγκεκριμένων ουσιών 
που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες πρέπει να  τονίζεται με 
είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση της ονομασίας από το 
υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών, παραδείγματος χάριν 
μέσω του χρώματος του φόντου.
Επίσης, η εν λόγω απαίτηση επεκτείνεται και στα τρόφιμα που 
πωλούνται χωρίς να είναι συσκευασμένα, όπως αυτά που 
προσφέρονται στα εστιατόρια και ταχυφαγεία. Η σχετική πληροφορία 
πρέπει να αναγράφεται είτε σε πινακίδα κοντά στο τρόφιμο είτε 
στο μενού, αναλόγως της περίπτωσης. Σημειώνεται ότι τα κράτη 
μέλη μπορούν να απαιτούν επιπρόσθετα από τα αλλεργιογόνα, 
τα συστατικά και άλλες πληροφορίες στις πινακίδες / μενού. Στην 
Κύπρο αναμένεται ότι θα καθοριστούν και άλλες πληροφορίες ως 
υποχρεωτικές. 

10. Όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό τη μορφή τεχνολογικώς 
επεξεργασμένων νανοϋλικών πρέπει να αναγράφονται σαφώς στον 
κατάλογο των συστατικών.

11. Τα φυτικά έλαια πρέπει πλέον πάντα να αναφέρονται με την ειδική 
φυτική τους προέλευση και όταν πρόκειται για υδρογονωμένα έλαια, 
πρέπει πάντα να αναφέρεται κατά πόσο είναι πλήρως ή μερικώς 
υδρογονωμένο. 

12. Στη σήμανση των τροφίμων όπου ένα στοιχείο ή συστατικό που 
οι καταναλωτές αναμένουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά το σύνηθες 
ή είναι φύσει παρόν στο συγκεκριμένο τρόφιμο έχει αντικατασταθεί 

από διαφορετικό στοιχείο ή συστατικό, η επισήμανση πρέπει να 
φέρει σαφή αναγραφή του στοιχείου ή του συστατικού που έχει 
χρησιμοποιηθεί για τη μερική ή ολική αντικατάσταση του συνήθως 
χρησιμοποιούμενου ή φύσει παρόντος στοιχείου ή συστατικού 
πλησίον της ονομασίας του τροφίμου. Ένα παράδειγμα είναι τυριά 
όπου τα λιπαρά έχουν αντικατασταθεί μερικώς ή πλήρως από φυτικά 
λιπαρά. 

13. Με την προηγούμενη νομοθεσία, εξαιρούνταν από την 
υποχρεωτική ένδειξη της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας 
στη σήμανση τους οι προσυσκευασμένες ατομικές μερίδες παγωτών, 
καθώς και τα μη αλκοολούχα αναψυκτικά, οι χυμοί φρούτων, τα 
νέκταρ φρούτων και τα αλκοολούχα ποτά που είναι συσκευασμένα 
σε ιδιαίτερα δοχεία χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και τα 
οποία προορίζονται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής εστίασης. 
Πλέον οι εξαιρέσεις αυτές παύουν να ισχύουν. 

14. Με την προηγούμενη νομοθεσία, όσον αφορά τα κρέατα, η 
ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης στη σήμανση 
ήταν υποχρεωτική μόνο για το βόειο κρέας. Πλέον η ένδειξη αυτή 
γίνεται υποχρεωτική και για το κρέας από χοίρους, αιγοειδή, 
προβατοειδή και πουλερικά. Η ένδειξη είναι υποχρεωτική είτε το 
κρέας προέρχεται από χώρα εκτός είτε εντός της Ε.Ε. 

15. Για τον κιμά (από κρέας  οποιουδήποτε ζώου) καθίστανται 
υποχρεωτικές ενδείξεις για μέγιστο ποσοστό λίπους και αναλογία 
κολλαγόνου/πρωτεΐνης.

16. Εισάγονται απαιτήσεις για υποχρεωτικές ενδείξεις σήμανσης για 
τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που πωλούνται εξ αποστάσεως π.χ. 
μέσω του διαδικτύου. 

17. Από τον Δεκέμβριο του 2016 καθίσταται υποχρεωτική η 
ένδειξη της διατροφικής δήλωσης στη σήμανση των περισσότερων 
προσυσκευασμένων τροφίμων. Εξαιρούνται μεταξύ άλλων τα μη 
μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία 
κατηγορία συστατικών. 

Μεταξύ άλλων αλλαγών, απαιτείται πλέον διατροφική πληροφορία 
για το αλάτι, αντί του νατρίου.   

Η υποχρεωτική ένδειξη της Διατροφικής Δήλωσης εξακολουθεί να 
εφαρμόζεται στην περίπτωση που υπάρχει στο τρόφιμο διατροφικός 
ισχυρισμός ή ισχυρισμός υγείας.

Πέρα των πιο πάνω αλλαγών, ο νέος Κανονισμός περιέχει 
διατάξεις που  ενδέχεται, αφού μελετηθούν διεξοδικά ορισμένα 
θέματα, να καθιστούν στο εγγύς μέλλον ως υποχρεωτικές τις 
ακόλουθες επιπρόσθετες απαιτήσεις: 

i. Ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης και για 
κρέας από άλλα είδη ζώων, καθώς και για το γάλα, το γάλα και το 
κρέας ως συστατικό, τα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο 
συστατικό και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο του 
50% ενός τροφίμου κ.α. 

ii. Ένδειξη της χώρας καταγωγής ή τόπου προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού όταν δεν είναι ίδια με αυτή του τροφίμου, 
όταν αυτή δηλώνεται για το τρόφιμο.

iii. Στα  ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω του 1,2 % κατ’ 
όγκον, ένδειξη της ενεργειακής αξίας.

iv. Ενδείξεις σχετικά με τα  trans-λιπαρά, ή και  επιβολή περιορισμών 
στη χρήση αυτών.
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Φόρο  
Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Με βάση την διάλεξη του κύριου Αντρέα Συμεού (Λέκτορα  στο 
πανεπιστήμιο Νεάπολις)

Η ακίνητη ιδιοκτησία ήταν πάντα εύκολη λεία για φορολογικούς 
σκοπούς. Στην Κύπρο, την περίοδο της τουρκοκρατίας η κτηματική 
φορολογία («μαλιές», ή «δεκάτη») αποτελούσε ένα από τους πιο 
σημαντικούς πόρους του δημόσιου ταμείου.
Βασικός στόχος του περί Εγγραφής και Εκτίμησης Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας Νόμου του 1907 (Registration and Valuation Law of 
1907) ήταν η καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας, με σκοπό την 
επιβολή φορολογίας.
Η εφαρμογή του νόμου καθυστέρησε λόγω των αντιδράσεων που 
προκλήθηκαν.

Η φορολόγηση των ακινήτων σήμερα γίνεται με διάφορους τρόπους 
και εξακολουθεί να είναι μια σημαντική πηγή κρατικών εσόδων αλλά, 
συνάμα και άγχος για όλους εμάς τους καταναλωτές, που ιδιαίτερα 
αυτές τις πολύ δύσκολές στιγμές που ζούμε όλοι μας, να έχουμε και 
το βραχνά των τόσων φόρων που πρέπει να πληρώσουμε.

Εκτιμήσεις Ακινήτων και ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

ΕΦ ΑΠΑΞ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ: 
ΦΠΑ για οικοδομές: 19% (Για πρώτη κατοικία, μέχρι 275 τ.μ. 
πληρώνεται μειωμένος συντελεστής- 5%- για τα πρώτα 200 τ.μ.)
Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών: Πληρώνεται από τον πωλητή κατά 
την μεταβίβαση της περιουσίας (20% πάνω στο καθαρό κέρδος)
Μεταβιβαστικά τέλη: Πληρώνονται από τον αγοραστή κατά την 
μεταβίβαση της περιουσίας (3-8%, κλιμακωτά, ανάλογα με την αξία 
της περιουσίας)

ΕΤΗΣΙΟΙ ΦΟΡΟΙ
Δημοτικά τέλη: Εισπράττονται από τους Δήμους με βάση τον περί 
Δήμων Νόμο 111/1985
Κοινοτικά τέλη: Εισπράττονται από τις κοινότητες (χωριά) με βάση 
τον περί Κοινοτήτων Νόμο 86(Ι)/1999
Αποχετευτικά τέλη: Εισπράττονται από τα Συμβούλια Αποχετεύσεων 
με βάση  τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο 1/1971
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας: Εισπράττεται από το Κράτος με 
βάση τον περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας νόμο 24/1980, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 16.5.80 και στον οποίο έγιναν διάφορες 
τροποποιήσεις
Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας είχε μέχρι και το 2014 σαν βάση την 
αγοραία αξία 1.1.1980 

ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Ιδιοκτήτης είναι το πρόσωπο το οποίο δικαιούται να εγγραφεί σαν 
ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας είτε είναι εγγεγραμμένος είτε όχι π.χ.
1. Αγοραστής  μονάδας σε ενιαία ανάπτυξη, ο οποίος εξόφλησε το 
τίμημα πώλησης, αλλά ο πωλητής αδυνατεί να του μεταβιβάσει 
επειδή δεν έχουν εκδοθεί εκσυγχρονισμένοι τίτλοι.
2. Κληρονόμος αποθανόντος εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη
3.Ιδιοκτησία που απαλλοτριώθηκε δεν θεωρείται ότι ανήκει στον 
ιδιοκτήτη, έστω και αν είναι ακόμα εγγεγραμμένη στο όνομα του.

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Το Κτηματολόγιο δίδει στο Γραφείο Εσωτερικών Προσόδων μόνο τα 
ονόματα των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών και όχι των αγοραστών οι 
οποίοι δεν έχουν ακόμα τίτλο
Στις περιπτώσεις των developers αυτοί πληρώνουν ψηλότερα rates 
και στη συνέχεια ζητούν από τους αγοραστές να τους επιστρέψουν 
όσα πλήρωσαν
Όταν τελικά εκδοθούν οι τίτλοι και η ακίνητη ιδιοκτησία μεταβιβασθεί 
στο όνομα αγοραστή ο αγοραστής, δικαιούται να ζητήσει επιστροφή 
του φόρου αι στο βαθμό που αυτός υπερβαίνει τον φόρο που κανονικά 
θα πλήρωνε ο αγοραστής αν ο τίτλος ήταν στο όνομα του  

ΜΕΤΑΚΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Στην περίπτωση  ακίνητης ιδιοκτησίας  πάνω στην οποία έχουν 
ανεγερθεί και πωληθεί οικοδομές, για τις οποίες 
δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ή έχουν εκδοθεί τίτλοι, αλλά δεν έχουν 
μεταβιβαστεί στο όνομα του αγοραστή ο ιδιοκτήτης μπορεί  να 
υποβάλλει στο Διευθυντή κατάσταση στην οποία φαίνονται: 
τα στοιχεία του αγοραστή 
η ημερομηνία παράδοσης  κατοχής στον αγοραστή 
το ποσοστό  επί του συνολικού εμβαδού των οικοδομών και της γης 
που αναλογεί στην πωληθείσα μονάδα

Σε τέτοια περίπτωση η υποχρέωση καταβολής του φόρου μεταφέρεται 
στον αγοραστή
Αν ο ιδιοκτήτης παραλείψει να υποβάλει έγκαιρα κατάσταση καθίσταται 
υπόχρεος σε καταβολή του φόρου
Μέχρι το 2012 οι συντελεστές φορολογίας ήσαν πολύ χαμηλοί
Σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν πλήρωναν ΦΑΙ
Από το 2013 οι συντελεστές, με απαίτηση της ΤΡΟΪΚΑ αυξήθηκαν, ώστε 
να καλυφθεί συγκεκριμένο ποσό για τον κρατικό προϋπολογισμό 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ (-2012)
• Από €0 μέχρι €120,000    0‰ 
•  Ολική αξία από €120,001  μέχρι €170,000  4‰ 
•  Ολική αξία από  €170,001 μέχρι  €300,000  5‰ 
•  Ολική αξία από  €300,001 μέχρι €500,000  6‰ 
•  Ολική αξία από €500,001 μέχρι €800,000  7‰ 
•  Ολική αξία από  €800,001   8‰  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ (έτη 2013-14)
• Ολική αξία από  ΜΗΔΕΝ μέχρι €40.000*  6,0‰*
• Ολική αξία από €40.001 μέχρι €120.000  8,0 ‰
• Ολική αξία από €120.001 μέχρι €170.000  9,0 ‰
• Ολική αξία από €171.001 μέχρι €300.000  11,0 ‰
• Ολική αξία από €300.001 μέχρι €500.000  13,0 ‰ 
• Ολική αξία από €500.001 μέχρι €800.000  15,0‰ 
• Ολική αξία από €800.001 μέχρι €3.000.000  17,0‰ 
• Ολική αξία από €3.000.001 και άνω   19,0‰ 

*Τα πρόσωπα των οποίων η συνολική ακίνητη ιδιοκτησία δεν 
υπερβαίνει τις €12.500 δεν υπόκεινται σε φόρο 
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Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου ΕΕ Πάφου   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
(2013)

Ο Α είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της πιο κάτω ακίνητης 
ιδιοκτησίας:
• Χωράφι αγοραία αξία 1.1.1980   €2.000
• Οικόπεδο αγοραία αξία 1.1.1980 €10.000
• Διαμέρισμα  αγοραία αξία 1.1.1980  €20.000
• Κατοικία  αγοραία αξία 1.1.1980 €100.000        

ΟΛΙΚΟ                                                                    €132.000

θα πρέπει να καταβληθεί φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας στο συνολικό 
ποσό της αγοραίας αξίας σε τιμές 1.1.1980, ήτοι στο ποσό των  
€132.000

• €40.000   x 6 ‰=  €240 
• €80.000   x 8 ‰=  €640
• €12.000   x 9,0‰=  €108
      € 132.000    €988

Επειδή οι εκτιμήσεις του 1980 είναι απηρχαιωμένες αποφασίστηκε η 
διενέργεια νέας γενικής επανεκτίμησης σε αξίες του 2013 με στόχο 
την δικαιότερη κατανομή της φορολογίας.
• Η γενική επανεκτίμηση ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, όμως 
 καθυστέρησε λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών
• Κατ απαίτηση της ΤΡΟΪΚΑ η επανεκτίμηση επισπεύσθηκε και 
 συμπληρώθηκε το 2014, με συνοπτικές διαδικασίες.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ
• Δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για διόρθωση 
 λάθους
• Δεν πληρώνονται δικαιώματα για την υποβολή τέτοιας αίτησης

ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Το Κτηματολόγιο θα δέχεται ενστάσεις για την εκτίμηση μέχρι και 
24/1/2015

Ο ενιστάμενος πρέπει να πληρώσει τα πιο κάτω δικαιώματα:
• Για εκτιμήσεις μέχρι €100,000:  €37.50
• Από €101,000 – €500,000:   €75.00
• Από €500,001- €1,000,000:  €150.00
• Πάνω από €1,000,000:   €375.00
• Συν τα έξοδα του δικού του εκτιμητή

ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ (άρθρο 68)
Κάθε εκτίμηση ή επανεκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας διενεργείται 
από εκτιμητή ή εκτιμητές που διορίζονται για το σκοπό αυτό από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

(2) Κάθε πρόσωπο που διορίστηκε ως εκτιμητής πρέπει να ορκιστεί 
ενώπιον μέλους του Δικαστηρίου
Στην πράξη οι  εκτιμητές που διορίζονται είναι υπάλληλοι του 
Κτηματολογίου. 

Θερμές ευχαριστίες στον ομιλητή  μας για την τόσο επικοδομητική  
και παραστατική ομιλία του όσο και τους δημότες  της πόλης μας για 
την αθρόα προσέλευση τους.

ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ (άρθρο 18)

Κανένα  δημoτικό τέλoς δεν εισπράττεται  για τις πιο κάτω ιδιoκτησίες:
• δημόσιοι χώροι ταφής (vεκρoταφεία),
• εκκλησίες, παρεκκλήσια, τεμέvη, oικήματα ή κτίρια τα oπoία είvαι 
 αφιερωμέvα απoκλειστικά στην άσκηση δημόσιας λατρείας,
• υπoστατικά που  χρησιμoπoιoύνται σαν δημόσια voσoκoμεία,
• δημόσια σχoλεία
• ακίνητη  ιδιoκτησία που ανήκει στηv Δημoκρατία ή σε 
 oποιovδήπoτε δήμo,
• που χρησιμοποιείται σαν πρεσβεία ξένου κράτους ή σαν κατοικία 
 του πρέσβυ
• τόποι κoιvής voμής
• κοινοτική ιδιοκτησία.



ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στο άρθρο αυτό έχουμε μαζέψει για 
εσάς διάφορες περιπτώσεις παρόμοιας 
φύσης, στις οποίες δικαστήρια σε 
Κύπρο, Ελλάδα αλλά και το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο εξέδωσαν αποφάσεις υπέρ 
των καταναλωτών σε υποθέσεις τους 
εναντίον τραπεζών.

Περί οικονομικού εξαναγκασμού ο 

λόγος...

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2014 το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 
εξέδωσε μια απόφαση υπέρ καταναλωτή και εναντίον τραπεζικού 
Ιδρύματος για οικονομικό εξαναγκασμό. 

Οι ενάγοντες (καταναλωτές) αξίωσαν το ποσό των €64.995,83 ως 
ποσό το οποίο εισπράχθηκε από το τραπεζικό ίδρυμα παράνομα ή και 
χωρίς νόμιμη αιτία ή και υπό συνθήκες εκβιασμού ή εξαναγκασμού 
ή και χωρίς αντάλλαγμα. 

Πιο συγκεκριμένα οι Ενάγοντες σύναψαν γραπτή σύμβαση δανείου 
ύψους €300,000 η οποία συμφωνία προέβλεπε αποπληρωμή 
εντός 15 ετών με 60 τριμηνιαίες δόσεις των €8.566,88 και ποσοστό 
επιβάρυνσης 8,013%.  Υπήρχε όρος στο συμβόλαιο ο οποίος 
προνοούσε ότι οι ενάγοντες δικαιούνται  πρόωρη εξόφληση του 
δανείου, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την λήξη της συμφωνίας, με 
την επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερματισμού προς το τραπεζικό 
ίδρυμα.  Ο ίδιος όρος επίσης, προέβλεπε ότι σε τέτοια περίπτωση 
οι ενάγοντες θα δικαιούνταν μείωση του συνολικού κόστους της 
πίστωσης με την επιφύλαξη της αφαίρεσης από την τράπεζα των 
διοικητικών εξόδων.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Της Γεωργίας Λαβίθη
Νομικής Λειτουργού ΚΣΚ

Μετά από την πάροδο 2 μηνών οι ενάγοντες με γραπτή ειδοποίηση 
τους προς την τράπεζα, την ενημέρωσαν ότι πρόκειται να εξοφλήσουν 
το υπόλοιπο και να τερματίσουν την σύμβαση. Η τράπεζα αξίωσε 
από τους Ενάγοντες την καταβολή του ποσού των €369.000 για 
την εξόφληση του υπολοίπου του δανείου, το οποίο δάνειο εκείνη 
τη χρονική στιγμή δεν υπέρβαινε τις €304.004,17. Οι Ενάγοντες 
ζήτησαν από την τράπεζα να δεχτεί την καταβολή του πραγματικά 
οφειλόμενου τόκου για την εξόφληση του δανείου. Όμως η τράπεζα 
παράνομα, αυθαίρετα και εκβιαστικά αρνείτο να αποδεχθεί  εξόφληση 
με το πραγματικά οφειλόμενο ποσό όπως επίσης, αρνείτο να προβεί 
σε οιανδήποτε διαπραγμάτευση για μείωση του και δήλωνε ότι αν δεν 
καταβάλλετο το ποσό των €369.000 δεν θα προέβαινε σε εξάλειψη 
της υποθήκης. 

Οι Ενάγοντες εξαναγκάστηκαν να πληρώσουν το επιπλέον ποσό των 
€64.995,83 το οποίο εισπράχθηκε από την τράπεζα αχρεωστήτως 
και μετά από εξαναγκασμό ή και εκβιασμό.  Έτσι ζήτησαν από το 
Δικαστήριο την επιστροφή του εν λόγω ποσού με τόκο 8,013% από 
τις 30.06.10 μέχρι εξοφλήσεως. 
Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι σ’ αυτή την υπόθεση δεν προκύπτει από 
τους σχετικούς όρους της σύμβασης πως έγινε κάποια προσπάθεια 
από πλευράς συμβαλλομένων να υπολογίσουν να καθορίσουν εκ 
των προτέρων τη ζημιά την οποία θα υφίσταντο η τράπεζα από τυχόν 
πρόωρη εξόφληση του δανείου. Δεν υπάρχει καθόλου αναφορά σε 
ποσοστά, αριθμούς, ποσά ή υπολογισμούς. 

Η πλευρά των Εναγόντων επικαλέστηκε στην αγωγή της, τον 
οικονομικό εξαναγκασμό σε σχέση με την καταβολή του ποσού 
ύψους €64.995,83 ως διοικητικά έξοδα.  Η ερμηνεία του οικονομικού 
εξαναγκασμού αποσαφηνίζεται δεόντως στην υπόθεση Το πλοίο  
«Παναγία Μυρτιδιώτισσα»  v Εμμανουήλ Σιδηρόπουλου και 
Δημήτρη Ζανέττου (1998) 1(Β) ΑΑΔ 1000, ως ακολούθως: « Ο όρος 
«εξαναγκασμός» που αναφέρεται στο άρθρο 15 του Περί Συμβάσεως 
Νόμου Κεφ.149, αναιρεί την  «ελεύθερη συναίνεση», αλλά όπως είναι 
διατυπωμένος ο νόμος μας, δεν καλύπτει απειλές στις επιχειρήσεις ή 
στο εμπόριο. Οι μετέπειτα εξελίξεις που σημειώθηκαν στον αγγλικό 
νόμο στον τομέα αυτό αναφέρονται στην Universe Tankships v ITF 
και μας φέρνουν στο δόγμα του οικονομικού εξαναγκασμού που 
είναι αποτέλεσμα και έκφραση του δικαίου της επιείκειας που οδηγεί 
και αυτό σε ακύρωση της σύμβασης αν ανατρέπει την ελεύθερη 
βούληση του εξαναγκασθέντος. Το δόγμα αυτό σαν δόγμα του 
δικαίου της επιείκειας εφαρμόζεται κατά συνέπεια και στην Κύπρο 
και καλύπτει τις εμπορικές συναλλαγές και εμπορικές συμβάσεις.  

Από τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης προκύπτει ότι οι Ενάγοντες 
είχαν τύχει έγκρισης δανειοδότησης από άλλο τραπεζικό ίδρυμα, 
ύψους €900.000 με το ίδιο επιτόκιο που χρεώνονταν από την επίδικη 
τράπεζα. Το γεγονός αυτό ήταν εν γνώσει της τράπεζας ότι οι ενάγοντες 
επείγονταν για την εξάλειψη της υποθήκης, αυτό προκύπτει και από 
την παραδοχή μάρτυρα της τράπεζας. Επομένως, η πλευρά των 
Εναγόντων δεν είχε εναλλακτική οδό παρά να πληρώσει το ποσό που 
ζήτησε η τράπεζα, ήτοι το ποσό των €64.995,83 για να αποδεσμευτεί 
το ακίνητο της διαφορετικά θα έχανε την δανειοδότηση από το άλλο 
Τραπεζικό Ίδρυμα. 

Το Δικαστήριο τόνισε ότι οι συνθήκες της υπόθεσης οδηγούν 

αβίαστα στο συμπέρασμα ότι οι Ενάγοντες είχαν υποστεί οικονομικό 
εξαναγκασμό για να καταβάλουν το υπέρογκο ποσό που τους 
ζητείτο, ως διοικητικά έξοδα, για δύο μήνες δανεισμού. Είχαν άμεση 
ανάγκη την εξάλειψη της υποθήκης του κτήματος τους, το οποίο ήταν 
υποθηκευμένο προς εξασφάλιση δανείου στο εναγόμενο Τραπεζικό 
Ίδρυμα, γεγονός που η γενική διευθύντρια της τράπεζας γνώριζε 
πολύ καλά και το χρησιμοποίησε προς όφελος της τράπεζας, κάτι 
που μπορούσε να πράξει, πλην όμως είχε ξεπεράσει το ευλόγως και 
αντικειμενικά αποδεκτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σύμφωνα με την 
νομολογία, δικαιούται η πλευρά που εξαναγκάζεται στην καταβολή 
κάποιου ποσού. 

Εν κατακλείδι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εν λόγω αγωγή 
τυγχάνει επιτυχίας και έτσι έκδωσε απόφαση υπέρ των Εναγόντων 
και εναντίον της Εναγομένης τράπεζας για το ποσόν των €64.995,83 
πλέον νόμιμο τόκο από 14/10/14.  

ΕΛΛΑΔΑ: Περί δικαίου αίσθημα των 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών…

Αυξανόμενο είναι το ποσοστό επιτυχίας της  αποκοπής χρεών 
των καταναλωτών από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Για δική σας 
πληροφόρηση σας παραθέτουμε μερικές σημαντικές αποφάσεις: 
• Το Ειρηνοδικείο Αθηνών μετά από αίτηση εξηνταδιάχρονης 
 ανάπηρης συνταξιούχου του Ι.Κ.Α η οποία καλείτο να καταβάλει 
 σε διάστημα 19 ετών, ποσό ύψους €54.000, έναντι συνολικών 
 οφειλών €176.000, διαγράφηκε με απόφαση του δικαστηρίου το 
 70% των πιο πάνω οφειλών, ήτοι €122.000.
• Το Ειρηνοδικείο Πειραιώς μετά από αίτηση εξηνταοκτάχρονου, 
 έγγαμου, συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου ο οποίος δεν 
 κατείχε ακίνητη περιουσία και με σύνταξη συνολικού ύψους 
 €1.328, καλείτο να καταβάλει το ποσό των €500 μηνιαίως για 
 τέσσερα χρόνια. Παράλληλα απαλλάχτηκε από το υπόλοιπο των 
 οφειλών του, συνολικού ύψους €121.000, δηλαδή το Δικαστήριο 
 διάγραψε το 83,5% των οφειλών του. 
• Το Ειρηνοδικείο Αθηνών μετά από αίτηση δημοσίου υπαλλήλου 
 ηλικίας 61 ετών με καθαρές μηνιαίες απολαβές €1.615 και της 
 συζύγου €300 και σύνολο οφειλών €257.531,47, αποφάσισε ότι 
 ο αιτητής θα καταβάλει το ποσό των €1.000 μηνιαίως για διάστημα 
 τεσσάρων ετών και μετέπειτα το ποσό των €495,83 μηνιαίως για 
 χρονικό διάστημα δέκα ετών. Με αυτό τον τρόπο θα αποπληρώσει 
 στους πιστωτές του το ποσό των €107.500 και θα απαλλαγεί από 
 το υπόλοιπο των οφειλών του, δηλαδή υπέστη διαγραφή χρέους 
 60%.  
• Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης μετά από αίτηση ζεύγους με 
 δύο παιδιά, που είχε χρέη σε πέντε τράπεζες συνολικού ύψους 
 €147.842,74 και με μηνιαίο εισόδημα ύψους €2.700, αποφάσισε 
 μείωση του χρέους στο ποσό των €83.501. Επομένως οι Αιτητές 
 υποχρεούνται τα πρώτα τέσσερα χρόνια να καταβάλουν σε 
 μηνιαία βάση το ποσό των €500 σε όλες τις τράπεζες και τέσσερα 
 χρόνια μετά δηλαδή από τον Σεπτέμβριο του 2015, θα αρχίσει 
 την καταβολή δόσεων ύψους €291,67 μηνιαίως για 17 χρόνια 
 προς διάσωση της κατοικίας του. 
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Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Καταχρηστικές 
Ρήτρες σε συμβάσεις συναφθείσες 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή σε 
ξένο συνάλλαγμα (ελβετικό φράγκο) 
Arpad Kasler and Hajnalka Kaslerne 
Rabai v OTP Jelzalongbank Zrt 

Η υπόθεση αυτή αφορά καταχρηστικές ρήτρες σε σύμβαση μεταξύ 
Τραπεζικού Ιδρύματος και καταναλωτών. Συγκεκριμένα αφορά 
την ερμηνεία των άρθρων 4.2, 6.1 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993. 

Το αντικείμενο της αίτησης αφορά καταχρηστικές ρήτρες σχετικά με 
την εφαρμογή συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την απόδοση δανείου 
συνομολογηθέντος σε ξένο νόμισμα. 

Στις 29 Μάιου 2008 οι οφειλέτες συνήψαν με την εν λόγω τράπεζα, 
«σύμβαση ενυπόθηκου δανείου σε ξένο νόμισμα». Σύμφωνα με 
το σημείο Ι/1 της σύμβασης η τράπεζα όφειλε να χορηγήσει στους 
οφειλέτες δάνειο ύψους 14.400.000 ουγγρικών φιορινιών, ενώ 
διευκρινιζόταν ότι το ύψος του δανείου στο ξένο νόμισμα ορίζεται 
βάσει της τιμής αγοράς του ξένου νομίσματος που εφάρμοσε η 
τράπεζα κατά το χρόνο αποδεσμεύσεως των κεφαλαίων. Επίσης 
κατά το σημείο Ι/1 συμφωνήθηκε ότι μετά την αποδέσμευση των 
σχετικών κεφαλαίων, το χορηγηθέν δάνειο, οι τόκοι και τα έξοδα 
της διαδικασίας, καθώς και οι τόκοι υπερημερίας και τα λοιπά έξοδα 
υπολογίζονται στο ξένο νόμισμα. 

Βάσει της τιμής αγοράς ελβετικού φράγκου που εφάρμοσε η 
τράπεζα κατά τον χρόνο αποδεσμεύσεως των κεφαλαίων, το ύψος 
του δανείου ορίσθηκε σε 94.240,84 ελβετικά φράγκα. Οι οφειλέτες 
όφειλαν να αποδώσουν το δάνειο εντός 25 ετών, με μηνιαίες δόσεις 
που θα καθίσταντο ληξιπρόθεσμες την τέταρτη ημέρα εκάστου μηνός. 

Σύμφωνα με το σημείο ΙΙ της εν λόγω σύμβασης το δάνειο 
αυτό επιβαρύνθηκε με ονομαστικό επιτόκιο 5,2% το οποίο, 
προσαυξανόμενο με διαχειριστικά έξοδα της τάξεως του 2,04% 
αντιστοιχούσε σε συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο 7,43% κατά 
τον χρόνο της συνάψεως της συμβάσεως δανείου.

Επιπρόσθετα, κατά το σημείο ΙΙ/2 της συμβάσεως προνοούσε ότι «ο 
δανειστής καθορίζει το ποσό έκαστης των οφειλομένων δόσεων σε 
ουγγρικά φιορίνια βάσει της τιμής πωλήσεως του ξένου νομίσματος 
που θα έχει εφαρμόσει η τράπεζα την προηγούμενη της ημέρας κατά 
την οποία η δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη. 

Οι οφειλέτες άσκησαν αγωγή κατά της τράπεζας υποστηρίζοντας ότι 
η ρήτρα ΙΙ/2 της συμβάσεως ήταν καταχρηστική. Επίσης επεσήμαναν 
ότι η συγκεκριμένη ρήτρα συνεπάγεται για την τράπεζα μονομερές 
και αδικαιολόγητο πλεονέκτημα. 

Το πρωτόδικο Δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή, η οποία εν συνεχεία 
επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό.

Η τράπεζα άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως του 
δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, 
και υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι στον βαθμό που η ρήτρα ΙΙΙ/2 της 
παρέχει την δυνατότητα να εισπράττει ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην 
αντιπαροχή που της οφείλεται για το χορηγηθέν στους οφειλέτες 
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δάνειο σε ξένο νόμισμα και εξυπηρετεί την κάλυψη των εξόδων 
με τα οποία επιβαρύνεται το πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο των 
συναλλαγών του για την αγορά συναλλάγματος, εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της προβλεπόμενης από το άρθρο 209 παράγραφος 
4, του Αστικού Κώδικα της Ουγγαρίας και ως εκ τούτου εκφεύγει 
του ελέγχου καταχρηστικότητας που προβλέπει το άρθρο 209, 
παράγραφος 1 του εν λόγω κώδικα.  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολήθηκε με το άρθρο 4, παράγραφο 
2 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές και αποφάνθηκε ότι: 

1. «οι όροι «κύριο αντικείμενο» καλύπτουν ρήτρα συμβάσεως 
 δανείου συνομολογηθείσας σε ξένο νόμισμα και συναφθείσας 
 μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή, η οποία δεν αποτέλεσε 
 αντικείμενο ατομικής διαπραγματεύσεως, όπως η επίμαχη στην 
 υπόθεση της κύριας δίκης, δυνάμει της οποίας η τιμή πωλήσεως 
 του ξένου νομίσματος εφαρμόζεται προς τον σκοπό του 
 υπολογισμού των δόσεων αποπληρωμής του δανείου, μόνο 
 σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η εν λόγω ρήτρα ορίζει κύρια 
 παροχή της συμβάσεως αυτής και η οποία, ως τέτοια, χαρακτηρίζει 
 τη σύμβαση, πράγμα το οποίο απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να 
 ελέγξει λαμβανομένης υπόψη της φύσεως, της όλης οικονομίας 
 και των ρητρών της συμβάσεως, καθώς και πραγματικού πλαισίου 
 της. Τέτοιου είδους ρήτρα, στον βαθμό που επιβάλλει στον 
 καταναλωτή υποχρέωση καταβολής, στο πλαίσιο αποδόσεως του 
 δανείου, των ποσών που απορρέουν από τη διαφορά μεταξύ 
 της τιμής πωλήσεως και της τιμής αγοράς του ξένου νομίσματος, 
 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχει «αμοιβή» το ανάλογο ή μη της 
 οποίας ως ανταλλάγματος για την παροχή του δανειστή δεν 
 μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκτιμήσεως του καταχρηστικού 
 της χαρακτήρα, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 2, της Οδηγίας 
 93/13».  

2. «Το άρθρο 4, παράγραφος 2, της Οδηγίας 93/13 έχει την έννοια 
 ότι όσον αφορά συμβατική ρήτρα, όπως η επίμαχη στην 
 υπόθεση της κύριας δίκης, η απαίτηση περί σαφούς και κατανοητής 
 διατυπώσεως των ρητρών επιβάλλει όχι μόνο οι ρήτρες να είναι 
 διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό για τον καταναλωτή 
 από γραμματική άποψη, αλλά επιπλέον η σύμβαση να εκθέτει κατά 
 τρόπο διαφανή την ακριβή λειτουργία του μηχανισμού μετατροπής 
 του ξένου νομίσματος που προβλέπει η επίμαχη ρήτρα καθώς και 
 τη σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου μηχανισμού και του 
 μηχανισμού που προβλέπουν άλλες ρήτρες σχετικά με την 
 αποδέσμευση του δανείου, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να 
 εκτιμήσει, βάσει των σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τις 
 οικονομικές συνέπειες που τα ανωτέρω συνεπάγονται γι’ αυτόν». 

3. «Το άρθρο 6, παράγραφος 1 της Οδηγίας 93/13 έχει την έννοια ότι, 
 σε περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, κατά την οποία 
 σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή 
 δεν μπορεί να εξακολουθήσει να υπάρχει μετά την κατάργηση 
 της καταχρηστικής ρήτρας, η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι δεν 
 αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που επιτρέπει στον εθνικό δικαστή να 
 θεραπεύσει την ακυρότητα της καταχρηστικής διά της εφαρμογής 
 αντ’ αυτής εθνικής διατάξεως ενδοτικού δικαίου».  

Η έκβαση της απόφασης αυτής έρχεται να δώσει το δικαίωμα στους 
εθνικούς δικαστές των κρατών να «θεραπεύουν» συμβάσεις οι 
οποίες ενέχουν καταχρηστικές ρήτρες και φέρουν τον καταναλωτή 
σε υποδεέστερη θέση έναντι του εμπόρου. 

Όσο αφορά το επιτόκιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε 
ότι όπου οι τράπεζες μονομερώς αυξάνουν το επιτόκιο με τρόπο 
που καθίσταται παράνομος έστω και αν αυτό συμφωνήθηκε στην 
αρχική σύμβαση, η ρήτρες αυτές θεωρούνται ως καταχρηστικές 
και επομένως είναι άκυρες. Επίσης τονίστηκε ότι την εξουσία αυτή, 
δηλαδή την επαναφορά στο αρχικό επιτόκιο της συμφωνίας την έχει 
μόνο η εθνική νομοθεσία. 

Στην Κύπρο δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία που να δίδει το 
δικαίωμα στους εθνικούς δικαστές και την εξουσία να καθορίζουν 
οι ίδιοι το επιτόκιο σε περίπτωση που αποφανθεί ότι μια ρήτρα 
καθίσταται καταχρηστική. Αλλά θεωρώ ότι σύμφωνα με το άρθρο 
1Α του Συντάγματος τα κυπριακά δικαστήρια υποχρεούνται να 
ακολουθήσουν την απόφαση που εξεδόθη από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Για δική σας γνώση σας παραθέτω αυτούσιο το εν λόγω 
άρθρο: 

«Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει 
νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που 
λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία από 
τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά 
μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους 
όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα στη βάση των συνθηκών που 
ιδρύουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από 
του να έχουν νομική ισχύ στη Δημοκρατία». 
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Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της Τεχνολογίας των 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
οικονομίας και τις τεράστιες δυνατότητες αυτού του τομέα από την 
άποψη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, υπάρχει ανάγκη για 
ένα κοινό πλαίσιο που θα επιτρέπει στους επαγγελματίες των ΤΠΕ  να 
περιγράψουν και να αναπτύξουν τις επαγγελματικές  ικανότητές τους. 
Η δημιουργία του  κοινού πλαισίου επαγγελματικών ικανοτήτων  
θα επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες να 
προσδιορίσουν ποια άτομα κατέχουν τις  δεξιότητες που χρειάζονται.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων ‘’Εuropean Competence 
Framework’’ (e-CF) παρέχει την δυνατότητα της περιγραφής 
των επαγγελματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ΤΠΕ, 
χρησιμοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και επιπέδων.  Το 
κοινό αυτό πλαίσιο μπορεί να γίνει κατανοητό σε όλη την Ευρώπη και 
Διεθνώς.  Το πλαίσιο αυτό προορίζεται για χρήση από επιχειρήσεις 
που είναι προμηθευτές ή οι χρήστες των ΤΠΕ, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, φορείς κατάρτισης, και άλλους οργανισμούς τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων είναι ένα σημαντικό συστατικό 
της μακροπρόθεσμης ατζέντας ηλεκτρονικών δεξιοτήτων (e-skills 
for the 21th century) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΣυμβούλιοΥπουργών και τον 
Μεγάλο Συνασπισμό Ψηφιακών θέσεων Εργασίας. (The Grand Coa-
lition for Digital Jobs)

Η προσπάθεια δημιουργίας των απαραίτητων σχετικών προτύπων 
που θα στηρίζουν την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Ικανοτήτων (e-CF) είναι κάτω από την αιγίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) στο πλαίσιο των εργασιών 
της επιτροπής CEN Workshop on ICT Skills.   Η επιτροπή αυτή 
αναγνωρίζεται από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και εντάσσεται σε μία ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική 
προτυποποίησης των ικανοτήτων των (ΤΠΕ) στη διεθνή αγορά 
εκπαίδευσης και εργασίας. Τα περιγραφόμενα του Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Ικανοτήτων (e-CF) θα συνδέονται άμεσα με το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ).
Η Τεχνική Επιτροπή συστάθηκε το 2003 και από τότε έχει δημοσιεύσει 
15 Τεχνικά Έγραφα γνωστά και ως ‘CEN Workshop Agreements 
(CWA)’ για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ικανοτήτων των ΤΠΕ, τα οποία 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν από το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πελατών του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Ο στόχος της εν λόγω επιτροπής είναι να αναπτύξει ένα 
ολοκληρωμένο   Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Πλαίσιο Δεξιοτήτων 
των ΤΠΕ.  Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο τείνει να διαμορφώσει μία κοινή 
γλώσσα αναφοράς για τεχνικούς όρους επαγγελματικής κατάρτισης.   
Η κοινή αυτή γλώσσα θα είναι διαθέσιμη για πανευρωπαϊκή χρήση 
σε ότι αφορά (προσλήψεις προσωπικού, εθνικούς και διεθνείς 
διαγωνισμούς κ.λ.π.)

Το παράδοξο στον Τομέα των ΤΠΕ σε διεθνές επίπεδο, είναι ότι 
ενώ από την μια η ανεργία αυξάνεται, από την άλλη υπάρχει 
υπερβάλλουσα ζήτηση για τις δεξιότητες των ΤΠΕ (ελλείψεις και 
κενά στο χώρο πρόσληψης σε συνδυασμό με την εκπαίδευση).  
Να σημειωθεί ότι από το 2005 υπάρχει μείωση του αριθμού των 
πτυχιούχων στα θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών εντός της 
Ευρωπαϊκής επικράτειας.   Από την άλλη σύμφωνα με τις επίσημες 
στατιστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο τομέας των δεξιοτήτων στο 
τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνίας θα έχει 
σημαντική αύξηση από 372,000 σε 870,000 μέχρι το έτος 2015.  

Η υφιστάμενη ανησυχητική κατάσταση στο επάγγελμα των ΤΠΕ είναι 
πιο στερεότυπη λόγω  έλλειψης προσανατολισμού, καθοδήγησης 
και πλοήγησης επαγγελματικών προσανατολισμών.  Σύμφωνα με 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα στην δημιουργία Ευρωπαϊκού 
πλαισίου των Επαγγελματικών Ικανοτήτων στο Τομέα της 

Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνίας.
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Ιωσήφ Καρή, Λειτουργού 
Τυποποίησης του CYS

τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε ο αριθμός επαγγελματικών θέσεων 
και απόφοιτων αναμένεται να φτάσει μέχρι και ένα εκατομμύριο. 
Στη Κύπρο, σύμφωνα με  πρόσφατες στατιστικές από το Τμήμα 
Στατιστικής του Υπουργείου Οικονομικών, υπάρχουν περίπου 
300 άτομα άνεργοι, εξειδικευμένα στο χώρο της Τεχνολογίας των 
Πληροφοριών και Επικοινωνίας.   

Είναι δε ευρέως αποδεχτό ότι οι επαγγελματίες των ΤΠΕ, αποτελούν 
βασικό πυλώνα του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε όλους τους 
τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, πολλές ανοικτές θέσεις 
για τους επαγγελματίες των ΤΠΕ δεν μπορούν να πληρωθούν, παρά 
το υψηλό επίπεδο της ανεργίας στην Ευρώπη, ενώ η ζήτηση για τους 
επαγγελματίες των ΤΠΕ αυξάνεται κατά περίπου 3% κάθε χρόνο. 

Για την επίλυση του παράδοξου αυτού φαινομένου, είναι απαραίτητη η 
συνεχής και στοχευόμενη εμπλοκή της βιομηχανίας που καταγίνεται 
με την τεχνολογία των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και 
του εκπαιδευτικού συστήματος.   

Οι Επαγγελματίες των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων και εκπαιδευτικών φορέων, χρειάζονται προγράμματα 
κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της 
Βιομηχανίας και των εργοδοτών. Αυτό απαιτεί μια στενή συνεργασία 
και την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων μεταξύ της βιομηχανίας και 
του εκπαιδευτικού τομέα. Ειδικά εκπαιδευτικά πακέτα θα πρέπει 
να σχεδιαστούν σε συνεργασία με τη βιομηχανία ΤΠΕ, καθώς και 
πιο ευθυγραμμισμένα προγράμματα σπουδών σε επαγγελματική  
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο λειτουργό του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης CYS στο τηλ. 22- 411420.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΣΚ
Ονοματεπώνυμο:

Αρ. Ταυτότητας: Επάγγελμα:

E-mail:

Δ/ση αλληλογραφίας:

Τηλ. Οικίας: Τηλ. Εργασίας:

Fax: Mob:

Εγγραφή για ένα χρόνο: €15.00

 

Υπογραφή συνδρομητή: Ημερομηνία:

Συμπληρώστε και αποστείλετε το έντυπο αυτό ταχυδρομικώς και οι λειτουργοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για την 
οικονομική διεκπεραίωση.

Ανανεώση της συνδρομής από το διαδίκτυο στο σύνδεσμο:
http://www.cyprusconsumers.org.cy/cca/index.php?language=gr 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΩΞΕΙΣ ΠOΥ ΕΓΙΝΑΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έλεγχος και Πώληση) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 έως 
2013, ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2014.

Α/Α Όνομα/ 
διεύθυνση 

κατηγορουμένου

Είδος/ 
εμπορικό 

όνομα 
επιχείρησης 
τροφίμων

Είδος/ 
επωνυμία 
τροφίμου

Αδίκημα Αριθμός 
υπόθεσης 

δικαστηρίου

Ημ/νία 
εκδίκασης

Νομοθεσία 
που

παραβιάστηκε

Αποτέλεσμα

1 Τροφοεμπορική 
Λτδ και οι 2 
Διευθυντές 
της εταιρείας, 
Λεμεσός

Μέλι 
ΒΥΖΑΝΤΙΑ

Η εταιρεία πώλησε 
και/ή εξέθεσε 
και/ή διαφήμισε 
και/ή προσέφερε 
προς πώληση και/ή 
είχε στην κατοχή 
της για σκοπούς 
πώλησης προϊόν, 
ήτοι μέλι που έφερε 
την επωνυμία 
«ΒΥΖΑΝΤΙΑ» χωρίς 
αυτό να συνάδει 
με τις απαιτήσεις 
της σχετικής 
νομοθεσίας όσο 
αφορά τη σήμανση 
του προϊόντος και 
τα χαρακτηριστικά 
συστατικά του.

15369/14 
ΛΕΜΕΣΟΣ

14/10/14 Οι περί Τροφίμων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) Νόμοι 
του 1996-2013

Οι περί Υγιεινής 
και του Επισήμου 
Ελέγχου των 
Τροφίμων 
Κανονισμοί του 
2006 -2011

Οι  Περί Σήμανσης, 
Παρουσίασης 
και Διαφήμισης 
Τροφίμων  
(Γενικών) 
Κανονισμών του 
2002 έως 2010  

Οι περί Μελιού 
Κανονισμών 
του 2004 (ΚΔΠ 
118/2004)

Πρόστιμο
€450

(150 ευρώ 
για κάθε 
κατηγορούμενο)

 
Αριθμός Υποθέσεων:- 1 Συνολικό πρόστιμο :- €450.
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Ονοματεπώνυμο:

Αρ. Ταυτότητας: Επάγγελμα:

E-mail:

Δ/ση αλληλογραφίας:

Τηλ. Οικίας: Τηλ. Εργασίας:

Fax: Mob:

Εγγραφή για ένα χρόνο: €15.00

 

Υπογραφή συνδρομητή: Ημερομηνία:
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