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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.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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24 Δικαιώματα Καταναλωτών
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
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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.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Φίλες και Φίλοι Καταναλωτές,
Αγαπητά Μέλη,
Στους μήνες που πέρασαν ήταν πολλά τα θέματα που απασχόλησαν τον Σύνδεσμος μας, ορισμένα από τα οποία θα τα βρείτε αναλυτικά στην
έκδοση αυτού του περιοδικού.
Μια καινοτομία που άρχισε φέτος ήταν οι 7 εκστρατείες για θέματα προτεραιότητας που αποφάσισε το ΔΣ. Τα θέματα αυτά είναι:
1) Πετρελαιοειδή/Ενέργεια
2) Χρηματοπιστωτικά θέματα
3) Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
4) Λιανικό Εμπόριο: Εγγυήσεις, γάλα, φάρμακα
5) Εξώδικη Επίλυση Διαφορών
6) Ψηφιακή Τεχνολογία
7) Δικαίωμα Συλλογικής Προσφυγής
Για την προώθηση των θεμάτων αυτών, ο Σύνδεσμος είχε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, εξέδωσε ανακοινώσεις, έκανε τοποθετήσεις
μέσω των ΜΜΕ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
Θέλουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις γιατί έτσι θα ενισχυθούμε περισσότερο στις προσπάθειες μας. Μπορείτε να μας γράψετε τις δικές σας
εισηγήσεις στο info@katanalotis.org.cy, αλλά και στο λογαριασμό μας στο twitter και τη σελίδα μας στο facebook.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Φρύνη Μιχαήλ
Πρόεδρος
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Τα Σημαντικότερα Θέματα που
Συζητήθηκαν στην Βουλή την
τριμηνία που πέρασε

- Ενημέρωση για την υπό διαμόρφωση συμφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης – ΗΠΑ για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και
Επενδύσεων ΕΕ – ΗΠΑ (TTIP)
Το πιο πάνω θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και αφορά ενημέρωση
της Βουλής για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις στο πιο πάνω θέμα.
Η ενημέρωση έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών, κο Ιωάννη
Κασουλίδη. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013
και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2016. Στόχοι της
μεταξύ άλλων είναι η κατάργηση των τελωνειακών δασμών, της
γραφειοκρατίας, η προώθηση των επενδύσεων ένθεν και ένθεν.
Η Κύπρος δεν θα επηρεαστεί σημαντικά αφού είναι πολύ μικρό το
μέγεθος των συναλλαγών μεταξύ των δυο κρατών.

Ευρώπης και ΗΠΑ, η μείωση του κόστους εισαγωγής προϊόντων
προσωπικής αγοράς στην ΕΕ κλπ. Η διατλαντική εμπορική συμφωνία
δεν θα πρέπει να υπονομεύσει την προστασία των καταναλωτών με
κανένα τρόπο. Ο ΚΣΚ εκφράζει τις ανησυχίες των μελών του και
τονίζει την υποστήριξη μας προς τις ενέργειες της BEUC για τις οποίες
απαιτούμε να είμαστε ενήμεροι.
Η θέση της BEUC και του ΚΣΚ είναι ότι υποστηρίζουμε το ελεύθερο
εμπόριο, εάν αυτό οδηγεί σε επέκταση των επιλογών του καταναλωτή,
καθιστώντας τις υπηρεσίες και τα αγαθά πιο προσιτά και λιγότερο
δαπανηρά για τους πολίτες. Παρόλα αυτά έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις
σχετικά με τα πιθανά οφέλη πού προβάλλονται εάν αυτά θα είναι σε
βάρος των καταναλωτών, της υγείας, του περιβάλλοντος, και των
επιπέδων ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ενημερωτικά για την TTIP και η θέση του ΚΣΚ:
H BEUC (η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών, της οποίας μέλος
είναι ο ΚΣΚ) διεξάγει ενημερωτική εκστρατεία για την TTIP επειδή
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η νέα TTIP να βλάψει, σοβαρά τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Η TIIP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που αυτή τη στιγμή
βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της είναι να εξαλείψει τους
εμπορικούς φραγμούς σε διάφορους τομείς της οικονομίας, έτσι
ώστε να διευκολυνθεί η αγορά και η πώληση αγαθών και υπηρεσιών
μεταξύ των δύο εταίρων. Είναι πολύ σημαντικό ως καταναλωτές να
γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι και πως μας επηρεάζει.

Πιθανοί κίνδυνοι του ΤΤΙΡ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές:

Μια συμφωνία που θα επιτευχθεί με σωστούς όρους σημαίνει ότι
οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από μια μεγαλύτερη ποικιλία
προϊόντων σε χαμηλότερες τιμές. Θέλουμε οι διαπραγματεύσεις
να δώσουν προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τους
καταναλωτές, όπως μείωση των χρεώσεων περιαγωγής μεταξύ

Στις ΗΠΑ, η ιδιωτική ζωή είναι απλά ένα θέμα προστασίας των
καταναλωτών σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό τομέων, όπως
στα παιδιά και το Διαδίκτυο, την υγεία και τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες.

• Πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων που δεν θα έχουν
παραχθεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Η έννοια της ασφάλειας των τροφίμων στις ΗΠΑ βασίζεται στην
«εύλογη βεβαιότητα για καμία βλάβη" και όχι στην "αρχή της
προφύλαξης" όπως και στην ΕΕ.
• Υπονόμευση του βαθμού προστασίας δεδομένων. Στην ΕΕ, τα
δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών
δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας και εφαρμόζονται ευρέως,
συνδέονται δε με αυστηρές κυρώσεις.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
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Του Γιώργου Στυλιανού,
Συντονιστή του ΚΣΚ

• Χημικά τα οποία απαγορεύονται στην ΕΕ, αλλά χρησιμοποιούνται
σε προϊόντα και καλλυντικά στις ΗΠΑ, μπορεί να βρουν το δρόμο
τους στα Ευρωπαϊκά ράφια.

- Η αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών για άσκηση ελέγχου σε
αριθμό προϊόντων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία
και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

• Η καθιέρωση ενός συστήματος διαιτησίας, «Σύστημα Επίλυσης
Διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους” (Investor – State Dispute Settlement - ISDS), το οποίο θα επιτρέπει στις ξένες εταιρείες,
να αξιώνουν αποζημιώσεις από τις κυβερνήσεις (δηλαδή τους
φορολογούμενους), εάν πιστεύουν ότι κυβερνητικές ενέργειες ή
κανονισμοί μειώνουν την αξία των επενδύσεων τους.

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου
και Βιομηχανίας και αφορούσε ενημέρωση της επιτροπής για το
πιο πάνω θέμα. Κατά την ενημέρωση φάνηκε ότι γίνονται διάφοροι
έλεγχοι οι οποίοι καταδεικνύουν προβλήματα που υπάρχουν στην
αγορά και γίνονται οι ανάλογες διορθωτικές κινήσεις.

Η BEUC και επέκταση ο ΚΣΚ ζητούμε όπως:
• Υπάρχει πλήρης διαφάνεια κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των κειμένων
στα βασικά στάδια των διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη.
• Να μην επιτραπεί αποδυνάμωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων
του καταναλωτή και των επιπέδων του περιβάλλοντος, της εργασίας,
της προστασίας της υγείας και ασφάλειας όλων των πολιτών και στις
δυο πλευρές του Ατλαντικού.
• Η διαβούλευση για τη δημιουργία συστήματος επίλυσης
διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους (ISDS) να αποκλεισθεί
άμεσα από τη συμφωνία.

Θέση του ΚΣΚ, όπως εκφράστηκε στην Επιτροπή είναι ότι οι
έλεγχοι που γίνονται είναι προς την ορθή κατεύθυνση, θα πρέπει
όμως να γίνουν και οι αναγκαίες κινήσεις που να επιτρέπουν
ακόμα περισσότερους ελέγχους. Εάν ο σημερινός αριθμός ελέγχων
εντοπίζει προβλήματα σίγουρα ένας μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων
θα μπορεί να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία θα
επιτρέπουν στον καταναλωτή να αισθάνεται πιο ασφαλής στην
αγορά. Το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΣΚ δέχεται σχεδόν καθημερινά
καταγγελίες ή και αναφορές για τρόφιμα κυρίως τα οποία είναι
χαλασμένα ή αλλοιωμένα, ή δεν αναγράφουν σωστά τα διάφορα
συστατικά τους. Η ενίσχυση των ελέγχων είναι ένα σημείο το οποίο ο
ΚΣΚ θεωρεί ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ.
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
- Ο περί Ρύθμισης της Λειτουργείας των Λαϊκών Αγορών Νόμος
του 2014.
- Ο περί Ρύθμισης της Λειτουργείας των Λαϊκών Αγορών
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2014
- Ο περί Ρύθμισης της Λειτουργείας των Λαϊκών Αγορών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014

- Ο περί της Ρύθμισης της
Όρων Απασχόλησης των
(Αρ.2) Νόμος του 2015
- Ο περί της Ρύθμισης της
Όρων Απασχόλησης των
(Αρ.2) Νόμος του 2015

Οι τρεις προτάσεις συζητήθηκαν μαζί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εμπορίου και Βιομηχανίας και αφορούσαν κυρίως σε τροποποίηση
της νομοθεσίας για να μπορεί μια μικρή μερίδα πλανόδιων πωλητών
να πουλά προϊόντα μέσα στις Λαϊκές Αγορές. Οι πωλητές αυτοί θα
πωλούν αποκλειστικά προϊόντα από Κύπριους παραγωγούς και
η συμπερίληψη τους μπορεί να βοηθήσει στην διάθεση προϊόντων
μικροκαλλιεργητών και άλλων παραγωγών που έχουν έδρα τους
τις ορεινές περιοχές. Επίσης, λέχθηκε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί
ότι όλα τα μέλη αυτής της ομάδας έκαναν την ίδια δουλειά και πριν
την ψήφιση της νομοθεσίας και αυτό θα διασφαλίζεται μέσω ελέγχου
των συνεισφορών τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο
οποίο κατά τα τελευταία 2 χρόνια θα πρέπει να ήταν δηλωμένοι
ως πλανοδιοπωλητές. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα
μπορούν να μεταβιβάσουν την άδεια τους, άρα μπορεί να κριθεί και
ως μεταβατικό μέτρο η αλλαγή αυτή, αφού σιγά σιγά θα εκλείψουν οι
επαγγελματίες αυτοί.

- Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων (Όρια
Τουριστικών Περιοχών / Ζωνών. Τουριστική Περίοδος, Ωράρια
Λειτουργίας, Αργίες) Κανονισμοί του 2015.

Θέση του ΚΣΚ είναι ότι συμφωνεί με την προσθήκη αυτής της
κατηγορίας, παρ’ όλο που είναι εκτός του πνεύματος του νόμου για
τις Λαϊκές Αγορές, στο οποίο τονίζεται ότι σε αυτές θα πωλούν μόνο
παραγωγοί τα προϊόντα τους. Λαμβανομένου υπόψη του μικρού
αριθμού των επαγγελματιών του είδους, ο οποίος λέχθηκε ότι είναι
μεταξύ 20 και 40 οικογενειών, δεν κρίνεται ικανός να επηρεάσει
τις τιμές των προϊόντων, δεδομένου ότι αυτός ο αριθμός είναι
Παγκύπριος και σε κάθε Λαϊκή Αγορά ο αριθμός των Παραγωγών
που θα πωλούν το εμπόρευμα τους θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

Λειτουργίας Καταστημάτων και των
Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός)
Λειτουργίας Καταστημάτων και των
Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός)

Το θέμα συζητήθηκε σε σειρά συνεδριάσεων στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούσε στην συζήτηση
της πρότασης νόμου για τους όρους απασχόλησης των εργαζομένων
σε καταστήματα αλλά και τη ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας
των καταστημάτων. Τα θέματα ήταν συνέχεια της ψήφισης από τη
Βουλή της κατάργησης του δικαιώματος του εκάστοτε Υπουργού
Εργασίας για να ρυθμίζει τα θέματα αυτά μέσω διαταγμάτων και
η αντικατάσταση του από Κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν το
συγκεκριμένο θέμα. Στην πορεία των συνεδριάσεων η κυβέρνηση
μέσω της Υπουργού Εργασίας κατέθεσε προς ψήφιση από τη Βουλή,
κανονισμούς οι οποίοι προέβλεπαν ότι τα καταστήματα λιανικής
πώλησης θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά και τις Κυριακές.
Τις καθημερινές τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν μέχρι
τις 2200 το βράδυ ενώ τις Κυριακές από τις 1100 μέχρι και τις 1900.
Θέση του ΚΣΚ, η οποία κατατέθηκε γραπτώς κατά την πρώτη
συζήτηση του θέματος αναφορικά με την αντικατάσταση του
διατάγματος από κανονισμούς, είναι:
• Δεν αντιλαμβανόμαστε ποιο θα είναι το όφελος που θα προκύψει
για τους καταναλωτές ή για την οικονομία από τις τροποποιήσεις οι
οποίες προτείνονται, αφού όπως φαίνεται και από την αιτιολογική
έκθεση, σκοπός της προτεινόμενης Πρότασης Νόμου είναι
αποκλειστικά η αφαίρεση από τον Υπουργό της εξουσίας έκδοσης
διαταγμάτων αναφορικά με τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων και η
αντικατάσταση τους από Κανονισμούς που θα εγκρίνονται από το
Υπουργικό Συμβούλιο και την Βουλή.
• Η έκδοση διαταγμάτων κρίθηκε από τη Βουλή χρήσιμη γιατί
προφανώς αναγνώρισε ότι τέτοια θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται
γρήγορα και ανάλογα με τις μεταβολές της αγοράς. Η ρύθμιση
με Κανονισμούς θα είναι αναμφίβολα δυσκίνητη και χρονοβόρα,
ενώ η αγορά κινείται με γρήγορους ρυθμούς και οι ανάγκες των
καταναλωτών διαφοροποιούνται συνεχώς. Εκτός και αν σκοπός
της Πρότασης Νόμου είναι η παγιοποίηση της κατάστασης όπως
προβλέπεται στον Νόμο, χωρίς προσαρμογές στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες.

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ
ΤΑ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
• Υπογραμμίζεται ότι τα καταστήματα που περιγράφονται στο Νόμο
υπάρχουν και λειτουργούν για να ικανοποιούν τις ανάγκες των
καταναλωτών και όχι για κανένα άλλο λόγο.
Θέση του ΚΣΚ είναι ότι, ακριβώς επειδή η αγορά μεταβάλλεται και
εξελίσσεται, δεν πρέπει να αντικατασταθούν τα διατάγματα που
είναι ευέλικτα με τη διαδικασία των Κανονισμών η οποία εκ των
πραγμάτων είναι δυσκίνητη και χρονοβόρα.
• Έχοντας υπόψη προηγούμενες συζητήσεις για το θέμα του
ωραρίου των καταστημάτων διαπιστώνουμε ένα ανταγωνισμό μεταξύ
διαφόρων επιχειρήσεων για την πελατεία της Κυριακής, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Αντίθετα οι καταναλωτές φαίνεται ότι θεωρούνται δεδομένοι και
τίθεται θέμα ποιος θα τους εκμεταλλεύεται καλύτερα. Το δικαίωμα
της επιλογής τόσο προϊόντων όσο και τιμών οποτεδήποτε είναι για
τους καταναλωτές πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνεται σεβαστό.
Τα ωράρια που ισχύουν σήμερα δοκιμάστηκαν και εξυπηρέτησαν
τους καταναλωτές, ακριβώς γιατί εξασφαλίζουν το δικαίωμα της
επιλογής. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί τις καθημερινές είναι θεμιτό οι
καταναλωτές να έχουν επιλογή αλλά τις Κυριακές όχι.
• Τονίζουμε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως
κατοχυρώνονται στον παρόντα Νόμο αλλά και σε άλλους σχετικούς
νόμους, πρέπει επίσης να γίνονται απόλυτα σεβαστά.
Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ο ΚΣΚ τοποθετήθηκε για το
θέμα του ωραρίου και τόνισε ότι το νέο διευρυμένο ωράριο των
καταστημάτων είναι προς όφελος του καταναλωτή, αφού καλύπτει
τις ανάγκες του και του επιτρέπει να έχει το δικαίωμα της επιλογής
σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας το ίδιο.
Πιο συγκεκριμένα ο ΚΣΚ θεωρεί ότι η λειτουργία μόνο των ειδικών
καταστημάτων τις Κυριακές επιφέρει αύξηση των τιμών προς τον
καταναλωτή, αφού ουσιαστικά λειτουργούν μόνο τα σημεία πώλησης
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που έχουν ψηλότερες τιμές, ενώ αποκλείονται οι υπεραγορές για
παράδειγμα, οι οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές προς τα
υπόλοιπα σημεία πώλησης. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε
ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να τιμωρείται επειδή δεν μπορεί να
προχωρήσει στις αγορές του τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας
και να πληρώνει ακριβότερα για κάποια προϊόντα.
Πέραν αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι τομείς οι οποίοι
λειτουργούν κανονικά και τις Κυριακές.
Οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια ισχύος των διαταγμάτων έχουν
δείξει ότι χρειάζονται και την Κυριακή για να μπορούν να ρυθμίζουν
τα του νοικοκυριού τους, πράγμα το οποίο φαίνεται και από την
αντιπαράθεση που συνεχίζεται για το ποιος θα εξυπηρετεί τελικά τον
καταναλωτή την Κυριακή.
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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 Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας, κο Κύπρο Κυπριανού, με τον οποίο συζητήσαμε
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην Κύπρο
και παραδώσαμε υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Στο υπόμνημα του ΚΣΚ μεταξύ άλλων αναφέρονται
και τα δέκα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
καταναλωτές στην Κύπρο σήμερα, όπως τα ιεραρχεί ο Σύνδεσμος:
«Στο παρόν Υπόμνημα επιλέξαμε 10 από τα σημαντικότερα
προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους καταναλωτές της
Κύπρου και που ταυτόχρονα αποτελούν καταπάτηση των
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους:
1. Ο ανταγωνισμός σε πολλούς τομείς δεν λειτουργεί. Η Επιτροπή
Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) δεν είναι αποτελεσματική.
Καθυστερεί να εκδώσει αποφάσεις και όταν εκδίδει, οι αποφάσεις της
δεν εφαρμόζονται, όπως στο παράδειγμα της πρόσφατης απόφασης

που εξέδωσε για το γάλα, του οποίου η τιμή δεν έχει μειωθεί, παρά τη
σχετική απόφαση της ΕΠΑ. Εισήγηση μας είναι όπως η ΕΠΑ βοηθηθεί
ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική και να παρεμβαίνει με ουσιαστικές
αποφάσεις της σε θέματα που απασχολούν το κοινωνικό σύνολο.
2. Η Κεντρική Τράπεζα δεν ασκεί τον εποπτικό της ρόλο προς
όφελος των πολιτών ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να προωθούν
αποτελεσματικά τις αναδιαρθρώσεις σύμφωνα και με την Οδηγία
και τον Κώδικα Συμπεριφοράς που η ίδια εξέδωσε. Είναι πολλά
τα παραδείγματα τόσο στον τομέα των αναδιαρθρώσεων όσο και
στις χρεώσεις, όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα, με
τους καταναλωτές να μένουν εκτεθειμένοι στον αυταρχισμό των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων όσον αφορά το πότε και πώς θα μπορούν
να κάνουν αναδιάρθρωση του δανείου τους. Πέραν αυτού η
τελευταία απόφαση της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών του ΥΕΕΒΤ για την Τράπεζα Κύπρου αναδεικνύει και
το μεγάλο πρόβλημα των παράλογων και αυθαίρετων χρεώσεων.
Πιστεύουμε ότι από τη μια η ανεύθυνη τακτική των Π.Ι. η οποία
οδήγησε στην υπερχρέωση των νοικοκυριών και από την άλλη οι

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
θυσίες των καταθετών, θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε
οι δανειολήπτες να τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης.
3. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του
ΥΕΕΒΤ δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Πολλά προβλήματα, όπως πχ
εκείνο των αγορών και εγγυήσεων παραμένουν για χρόνια άλυτα και
χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση για τους πωλητές. Η επιβολή του νόμου
είναι ελλιπής, αφού πέραν του παραδείγματος που αναφέραμε πιο
πάνω δεν υπάρχουν πρόσφατες περιπτώσεις επιβολής διοικητικών
προστίμων, παρά τις καθημερινές παραβάσεις των νομοθεσιών.
Παράλληλα παρατηρούμε με λύπη ενέργειες από πλευράς
Υπουργείου, οι οποίες αντί να ενισχύουν την ΥΑΠΚ αντίθετα την
αποδυναμώνουν, με ανάλογες συνέπειες στην αποτελεσματικότητα
της. Εισήγηση μας είναι είτε να ληφθούν μέτρα προς ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας αυτής ή να προχωρήσει η
Κυβέρνηση με την δημιουργία Επιτρόπου Καταναλωτή, ο οποίος θα
απελευθερώσει και το Υπουργείο από την άμεση ευθύνη για επίλυση
των προβλημάτων των καταναλωτών με παράλληλη ενδυνάμωση
των Οργανώσεων Καταναλωτών.
4. Με επίκληση της ελεύθερης αγοράς, οι τιμές βασικών προϊόντων,
όταν δεν αυξάνονται, παραμένουν στα ύψη, παρά την μείωση πολλών
συντελεστών κόστους τους οποίους επικαλούνται όποτε θέλουν να
αυξήσουν τις τιμές, όπως πχ μισθοί, ηλεκτρισμός, επιτόκια, καύσιμα.
Εισήγηση μας είναι η καλύτερη εποπτεία της αγοράς εκ μέρους των
αρμοδίων.
5. Οι τιμές των πετρελαιοειδών αυξάνονται ταχύτατα, χωρίς να
γνωρίζουμε γιατί αυξάνονται και αν δικαιολογούνται οι αυξήσεις.
Παρά τις δεσμεύσεις του αρμόδιου Υπουργού, δεν έχουμε δει μέχρι
σήμερα οποιαδήποτε αποτελέσματα. Είναι γνωστές οι ανεπάρκειες
του συστήματος δημόσιων μεταφορών και η εξάρτηση των πολιτών
από το ιδιωτικό όχημα. Γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να καλούνται
συνεχώς οι καταναλωτές να πληρώνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις.
Εξάλλου οι τιμές των καυσίμων έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις
σε πολλούς τομείς της οικονομίας τις οποίες επίσης πληρώνουν οι
καταναλωτές.
6. Οι Κύπριοι καταναλωτές δεν έχουν τη διέξοδο της εξώδικης
επίλυσης εμπορικών διαφορών και αναγκάζονται είτε να
προσφύγουν στα δικαστήρια, με όλες τις συνέπειες για την τσέπη και
τον χρόνο τους, είτε τις περισσότερες φορές να σιωπούν, χωρίς να
αποζημιώνονται. Ο νόμος του 2011 δεν εφαρμόστηκε.
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Του Γιώργου Στυλιανού,
Συντονιστή του ΚΣΚ

ορθή και ασφαλή χρήση, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους
στον τομέα αυτό της αγοράς, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την
ενίσχυση του ανταγωνισμού.
10. Τα θέματα των καταναλωτών ξεφεύγουν πλέον από τον
περιορισμένο τομέα του εθελοντισμού και απαιτούν γνώσεις και
επαγγελματισμό. Οι περιορισμένοι πόροι της οργάνωσης μας
περιορίζουν και τη δράση μας καθώς και τις υπηρεσίες που θα έπρεπε
να προσφέρουμε στους καταναλωτές, αλλά και προς την αγορά για
να μπορέσει να βελτιωθεί. Η συνεχής δραστική μείωση της κρατικής
χορηγίας τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι το κράτος αδιαφορεί όχι
μόνο για την αναβάθμιση των οργανώσεων αλλά και για την απλή
επιβίωση τους, δεδομένου μάλιστα ότι λόγω της οικονομικής κρίσης
τα έσοδα μας από συνδρομές μελών έχουν επίσης μειωθεί. Παρ’
όλες τις δυσκολίες η οργάνωση μας εκπροσωπεί την Κύπρο και σε
Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πληροφοριακά να αναφέρουμε ότι ο ΚΣΚ
είναι μέλος στη Διεθνή Καταναλωτών και την Ευρωπαϊκή Οργάνωση
Καταναλωτών, ενώ εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή
Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών που δημιουργήθηκε για
να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα καταναλωτών
και στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή).
Να σημειωθεί ότι το Καταστατικό μας δεν μας επιτρέπει να
εξασφαλίζουμε χορηγίες από επιχειρήσεις για ευνόητους λόγους.
Εισήγηση μας είναι όπως εξεταστεί σοβαρά το θέμα της οικονομικής
ενίσχυσης του Συνδέσμου μας, είτε με αύξηση της κρατικής χορηγίας
είτε με την θεσμοθέτηση ενός συστήματος παραχώρησης μέρους
των ποσών των διοικητικών προστίμων που εισπράττονται για
παραβάσεις νόμων εις βάρος των καταναλωτών, είτε με συνδυασμό
των δύο».

7. Στον τομέα των τροφίμων, όπου τα διατροφικά σκάνδαλα
επηρεάζουν και, την Κύπρο δεν υπάρχει Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων
για να μπορεί να επιλαμβάνεται όλων των πτυχών της ασφάλειας
τροφίμων , με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να είναι εκτεθειμένοι
στην ολιγωρία που μπορεί να επιφέρει η πολυδιάσπαση των
αρμοδιοτήτων, ανάμεσα σε τουλάχιστον τρία υπουργεία.
8. Αναφορικά με τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, προϊόντα
εισέρχονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, γίνονται
δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αλλά μετά χάνεται κάθε ίχνος τους και
κανένας δεν μπορεί να πει στους καταναλωτές σε ποια σημεία
πωλούνται τα προϊόντα αυτά. Πέραν αυτού νοθείες σε λαχανικά και
άλλα παρόμοια προϊόντα παρατηρούνται από τους καταναλωτές
σχεδόν καθημερινά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην μπορούν να
αποδώσουν ευθύνες, αφού οι εμπλεκόμενοι μεταθέτουν ο ένας τις
ευθύνες στον άλλο.
9. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικό τμήμα της Ψηφιακής
Ενιαίας Αγοράς που αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Στην Κύπρο
σημειώνει ραγδαία αύξηση, γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης της προστασίας και των δικαιωμάτων
των καταναλωτών, αλλά και εκπαίδευσης των καταναλωτών στην

• Με την Πρόεδρο της ΕΠΑ (Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού), σε μια συνάντηση σε συνέχεια της συνάντησης που
είχαμε αρχές του 2015, για να ενημερωθούμε τόσο για τις εξελίξεις
στο θέμα του γάλακτος και του προστίμου που επέβαλε η ΕΠΑ στον
ΠΟΑ, αλλά και για το θέμα των καυσίμων, για να ενημερωθούμε για
την πρόοδο της τομεακής έρευνας που έχει εξαγγείλει η Επιτροπή.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα και ο
ΚΣΚ αναμένει από την πολιτεία να ενισχύσει την ΕΠΑ, σε βαθμό που
να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κυπριακής αγοράς.
Η καθυστέρηση που παρατηρείται δεν επιτρέπει στους καταναλωτές
να αισιοδοξούν για βελτίωση του ανταγωνισμού σε σημαντικούς
τομείς όπως ο τομέας των καυσίμων και του γάλακτος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

10

• Με τον Υπουργό ΕΕΒΤ, κο Γιώργο Λακκοτρύπη, στα
πλαίσια της συνάντησης για το θέμα των τιμών των καυσίμων. Ο
ΚΣΚ κατέθεσε σχόλια σχετικά με την πρόταση του Υπουργού για την
έκδοση εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου:
«Η πρόταση σας όπως παρουσιάζεται δεν προσθέτει κάτι στο
υφιστάμενο πλαίσιο αναφορικά με την καλύτερη ενημέρωση
του καταναλωτή, αφού ουσιαστικά «δέχεται» την τιμή λιανικής
της ημέρας αναφοράς και δηλώνει/επεξηγεί πως αυτή
διαμορφώνεται.
Αναφορικά με το Εκτιμώμενο Μέσο Περιθώριο Κέρδους
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα και με τον Γενικό
Ελεγκτή, το ΥΕΕΒΤ θα πρέπει να καταλήξει σε ένα αποδεκτό
περιθώριο κέρδους και όχι εκτιμώμενο, κάτι το οποίο μπορεί
να υποβοηθήσει τόσο στην καλύτερη παρακολούθηση, όσο και
στην καλύτερη και ταχύτερη επιβολή των σχετικών νομοθεσιών.
Πέραν αυτών θα πρέπει το ΥΕΕΒΤ να δώσει στη δημοσιότητα
ένα πίνακα στον οποίο να φαίνονται οι πιο κάτω παράμετροι για
σύγκριση από τους καταναλωτές:
α) Τιμές πρώτης ύλης σε ευρώ
β) Τιμές πώλησης χονδρικής σε ευρώ
γ) Τιμές πώλησης λιανικής σε ευρώ
δ) ισοτιμία ευρώ-δολαρίου κατά την περίοδο
Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν
καλύτερα τις τιμές και να ξέρουν όταν υπήρχε ξανά η ίδια
τιμή πρώτης ύλης ποια ήταν η τιμή λιανικής πώλησης. Ο
πίνακας μπορεί να καλύπτει χρονική περίοδο ενός έτους αρχής
γενομένης από το 2014.
Για να λειτουργήσει καλύτερα ο ανταγωνισμός α) θα έπρεπε να
αυξηθούν οι εισαγωγείς καυσίμων κίνησης στην Κύπρο και β)
να μην καθορίζεται το όριο κέρδους.
Πέραν των πιο πάνω θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα και εάν το
μοντέλο που προτείνετε εφαρμοστεί, δεν μπορεί να προσφέρει
τα αναμενόμενα στον καταναλωτή, αφού θα πρέπει να
υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες παράμετροι που έχουν συζητηθεί,
όπως η παραχώρηση ζωντανής ενημέρωσης στον καταναλωτή
για τις τιμές των πρατηρίων.»

• Με ομάδα τεχνοκρατών του Υπουργείο Υγείας όπου
ζητήσαμε να ενημερωθούμε γιατί το ΓΕΣΥ, ενώ παράλληλα
συζητήσαμε θέματα που αφορούν τις τιμές των φαρμάκων, την
ασφάλεια και υγεία του καταναλωτή και τις τιμές στα κυλικεία των
κρατικών νοσηλευτηρίων.
Στη συνάντηση αυτή ενημερωθήκαμε ότι το ΓΕΣΥ θα είναι
καθολικό και θα προνοεί την συμμετοχή όλων των πολιτών της
Δημοκρατίας. Η επιβάρυνση αναμένεται να είναι μεταξύ 2-3% του
ετήσιου εισοδήματος κάθε εργοδοτούμενου και συνταξιούχου
ενώ παράλληλα συμμετοχή θα έχουν οι εργοδότες και το κράτος.
Η επιβάρυνση των εισοδηματιών και αυτοεργοδοτούμενων δεν
είναι γνωστή ακόμα. Η εφαρμογή θα γίνει με τροποποίηση της
υφιστάμενης νομοθεσίας, αφού πρώτα τεθούν σε λειτουργία τα
απαραίτητα λογισμικά προγράμματα. Πλήρης εφαρμογή αναμένεται
τον Μάρτιο του 2017. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα συμμετέχουν και
οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στο πρόγραμμα, ενώ στο διάλογο
λαμβάνονται υπόψη διάφορα άλλα μοντέλα που λειτουργούν σε άλλα
κράτη για τον ίδιο σκοπό.
Αναφορικά με τις τιμές των φαρμάκων ενημερωθήκαμε και πάλι
ότι είναι αποτέλεσμα μιας φόρμουλας η οποία λαμβάνει υπόψη ένα
φθηνό, ένα ακριβό και δυο μέσης τιμής κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν
μπορούν να ισχύσουν νομοθεσίες και παρεμβάσεις για καταναλωτικά
αγαθά, αφού δεν θεωρούνται κοινά καταναλωτικά αγαθά για την ΕΕ.
Στα θετικά κατατάσσουμε την οριζόντια μείωση των τιμών όλων
των φαρμάκων με τιμή πώλησης πέραν των €10, κατά 8.5% από
τις 26/6/2015. Πέραν αυτών ο ΚΣΚ εξέφρασε και τη δυσφορία του
για τα φαρμακεία και την νομοθετική εξασφάλιση του κέρδους τους
μέχρι και 37%.
Αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας των
καταναλωτών αφού έγινε ενημέρωση για τον αριθμό των
ελέγχων και τα αποτελέσματα, τα οποία είναι γνωστά αφού
έχουν δημοσιευτεί ήδη, ο ΚΣΚ εξέφρασε την πάγια θέση του
για ενίσχυση των ελέγχων και της επιβολής προστίμων, ενώ έκανε
αναφορά και για την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων στον τομέα
των ελέγχων. Έγινε επίσης, αναφορά στα προϊόντα που έρχονται από
τα κατεχόμενα και στους ελέγχους που διενεργούνται στη βάση του
κανονισμού της πράσινης γραμμής, για τους ο οποίος ο ΚΣΚ έχει την
άποψη ότι είναι λίγοι και δεν διασφαλίζουν τους καταναλωτές, ενώ
με κανένα τρόπο δεν διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων
αυτών, τα οποία περνούν στις ελεύθερες περιοχές αλλά κανένας δεν
ξέρει σε ποια σημεία πώλησης καταλήγουν.
Μετά από πολλά παράπονα που έχει λάβει ο ΚΣΚ αναφορικά
με τις τιμές των προϊόντων σε κυλικεία νοσοκομείων,
έθεσε το θέμα στη συνάντηση μαζί με τη διαφωνία του με το
σύστημα αποδοχής της πιο ψηλής προσφοράς για τα κυλικεία. Έγινε
ενημέρωση για κατάλογο προϊόντων που υπάρχει στο Υπουργείο
Οικονομικών αναφορικά με τα κυλικεία αυτά. Για τα σημεία αυτά οι
καταναλωτές μπορούν να απευθύνουν καταγγελίες είτε στον ΚΣΚ
είτε στο τμήμα προσφορών του Υπουργείου Υγείας.

Άσκησε

τα δικαιώματά σου
σαν καταναλωτής

ΛAΘΟΣ
ΝΟYΜΕΡΟ

Έχεις το δικαίωμα να επιστρέψεις
προϊόντα που αγόρασες μέσω
διαδικτύου εντός 14 ημερών
> Μάθε περισσότερα στη διεύθυνση youreurope.eu
> #EU4Consumers
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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 ελαττωματικού κινητού τηλεφώνου:

Το παράπονο αφορούσε ελαττωματικό κινητό τηλέφωνο που πήγε για επιδιόρθωση 3 φορές και το πρόβλημα συνεχιζόταν κατ’
επανάληψη. Η εταιρεία αρνήθηκε να το αντικαταστήσει.
Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ μετά από διαμεσολάβηση με την εν λόγω εταιρεία κατάφερε να αντικαταστήσει το κινητό με καινούργιο χωρίς καμία
χρέωση. Σήμερα η καταναλωτής είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΚΣΚ.

Επιστροφή Χρημάτων σε καταναλωτή:

Το παράπονο αφορούσε παραγγελία επίπλων από εταιρεία στη Κύπρο ύψους €1600. Μετά την παρέλευση 3 μηνών από
την παραγγελία και την μη παροχή των επίπλων στον καταναλωτή ο ΚΣΚ κατάφερε την επιστροφή ολόκληρου το ποσού
στον καταναλωτή.

Υπερχρεώσεις χρήσης διαδικτύου σε λογαριασμό καταναλωτή:

Εταιρεία τηλεπικοινωνιών χρέωσε καταναλωτή για χρήση internet ενώ στην πραγματικότητα η χρήση αυτή δεν έγινε ποτέ.
Παρόλα αυτά η εταιρεία αρνιόταν να του αφαιρέσει την επιπλέον χρέωση.
Ενέργεια:
Μετά από επέμβαση του ΚΣΚ η εταιρεία επέστρεψε το ποσό της υπερχρέωσης πίσω στον καταναλωτή ο οποίος είναι μέλος
του ΚΣΚ.

Καταχρηστικές ρήτρες σε σύμβαση τηλεπικοινωνίας:

Το παράπονο αφορούσε συμβόλαιο και/ή ενδιάμεση συμφωνία καταναλωτή με εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών η οποία
εταιρεία από παράληψη της δεν προχώρησε σε πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή με αποτέλεσμα
να συσσωρευτεί μεγάλο ποσό. Στη συνέχεια η εταιρεία έδωσε στον καταναλωτή να υπογράψει ενδιάμεση συμφωνία
καταβολής του οφειλόμενου ποσού με μηνιαίες δόσεις, η οποία συμφωνία ενείχε καταχρηστικές ρήτρες εναντίον του
καταναλωτή ο οποίος ουδεμία ευθύνη είχε για την κατάσταση αυτή. Η εταιρεία παρόλα αυτά προέβηκε σε διακοπή του
τηλεφώνου μέχρι την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας.
Ενέργεια:
Μετά από διαμεσολάβηση του ΚΣΚ απαλείφθηκαν όλες οι καταχρηστικές ρήτρες από την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ του
καταναλωτή και της εταιρείας καθώς και δεν υπήρξε καμία χρέωση για την επανασύνδεση του τηλεφώνου.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Της Γεωργίας Λαβίθη
Λειτουργού νομικών θεμάτων του
ΚΣΚ

Αγορές και Εγγυήσεις:

Η παραπονούμενη αγόρασε γκάζι με ενσωματωμένη σχάρα. Μετά από ένα μήνα ξεκόλλησε η σχάρα αλλά η εταιρεία αρνήθηκε
να την αντικαταστήσει.
Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ παρέμβηκε και έτσι η εταιρεία έδωσε στην παραπονούμενη καινούργια συσκευή. Η καταναλωτής μας ευχαρίστησε και
πλέον είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΚΣΚ.

Επιστροφή Χρημάτων:

Το παράπονο αφορούσε αγορά γυαλιών ήλιου τα οποία εκ των υστέρων ήταν ελαττωματικά. Το κατάστημα αρνήθηκε να της
δώσει χρήματα πίσω.
Ενέργεια:
Μετά από παρέμβαση του ΚΣΚ το κατάστημα έδωσε τα χρήματα πίσω στην καταναλωτή η οποία μας ευχαρίστησε.

Αντικατάσταση μηχανήματος:

Το παράπονο αφορούσε αγορά γεωργικού μηχανήματος το οποίο ήταν ελαττωματικό. Ο καταναλωτής το πήγε για επιδιόρθωση
αλλά ο πωλητής του είπε ότι δεν μπορεί να το επιδιορθώσει ούτε να το αντικαταστήσει.
Ενέργεια:
Ο ΚΣΚ διαμεσολάβησε και κατάφερε την αντικατάσταση του ελαττωματικού με καινούργιο μηχάνημα.

Ποινικές Υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου και επιβληθείς ποινές

Κατά την παρελθούσα τριμηνία ενώπιον του Δικαστηρίου εκδικάστηκε μόνο μια υπόθεση ύστερα από δίωξη που έγινε
σύμφωνα με τον Περί τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο από 1996 έως 2013 και τους απορρέοντες κανονισμούς και
τους Περί της Υγιεινής και του επίσημου ελέγχου των τροφίμων Κανονισμούς.
Η υπόθεση αφορούσε την εταιρεία BLUEBERRY KIOSK LTD, η οποία στις 24/10/2013, κατά την διεξαγωγή επίσημου ελέγχου
από τον Αρμόδιο Υγειονομικό Επιθεωρητή, δεν παρουσίασε πρόσφατη μικροβιολογική ανάλυση νερού του ντεπόζιτου του
υποστατικού.
Επίσης, στην κατηγορούμενη επιχείρηση, στις 24/10/2013, απασχολείτο πρόσωπο χωρίς να κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό το
οποίο να πιστοποίει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια ώστε να μην ενέχει οποιοδήποτε κίνδυνο για την ασφάλεια των
τροφίμων.
Το Δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή ύψους €500 στην κατηγορούμενη εταιρεία.
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Ερ: Αγόρασα χθες από ένα Φούρνο ένα κουτί πίττες στην τιμή
των €2.50. Είναι πολύ ακριβές, οι υπεραγορές τις έχουν πολύ πιο
φθηνά.
Απ: Λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε δεν υπάρχει πλέον
καθορισμός στις τιμές. Οι τιμές είναι ελεύθερες και εναπόκειται στον
κάθε καταναλωτή ξεχωριστά να επιλέξει το σημείο από το οποίο θα
αγοράσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, έχοντας πάντοτε υπόψη
την επιλογή της καλύτερης ποιότητας στην πιο προσιτή για τον ίδιο
τιμή.
2) Ερ: Αγόρασα ένα ηλεκτρικό μπρίκι και στην απόδειξη
αναγραφόταν ότι καλύπτεται από 1 χρόνο εγγύηση μόνο. Τι ισχύει
νομοθετικά στη Κύπρο;
Απ: Στην Κύπρο όπως και σε όλη την Ε.Ε οι πωλητές είναι
υποχρεωμένοι, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία να
δίδουν 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα προϊόντα. Μη συμμόρφωση προς
την νομοθεσία θα πρέπει να καταγγέλλετε στον ΚΣΚ ή και στο Υπ.
Εμπορίου.
3) Ερ: Αγόρασα ένα προϊόν το οποίο είναι ελαττωματικό. Ποια είναι
τα δικαιώματα μου ως καταναλωτής;
Απ: Εάν το προϊόν που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ είναι
ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του,
ο πωλητής οφείλει είτε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει
δωρεάν, είτε να σας επιστρέψει τα χρήματά σας ή να σας προτείνει
έκπτωση στην τιμή.
4) Ερ: Είμαι καταναλωτής και παράλληλα ιδιοκτήτης υποστατικού
στο οποίο εδώ και 3 χρόνια είχα ζητήσει να διακοπεί η παροχή νερού.
Όταν πήγα σήμερα για να αιτηθώ επανασύνδεση μου είπαν ότι για
επανασύνδεση πρέπει να πληρώσω το ποσό των €267,75. Τι μπορώ
να κάνω;
Απ: Η Υδατοπρομήθεια κάθε επαρχίας εκδίδει κανονισμούς για τις
χρεώσεις των καταναλωτών. Στην παρούσα υπόθεση οι κανονισμοί
προνοούν ότι για επανασύνδεση νερού πέραν των 3 χρόνων θα
πρέπει να πληρωθεί αυτό το ποσό. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχετε το
δικαίωμα ένστασης της καταβολής του εν λόγω ποσού.
Σημ. Το ποσό που αναφέρεται αφορά την Υδατοπρομήθεια Λάρνακας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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5) Ερ: Ενοικιάζω ένα διαμέρισμα εδώ και τέσσερις μήνες. Μου
εστάλη από τον Δήμο ότι πρέπει να πληρώσω τα σκύβαλα, αλλά εγώ
δεν διέμενα όλο το έτος σ’ αυτό το διαμέρισμα. Τι μπορώ να κάνω;
Απ: Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα της ένστασης.
Παράλληλα μπορείτε να πληρώσετε σκύβαλα για το τετράμηνο που
διαμένετε στο διαμέρισμα, και τα υπόλοιπα μπορεί να τα καταβάλει ο
ιδιοκτήτης. Αυτό φυσικά εναπόκειται και σε συμφωνία που θα κάνετε
τα δύο μέρη, η οποία καλό είναι να φαίνεται και στο συμβόλαιο.
6) Ερ: Είμαι κάτοχος υποστατικού και το ενοικιάζω σε ένα κύριο,
ο οποίος άφησε απλήρωτους όλους τους λογαριασμούς και έφυγε.
Τώρα πρέπει να τα πληρώσω εγώ. Τι μπορώ να κάνω;
Απ: Σε τέτοια περίπτωση δυστυχώς μένει εκτεθειμένος αυτός ο
οποίος εκδίδεται στο όνομα του ο λογαριασμός. Συμβουλή μας, σε
παρόμοιες περιπτώσεις είναι να μεταφέρεται ο λογαριασμός στον
ενοικιαστή.
7) Ερ: Παράγγειλα μέσω διαδικτύου το καλοκαιρινό μου μαγιό, σε
πολύ χαμηλή τιμή παρόλο που είναι επώνυμη μάρκα. Όταν πήγα να
το παραλάβω από το ταχυδρομείο, ο τελωνιακός λειτουργός μου
είπε ότι το πακέτο μου έτυχε κατάσχεσης λόγω απομιμήσεως. Τι
μπορώ να κάνω;
Απ: Οι καταναλωτές πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όταν
αγοράζουν προϊόντα μέσω διαδικτύου, διότι μπορούν εύκολα να
πέσουν θύμα απάτης. Στην Κύπρο είναι παράνομο να εισάγονται καθ’
οποιοδήποτε τρόπο απομιμήσεις. Οι τελωνιακοί λειτουργοί έχουν το
δικαίωμα της κατάσχεσης και αν πράγματι το προϊόν είναι απομίμηση
τότε το καταστρέφουν, ως αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μένει
εκτεθειμένος και τα λεφτά του να μην επιστρέφονται.
8) Ερ: Επισκέφθηκα παραλία στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
και πλήρωσα για 2 κρεβατάκια το ποσό των €6.00. Που μπορώ να
απευθυνθώ;
Απ: Σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών οι
ομπρέλες και τα κρεβατάκια δεν μπορεί να χρεώνεται πέραν των
€2,50 ανά τεμάχιο. Για αποφυγή επιπλέον χρέωσης καλό είναι να
ζητούμε απόδειξη. Η καθορισμένη τιμή ισχύει για όλα τα κρεβατάκια
και ομπρέλες που βρίσκονται πάνω στην παραλία, δεν ισχύει όμως

για κρεβατάκια που βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώρους όπως πισίνες
και κήποι ξενοδοχείων ή εστιατορίων κ.λ.π. Στις περιπτώσεις αυτές
η τιμή ορίζεται ελεύθερα από τον επιχειρηματία. Σε περίπτωση όπου
παραλιακό ξενοδοχείο διαχειρίζεται κρεβατάκια πάνω στην παραλία
δικαιούται να τα παρέχει αποκλειστικά σε ενοίκους/πελάτες του
ξενοδοχείου είτε δωρεάν ως μέρος των υπόλοιπων υπηρεσιών που
παρέχει, είτε έναντι του ανώτατου ορίου €2,50 το τεμάχιο.
9) Ερ: Τι οφείλει να καλύψει ο διοργανωτής για ένα οργανωμένο
ταξίδι;
Απ: Η έννοια του οργανωμένου ταξιδιού είναι ο προσχεδιασμένος
συνδυασμός τουλάχιστον δύο από τα πιο κάτω στοιχεία το
οποίο καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη από εικοσιτέσσερις ώρες
ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση, μεταφορά, διαμονή και άλλες
τουριστικές υπηρεσίες μη συμπληρωματικές της μεταφοράς ή της
διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου
ταξιδιού.
10) Ερ: Ενδιαφέρομαι να κλείσω πακέτο οργανωμένου ταξιδιού. Τι
πληροφορίες θα πρέπει να μου παρέχει ο διοργανωτής;
Απ: Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας ο
διοργανωτής πρέπει να ενημερώσει τους καταναλωτές με
συγκεκριμένες πληροφορίες για το ταξίδι (μεταφορικά μέσα, τύπος
καταλύματος, κατηγορία, γεύματα, πρόγραμμα, γενικές πληροφορίες
αναφορικά με τα διαβατήρια, θεωρήσεις διαβατηρίων). Οποιοδήποτε
ενημερωτικό φυλλάδιο θα πρέπει να είναι σε κατανοητή γλώσσα,
καθόλου παραπλανητικό, και οι πληροφορίες που περιέχονται σε
αυτό είναι δεσμευτικές εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ολοκλήρωσε με επιτυχία τις
διαλέξεις του στην Σχολή Καταναλωτών Πάφου

μας καθιστούν ενεργούς πολίτες και ελεγκτές της αγοράς με
αποτέλεσμα να προστατευόμαστε από τυχόν παγίδες.

Η πρώτη Σχολή Καταναλωτών ιδρύθηκε το 1990, από την αείμνηστη
Σταυρούλα Ιακώβου στην Λευκωσία και λίγο αργότερα επεκτάθηκε
σε όλες τις επαρχίες. Οι εθελοντές του ΚΣΚ προσπαθούσαν
μέσω της Σχολής Καταναλωτών να ενημερώσουν όσο το δυνατό
περισσότερους καταναλωτές για τα δικαιώματα τους.

Η εκπαίδευση είναι ένα δυναμικό εργαλείο της καταναλωτικής
πολιτικής και απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως ηλικίας, και αποτελεί
έναν από τους βασικούς παράγοντες ενίσχυσης της αυτοπροστασίας.

Βασικός σκοπός της Σχολής Καταναλωτών, ο οποίος παραμένει
αναλλοίωτος μέχρι και σήμερα, ήταν η Εκπαίδευση των καταναλωτών,
ώστε να μπορούν να προστατεύουν αποτελεσματικά τόσο την υγεία
τους, όσο και την ασφάλεια τους, αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα
τους, μέσω της απόκτησης γνώσεων.
Ο τρόπος με τον οποίο η Σχολή προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον
καταναλωτή δεν είναι άλλος από την εκμάθηση των προνοιών
διάφορων νομοθεσιών, του ρόλου των διάφορων κρατικών
Υπηρεσιών αλλά και του ορθού τρόπου με το οποίο θα πρέπει να
αποταθούμε κοντά τους, καθώς και διάφορες άλλες παραμέτρους
που αφορούν την ιδιότητα του καταναλωτή αναφορικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Η γνώση και η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων μας, καθώς και η
συμμετοχή μας σε υπαρκτές και ενεργές οργανώσεις καταναλωτών,

Ο ΚΣΚ μέσα από τη Σχολή Καταναλωτών κατά την τελευταία χρονιά,
προσπάθησε να επιτύχει ένα πρόγραμμα διαλέξεων με θεματολογία
η οποία θεωρούμε ότι μπορούσε να βοηθήσει τον καταναλωτή,
εστιάζοντας σε διάφορα θέματα όπως η προστασία των δανειοληπτών,
τα δικαιώματα των ασθενών, η σήμανση των τροφίμων και άλλα
πολλά τα οποία μέσα από μια σειρά περίπου 25 διαλέξεων έδιναν μια
αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα στον καταναλωτή για τα δικαιώματα
και παράλληλα τις υποχρεώσεις του, για να μπορεί να αγοράζει ότι
χρειάζεται και όχι ότι του προσφέρουν, να μπορεί να γνωρίζει και να
ιεραρχεί τις ανάγκες τους και πως να αντεπεξέρχεται σε αυτές.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Σχολή Ενηλίκων
Καταναλωτών Πάφου στις 13 Μαΐου με την ευκαιρία της λήξης της
Σχολής στην Πάφο απένειμε τα πιστοποιητικά φοίτησης σε όλους
όσοι είχαν παρακολουθήσει με επιτυχία ολόκληρη της σειρά των
διαλέξεων, έχοντας ως τελευταίο καλεσμένο τον Χρηματοοικονομικό
Επίτροπο κ. Παύλο Ιωάννου.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου ΕΕ Πάφου του ΚΣΚ
Υπεύθυνης της Σχολής Καταναλωτών
Πάφου

	
  Μέσα από την άκρως διαφωτιστική και εµπεριστατωµένη ομιλία του
συνέβαλε τα μέγιστα, στην επιτυχία των εργασιών μας.

Η θεματολογία έδωσε το έναυσµα ώστε να διεξαχθεί μια γόνιμη
και εποικοδομητική συζήτηση, καθώς και για ανταλλαγή χρήσιμων
απόψεων, καθώς και για να διατυπωθούν προτάσεις και να
προταθούν λύσεις εκεί και όπου ήταν δυνατό.
Κάποια βασικά στοιχεία για τις διαδικασίες που ακολουθεί το γραφείο
του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, στα οποία ο κος Ιωάννου έκανε
αναφορά ήταν η συμπλήρωση του εντύπου για φυσικά πρόσωπα τα
οποία δύνανται να υποβάλλουν παράπονο στον Χρηματοοικονομικό
Επίτροπο κατά χρηματοοικονομικής επιχείρησης, που αφορά
διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή διαφορά ύψους μέχρι το ποσό των εκατόν
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000), νοουμένου ότι πληρούνται
σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που προνοούνται στα άρθρα 9 και 10
του Νόμου.
Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής:
(α) Το παράπονο να υποβάλλεται από καταναλωτή,
(β) Ο καταναλωτής να έχει προηγουμένως υποβάλει γραπτώς το
παράπονό του προς τη χρηματοοικονομική επιχείρηση κατά της
οποίας στρέφεται το παράπονο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
μηνών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα
έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή του,
πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του
γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου,
(γ) Ο καταναλωτής να έχει λάβει απάντηση από τη χρηματοοικονομική
επιχείρηση επί του παραπόνου του, η οποία δεν τον ικανοποιεί, εντός
καθορισμένης προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής του παραπόνου ή να μην έχει λάβει απάντηση από τη
χρηματοοικονομική επιχείρηση μετά την πάροδο της προθεσμίας.
Το παράπονο να υποβάλλεται στον Επίτροπο εντός προθεσμίας
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης
της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή της λήξης της προθεσμίας
κατά την οποία η χρηματοοικονομική επιχείρηση όφειλε να απαντήσει
στον καταναλωτή,

(δ) Η χρηματοοικονομική επιχείρηση κατά της οποίας στρέφεται το
παράπονο να λειτουργούσε, κατά τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται το
παράπονο βάσει νόμιμης άδειας λειτουργίας ή δυνάμει καθεστώτος
ελεύθερης εγκατάστασης,
(ε) Η συναλλαγή να εμπίπτει στις εποπτικές αρμοδιότητες των
αρμόδιων εποπτικών αρχών,
(στ) Να μην έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για το ίδιο παράπονο
από Δικαστήριο της Δημοκρατίας και να μην εκκρεμεί δικαστική
διαδικασία για την εξέταση του ίδιου παραπόνου.
Το παράπονο υποβάλλεται στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο:
(α) Δια χειρός ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφόρου Λόρδου
Βύρωνος 13, 1096, Λευκωσία ή Τ.Θ. 25735, 1311, Λευκωσία ή
(β) Μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στο 22-660584 ή στο 22-660118 ή
(γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση complaints@financialombudsman.gov.cy
Το παράπονο πρέπει να συνοδεύεται με την απόδειξη πληρωμής του
τέλους των είκοσι ευρώ (€20).
Η Σχολή Καταναλωτών Πάφου θέλει να εκφράσει θερμές ευχαριστίες
σε όλους τους ομιλητές οι οποίοι αφιλοκερδώς προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους και κυρίως στον Διευθυντή της Τεχνικής Σχολής
Πάφου κ Ηλία Θεόδωρο που μας παραχωρεί καθε χρόνο αίθουσα
της Τεχνικής Σχολής Πάφου.
Ευχαριστίες εκφράζουμε και στα οινοποιία ΣΟΔΑΠ, Avacas,
Κυριακίδη, Νέλιον, Κολιός και Χρυσορογγιάτισσα.
Ραντεβού ξανά τον Οκτώβριο με νέα θέματα και νέες προκλήσεις
να μας περιμένουν!
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και πολλοί από εσάς πρόκειται να προχωρήσετε
σε αγορά εισιτηρίου με πλοίο. Πιο κάτω λοιπόν θα σας αναφέρουμε συνοπτικά τα
δικαιώματα των επιβατών σε θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
Η Κυπριακή Δημοκρατία προέβη σε εναρμόνιση με την πράξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες
και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΞ) αριθ. 2006/2004 και εκδίδεται δυνάμει του περί
της Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών
Αποφάσεων Νόμου του 2007.
Με τους προαναφερθέν κανονισμούς θεσπίζονται δικαιώματα που
αφορούν επιβάτες που ταξιδεύουν με επιβατικό πλοίο και ο λιμένας
επιβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, επιβατικό πλοίο
και ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται εκτός του εδάφους κράτους
μέλους και ο λιμένας αποβίβασης ευρίσκεται στο έδαφος κράτους
μέλους, και, κρουαζιερόπλοιο και ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται
στο έδαφος κράτους μέλους.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στους επιβάτες πλοίων με άδεια μεταφοράς έως 12 επιβατών,
πλοίων με πλήρωμα που δεν υπερβαίνει τα τρία άτομα, ή όταν η
συνολική διαδρομή είναι μικρότερη των 500 μέτρων, απλή μετάβαση,
σε εκδρομή και περιηγήσεις στα αξιοθέατα ή πλοίων που κινούνται
με μη μηχανικά μέσα.

Τα κυριότερα δικαιώματα
όπως αυτά απορρέουν από τον
Κανονισμό είναι τα ακόλουθα:
Δικαίωμα σε ταξιδιωτικές Πληροφορίες: Οι μεταφορείς και
οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των
αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους, παρέχουν στους επιβάτες
επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, σε μορφή
προσβάσιμη σε όλους και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται
εν γένει οι πληροφορίες σε όλους τους επιβάτες. Ιδιαίτερη προσοχή
δίδεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με
μειωμένη κινητικότητα.
Ενημέρωση για τα δικαιώματα των Επιβατών : Ελάχιστοι κανόνες
πληροφόρησης όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι και κατά τη
διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με
τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και επί των πλοίων.
Δικαίωμα για όρους σύμβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις:
Όλοι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να μην υφίστανται καμία άμεση
ή έμμεση διάκριση λόγω της εθνικότητας τους ή λόγω του τόπου
εγκατάστασης των μεταφορέων ή των πωλητών εισιτηρίων εντός
της Ένωσης, όταν αγοράζουν εισιτήρια για θαλάσσιες και εσωτερικές
πλωτές μεταφορές ή για κρουαζιέρες.
Σε περιπτώσεις ματαίωσης ή και καθυστέρησης της
προγραμματισμένης αναχώρησης άνω των 90 λεπτών: πρέπει
να παρέχετε εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με
άλλο δρομολόγιο, και επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα,
γεύματα, αναψυκτικά και όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι
τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά
διανυκτέρευση)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Της Γεωργίας Λαβίθη
Λειτουργού νομικών θεμάτων του
ΚΣΚ

Σε περιπτώσεις καθυστερημένης άφιξης ή ματαίωσης του
ταξιδιού πρέπει να παρέχετε αποζημίωση, μεταξύ 25% και 50% της
τιμής του εισιτηρίου.
Προστασία των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα: μη διακριτική μεταχείριση και ειδική συνδρομή χωρίς
χρηματική επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη
κινητικότητα, τόσο στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς όσο και
επί του πλοίου και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία
του εξοπλισμού κινητικότητας.
Δικαίωμα υποβολής παραπόνου
• δημιουργία από τους μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης
τερματικών σταθμών, μηχανισμού διεκπεραίωσης παραπόνων στη
διάθεση των επιβατών,
• ένας επιβάτης που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και
θέλει να υποβάλει ένα παράπονο στον μεταφορέα ή στον φορέα
εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, το πράττει εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκε ή θα έπρεπε να
έχει παρασχεθεί η υπηρεσία. Εντός ενός μήνα από την παραλαβή του
παραπόνου, ο μεταφορέας ή ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικού
σταθμού ενημερώνει τον επιβάτη ότι η καταγγελία του ήταν βάσιμη,
ότι απορρίφθηκε ή ότι εξετάζεται ακόμη. Ο χρόνος για την παροχή
της τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες από την
ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου.
• σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την επιβολή της
τήρησης του κανονισμού, με την επιβολή ποινών, κατά περίπτωση.
Εθνικός Φορέας Επιβολής του Νόμου
Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έχει αναλάβει από τον
Μάρτιο του 2014 καθήκοντα φορέα επιβολής της Νομοθεσίας καθώς
και φορέα για τη διαχείριση καταγγελιών επιβατών πλοίων, σύμφωνα
με το άρθρο 25(3) του ίδιου κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι
παραπονούμενοι σε πρώτο στάδιο θα αποτείνονται στους μεταφορείς
ή φορείς εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού και σε περίπτωση που
δεν ικανοποιηθούν, θα δύναται να αποτείνονται στο Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας.
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Η προστασία των καταναλωτών για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου καλύπτεται στην Κύπρο από την Οδηγία 2011/83/
ΕΚ Δικαιώματα Καταναλωτών και την Οδηγία 2005/29/ΕΚ Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί
στο εθνικό μας δίκαιο μέσω του Νόμου 103(I)/2007 Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, του Νόμου 133(Ι)/2013 Ο περί των
Δικαιωμάτων των Καταναλωτών και του Νόμου 156(Ι)/2004 Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Οι πιο πάνω νόμοι προβλέπουν ότι θα πρέπει να παρέχονται βασικές πληροφορίες πριν από τη σύναψη του συμβολαίου,
ότι δεν χρεώνονται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για πληρωμή με πιστωτική κάρτα (ή άλλα μέσα), ότι η παράδοση γίνεται
εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, ότι είναι δυνατή η επιστροφή ανεπιθύμητων προϊόντων και ότι ο καταναλωτής
πληρώνει μόνο τα είδη για τα οποία έχει ρητά συμφωνήσει.
Σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε αγορά βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον για αγορές.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στην ΕΕ, σε κατάστημα ή στο διαδίκτυο, ο έμπορος
πρέπει να σας παρέχει πριν από την αγορά ορισμένες σαφείς, ακριβείς και κατανοητές βασικές πληροφορίες σχετικά με
το προϊόν ή την υπηρεσία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ

Πριν από την υπογραφή
συμβολαίου με πωλητή
ή πάροχο υπηρεσιών
στο διαδίκτυο, πρέπει να
σας παρέχονται οι εξής
λεπτομερείς πληροφορίες
• τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας
• η επωνυμία και η φυσική διεύθυνση του εμπόρου
• η ηλεκτρονική διεύθυνσή του και/ή ο αριθμός τηλεφώνου του
• η συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων
επιβαρύνσεων, όπως τα έξοδα αποστολής, ή αν αυτή δεν είναι
γνωστή εκ των προτέρων, τουλάχιστον πληροφορίες για τον τρόπο
υπολογισμού της
• πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και αποστολής,
ιδίως σχετικά με τους περιορισμούς αποστολής σε ορισμένες χώρες
• δικαίωμα υπαναχώρησης
• διαθέσιμες υπηρεσίες μετά την πώληση
• διάρκεια ισχύος του συμβολαίου
• μηχανισμοί επίλυσης διαφορών
• αριθμός εμπορικού μητρώου
• εμπορικός τίτλος και στοιχεία ΦΠΑ (εφόσον ισχύει)
• επαγγελματική ένωση στην οποία ανήκει ο πάροχος (εφόσον
ισχύει)
Αυτές οι εκ των προτέρων πληροφορίες αποτελούν μέρος του
συμβολαίου εκτός αν εσείς και ο έμπορος συμφωνήσετε από κοινού
για τροποποίηση των όρων, π.χ., που αναρτώνται στον ιστότοπο του
εμπόρου.
Πέραν των πιο πάνω τα συμβόλαια πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή
και κατανοητή γλώσσα και δεν πρέπει να περιέχουν καταχρηστικούς
όρους.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή με
βάση τους κανόνες της ΕΕ, κατά κανόνα ισχύουν και για αγορές
από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ που απευθύνονται σε
καταναλωτές στην ΕΕ. Για το λόγο αυτό φροντίστε πάντα να ελέγχετε
πού είναι καταχωρισμένος ο έμπορος. Το γεγονός ότι μια διαδικτυακή
διεύθυνση λήγει σε ".eu", ".ie", ή ".co.uk" κ.λπ. ΔΕΝ εγγυάται ότι ο
πωλητής είναι εγκατεστημένος, και καταχωρημένος, στην ΕΕ.
Όταν αγοράζετε ψηφιακό περιεχόμενο στο διαδίκτυο ισχύουν Ειδικές
απαιτήσεις πληροφόρησης, π.χ. τηλεφόρτωση ή απευθείας μετάδοση
μουσικής ή βίντεο. Πριν από την αγορά, θα πρέπει να ενημερώνεστε
για το πώς λειτουργεί το περιεχόμενο σε σχέση με υλικό/λογισμικό
(διαλειτουργικότητα) και για τη λειτουργικότητά του, μεταξύ άλλων
κατά πόσον εφαρμόζονται τυχόν γεωγραφικοί περιορισμοί στη χρήση
του περιεχομένου και αν επιτρέπεται η αντιγραφή από ιδιώτες.
Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη
συμβολαίου για διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο. Ωστόσο, μόλις
ξεκινήσετε την τηλεφόρτωση ή τη ροή του περιεχομένου, δεν

μπορείτε πλέον να υπαναχωρήσετε από την αγορά, εφόσον βέβαια ο
έμπορος έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν
ότι πρέπει να λάβει προηγουμένως ρητή δήλωσή σας ότι συμφωνείτε
για την άμεση τηλεφόρτωση ή τη ροή του περιεχομένου και ότι
αναγνωρίζετε ρητώς πως χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις
ξεκινήσει η προβολή.

Επιβεβαίωση της αγοράς, αποστολή και
πρόσθετες επιβαρύνσεις
• Επιβεβαίωση της αγοράς: Όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές
αγορές, πρέπει να λαμβάνετε αμέσως επιβεβαίωση της συναλλαγής.
Για τις ηλεκτρονικές αγορές, η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να είναι ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό σας
στον ιστότοπο του εμπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι μπορείτε να το
αποθηκεύσετε και ο έμπορος δεν μπορεί να το αλλάξει μονομερώς.
• Έξοδα αποστολής: Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, πρέπει επίσης
να ενημερώνεστε σαφώς για την συνολική τιμή, περιλαμβανομένων
των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και να
δηλώνετε σαφώς, π.χ. πατώντας ένα πλήκτρο, ότι γνωρίζετε όλα αυτά
τα στοιχεία καθώς και ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση
πληρωμής.
• Επιβαρύνσεις για χρήση μέσων πληρωμής: Εάν ένας έμπορος
θέλει να σας χρεώσει για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής,
π.χ. πιστωτικής κάρτας, τότε η χρέωση αυτή δεν μπορεί να είναι
υψηλότερη από το κόστος που όντως συνεπάγεται για τον έμπορο
η επεξεργασία της πληρωμής σας. Σε ορισμένες χώρες, τέτοιες
επιβαρύνσεις μπορεί να απαγορεύονται εντελώς.
• Πρόσθετο «κρυφό κόστος» - απαγόρευση των
προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων: Όταν αγοράζετε ένα αγαθό
από έμπορο θα πρέπει να έχετε πάντα τη δυνατότητα να συμφωνήσετε
ρητά για κάθε πρόσθετο «κρυφό κόστος», π.χ. ταξιδιωτική ασφάλιση
όταν κάνετε κράτηση για πτήση. Είναι παράνομο να προεξοφλούν
οι έμποροι τη συμφωνία σας, χρησιμοποιώντας «προεπιλεγμένα»
τετραγωνίδια κατά τη διαδικασία της αγοράς.
• Επιστροφή ανεπιθύμητων προϊόντων: Όταν αγοράζετε προϊόντα
ή υπηρεσίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ, ή μέσω
διαδικτύου, από επαγγελματία έμπορο εγκατεστημένο στην ΕΕ,
έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα ανεπιθύμητα προϊόντα εντός 14
ημερών από την παραλαβή της αγοράς σας. Έχετε υπόψη ότι, όπως
και για τις αγορές σε καταστήματα, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες
πρέπει επίσης να παραδίδονται εντός 30 ημερών, εκτός αν έχει
συμφωνηθεί διαφορετική ημερομηνία παράδοσης με τον έμπορο.

✓
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Όταν πρόκειται να συνάψετε συνδρομές
σε διαδικτυακές υπηρεσίες ο πάροχος
πρέπει να σας παρέχει πληροφορίες για:
• τις ισχύουσες τιμές και επιβαρύνσεις, περιλαμβανομένων των
διάφορων επιλογών και των πακέτων προσφορών
• τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις
• την ποιότητα της υπηρεσίας (π.χ., ταχύτητα μεταφόρτωσης).
• να σας ειδοποιεί πολύ πριν σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει
τους όρους του συμβολαίου (π.χ., να αυξήσει τις τιμές)
• να σας δίνει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσετε από το συμβόλαιο
χωρίς ποινή αν δεν δέχεστε τυχόν νέους όρους
• να σας προσφέρει συμβόλαιο εύλογης ελάχιστης διάρκειας ,
για παράδειγμα, ενός έτους. Τα συμβόλαια ελάχιστης διάρκειας 2 ή
περισσότερων ετών είναι παράνομα.

Αν πιστεύετε ότι ο πάροχος σας
παραβίασε τα επιγραμμικά σας
δικαιώματα (όροι συμβολαίου,
ποιότητα υπηρεσίας, κ.λπ.), ή ότι έχετε
εξαπατηθεί σε ηλεκτρονική αγορά που
πραγματοποιήσατε, έχετε τις ακόλουθες
δυνατότητες:
• Σαν πρώτο βήμα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσίας ή
με τον πωλητή, πείτε του ότι παραβιάζει την εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία και ζητήστε του να επιλύσει το πρόβλημα προτού σας
αναγκάσει να προχωρήσετε σε άλλες ενέργειες. Μπορείτε να του
απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές σας περιγράφονται
Λεπτομερέστερα στον Κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων της ΕΕ
και στη σελίδα του ΚΣΚ, www.katanalotis.org.cy
• Σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης θα πρέπει να αποτεθείτε
στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (περιλαμβανομένων και
των διαδικτυακών υπηρεσιών) συνήθως έχουν την εξουσία να
επιλύουν διαφορές μεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου
τέτοιων υπηρεσιών. Εκεί που η νομοθεσία το επιτρέπει υπάρχουν
συγκεκριμένες διαδικασίες και μπορούν να επιλύουν διαφορές
δίκαια και γρήγορα. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εν λόγω
αρχή όσον αφορά τους όρους του συμβολαίου σας, την ποιότητα της
υπηρεσίας, την πρόσβαση στα δίκτυα και τις υπηρεσίες, κ.λπ.
• Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Μπορείτε να υποβάλετε
καταγγελία στον ΚΣΚ ή την ΥΑΠΚ του ΥΕΕΒΤ η οποία είναι η εθνική
αρχή προστασίας των καταναλωτών, για οποιοδήποτε πρόβλημα
αντιμετωπίζετε με τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Αν ο πωλητής
ηλεκτρονικής πώλησης έχει την έδρα του στην ΕΕ, μπορείτε επίσης
να επιλύσετε τη διαφορά σας μέσω εναλλακτικής ή επιγραμμικής
διαδικασίας επίλυσης διαφορών
• Σαν τελικό βήμα, μπορείτε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.

Αν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα
δικαιώματά σας που απορρέουν από
το δίκαιο της ΕΕ (περιλαμβανομένων
των επιγραμμικών δικαιωμάτων),
δικαιούστε:
• δίκαιη και δημόσια ακρόαση, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου
• Ακόμη κι αν ο πάροχος έχει την έδρα του στο εξωτερικό,
δικαιούστε να φέρετε την υπόθεσή σας ενώπιον δικαστηρίου της
χώρας σας, εφόσον η εταιρεία είναι "επιχειρηματικά ή επαγγελματικά
ενεργή στην ή [...] με την" χώρα σας
• Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στην περίπτωση ηλεκτρονικών
συναλλαγών αξίας μέχρι 2.000 ευρώ), μπορείτε επίσης να κάνετε
χρήση της Ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ισχύει σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ με εξαίρεση τη Δανία).

Συνοπτικά τα δικαιώματα των
καταναλωτών για τις ηλεκτρονικές
αγορές
• Δικαίωμα αλλαγής γνώμης και διακοπής/επιστροφής της
παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο εντός 14 ημερών από την ημέρα
παραλαβής του προϊόντος
• Επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών το αργότερο
• Δικαίωμα παραλαβής του προϊόντος εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος. Η παραγγελία θα πρέπει να παραδίδεται εντός 30
ημερών το αργότερο, εκτός και εάν συμφωνήσετε διαφορετικά με
τον έμπορο
• Το δικαίωμα σε ξεκάθαρη πληροφόρηση. Οι ευρωπαίοι
διαδικτυακοί πωλητές πρέπει να ενημερώνουν για τα στοιχεία
επικοινωνίας τους, τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της
υπηρεσίας και το συνολικό κόστος, περιλαμβανομένων όλων των
φόρων και εξόδων αποστολής
• Εγγύηση για δυο χρόνια.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εξοικονόμηση Ενέργειας με την
Αξιολόγηση των Συστημάτων Άντλησης
- Νέο Διεθνές Πρότυπο ISO/ASME 14414
H μετακίνηση υγρών επιτυγχάνεται χάρις στα συστήματα άντλησης,
σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: από την άντληση του νερού μέσα
από ένα πηγάδι μέχρι την τροφοδοσία των αυτοκίνητων μας με
καύσιμο, ακόμη και στη διεργασία παρασκευής των φαρμάκων που
χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Τα συστήματα άντλησης αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό
μερίδιο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων
σε πολλές βιομηχανίες. Πάρα πολύ συχνά όμως εφοδιάζονται με
πολύ περισσότερη ενέργεια από όση πραγματικά χρειάζονται για
να λειτουργήσουν. Στην ουσία, η ενέργεια που προστίθεται από
την αντλία στο λειτουργικό υγρό είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν
που απαιτεί η σχετική διαδικασία. Η πλεονάζουσα ενέργεια που
προστίθεται στο σύστημα (π.χ. λόγω της βαλβίδας ελέγχου) αυξάνει
τη θερμότητα, το θόρυβο και τους κραδασμούς, αλλά παράλληλα
μπορεί να αυξήσει και το κόστος συντήρησης του συστήματος. Η
προσθήκη της υπερβολικής αυτής ενέργειας στο σύστημα οδηγεί
συχνά σε υπερ-διαστασιολόγηση των στοιχείων του συστήματος
όπως οι σωληνώσεις, οι αντλίες και οι βαλβίδες ελέγχου, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται το κεφαλαιουχικό κόστος.
Ένα νέο διεθνές πρότυπο έχει σαν στόχο να αλλάξει αυτή την
κατάσταση, μειώνοντας τη σπατάλη ενέργειας στα συστήματα
άντλησης και συμβάλλοντας έτσι στην επιβίωση όχι μόνο της τσέπης
μας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Πρόκειται για το πρότυπο ISO/
ASME 14414:2015 Pump System Energy Assessment (Ενεργειακή
Αξιολόγηση Συστήματος Άντλησης) το οποίο αναπτύχθηκε μέσα από
τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και του
Αμερικανικού Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών (ASME).
Το πρότυπο παρέχει μια μέθοδο για την ενεργειακή αξιολόγηση
των συστημάτων άντλησης, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
• οργάνωση και διενέργεια της αξιολόγησης
• ανάλυση των πληροφοριών που προκύπτουν από την 		
αξιολόγηση, και
• αναφορά και τεκμηρίωση των ευρημάτων της αξιολόγησης.
Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το σύστημα άντλησης,
από τις εισροές ενέργειας μέχρι το έργο που παράγεται ως
αποτέλεσμα αυτών των εισροών. Έτσι, αφού καθοριστεί η
ενέργεια που καταναλώνει ένα υπάρχον σύστημα, είναι δυνατό
να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν τόσο οι ευκαιρίες
για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και οι ευκαιρίες για
βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος.
Καθορίζοντας τον πιο πάνω ορισμό για τη διενέργεια της αξιολόγησης,
το πρότυπο παρέχει το πλαίσιο κοινής “γλώσσας” συνεννόησης
μεταξύ οργανισμών και διαφορετικών χωρών, διευκολύνοντας σε
μεγάλο βαθμό τη σύναψη συμβάσεων για τις υπηρεσίες αξιολόγησης.
Έτσι, το πρότυπο μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο από τους παρόχους
των υπηρεσιών αξιολόγησης (π.χ. τους ενεργειακούς ελεγκτές)
αλλά και από τους ίδιους τους χρήστες. Κατά τη σύναψη σχετικών
συμβάσεων, το προσωπικό υπεύθυνο για τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων μπορεί να χρησιμοποιεί το πρότυπο για να καθορίσει
και να κοινοποιήσει τον επιθυμητό σκοπό της αξιολόγησης σε
εξωτερικούς συνεργάτες που προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρεία
τους ή και συμβούλους.
Το πρότυπο είναι σχεδιασμένο για συστήματα άντλησης με ανοικτά
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ή κλειστά κυκλώματα και εστιάζεται κυρίως στην ενεργειακή
αξιολόγηση ηλεκτροκίνητων συστημάτων άντλησης, τα οποία
κυριαρχούν στις περισσότερες εγκαταστάσεις. Μπορεί όμως να
εφαρμοστεί και σε συστήματα άντλησης που χρησιμοποιούν άλλα
είδη τροφοδότησης της κίνησης όπως ατμοστρόβιλους, μηχανές
εσωτερικής καύσης και ιμάντες.
Ανάμεσα στα παραρτήματα του προτύπου περιλαμβάνονται:
• όλα τα απαραίτητα περιεχόμενα της τελικής έκθεσης
• συστάσεις και παραδείγματα για αποτελεσματική λειτουργία ενός
συστήματος άντλησης
• πιθανές ευκαιρίες για μείωση στην κατανάλωση ενέργειας
• πληροφορίες σχετικά με την τεχνική επάρκεια και την
εμπειρογνωμοσύνη του αξιολογητή
• κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή λογισμικού ανάλυσης
των πληροφοριών
• τυπικό παράδειγμα φύλλου εργασίας για προ-επιλογή
• επεξήγηση εννοιών όπως η “παρασιτική ενέργεια” (δηλαδή η
ενέργεια που μεταφέρεται στον άξονα κίνησης της αντλίας χωρίς
όμως να χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του υγρού στο σύστημα) η
οποία αποτελεί δείκτη αναποτελεσματικότητας και αναξιοπιστίας ενός
συστήματος, και βοηθά στην καλύτερη επιλογή αντλίας και μεθόδου
ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ψηλή απόδοση, αξιοπιστία και
μακροζωία του εξοπλισμού σε όλο το φάσμα λειτουργίας.
Συμπερασματικά, το νέο διεθνές πρότυπο ISO/ASME 14414 αποτελεί
για τις επιχειρήσεις ένα πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια τους
να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων
τους. Αναμένεται ότι η εφαρμογή του θα συμβάλει στην μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια στη μείωση των
αποτυπωμάτων άνθρακα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν το πρότυπο χωρίς
οποιαδήποτε επιβάρυνση ή και να το αγοράσουν στο Κέντρο
Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού
Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). Η προμήθεια του προτύπου
μπορεί επίσης να γίνει πολύ εύκολα σε ηλεκτρονική μορφή από την
ιστοσελίδα του CYS (www.cys.org.cy).
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο ΚΣΚ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Η ιστορία των δικαιωμάτων του καταναλωτή ξεκινά από μια ομιλία
του John F. Kennedy στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στην οποία
αναφέρει ότι «Οι καταναλωτές είναι η μεγαλύτερη οικονομική
ομάδα στην οικονομία, η οποία επηρεάζει και επηρεάζεται σχεδόν
από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Τα δυο τρίτα
των εξόδων της οικονομίας είναι από τους καταναλωτές. Αλλά
είναι η μοναδική σημαντική ομάδα της οικονομίας που δεν είναι
αποτελεσματικά οργανωμένη, της οποίας οι απόψεις συχνά δεν
ακούγονται». Η ομιλία αυτή έγινε στις 15 Μαρτίου 1962, εξ ου και
η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτών που τιμάται στις 15 Μαρτίου
κάθε χρόνο.
Αυτή είναι και η πρώτη ουσιαστική πολιτική παρέμβαση για τα
θέματα των καταναλωτών. Μετά από αυτή αρχίζει μια σειρά
ψηφισμάτων από τον ΟΗΕ που αφορούν τα δικαιώματα των
καταναλωτών, μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό Ψήφισμα A/
RES/39/248 της 16ης Απριλίου 1985 για τα Δικαιώματα των
Καταναλωτών, μέσω του οποίου κατοχυρώνονται τα 8 βασικά
δικαιώματα των καταναλωτών.

Τα 8 βασικά δικαιώματα των
καταναλωτών είναι:
• Το Δικαίωμα για Ασφάλεια

Το δικαίωμα του καταναλωτή για προστασία της ασφάλειας και της
υγείας του από τα ίδια τα προϊόντα, τις διαδικασίες παραγωγής τους,
αλλά και υπηρεσίες που μπορεί να λαμβάνει ο καταναλωτής.
Tο δικαίωμα αυτό του καταναλωτή είναι τόσο για την μακροπρόθεσμη,
όσο και για την μεσοπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών του.

• Το Δικαίωμα στην Πληροφόρηση

Το δικαίωμα να δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία που να επιτρέπουν
στον καταναλωτή να προβεί σε μια συνειδητή επιλογή ή απόφαση
αγοράς.
Θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν
στον καταναλωτή να ενεργεί με σύνεση και υπευθυνότητα.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και το Δικαίωμα του
Καταναλωτή για προστασία από παραπλανητικές πληροφορίες είτε
αυτές περιλαμβάνονται στη διαφήμιση ή σε ανακριβή δημοσιεύματα,
την επισήμανση, τη συσκευασία ή σε άλλα μέσα.

• Το Δικαίωμα στην Επιλογή

Το δικαίωμα της επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών σε
ανταγωνιστικές τιμές και, στην περίπτωση των μονοπωλίων, την
εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας και εξυπηρέτησης σε μια
δίκαιη τιμή.

• Το Δικαίωμα στην Εκπροσώπηση

Το δικαίωμα υποστήριξης των συμφερόντων του, με την παρέμβαση
και τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση και εκτέλεση των οικονομικών
και άλλων πολιτικών. Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκπροσώπησης

σε κυβερνητικά και άλλα σώματα λήψης αποφάσεων, καθώς και
στην ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών πριν την παραγωγή ή
εγκατάστασή τους.

• Το Δικαίωμα για Επανόρθωση/
Αποζημίωση

Το δικαίωμα σε μια δίκαιη διευθέτηση των αξιώσεων του καταναλωτή.
Περιλαμβάνει το δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για κακής ποιότητας
αγαθά ή μη ικανοποιητικές υπηρεσίες και τη διαθεσιμότητα των
αποδεκτών μορφών νομικής συνδρομής, όπου είναι απαραίτητο.

• Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση

Το δικαίωμα απόκτησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων για να
είναι ένας ενημερωμένος καταναλωτής σε όλη τη διάρκεια της ζωής
του.
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση των καταναλωτών ενσωματώνει
το δικαίωμα στη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την
ανάληψη δράσης για να επηρεάσει τους παράγοντες, που επηρεάζουν
τις αποφάσεις των καταναλωτών.

• Το Δικαίωμα για την ικανοποίηση των
Βασικών Αναγκών

Το δικαίωμα σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία εγγυώνται την
επιβίωση.
Περιλαμβάνει επαρκή τροφή, ένδυση, στέγη, υγειονομική περίθαλψη,
την εκπαίδευση και την αποχέτευση.

• Το Δικαίωμα για ένα καθαρό
Περιβάλλον

Το δικαίωμα σε ένα φυσικό περιβάλλον που θα βελτιώνει την
ποιότητα της ζωής. Περιλαμβάνει την προστασία από τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους κατά την οποία το άτομο δεν μπορεί να
ελέγξει. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για την προστασία και τη βελτίωση
του περιβάλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.
Στην Κύπρο το κίνημα των καταναλωτών οργανώνεται για πρώτη
φορά το 1973, οπόταν και ιδρύεται ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Καταναλωτών. Μέσα από την πορεία των χρόνων ο ΚΣΚ παίζει
καθοριστικό ρόλο στην προστασία του καταναλωτή στην Κύπρο
αφού με δική του πρόταση δημιουργείται η Επιτροπή Τιμών, η οποία
λειτουργούσε μέχρι και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Βασικός
ρόλος της Επιτροπής ήταν ο έλεγχος και η κατά κάποιο τρόπο
συγκράτηση των τιμών σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων.
Αργότερα ο ΚΣΚ συμμετέχει ενεργά στη μετάβαση από τη λίρα στο
ευρώ, με τους εθελοντές του να παρακολουθούν διάφορα σημεία
πώλησης και να υποδεικνύουν στους καταναλωτές ποιοι έμποροι δεν
στρογγυλοποιούν τις τιμές και δεν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
τους καταναλωτές.
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Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή

Σήμερα ο ΚΣΚ συνεχίζει να δραστηριοποιείται καθοδηγούμενος από
τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή, όπως αυτά περιγράφονται
στη Χάρτα του ΟΗΕ.
Αναφορικά με το δικαίωμα στην ασφάλεια των προϊόντων ο ΚΣΚ
λαμβάνει και προωθεί παράπονα από καταναλωτές αναφορικά με μη
ασφαλή προϊόντα, ενώ οι αποσύρσεις ακατάλληλων προϊόντων είναι
πολλές σε εβδομαδιαία βάση, τόσο από την Κύπρο όσο και από τα
υπόλοιπα μέλη της ΕΕ.
Πέραν της προώθησης των παραπόνων ο ΚΣΚ διαμεσολαβεί και
ενεργεί για τη συμμόρφωση των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Ενημέρωση του καταναλωτή γίνεται και μέσω του συστήματος
RAPEX, το οποίο είναι ένα σύστημα ταχείας ενημέρωσης για
αποσύρσεις προϊόντων από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ. Πρόσβαση
στην ιστοσελίδα του RAPEX δίνεται και μέσα από την ιστοσελίδα του
ΚΣΚ.

Στο δικαίωμα στην πληροφόρηση ο ΚΣΚ συνεχίζει να παρεμβαίνει
και να καταγγέλλει παραπλανητικές διαφημίσεις, σε μια προσπάθεια
να δίνεται όσο το δυνατό ορθότερη πληροφόρηση στον καταναλωτή,
για να μπορεί να εξασκήσει ορθά το δικαίωμα επιλογής. Παράλληλα
προωθεί καταγγελίες καταναλωτών για λανθασμένη σήμανση
προϊόντων, ή προϊόντων χωρίς ετικέτες σε μια προσπάθεια να
υπάρχει όσο το δυνατό ορθότερη ενημέρωση και μέσα στην ίδια την
αγορά.
Αναφορικά με το δικαίωμα της επιλογής ο ΚΣΚ δραστηριοποιείται σε
διάφορα πεδία, σε μια προσπάθεια να υπάρξει όσο το δυνατότερο
καλύτερος και ποιο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά., αφού η ορθή
λειτουργία του ανταγωνισμού μπορεί να επιφέρει θετικές επιπτώσεις
στους καταναλωτές. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές
στον τομέα των καυσίμων, όπου φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός δεν
λειτουργεί, στον τομέα των φαρμάκων και κυρίως στις τιμές των
βασικών καταναλωτικών αγαθών, όπως το γάλα και το ψωμί. Ο
ΚΣΚ μέσα από συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, όπως ο
Υπουργός Εμπορίου, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και η
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας προσπαθεί
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να κινήσει τα νήματα για καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού.
Παράλληλα παρακινεί τους καταναλωτές να προτιμούν τα φθηνότερα
σημεία πώλησης προϊόντων ίδιας ποιοτικής κατηγορίας, ως μια
ένδειξη επιβράβευσης των εμπόρων που πραγματικά σέβονται τον
καταναλωτή.
Στον τομέα της εκπροσώπησης ο ΚΣΚ συνεχίζει να είναι ο μοναδικός
σύνδεσμος καταναλωτών που εκπροσωπεί τους Κύπριους
καταναλωτές τόσο στην Ευρώπη, μέσω της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης
Καταναλωτών, όσο και διεθνώς, μέσω της Διεθνούς Καταναλωτών.
Στις δυο αυτές οργανώσεις ο ΚΣΚ είναι πλήρες μέλος, στην πρώτη
από το 2003 και στην δεύτερη από το 1985. Παράλληλα ο ΚΣΚ
εκπροσωπεί τους καταναλωτές τόσο στη Βουλή όσο και σε άλλες
επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με θέματα καταναλωτών, έχοντας
στο ενεργητικό του χιλιάδες συναντήσεις μέχρι σήμερα.
Στο θέμα της επανόρθωσης/αποζημίωσης, ο ΚΣΚ διενεργεί
διαμεσολαβήσεις για τα μέλη του, στις περιπτώσεις που οι πωλητές
αρνούνται να επιδιορθώσουν ή να αντικαταστήσουν προϊόντα τα
οποία δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές τους, χωρίς να
φέρει ευθύνη ο καταναλωτής για αυτό. Ο τομέας αυτός είναι και
ο τομέας με τις περισσότερες αναφορές στο τηλεφωνικό κέντρο
του ΚΣΚ, αφού οι καταγγελίες για θέματα αγορών και εγγυήσεων
ξεπερνούν το 37% των συνολικών παραπόνων που έχει δεχτεί ο
ΚΣΚ διαχρονικά. Πέραν της διαμεσολάβησης ο ΚΣΚ έχει εντοπίσει
και έχει προτείνει αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία με σκοπό την
καλύτερη προστασία του καταναλωτή.

μπορούν οι καταναλωτές να κινούνται πιο ασφαλείς στην αγορά.
Αναφορικά με το δικαίωμα στην κάλυψη των βασικών αναγκών ο ΚΣΚ
κινείται κυρίως στον άξονα των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής
και της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνει, αφού
θεωρούμε ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι προσιτές σε όλες τις ομάδες
καταναλωτών. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συμπατριώτες μας που
μετά βίας ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες, ενώ κινδυνεύουν
να χάσουν και τα σπίτια τους από τις τράπεζες. Ακόμα και στον τομέα
αυτό ο ΚΣΚ αναπτύσσει δράση, δίνοντας δωρεάν συμβουλές σε
συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σε μια
προσπάθεια να μην χάσουν τα σπίτια τους.
Τέλος, στο δικαίωμα για ασφαλές περιβάλλον ο ΚΣΚ συμμετέχει
σε διάφορες επιτροπές στις οποίες εκφράζει τις απόψεις των
καταναλωτών, σε θέματα όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση,
προσπαθώντας πάντοτε οι όποιες δράσεις προς καθαρότερο
περιβάλλον να μην επιφέρουν δυσβάστακτο κόστος στους
καταναλωτές.
Όλα τα πιο πάνω γίνονται από τον ΚΣΚ, με βάση τη συνεισφορά
των εθελοντών μελών του, οι οποίοι στην ουσία αποτελούν και τον
Σύνδεσμο. Μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε να προσφέρουμε
ακόμα περισσότερα, με τα να γίνεται μέλη και να προσφέρεται
εθελοντικά τις γνώσεις σας και την τεχνογνωσία σας σε θέματα που
αφορούν τους καταναλωτές.

Σε θέματα εκπαίδευσης των καταναλωτών ο ΚΣΚ πρωτοπορεί, αφού
από το 1990 μέχρι και σήμερα λειτουργεί τη Σχολή Καταναλωτών,
στην οποία οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθήσουν περίπου
25 διαλέξεις το χρόνο, με θέματα που νομοθεσιών, δικαιωμάτων
και διεκδίκησης τους, αλλά και ποιο εξειδικευμένα θέματα,
όπως χρηματοοικονομικά και συνεργασία με τράπεζες και άλλα.
Παράλληλα ο ΚΣΚ μέσα από την ιστοσελίδα του ενημερώνει τους
καταναλωτές και προσπαθεί να δημιουργεί εκπαιδευτικά εργαλεία
εύχρηστα τόσο για ενήλικους άλλα και ανήλικους καταναλωτές, σε
μια προσπάθεια να δώσει όσο το δυνατό περισσότερα εφόδια για να
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