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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. 

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.
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Φίλες και Φίλοι Καταναλωτές,

Αγαπητά Μέλη,

Έχουμε πίσω μας τις γιορτές του Πάσχα και την αυξημένη για την εποχή αυτή κατανάλωση. Οι εποχιακές τιμές ήταν, σύμφωνα με το 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα ίδια περίπου επίπεδα με τις περσινές, ενώ στα 
λαχανικά ήταν και χαμηλότερες.

Στον τομέα των τροφίμων όπως και των ειδών ένδυσης και υπόδησης υπάρχει ευρεία επιλογή ποιότητας και τιμών για τους καταναλωτές και 
ο ανταγωνισμός λειτουργεί ικανοποιητικά. Δυστυχώς όμως σε ορισμένους άλλους τομείς, όπως πχ τα πετρελαιοειδή, το γάλα, ο ανταγωνισμός 
δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι καταναλωτές με αυξημένες τιμές. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του 
Συνδέσμου μας προς διάφορες κατευθύνσεις, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, ένας ανεξάρτητος θεσμός, δεν παράγει τα αποτελέσματα 
που αναμένουμε .

Μια ευχάριστη είδηση είναι η μείωση των επιπλέον χρεώσεων που πληρώνουμε για τηλεφωνήματα, διαδίκτυο και μηνύματα, όταν βρισκόμαστε 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιπλέον αυτές χρεώσεις θα καταργηθούν εντελώς από τον Ιούνιο 2017 και θα πληρώνουμε όσα και 
στην Κύπρο για αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο Σύνδεσμος μας θα σας ενημερώσει για τις χρεώσεις των διαφόρων εταιρειών που προσφέρουν τις 
υπηρεσίες αυτές, σύντομα.

Μη ξεχνάτε ότι θέλουμε τη στήριξη σας για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς και γνωρίστε μας φίλους ή γνωστούς που θέλουν να 
γίνουν ειδικοί μας συνεργάτες.

Καλή ανάγνωση των ενδιαφερόντων θεμάτων του περιοδικού μας.

Γράψετε μας στο admin@katanalotis.org.cy  τις απόψεις και εισηγήσεις σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Φρύνη Μιχαήλ

Πρόεδρος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

€
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Ενημέρωση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 
του Κράτους στη Σχολή Καταναλωτών Πάφου

Η παρουσίαση έγινε από την κα Ιουλία Ευρυπίδου, Υγειονομικό 
Επιθεωρητή του Υπουργείου Υγείας

Oι έλεγχοι βασίζονται σε 3 κυρίως 

1. Έλεγχος των επιχειρήσεων τροφίμων για έγκαιρο εντοπισμό 
υγειονομικών ελλείψεων και άμεση παρέμβαση για λήψη μέτρων 
αποκατάστασής τους και έλεγχος της ασφάλειας και ποιότητας 
των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των 
τροφίμων.

2. Έλεγχος της σήμανσης και ποιότητας των τελικών προϊόντων που 
εκτίθενται προς πώληση.

3. Δειγματοληπτικός έλεγχος τροφίμων που καταναλώνονται κατά 
τις γιορτές.

Υποστατικά τροφίμων στα οποία 
εστιάζονται οι ελέγχοι για την περίοδο 
του Πάσχα.

Βιομηχανίες παραγωγής / αποθήκες διανομής
Σοκολατένιων αυγών, Αλευριού, Σταφίδας, Σησαμιού                    
Διαφόρων συστατικών για την παραγωγή των φλαούνων και 
τσουρεκιών, Αρτοποιεία, Φρουταρίες, Περίπτερα, Λαϊκές αγορές / 
παζαράκια, Ζαχαροπλαστεία, Υπεραγορές, Παντοπωλεία

Τι περιλαμβάνουν οι ελέγχοι στα πιο πάνω υποστατικά
• Καταλληλότητα κτηριακών εγκαταστάσεων
• Παρασκευαστικές διαδικασίες
• Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών
• Ιχνηλασιμότητα (Η δυνατότητα να παρακολουθείς συστατικά & 
 τρόφιμα μέσα στον χώρο και τον χρόνο.)
• Αυτοελέγχοι
• Συνθήκες αποθήκευσης και πώλησης των τροφίμων
• Υγιεινή των χειριστών τροφίμων
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Έλεγχος της σήμανσης και ποιότητας 
των τελικών προϊόντων που εκτίθενται 
προς πώληση.

Η επισήμανση των τροφίμων 
πρέπει περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
υποχρεωτικές ενδείξεις: 

1. Ονομασία πώλησης 
2. Κατάλογος συστατικών 
3. Ποσότητα ορισμένων συστατικών/κατηγοριών συστατικών 
4. Καθαρή ποσότητα 
5. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας / Χρονολογία ανάλωσης 
6. Συνθήκες διατήρησης και χρήσης 
7. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή 
του συσκευαστή ή ενός πωλητή στην Ε.Ε. 
8. Τόπος παραγωγής ή προέλευσης 
9. Οδηγίες χρήσης 
10.Αλκοολικός τίτλος (ποτά με περιεκτ. σε οινόπνευμα > 1.2% κ.ο.) 
11.Αλλεργιογόνες ουσίες 
12.Κωδικός αριθμός παρτίδας 

Οι ενδείξεις που προβλέπονται πρέπει να 
είναι:
Εύκολα κατανοητές και να αναγράφονται σε εμφανή θέση και με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.
Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να σκεπάζονται, να κρύβονται ή να 
διαχωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή εικόνες.
Οι ενδείξεις ονομασία τροφίμου, καθαρή ποσότητα και χρονική 
ένδειξη  πρέπει να ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.
Όταν τα τρόφιμα είναι προσυσκευασμένα, οι ενδείξεις που 
προβλέπονται αναγράφονται πάνω στην προσυσκευασία ή σε μια 
ετικέτα συνδεδεμένη με αυτή.

Βιολογικό:
Η χρήση της λέξης "βιολογικό", σε ετικέτες, ρυθμίζεται, αυστηρά, 
από τη νομοθεσία της Ε.Ε. Επιτρέπεται, μόνον εφόσον παραπέμπει, 
σε ειδικές μεθόδους παραγωγής τροφίμων, οι οποίες τηρούν υψηλά 
πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και καλής μεταχείρισης των 
ζώων.

Γενετικά τροποποιημένοι Οργανισμοί:
(Γ.Τ.Ο.): Η σήμανση είναι υποχρεωτική, για προϊόντα, που περιέχουν 
Γ.Τ.Ο., σε ποσοστό άνω του 0,9%. Όλες οι ουσίες που προέρχονται 
από Γ.Τ.Ο πρέπει να αναφέρονται, στον κατάλογο των συστατικών, με 
τις λέξεις "γενετικά τροποποιημένο".

Οι αριθμοί Ε:
Εάν ένα πρόσθετο τροφίμων φέρει αριθμό E, αυτό καταδεικνύει ότι 
έχει περάσει τις δοκιμασίες ασφάλειας και έχει εγκριθεί, για χρήση, 
σε όλη την Ε.Ε. Η έγκριση αυτή παρακολουθείται, επανεξετάζεται και 
τροποποιείται, βάσει των νέων επιστημονικών στοιχείων. Ορισμένα 
κοινά πρόσθετα τροφίμων είναι τα εξής:
Αντιοξειδωτικά 
Χρωστικές ουσίες
Ενισχυτικά γεύσης 
Γλυκαντικές ουσίες 
Συντηρητικά

Διατροφικές πληροφορίες:
Περιγράφουν την ενεργειακή αξία και τα θρεπτικά στοιχεία ενός 
τροφίμου (π.χ. πρωτεΐνες, λίπη, ίνες, νάτριο, βιταμίνες και μέταλλα). 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι ισχυρισμοί για υγιεινές ιδιότητες, όπως 
"κάνει καλό στην καρδιά", επιτρέπονται, μόνον εφόσον μπορούν να 
αποδειχθούν, επιστημονικά. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται θετικός 
ισχυρισμός, για υγιεινές ιδιότητες, στην ετικέτα ενός προϊόντος, που 
περιέχει πολύ αλάτι, λιπαρά ή ζάχαρη.

Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου ΕΕ Πάφου
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

"Ελέγξτε τη συσκευασία 
στα κατεψυγμένα 
προϊόντα και τους 
υπόλοιπους τίτλους 
μόνο από τις οδηγίες 
προς το καταναλωτικό 
κοινό"
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρέας και προϊόντα κρέατος (Καν.1760/2000) Το νωπό ψυγμένο ή 
κατεψυγμένο βόειο κρέας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις 
σε τεταρτημόρια και τεμάχια κρέατος: 1. Κωδικός ζώου, 2. Χώρα 
γέννησης, 3. Χώρα εκτροφής, 4. Χώρα σφαγής, 5. Αρ. έγκρισης 
σφαγείου, 6. Ημερομηνία σφαγής, 7. Ταξινόμηση σφαγίου, 8. Αρ. 
έγκρισης (σήμα καταλληλότητας) τεμαχιστηρίου, 9. Βάρος  

Κρέας πουλερικών 
Το νωπό και κατεψυγμένο κρέας πουλερικών που δεν έχει υποστεί 
καμιά επεξεργασία ή προσθήκη οποιονδήποτε συστατικών πρέπει να 
φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : 
1. σήμα καταλληλότητας εγκατάστασης μεταποίησης 
2. ημερομηνία σφαγής 
3. χρονολογία ανάλωσης 
4. επωνυμία και διεύθυνση παραγωγού
5. κατηγορία πουλερικών 
6. τιμή ανά μονάδα βάρους 
7. χώρα προέλευσης, εάν εισάγεται από μια τρίτη χώρα. 

Αυγά 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις συσκευασίες αυγών είναι : 
1. Όνομα ή εταιρική επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης που 
έχει συσκευάσει τα αυγά 
2. Διακριτικός αριθμός του κέντρου συσκευασίας 
3. Κατηγορία ποιότητας (Class Α: φρέσκα αυγά – Class Β: 
προορισμένα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων) 
4. Κατηγορία βάρους (S, M, L, XL) 
5. Αριθμός αυγών που περιέχει η συσκευασία 
6. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας, συνοδευόμενη από 
συστάσεις για συνθήκες συντήρησης 
7. Μέθοδος εκτροφής των ωοτόκων ορνίθων.

Για τα γαλακτοκομικά 
Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης 
(οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό 
έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα 
πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία
Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.
Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι 
μη γαλακτοκομικά προϊόντα και πρέπει ναδιατίθενται προς πώληση 
σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Συμβουλές προς το Καταναλωτικό Κοινό
Ελέγξτε τη συσκευασία στα κατεψυγμένα προϊόντα
Μην αγοράζετε κατεψυγμένα προϊόντα των οποίων η συσκευασία 
έχει αλλοιωθεί. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες. 
Αποφεύγετε επίσης να αγοράζετε κατεψυγμένα προϊόντα τα οποία 
είναι σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο ψύξης στον καταψύκτη 
του καταστήματος.
Εάν η συσκευασία είναι διαφανής, ελέγξτε για την παρουσία 
κρυστάλλων πάγου σε αυτήν. Ο πάγος αποτελεί ένδειξη ότι βρίσκεται 
στον καταψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ότι το προϊόν έχει 
αποψυχθεί και έχει επαναψυχθεί.

Τοποθετήστε τα τρόφιμα χωριστά Διαχωρίστε το ωμό κρέας, 
τα πουλερικά και τα θαλασσινά από τα υπόλοιπα τρόφιμα. Να τα 
τοποθετείτε πάντα σε ξεχωριστές σακούλες, οι οποίες θα πρέπει να 
είναι πλαστικές, για την αποφυγή της επαφής των υγρών τους με 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
άλλα τρόφιμα.

Ελέγχετε τις κονσέρβες και τα βαζάκια 
Μην αγοράζετε κονσέρβες οι οποίες είναι χτυπημένες ή αλλοιωμένες 
στον όποιο βαθμό, γιατί η αλλοίωση ενδεχομένως να έχει επιμολύνει 
το προϊόν που περιέχεται σε αυτήν.

Διαλέξτε τα κατεψυγμένα προϊόντα τελευταία Το κρέας, τα 
πουλερικά, το ψάρι και τα αβγά θα πρέπει να αποτελούν τα τελευταία 
προϊόντα τα οποία θα τοποθετήσετε στο καρότσι των αγορών σας. 
Τοποθετήστε τα πάντα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες, για να μην 
επιμολύνετε τα υπόλοιπα τρόφιμα.

Διαλέξτε τα φρέσκα αβγά με προσοχή
Προτού τοποθετήσετε τα αβγά στο καρότσι σας, ανοίξτε το χαρτόνι 
της συσκευασίας τους και ελέγξτε για την καθαριότητά τους και εάν 
κάποιο από αυτά είναι σπασμένο.

Να είστε προσεκτικοί στους χρόνους και στη θερμοκρασία
Είναι σημαντικό να καταψύξετε προϊόντα όπως το κρέας, τα 
πουλερικά, το ψάρι και τα θαλασσινά αμέσως μετά την αγορά τους. 
Οι κανόνες ασφάλειας αναφέρουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να 
καταψύχονται μετά την πάροδο δύο ωρών από την ώρα αγοράς τους, 
καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου.
Να αγοράζουν τρόφιμα από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και 
ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
Να αγοράζουν κάθε είδος κρέατος ή κρεατοσκευάσματος που 
επιλέγουν για το τραπέζι (π.χ. σφάγια πουλερικών), μόνο εφόσον 
είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες (προθήκες-
ψυγεία) και όχι τεμάχια κρέατος που βρίσκονται εκτός ψυγείου 
κρεμασμένα από τσιγκέλια και εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.
Ζητάτε πάντα απόδειξη για τις αγορές σας  αλλά και γραπτή εγγύηση. 
Μην πετάτε ποτέ τις αποδείξεις.     Μπορεί να χρειαστεί να τις 
προσκομίσετε για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση του  προϊόντος, 
εκεί όπου η απόδειξη αγοράς θεωρείται και εγγύηση.

Σκεπτόμαστε όχι τι θα αγοράσουμε αλλά τι χρειαζόμαστε να 
αγοράσουμε
Θα πρέπει ως καταναλωτές να μάθουμε να χειριζόμαστε τους 
οικονομικούς μας πόρους, που σημαίνει ότι  από την μία θα κάνουμε 
οικονομικό σχεδιασμό και από την άλλη θα προσέχουμε τις αγορές 
που κάνουμε.
Να μην σιωπούμε όταν μας παραπλανούν και να απευθυνόμαστε στο 
μόνο ανεξάρτητο οργανισμό για  προστασία του καταναλωτή  που 
είναι  ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.
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ΠΑΚΕΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΑΦΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η  Σχολή Καταναλωτών  Πάφου του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών κοντά σε οικογένειες που έχουν ανάγκη

Κάτω από την κρούστα  της επιδεικνυόμενης παχυδερμίας, 
ο σημερινός Κύπριος-Ευρωπαίος κρύβει μεγάλα 
αποθέματα αγάπης προς τον συνάνθρωπο του και απέραντο 
συναισθηματικό και ψυχικό πάθος για εθελοντική προσφορά. 

Δείγματα και αυτά της αντοχής, αλλά και της αντίστασης 
του Κυπριακού λαού στις σειρήνες της αλλοτρίωσης της 
αποξένωσης, του ατομικισμού.

Η Σχολή Καταναλωτών Πάφου του Κ.Σ.Κ εκτός  από 
τις διαλέξεις που δίνει κάθε χρόνο ενημερώνοντας και 
προστατεύοντας τους καταναλωτές από τους επιτήδειους 
που θέλουν να τους ξεγελάσουν δείχνει και το ανθρώπινο 
της πρόσωπο, ετοιμάζοντας πακέτα αγάπης.

Η  ανάγκη βοήθειας από τον καθένα από εμάς, είτε είναι 
προσωπική, είτε είναι σε ομάδες είναι αναγκαία και 
επιβάλλεται ο καθένας από το δικό του μετερίζι να δίνει 
απλόχερα, σε τούτες δυστυχώς τις πολύ άσχημες ημέρες 
που περνούμε, οτι μπορεί.

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

Με πρωτοβουλία της Ε.Ε Πάφου του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών και με τη στήριξη και βοήθεια όλων των δημοτών της 
πόλης, που παρακολουθούν τις διαλέξεις της Σχολής, μαζεύτηκαν 
τρόφιμα και άλλα είδη και δόθηκαν σε οικογένειες που γνώριζαν τα 
μέλη μας ότι πραγματικά είχαν ανάγκη την βοήθεια και την στήριξη 
μας.

Μετά την λήξη της ομιλίας που είχαμε, η Ε.Ε.Π και  οι παρευρισκόμενοι 
βοήθησαν ώστε να ετοιμαστουν  τα πακέτα  αγάπης  και να δοθούν  
στις οικογένειες  που είχαμε αποφασίσει. 
Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου και σε όλους τους 
φοιτητές της Σχολής  που μας συμπαραστάθηκαν, ώστε φέτος να 
μαζέψουμε περισσότερα τροφιμα και άλλα είδη (παιχνίδια, ρουχισμό) 
και έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερες οικογένειες.

«Μοιράζομαι σημαίνει ευτυχία», 

"Οι μεγαλύτερες αρετές είναι αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη 
χρησιμότητα για τους άλλους ανθρώπους"

Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου ΕΕ Πάφου
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ΠΣΣΕ

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ;

Απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα!
Μήπως έχεις σκεφτεί κάποιες φορές ότι θέλεις να προσφέρεις αλλά δεν γνωρίζεις πώς;

Σε ενημερώνουμε λοιπόν, ότι στην Κύπρο, υπάρχει ένα οργανωμένο 
σώμα, το Σώμα Εθελοντών, το οποίο λειτουργεί σε όλες τις επαρχίες 
και είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και προαγωγή της εθελοντικής 
προσφοράς. Δηλαδή, στο Σώμα Εθελοντών απευθύνονται άτομα ή 
ομάδες ατόμων που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικά και 
οι αρμόδιοι λειτουργοί του Σώματος Εθελοντών αφού εντοπίσουν τις 
ανάγκες για εθελοντική εργασία, τοποθετούν τους εθελοντές με βάση 
τα ενδιαφέροντα τους και το χρόνο που διαθέτουν.

Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής;

1. Θα πρέπει να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για να γίνεις 
εθελοντής:
✓ συμπληρώνοντας την online αίτηση εγγραφής νέων εθελοντών 
 στη Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού (www.ethelontis.net) ή 
✓ επικοινωνώντας τηλεφωνικώς με το Σώμα Εθελοντών της 
 επαρχίας σου (Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 
 24650525, Πάφος 26953725, Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια   
 97743185)
2. Αρμόδιος λειτουργός του Σώματος Εθελοντών θα επικοινωνήσει 
μαζί σου για να διευθετήσετε μια συνάντηση γνωριμίας. Στη συνάντηση, 

ο λειτουργός θα σου δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα 
συζητήσετε πιθανές ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς με βάση τον 
τομέα που σε ενδιαφέρει να προσφέρεις καθώς και το χρόνο που 
διαθέτεις. 
3. Στην ίδια συνάντηση ή σε επόμενη που θα καθοριστεί θα 
ακολουθήσει συνέντευξη (η συνέντευξη είναι τυπική/ανεπίσημη 
και γίνεται για τη γνωριμία του υποψήφιου εθελοντή με το Σώμα 
Εθελοντών αλλά και επειδή το Σώμα Εθελοντών θέλει να διασφαλίζει 
ότι η εθελοντική εργασία διεξάγεται με κάθε σοβαρότητα και ασφάλεια 
από τους εθελοντές)  
4. Ο λειτουργός του Σώματος Εθελοντών της επαρχίας θα 
επικοινωνήσει στη συνέχεια μαζί σου για να σε ενημερώσει για το πού 
μπορείς να προσφέρεις και καθορίζεται σε συνεννόηση μαζί σου ο 
χώρος και ο χρόνος της εθελοντικής σου προσφοράς.
5. Πριν την έναρξη της εθελοντικής σου εργασίας θα προηγηθεί 
σχετική εκπαίδευση ανάλογα με το είδος της εθελοντικής εργασίας 
που θα αναλάβεις.
6. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας υπάρχει συνεχής 
στήριξη και καθοδήγηση από υπεύθυνο άτομο του Σώματος 
Εθελοντών ή του φορέα στον οποίο θα προσφέρεις
Δικαιώματα εθελοντών
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Ο κάθε εθελοντής έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Να του δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες που θα τον 
 βοηθήσουν στο έργο του.
• Να του δίνεται η κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση.
• Να έχει συχνή αξιολόγηση για την προσφορά του.
• Να του παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις για να προσφέρει 
 τις υπηρεσίες του.
• Να μπορεί να απουσιάζει μετά από έγκαιρη προειδοποίηση.
• Να μπορεί να επιλέγει τον χρόνο, το είδος και την συχνότητα της 
 προσφοράς του
• Να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή ενημερώνοντας έγκαιρα το 
 Σώμα Εθελοντών 

Ευθύνες Εθελοντών
Ο κάθε εθελοντής έχει υποχρέωση να:
• ενεργεί υπεύθυνα για τους στόχους και τα καθήκοντα που εκτελεί
• ενημερώνει τον υπεύθυνο για ζητήματα ή προβλήματα που 
 προκύπτουν
• τηρεί τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
• σέβεται τους άλλους και τα δικαιώματα τους
• σέβεται τον ‘ιδιωτικό’ χώρο του ατόμου που εξυπηρετεί ή το χώρο 
 της οργάνωσης
• σέβεται τα εργασιακά δεδομένα της οργάνωσης, τους σκοπούς και 
 τις αξίες της
• ζητά στήριξη 
• δίνει ανατροφοδότηση
• γνωρίζει τα δικαιώματα του
• είναι εχέμυθος

Πού μπορώ να προσφέρω;
Υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για εθελοντική προσφορά. Μπορείς να 
προσφέρεις:
• σε παιδιά/οικογένειες (π.χ. βοήθεια στο διάβασμα, 
κοινωνικοποίηση π.χ. βόλτα, σινεμά, αθλητισμό, τέχνες, βοήθεια 
στο σπίτι, βοήθεια στα προγράμματα που εξυπηρετούν παιδιά και 
οικογένειες, μικροεξυπηρετήσεις / μεταφορά παιδιών, εξασφάλιση 
υλικών αγαθών π.χ. παιχνίδια, σχολικά είδη, ρουχισμό, ποδήλατο, 
καθοδήγηση παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα, διδασκαλία 
θεάτρου, διδασκαλία χορού, οργάνωση ομάδων ψυχαγωγίας/
ενασχόλησης, κτλ) 
• επαγγελματικές υπηρεσίες (π.χ. κοινωνική εργασία, λογοθεραπεία, 
νομικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες πληροφορικής, κτλ)
• σε ηλικιωμένους ή σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα με 
χρόνιες ασθένειες (π.χ συντροφιά στο σπίτι, βοήθεια στα προγράμματα 
που εξυπηρετούν ηλικιωμένους, ή άτομα με ειδικές ανάγκες, ή 
άτομα με χρόνιες ασθένειες μικροεξυπηρετήσεις π.χ. μεταφορά στο 
γιατρό ή νοσοκομείο, βοήθεια στην αγορά φαρμάκων, βοήθεια στο 
ψώνισμα, συνοδεία σε εκδρομές, εξασφάλιση υλικών αγαθών, ατομική 
καθαριότητα στο χώρο διαμονής, κατ’ οίκον κοινωνική εργασία, κατ’ 
οίκον νοσηλευτική φροντίδα, οργάνωση ομάδων αυτενέργειας π.χ 
ομάδα χειροτεχνίας, ομάδα μαγειρικής, κτλ) 
• σε πρόσφυγες/μετανάστες (π.χ. βοήθεια στα προγράμματα που 
εξυπηρετούν πρόσφυγες/μετανάστες, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων π.χ. εκμάθηση γλώσσας, εκπαίδευση σε κάποια εργασία, 
βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας, στήριξη, κοινωνικοποίηση, 
επαγγελματικές υπηρεσίες π.χ. συμβουλευτικές, νομικές υπηρεσίες, 
κτλ)
• σε εκδηλώσεις/εράνους (π.χ. βοήθεια στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εράνους, κτλ)
• σε δράσεις για το περιβάλλον (π.χ. περιβαλλοντικά έργα στην 
κοινότητα, δημιουργία/βελτίωση πάρκων, δεντροφύτευση / 
καθαρισμός χώρων, έργα για προστασία και ανάπτυξη του φυσικού 
περιβάλλοντος, κτλ)
• σε δράσεις για τον πολιτισμό (π.χ. ανάπτυξη, συντήρηση 

πολιτιστικών χώρων, βοήθεια στη διοργάνωση ψυχαγωγικών/
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ανάπτυξη/βελτίωση αρχαιολογικών, 
ιστορικών και εκκλησιαστικών χώρων, συμμετοχή σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις για την κοινότητα, κτλ)
• σε δράσεις για την κοινοτική ανάπτυξη (π.χ. συμμετοχή σε 
κοινωνικές δράσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της 
κοινότητας, συμμετοχή σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τις 
ανάγκες της κοινότητας, κτλ)
• σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (π.χ. συμμετοχή σε 
δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ)

Τι «κερδίζω» από την εθελοντική προσφορά;
• Ηθική ικανοποίηση 
• Εσωτερική ολοκλήρωση και ανάπτυξη του αισθήματος της 
 υπευθυνότητας
• Νέους φίλους και ενδιαφέροντα
• Νέες εμπειρίες
• Κοινωνικές, επικοινωνιακές, επαγγελματικές και άλλες δεξιότητες 
 και ικανότητες
• Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
• Πιστοποίηση της εθελοντικής προσφοράς 
• Την ευκαιρία άσκησης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και 
 προσφοράς στην κοινωνία

Οι εθελοντές είναι παντού! Εκατοντάδες εθελοντές προσφέρουν 
ανιδιοτελώς το χρόνο τους για ανακούφιση των συνανθρώπων μας 
που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.  Εθελοντές μαγειρεύουν 
και ετοιμάζουν γεύματα για όσους έχουν ανάγκη, ενισχύουν τα 
Κοινωνικά Παντοπωλεία, διοργανώνουν εκδηλώσεις για ενίσχυση των 
συνανθρώπων μας, συλλέγουν σχολικά είδη για τους άπορους μαθητές, 
εθελοντές δάσκαλοι και καθηγητές, αλλά και ιδιωτικά φροντιστήρια 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για βοήθεια στο διάβασμα.  
Άλλοι εθελοντές συμβάλλουν στην στήριξη των προσφύγων που 
καταφθάνουν στο νησί μας.  Χιλιάδες εθελοντές παλεύουν καθημερινά 
αθόρυβα για να λειτουργήσουν τα εκατοντάδες προγράμματα των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που υπάρχουν στο νησί μας.     Οι 
χιλιάδες επίσης εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών σε κάθε επαρχία 
προσφέρουν καθημερινά σε προσωπικό επίπεδο τις υπηρεσίες 
τους για να χαρίσουν ένα χαμόγελο σε παιδί ή να ανακουφίσουν 
συνανθρώπους  μας που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα.  
Όλη αυτή η τεράστια προσφορά των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ 
και των εθελοντών μας προσωπικά στηρίζεται όπως είναι φυσικό 
από το κράτος αλλά και από εταιρίες και ανώνυμους πολίτες οι οποίοι 
συνεισφέρουν οικονομικά ή και με άλλους τρόπους. Είναι πραγματικά  
παρήγορο το γεγονός ότι σε κάθε μέρος του νησιού μας δίνεται από 
τους χιλιάδες εγγεγραμμένους εθελοντές αλλά και γενικότερα από 
πολίτες ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς μέσα από οργανωμένες ή 
άτυπες εθελοντικές πρωτοβουλίες.   

«Εθελοντισμός είναι…» είπαν κάποιοι εθελοντές μας:
«…Ευτυχία»
«…τρόπος ζωής»
«…η ζωή μου»
«…να δίνεις ένα κομμάτι της καρδιάς σου στους συνανθρώπους 
σου, προσφέροντας την πολύτιμη βοήθεια σου για ένα καλύτερο 
παρόν και μέλλον»
«…μια απόδειξη ότι υπάρχει ανθρωπιά σε αυτό τον κόσμο 
παρά τις διάφορες  δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας 
καθημερινά»

Γίνε και συ εθελοντής για ένα κόσμο πιο ανθρώπινο με ελπίδα 
και μέλλον.

Κάνε την αγάπη Δράση! Έλα μαζί μας! Γίνε Εθελοντής!
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Του Παύλου Θ. Ιωάννου, 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέσεις του κ. Παύλου Θ. Ιωάννου, Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου,
στο ROUNDTABLE της 19ης Απριλίου 2016.

ΟΤΑΝ λέμε «επόμενη μέρα», εννοούμε προφανώς τη μετά 
το Μνημόνιο περίοδο. Δεν πρόκειται να επαναλάβω τα 
χιλιοειπωμένα, δηλαδή τα σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή του 
κλπ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, η οποία συνίσταται κυρίως 
στα εξής:

• Αποφύγαμε τη χρεοκοπία.
• Αφού σταθεροποιήθηκε η οικονομία, πέρασε στην ανάπτυξη 
 διαψεύδοντας τις προσδοκίες των δανειστών και όχι μόνο.
• Σταθεροποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα και επανακτήθηκε 
 η αξιοπιστία του σε διεθνές επίπεδο. Υπενθυμίζω πρόσφατη 
 αναβάθμιση των Τραπεζών από τους Διεθνείς οίκους 
 αξιολόγησης.
• Επιστρέψαμε στις διεθνείς αγορές με πολύ αξιόλογη ζήτηση για 
 τα Κυπριακά Ομόλογα και λογικές υπό τις περιστάσεις αποδόσεις. 
 Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν σταδιακά αλλά σταθερά την 
 πιστοληπτική ικανότητα της Δημοκρατίας.
• Επιτεύχθηκε αποκλιμάκωση, σταθεροποίηση και μείωση της 
 ανεργίας ταυτόχρονα.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς επιτεύχθηκαν όλα αυτά. 

• Καθοριστικός παράγοντας ήταν το γεγονός ότι πολλά μνημονιακά 
μέτρα άρχισαν να λαμβάνονται, ιδίως στον δημοσιονομικό τομέα, από 
το τέλος του 2012. Τουτέστιν, πολύ πριν την υπογραφή του Μνημονίου 
και την επίσημη έναρξη της εφαρμογής του. Το αδιαμφισβήτητο αυτό 
γεγονός έχει υπογραμμιστεί και σχολιαστεί σε διεθνούς κύρους 
χρηματοοικονομικές μελέτες. 

• Στη συνέχεια, συνέβαλε η συνέπεια με την οποία η Κυπριακή 
Βουλή, μέσα από σειρά συναινετικών διαδικασιών, ψήφιζε αριθμό 
προαπαιτούμενων νόμων για την εφαρμογή του Μνημονίου. 

• Καίριας σημασίας ήταν και η παραδειγματική σύνεση και υπομονή 
της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που βίωσε τον εξανδραποδισμό του 
ανήκουστου κουρέματος καταθέσεων, τον εκμηδενισμό της αξίας 
των μετοχών, όχι μόνο των Τραπεζών, αλλά και πολλών άλλων 
εισηγμένων επιχειρήσεων, και του κουρέματος των αξιογράφων. 
Ιδίως όμως μιας κοινωνίας που βίωσε την αδυσώπητη ανεργία, 
αποτέλεσμα της ύφεσης και του κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων. 
Φρονώ ότι η ανεργία αποτελεί μια κατάσταση άκρως αλλοτριωτική 
της ανθρώπινης φύσης. Μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για το 

πρόσωπο που τη βιώνει, την οικογένειά του και την ίδια την κοινωνική 
συνοχή, εκτός των άλλων προφανών πολύ αρνητικών επιπτώσεων 
στο οικονομικό σύστημα. 

• Τέλος, η επιτυχής εφαρμογή του Μνημονίου διαμορφώθηκε 
καθοριστικά από τη συνέπεια και πολιτική αποφασιστικότητα με την 
οποία η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών εφάρμοσαν το 
Μνημόνιο. Ιδίως σε ό,τι αφορά στον δημοσιονομικό τομέα αλλά και 
σε πολλά άλλα διαθρωτικού και θεσμικού χαρακτήρα επίπεδα. Εδώ 
θεωρώ ηθική υποχρέωση να υπογραμμίσω ότι η πιο πάνω διαδικασία 
εφαρμογής του Μνημονίου, κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, 
ανέδειξε ένα νέο είδος πολιτικού. Αναφέρομαι στον ίδιο τον Υπουργό 
Οικονομικών, ο οποίος ενσαρκώνει αυτό το νέο είδος πολιτικού 
που ενεργεί πάντα με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, στη βάση 
τεχνοκρατικών και ορθολογικών επιλογών, αγνοώντας το πολιτικό 
κόστος. Και αγνοώντας προφανώς τις επιταγές του λαϊκισμού. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΩΣΤΟΣΟ, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικούς 
κινδύνους. Οι κύριες πηγές πρόκλησης είναι οι εξής: 

• Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Μ.Ε.Δ.), τρία χρόνια μετά την 
εφαρμογή του Μνημονίου, εξακολουθούν να βρίσκονται σε άκρως 
επικίνδυνα επίπεδα. Από το peak των 23.7 δισεκατομμυρίων 
τον Ιανουάριο του 2015, έφτασαν ένα χρόνο αργότερα στα 22.7 
δισεκατομμύρια, ενώ σήμερα είναι στα 21 δισεκατομμύρια.

• Η ανεργία, από το δυσθεώρητο ύψος του 16.1% στο τέλος 
του 2014, βρίσκεται σήμερα στο 14.5%. Πρόκειται για ένα άκρως 
απογοητευτικό μέγεθος που υποδεικνύει τα τεράστια κοινωνικά και 
οικονομικά προβλήματα που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε 
σήμερα. Το ύψος της ανεργίας είναι απολύτως σχετικό και εν πολλοίς 
απότοκο του τεράστιου μεγέθους των ΜΕΔ.

ΤΑ ΜΕΔ είναι ΤΟΞΙΚΑ. Τα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα 
και παραμένουν τέτοια, χωρίς να αναδιαρθρώνονται στη βάση 
βιώσιμων ρυθμίσεων, φθείρουν τους ισολογισμούς των τραπεζών. 
Έχουμε ήδη βιώσει τα αποτελέσματα: Ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης 
τραπεζών και αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να τροφοδοτήσει 
την ιδιωτική πρωτοβουλία με τα δάνεια που απαιτούνται για υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδιασμών, αλλά και την καθόλα ορθολογική ανάγκη 
των νοικοκυριών για κατανάλωση. Η ανάπτυξη αναστέλλεται και το 
οικονομικό δυναμικό της χώρας αδρανεί.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΜΕΔ είναι ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ. Ένα δάνειο που δεν εξυπηρετείται 
και παραμένει στην κατάσταση αυτή πέρα από ορισμένο χρόνο είναι 
δυνατό να δημιουργήσει πρόβλημα, δηλαδή αδυναμία εξυπηρέτησης, 
σε ένα άλλο δάνειο. Ο μηχανισμός μετάδοσης (transmission mecha-
nism) βρίσκεται στις ίδιες τις δανειακές συμβάσεις. Δεν είναι άλλος 
από το σύστημα των προσωπικών εγγυήσεων και των εγγυήσεων 
από τρίτους. 

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ καταλήξει στα recoveries, οι υποχρεώσεις του 
πρωτοφειλέτη μεταφέρονται στους εγγυητές. Πολλοί εγγυητές είναι 
και οι ίδιοι πρωτοφειλέτες σε δικά τους δάνεια. Αν μπορούσαν να 
εξυπηρετούν το δάνειό τους, στη συνέχεια ενδεχομένως να αδυνατούν 
να το εξυπηρετούν εξαιτίας των νέων υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την εγγυητική δέσμευσή τους. Αλλά κι αν ακόμα συνεχίζουν να 
εξυπηρετούν το προσωπικό δάνειό τους, τα αναπόφευκτα δικαστικά 
μέτρα οδηγούν στα MEMO. Τα γνωστά δηλαδή προστατευτικά μέτρα 
επί της ακίνητης περιουσίας των εγγυητών. Αυτό δημιουργεί νέους 
περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα 
και πλήττει το Real Estate Sector και τις κατασκευές. Ο ΦΑΥΛΟΣ 
ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΔ – ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΜΕΔ τίθεται σε πλήρη λειτουργία!

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ όμως η ενεργοποίηση των εγγυητικών 
υποχρεώσεων αρχίζει να επιφέρει πλήγματα στην κοινωνική 
συνοχή, για προφανέστατους λόγους. Οι προηγουμένως καλοί φίλοι 
και συγγενείς του πρωτοφειλέτη, που έσπευσαν να εγγυηθούν τη 
δανειακή του σύμβαση, μετατρέπονται σε εχθρούς που απαιτούν 
τη συμμόρφωσή του με τις δανειακές του υποχρεώσεις, ώστε οι 
ίδιοι να απαλλαγούν από τις επιπτώσεις της εγγυητικής δέσμευσης. 
Πιέσεις, μεμψιμοιρίες, οικογενειακοί διαπληκτισμοί. Η πορεία του 
φαινομένου των ΜΕΔ στην Κύπρο έχει εισέλθει πλέον στα πρώτα 
στάδια της φάσης της αμέσου μεταδοτικότητας. Αυτό προκύπτει 

αβίαστα από πολλά παράπονα τα οποία κατατίθενται στο Γραφείο του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου από εγγυητές και τις συζητήσεις 
που έχω μαζί τους. Τα αποτελέσματα της εξέλιξης αυτής ήδη έχουν 
εκδηλωθεί. Δυστυχώς όμως θα τα διαπιστώσουμε σε μεγαλύτερη 
έκταση και ένταση τα επόμενα χρόνια. Επείγει να ΤΙΘΑΣΕΥΣΟΥΜΕ τα 
ΜΕΔ και αυτό δεν είναι ΜΟΝΟ δουλειά των δανειοληπτών. 

ΑΝΑΔΙΑΘΡΩΣΕΙΣ: Η ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΥΣΗ
Η ΟΔΗΓΙΑ της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις είναι το 
πλέον αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης του προβλήματος. 
Είναι όντως ένα επαρκές τεχνικό εργαλείο το οποίο, αν εφαρμοστεί 
σωστά από τις Τράπεζες και τους δανειολήπτες, μπορεί να 
παράγει σε σύντομο χρονικό διάστημα τεράστιο αριθμό βιώσιμων 
αναδιαρθρώσεων. Αυτή η διαδικασία είναι πράγματι η μόνη αποδοτική 
επιλογή που διαθέτουν σήμερα οι δανειολήπτες και οι Τράπεζες για 
αντιμετώπιση των ΜΕΔ. ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕ Ινα διευκρινίσω μια σημαντική 
τεχνική πραγματικότητα. ΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ 
ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ εφαρμογή του δόγματος 
«ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΥΡΙΣΤΑ». Αυτό δεν είναι κανόνας προτεσταντικής 
ηθικής. Είναι μια αδυσώπητη τεχνική πραγματικότητα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΜΩΣ, οι Τράπεζες οφείλουν να αποκαθάρουν 
το προς αναδιάρθρωση δανειακό υπόλοιπο του οφειλέτη από 
οποιαδήποτε μορφή υπερχρεώσεων. Ο εν λόγω εξορθολογισμός 
δεν συνιστά MORALHAZZARD, όπως ενίοτε αρέσκονται κάποιοι 
να αποκαλούν τέτοιες διευθετήσεις. Ακριβώς το αντίθετο είναι το 
αληθές. Ούτε αποτελεί ΗΘΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ η απομείωση του δανειακού 
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υπολοίπου, όταν η εφαρμογή των αναλυτικών εργαλείων που 
εμπεριέχονται στη σχετική Οδηγία της ΚΤΚ (για παράδειγμα δέντρων 
αποφάσεων), καταδεικνύει ότι η εν λόγω ενέργεια είναι προς όφελος 
του ισολογισμού της Τράπεζας. Όταν δηλαδή με την ορθολογιστική 
χρησιμοποίηση της εργαλειοθήκης που εμπεριέχει η Οδηγία της 
ΚΤΚ, ένα δάνειο μετατρέπεται σε βιώσιμο, επιδεχόμενο βιώσιμης 
αναδιάρθρωσης. 
ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ και επιζήμια οικονομική 
παρεκτροπή η στρατηγική επιλογή της άρνησης του οφειλέτη να 
προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του ΜΕΔ του. Απαιτώντας κούρεμα ή 
πιστεύοντας ότι η άρνησή του αυτή θα είναι χωρίς επιπτώσεις. 

ΕΙΝΑΙ επιτακτική ανάγκη για τα 2 με 3 επόμενα χρόνια να 
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ενεργώντας ορθολογικά και 
χωρίς λαϊκισμούς, να απαλλαγούμε από τα ΜΕΔ. Αυτό θα μπορεί να 
επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, αν:

ΠΡΩΤΟ: Οι τράπεζες προχωρήσουν άμεσα σε μεγάλες, πολύ μεγάλες 
ποσότητες αναδιαρθρώσεων. Προτείνοντας θαρραλέες λύσεις 
αναδιάρθρωσης, αφού αξιοποιήσουν πλήρως την Οδηγία της ΚΤΚ.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Εφαρμόσουμε έξυπνα και ορθολογικά το θεσμικό πλαίσιο 
για τις εκποιήσεις και πώληση δανείων.

ΤΡΙΤΟ: Εξετάσουμε τη δημιουργία ενός είδους REHABILITATION-
BANK, στη βάση των μεθοδολογικών αρχών και προϋποθέσεων 
που έθεσε κατά καιρούς ο Υπουργός Οικονομικών. Αντικειμενικός 
σκοπός της τράπεζας αυτής θα πρέπει να είναι η διαχείριση μη 
βιώσιμων δανείων με ενυπόθηκα ακίνητα. Με μηδενική ή ελάχιστη 
επιβάρυνση του Δημοσίου.

ΤΕΤΑΡΤΟ: Πετύχουμε να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στην 

κοινωνία για το τραπεζικό σύστημα. Αλλά και γι’ αυτό, πρωτεύοντα 
ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσουν οι ίδιες οι τράπεζες.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΔ: 
Η έκφραση απαλλαγή από τα ΜΕΔ δεν πρέπει να σημαίνει απλώς 
απαλλαγή και αποκάθαρση των τραπεζικών ισολογισμών από τα 
κόκκινα δάνεια. Είναι επιτακτική ανάγκη δημοσίου συμφέροντος, 
με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και 
ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, η απαλλαγή των τραπεζών 
από τα κόκκινα δάνεια να συντελείται με ταυτόχρονη απαλλαγή της 
κοινωνίας από την εκκρεμότητα των ΜΕΔ. Αυτό θα μπορούσε να 
επισυμβεί μόνο με έξυπνα και συνετά μέτρα πολιτικής οικονομίας, 
στο πλαίσιο των τεσσάρων προοπτικών που αναφέρονται πιο πάνω. 
Συνισταμένη των μέτρων αυτών θα πρέπει να είναι η διάχυση της 
ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομίας ώστε να έχουμε 
σημαντική και ουσιώδη αύξηση της απασχόλησης και επομένως 
του εισοδήματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επομένως και της 
δυνατότητας εξυπηρέτησης του ιδιωτικού χρέους.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Της Φρύνης Μιχαήλ
Προέδρου ΚΣΚ

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 :

• ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Στις 29.1.2016 έγινε παρουσίαση της μελέτης που ανάθεσε σε 
συμβουλευτικό οίκο το Υπουργείο ΕΕΒΤ σχετικά με τον τρόπο 
παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών εκ μέρους της 
Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του ιδίου 
Υπουργείου.

Αν και βελτιωμένη η μέθοδος παρακολούθησης, ωστόσο υπάρχουν 
ακόμα ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά, όπως 
για παράδειγμα, ποια λειτουργικά έξοδα των εταιρειών καλύπτονται 
και γιατί πήραν πάλι την ανιούσα οι λιανικές τιμές.

Η εφαρμογή στα κινητά με την οποία μπορεί οποιοσδήποτε να 
ενημερώνεται για τις τρέχουσες λιανικές τιμές καθημερινά είναι 
βοηθητική για όποιους καταναλωτές θέλουν να συγκρίνουν και να 
βρίσκουν τις χαμηλότερες τιμές.

Επίσης, η σύνθεση της λιανικής τιμής η οποία δημοσιεύεται κάθε 
εβδομάδα στην ιστοσελίδα της ΥΑΠΚ είναι πολύ διαφωτιστική. 

Παραμένει ακόμη ανοικτό το πρόβλημα ότι ο ανταγωνισμός δεν 
λειτουργεί, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηρίων είναι 
εξαρτημένα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τις εταιρείες.

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) δυστυχώς δεν 
επανεξέτασε ακόμα παλαιότερη απόφαση της για επιβολή προστίμου 
σε εταιρεία πετρελαιοειδών για κατάχρηση δεσπόζουσας  θέσης 
και ούτε ολοκλήρωσε την τομεακή έρευνα της σχετικά με τα 
πετρελαιοειδή.

Το αίτημα μας για επανεξέταση τους ύψους των φόρων που 
ανέρχονται σε 49 σεντ και του ΦΠΑ 19% που επιβάλλεται και στους 
φόρους παραμένει και θα το προωθήσουμε με συνέπεια.

• ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου μας έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες 
συναντήσεις με τους Γενικούς Γραμματείς της ΣΕΚ, της ΠΕΟ, της 
ΔΕΟΚ και της ΠΑΣΥΔΥ.
Οι οργανώσεις μας έχουν σε διάφορους τομείς κοινά ενδιαφέροντα 
και στόχος είναι η στενότερη συνεργασία για την από κοινού 
προώθηση τους.

• ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Την 6/12/2013 υπογράφηκε μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ. Κ. Χριστοφίδη και της Προέδρου του ΚΣΚ κ. Φρύνης 
Μιχαήλ, Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Με στόχο την υλοποίηση της συνεργασίας με συγκεκριμένο τρόπο, 
έγινε στις 13.4.2016 συνάντηση αντιπροσωπείας του Συνδέσμου με 
τον Πρύτανη. Έχουν υποβληθεί συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες 
μελετούνται από το Πανεπιστήμιο.

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνήλθε στις 29/03/2016 υπό την προεδρία του Υπουργού ΕΕΒΤ κ. Γ. 
Λακκοτρύπη η Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών.
Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι η εισήγηση του Συνδέσμου μας να 
θεσμοθετηθεί η Επιτροπή και να λειτουργεί μέσα σε καθορισμένο 
πλαίσιο έγινε δεκτή και θα προωθήσει το θέμα προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο.
Θέση του Συνδέσμου μας είναι ότι το Συμβουλευτικό αυτό Σώμα 
πρέπει να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ασχολείται 
με όλα τα θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές.

ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ - ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 18/04/2016 (€1,128 / ΛΙΤΡΟ)

Φ.Π.Α.

Φόρος Κατανάλωσης 
και ΚΟΔΑΠ

Εκτιμώμενο Μέσο Μεικτό Περιθώριο 
Εταιριών και Πρατηρίων

Εκτιμώμενο Μέσο 
Σταθμισμένο Κόστος 

Προϊόντος

€0,18 / Λίτρο

€0,49 / Λίτρο

€0,144 / Λίτρο

€0,314 / Λίτρο
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Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ

Είναι πολλές οι φορές που έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα με τις 
συσκευές μας ή με άλλα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από εγγύηση 
και απευθυνόμαστε στον πωλητή για να μας επιδιορθώσει τη βλάβη 
εντός αυτών των όρων που θέτει η εγγύηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
40% των παραπόνων που καταγγέλλονται στον Κυπριακό Σύνδεσμο 
Καταναλωτών αλλά και στο Υπουργείο ΕΕΒΤ, αφορούν θέματα 
εγγυήσεων.

Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι σήμερα μπορούμε να 
συναντήσουμε διαφορετικά είδη εγγύησης, τη νομική και την 
εμπορική, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μας ζητηθεί 
να πληρώσουμε για επέκταση της εγγύησης. Κάποιοι άλλοι έμποροι 
μπορεί να μας προτείνουν να αγοράσουμε και επιπλέον ασφάλεια για 
το προϊόν μας. 

Τι είναι λοιπόν το κάθε ένα από αυτά; Πρώτα θα πρέπει να γνωρίζουμε 
ότι όλα τα προϊόντα που αγοράζουμε έχουν 2 χρόνια  εγγύηση βάσει 

του Νόμου περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών 
Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων, η οποία εννοεί την νομική 
προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση που αγαθά αποδειχτούν 
ελαττωματικά. Η εγγύηση δεν εξαρτάται από τους όρους της 
σύμβασης.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 
5, ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του αγαθού, το 
οποίο σημαίνει ότι ο καταναλωτής αποτείνεται στον πωλητή για 
όποια ελαττώματα παρουσιάσει η συσκευή του και δεν τον αφορά η 
θέση του κατασκευαστή. Εάν τα ελαττώματα παρουσιαστούν στους 
πρώτους 6 μήνες από την αγορά, και δεν οφείλονται σε εμφανή 
ευθύνη του χρήστη, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό εξ 
αρχής και είναι ευθύνη του πωλητή να αποκαταστήσει τον αγοραστή.
Σε συνέχεια του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι όταν υπάρχει έλλειψη 
συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα είτε σε δωρεάν 
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού με επισκευή ή 
αντικατάσταση, σύμφωνα με το εδάφιο (3), είτε σε προσήκουσα 
μείωση του τιμήματος, είτε σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση όσον 
αφορά το αγαθό αυτό, σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6).

Επίσης ορίζεται στο άρθρο 3 ότι ο καταναλωτής έχει, κατ’ αρχάς, 
δικαίωμα να απαιτήσει από τον πωλητή τη δωρεάν επισκευή 
ή αντικατάσταση του αγαθού, εκτός εάν μια τέτοια πράξη είναι 
αδύνατη ή δυσανάλογη. Το δυσανάλογο ορίζεται στη νομοθεσία 
εάν σε σύγκριση με τον εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, 
συνεπάγεται για τον πωλητή υπερβολικά υψηλό κόστος και λαμβάνει 
υπόψη την αξία που θα είχε το αγαθό, εάν δεν υπήρχε έλλειψη 
συμμόρφωσης, τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης και το 
κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

Πέραν αυτών ορίζεται ότι η επισκευή ή η αντικατάσταση πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς 
σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
του αγαθού και το σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε το 
αγαθό. Στη βάση αυτού του άρθρου ο ΚΣΚ θεωρεί ότι το εύλογο 
χρονικό διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) εβδομάδες.
Η εμπορική εγγύηση μπορεί να αποτελεί επέκταση της νομικής ή και 
να συντρέχει, αλλά δεν μπορεί να αφορά, ούτε συγχέεται με τους 
όρους της νομικής εγγύησης. Η εμπορική εγγύηση είναι η προθυμία 
του εγγυητή (συνήθως του παραγωγού/κατασκευαστή) να αναλάβει 
προσωπική ευθύνη για ορισμένα ελαττώματα εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος. Δεν μπορεί να υπερβαίνει τους όρους της 
νομικής εγγύησης, ενώ θα πρέπει οι όροι της να δίνονται γραπτώς, 
ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς σε τι αφορά. 

Παρόμοια, είναι και η ασφάλιση του προϊόντος, η οποία μπορεί να 
παρέχεται δωρεάν από τον πωλητή ή κατόπιν πληρωμής από τον 
καταναλωτή, εάν παρέχεται από τον πωλητή. Οι όροι της επίσης θα 
πρέπει να δίνονται γραπτώς, να είναι σαφείς και κατανοητοί ώστε ο 
καταναλωτής να μπορεί να αποφασίσει αν αξίζει να πληρώσει για 
την ασφάλιση σε σχέση με το όφελος που θα έχει, συνυπολογίζοντας 
όλες τις εγγυήσεις μαζί.

Γενικότερα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η τελική απόφαση για το 
εάν είναι ή όχι εντός εγγύησης ένα προϊόν ανήκει στον πωλητή, 
με φάση τόσο την Ευρωπαϊκή όσο και την Κυπριακή νομοθεσία, 
η οποία απορρέει από την Ευρωπαϊκή. Για το λόγο αυτό δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι καταναλωτές ενημερώνονται έκπληκτοι ότι τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οφείλονται σε δική τους ευθύνη 
πχ λόγω υγρασίας, ή κτυπήματος ή άλλου παρόμοιου λόγου και 
επομένως δεν καλύπτονται από την εγγύηση Επίσης, θα πρέπει 
να τονίσουμε ότι το πρόβλημα διευρύνεται λόγω και της απουσίας 
ανεξάρτητων διαπιστευμένων τεχνικών εργαστηρίων τα οποία θα 
μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του 
πωλητή σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παράλληλα υπάρχει νομοθεσία η οποία επιτρέπει την εξώδικη 
διευθέτηση των καταναλωτικών απαιτήσεων εναντίων εμπόρων, 
γνωστή και ως ADR, αλλά δεν λειτουργεί στο βαθμό που θα ανέμενε 
κανείς, με βάση και το ύψος των παραπόνων για εγγυήσεις, αφού 
η νομοθεσία προνοεί την εθελοντική εγγραφή των εμπόρων σε 
μητρώο, στο οποίο μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί μόνο 7 καταστήματα 
παγκύπρια.

Ο ΚΣΚ τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει κάνει 
και συνεχίζει να κάνει διάφορα διαβήματα ώστε να βελτιωθούν 
οι αναγκαίες ρυθμίσεις με σκοπό να ενισχυθεί η προστασία των 
καταναλωτών.

Σε κάθε περίπτωση  όμως χρειάζεται όπως πάντα προσοχή κατά την 
αγορά και τη χρήση αλλά και να επιμένουμε στην αποκατάσταση των 
δικαιωμάτων μας που απορρέουν από  τους όρους της εγγύησης/
των εγγυήσεων, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα 
που αγοράζουμε για όσο το δυνατό μακρύτερο χρόνο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα αναφορικά με νομοθεσίες που 
αφορούν τον καταναλωτή στην ιστοσελίδα μας www.katanalotis.org.
cy ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 700 00 700. Επίσης, μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις της Σχολής Καταναλωτών, το 
πρόγραμμα της οποίας είναι αναρτημένο στο http://www.cyprus-
consumers.org.cy/gr/education-lgr/consumers-school-lgr

16



ΓΕΡΗΕΤ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ EU/2015/2120 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ

Τί είναι η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής;

Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) επιτρέπει 
τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας  (κλήσεις, μηνύματα, 
δεδομένα) από το συνδρομητή παροχέα που δραστηριοποιείται στην 
Κύπρο, όταν ο συνδρομητής αυτός βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Σε τι αφορά ο Κανονισμός EU/2015/2120;
Ο Κανονισμός ρυθμίζει τις λιανικές  χρεώσεις στην περίπτωση που 
η περιαγωγή γίνεται σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Αποτελεί εξέλιξη της προσπάθειας κατάργησης των πρόσθετων 
χρεώσεων περιαγωγής, έναντι των εγχώριων λιανικών τιμών,  εντός 
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Περιλαμβάνει μεταβατικό στάδιο 
πρόσθετων χρεώσεων που εφαρμόζεται την περίοδο 30 Απριλίου 
2016 μέχρι και τις 14 Ιουνίου 2017, και στη συνέχεια κατάργησή 
τους ούτως ώστε η περιαγωγή εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς να μη διαφέρει σε ό,τι αφορά στις χρεώσεις από την εγχώρια 
αγορά, πέραν από την εφαρμογή ‘πολιτικής εύλογης χρήσης’ για το 
περιεχόμενο της οποίας το ΓΕΡΗΕΤ θα επανέλθει σε εύθετο χρόνο. 

Υπηρεσία Χρεώσεις μεταβατικής περιόδου 
30/4/2016-14/6/2017

Εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή (ανά λεπτό) Εγχώρια τιμή + μέχρι €0,05,  με ανώτατο όριο €0,19 

Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή (ανά λεπτό) Μέχρι €0,0114*

Εξερχόμενα SMS σε περιαγωγή (ανά sms) Εγχώρια τιμή + μέχρι €0,02,  με ανώτατο όριο €0,06 

Υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων (ανά ΜΒ) Εγχώρια τιμή + μέχρι €0,05,  με ανώτατο όριο €0,20 

Υπηρεσία Χρεώσεις* μεταβατικής περιόδου

30/4/2016-14/6/2017 Εγχώρια τιμή + μέχρι €0,05,  με ανώτατο όριο €0,19 

Εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή (ανά λεπτό) + μέχρι €0,05, με ανώτατο όριο €0,19 

Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή (ανά λεπτό) €0,0114**

Εξερχόμενα SMS σε περιαγωγή (ανά sms)  + μέχρι €0,02, με ανώτατο όριο €0,06 

Πίνακας 1:
Πρόσθετες χρεώσεις λιανικής στην περίπτωση μεμονωμένης προσφοράς υπηρεσιών

Πίνακας 2:
Πρόσθετες χρεώσεις λιανικής στην περίπτωση δεσμοποιημένης προσφοράς υπηρεσιών

(πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένο όγκο υπηρεσιών, κλήσεις, sms και δεδομένα)  

Ποιες χρεώσεις επιτρέπονται κατά τη  
μεταβατική περίοδο;
 
Από τις 30 Απριλίου 2016 έως τις 14 Ιουνίου 2017 οι παροχείς 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται  να επιβάλουν 
επιπρόσθετο τέλος πέραν της εγχώριας λιανικής, όπως φαίνεται 
στους Πίνακες που ακολουθούν (όλες οι τιμές χωρίς ΦΠΑ):

* Μέγιστη τιμή η οποία περιοδικά θα αναθεωρείται κατά τη μεταβατική περίοδο

* Ο μηχανισμός χρέωσης παραμένει ο ίδιος: τα λεπτά/sms/MB που χρησιμοποιούνται σε περιαγωγή αφαιρούνται από το πακέτο συνδρομής. 
Σε περίπτωση που ο καταναλωτής υπερβεί τον επιτρεπόμενο όγκο του εγχώριου πακέτου, με βάση τους όρους και προϋποθέσεις του 
συμβολαίου του με τον παροχέα, τότε οι χρεώσεις για κάθε επιπρόσθετο λεπτό/sms/MB σε περιαγωγή ακολουθούν την πρόνοια του 
πακέτου με την προσθήκη των χρεώσεων και την αντίστοιχη μέγιστη χρέωση του πίνακα 2, 

** Μέγιστη τιμή η οποία περιοδικά θα αναθεωρείται κατά τη μεταβατική περίοδο
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.

Περίληψη
Η νομοθεσία  της Ε.Ε. για τα τρόφιμα επιδιώκει υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης ζωής και 
υγείας των πολιτών της, περιλαμβανομένων των ορθών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων, ελεύθερη 
κυκλοφορία στην Κοινότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών. Καλύπτει όλες τις πτυχές  ασφάλειας 
τροφίμων και ζωοτροφών,  με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών 
«από την φάρμα στο  τραπέζι». Καθορίζει ότι: i) οι επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών έχουν την 
πρωταρχική  ευθύνη για τα προϊόντα που κατασκευάζουν, εμπορεύονται, διακινούν, ii) τα Κ.Μ. επιτηρούν 
και ελέγχουν τους  «υπεύθυνους επιχείρησης τροφίμων» και iii) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) 
ελέγχει την απόδοση και ικανότητα  των αρμοδίων αρχών των Κρατών Μελών  (Κ.Μ.) για τους πιο πάνω 
ελέγχους  μέσω επιθεωρήσεων της. Επιπλέον θέτει αυστηρούς περιορισμούς και νομοθετικά όρια για 
πολλές πτυχές της ασφάλειας τροφίμων (χημική,  βιολογική/μικροβιολογική κ.α.)  μέσω Κανονισμών, 
Οδηγιών,  κ.α. νομοθετημάτων που καλύπτουν ευαίσθητους τομείς όπως τα πρόσθετα και οι ρυπαντές  
τροφίμων, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων & κτηνιατρικών φαρμάκων, τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα, 
την σήμανση τροφίμων, μικροβιολογικά κριτήρια για τρόφιμα, κ.α. 

Tης Δρ. Ελένης Κακούρη,
Μέλους ΚΣΚ

18



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εισαγωγή
H γρήγορη οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη στις σύγχρονες 
κοινωνίες και βιομηχανικές χώρες, μετά την κάλυψη βασικών 
ανθρώπινων αναγκών (επάρκειας, τροφής, στέγης, απασχόλησης, 
ασφάλειας κ.α.), δημιούργησε πολλά ερωτηματικά για το μέλλον των 
ανθρώπινων κοινωνιών, ιδιαίτερα σε σχέση με τα προβλήματα του 
περιβάλλοντος (που έφερε η ανάπτυξη αυτή) και τις επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων και στην ασφάλεια των τροφίμων 
λόγω της ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας. Επιπλέον ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής και η τεχνολογική ανάπτυξη ωθεί στη χρήση  πρόσθετων 
χημικών ουσιών στα τρόφιμα, για να αυξηθεί ο χρόνος ζωής τους, να 
διατηρηθεί η υφή τους, και στην παρασκευή νέων μορφών τροφίμων 
π.χ. γενετικά τροποποιημένων. 
 Στην παρούσα εργασία, θα ασχοληθούμε κυρίως, με την χημική 
ασφάλεια των τροφίμων η οποία και έχει άμεση σχέση με την 
ρύπανση του περιβάλλοντος, που οφείλεται κυρίως  στις ποικίλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες.

Κύριο Μέρος
Ασφάλεια τροφίμων:

 Η ασφάλεια των τροφίμων σχετίζεται  με  χημικούς, βιολογικούς/ 
μικροβιολογικούς, ή φυσικούς κινδύνους [1, 2, 3, 4]. Η ασφάλεια των 
τροφίμων διασφαλίζεται με την απουσία:
• χημικών ουσιών σε ποσότητες που μπορεί να προκαλέσουν 
 άμεσα ή μακροπρόθεσμα προβλήματα  υγείας στον καταναλωτή 
 - χημική ασφάλεια,
• παθογόνων μικροοργανισμών, που μπορεί να προκαλέσουν από 
 απλή αδιαθεσία μέχρι και θάνατο - μικροβιολογική ασφάλεια,
• βιολογικών μορίων που δυνατό να προκαλέσουν άμεσα ή 
 μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας [π.χ. αλλεργιογόνες 
 πρωτεΐνες  ψαριών, αυγών, αράπικων φιστικιών  για αλλεργικά 
 άτομα, η πρωτεΐνη prion που προκαλεί την  νόσο των τρελών 
 αγελάδων (TSE/BSE), γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα] - 
 βιολογική ασφάλεια,
• ξένων σωμάτων τα οποία αποτελούν φυσικούς κινδύνους για 
 τον άνθρωπο (π.χ. παρουσία ξένων σωμάτων στα τρόφιμα)- 
 φυσική ασφάλεια.   

Νομοθεσία:

Όσο αφορά την βασική νομοθεσία τροφίμων, σε εθνικό επίπεδο  
για την Κύπρο ισχύουν «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώλησης) 
Νόμοι του 1996-2014» και οι σχετικοί με αυτόν Κανονισμοί [5, 6]. Η  
νομοθεσία αυτή τροποποιείται συνεχώς , ιδιαίτερα μετά την ένταξη 
της Κύπρου το 2004, στη Ε.Ε. για σκοπούς εναρμόνισης με την 
νομοθεσία της Ε.Ε. 
Η σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. καλύπτει όλες τις πτυχές  ασφάλειας 
τροφίμων και ζωοτροφών,  με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών «από την φάρμα στο  τραπέζι» 
[7]. Για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής απαιτούνται νομοθετικές 
και άλλες ενέργειες με σκοπό να εξασφαλιστούν συστήματα 
αποτελεσματικού ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τα 
πρότυπα/ νομοθεσίες της Ε.Ε. για την ασφάλεια και την ποιότητα των 
τροφίμων, τη διατροφή των ζώων, την υγεία των φυτών και όσον 
αφορά τις εξαγωγές των τρίτων χωρών (χώρες εκτός Ε.Ε.)  προς την 
Ε.Ε. 

Σημειώνεται ότι στα Κ.Μ. και σε πολλές τρίτες χώρες οι βασικές 
αρχές σχετικά για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία 
των καταναλωτών θεσπίζονται από την εθνική τους νομοθεσία. Σε 
επίπεδο της Ε.Ε., η  βασική νομοθεσία περί τροφίμων εξελίχθηκε σε 
μια συνολική νομική πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  που εξέδωσαν τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα» [8].

Επίσης  η νομοθεσία της Ε.Ε.,  καλύπτει θέματα διαχείρισης σχέσεων  
με τις τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ε.Ε.) και τους Διεθνείς Οργανισμούς 
που έχουν σχέση με τα τρόφιμα, όπως π.χ. FAO/ WHO Standards & 
Codex Alimentarius, OIE (Organization International Epizootic- World 
Organization for Animal Health) και WTO (World Trade Organization), 
των οποίων τα πρότυπα/ νομοθεσίες είναι αρκετές φόρες πιο χαλαρά 
σε σύγκριση με εκείνα τις Ε.Ε, διότι η Κοινότητα θέτει ένα υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας για τους καταναλωτές της, π.χ. δεν επιτρέπεται 
η χρήση ορμονών σε ζώα. Για αυτό τώρα τελευταία γίνονται αρκετές 
συζητήσεις για την συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ – τη Διατλαντική εταιρική 
σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP),  ιδιαίτερα σε σχέση με τα 
πρότυπα που θα πρέπει να τηρηθούν  για τα εισαγόμενα τρόφιμα από 
ΗΠΑ  σε σχέση με την ασφάλεια τους.
  
Σκοπός της νομοθεσίας της Ε.Ε. είναι να παρέχει ένα γενικό πλαίσιο 
με εναρμονισμένους κανόνες,  για τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς  στην Ε.Ε. που εξασφαλίζεται με την αμοιβαία αναγνώριση 
μια και η βασική νομοθεσία είναι η ίδια στα Κράτη Μέλη (Κ.Μ.). 
Καθορίζει επίσης  αρχές και υποχρεώσεις που καλύπτουν όλα τα 
στάδια της παραγωγής και της διανομής των τροφίμων/ζωοτροφών.  
Αυτά διέπονται από την «Λευκή Βίβλο» (White Paper) της Ε.Ε. για 
την Ασφάλεια των τροφίμων [9]. Οι στρατηγικές προτεραιότητες  της 
Λευκής Βίβλου είναι μεταξύ άλλων: 
•  Να εγκαθιδρύσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων 
 (EFSA) η οποία  καλύπτει τα θέματα εκτίμησης  του κινδύνου,  με 
 βάση την  ανεξάρτητη επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη της.
• Να εφαρμόσει και θέσει τις βάσεις  για την νομοθεσία των 
 τροφίμων «από την φάρμα στο  τραπέζι» και 
• να εδραιώσει την αρχή ότι: i) οι επιχειρήσεις τροφίμων και 
 ζωοτροφών έχουν την πρωταρχική  ευθύνη για τα προϊόντα 
 που κατασκευάζουν, εμπορεύονται, διακινούν, ii) τα Κ.Μ. 
 επιτηρούν και ελέγχουν τους  «υπεύθυνους επιχείρησης 
 τροφίμων» και iii) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) ελέγχει 
 την απόδοση και ικανότητα  των αρμοδίων αρχών των  Κ.Μ. για 
 τους πιο πάνω ελέγχους  μέσω επιθεωρήσεων  (audits & inspec
 tions) που διενεργεί στα Κ.Μ.

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002  καθορίζει  
τους πιο κάτω σημαντικούς  ορισμούς διαφόρων εννοιών που 
εμπεριέχονται σε αυτόν:
• «τρόφιμα» νοούνται ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί 
 πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για 
 βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα 
 χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτόν. Περιλαμβάνονται ποτά, 
 τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, περιλαμβανομένου του νερού, 
 η οποία ενσωματώνεται σκόπιμα στα τρόφιμα στη διάρκεια 
 της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους. 
 Επίσης περιλαμβάνεται το πόσιμο νερό με κάποιους 
 περιορισμούς. 
• «επιχείρηση τροφίμων»: κάθε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή μη, 
 δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις 
 δραστηριότητες που συνδέονται με οιοδήποτε στάδιο της 
 παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων.
• «κίνδυνος» ή επικινδυνότητα ‘risk’: ο βαθμός στον οποίο είναι 
 πιθανή μια επιβλαβής συνέπεια στην υγεία και η σοβαρότητα 
 αυτής της συνέπειας, ως αποτέλεσμα της ύπαρξης μιας πηγής 
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κινδύνου.
• «ανάλυση του κινδύνου» ‘risk analysis’: η διαδικασία που 
 αποτελείται από τρεις αλληλένδετες συνιστώσες:  α) εκτίμηση  
 του κινδύνου (το κάνει η ΕFSA), β) διαχείριση του κινδύνου (το 
 κάνει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και γ) ενημέρωση σχετικά με τον 
 κίνδυνο (κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕFSA η κ.α. σώματα 
 της Ε.Ε. ανάλογα με το θέμα). 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002  οι Γενικές 
Αρχές που διέπουν τα τρόφιμα είναι οι ακόλουθες:
• Η νομοθεσία για τα τρόφιμα επιδιώκει υψηλού επιπέδου 
 προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας, περιλαμβανομένων 
 των ορθών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων και ελεύθερη 
 κυκλοφορία στην Κοινότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών.
•  Όπου υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή επίκειται η ολοκλήρωσή τους 
 αυτά λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν τέτοια πρότυπα π.χ. του  Co
 dex, όταν υπάρχει επιστημονική αιτιολόγηση, καταλήγουν σε 
 επίπεδο προστασίας διαφορετικό (χαμηλότερο) από εκείνο που 
 καθορίζεται ως κατάλληλο στην Κοινότητα.
• Αρχή προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία  στις ειδικές 
 περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από αξιολόγηση των 
 διαθέσιμων πληροφοριών, εντοπίζεται πιθανότητα βλαβερών 
 επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει 
 επιστημονική αβεβαιότητα, μπορούν να ληφθούν  προσωρινά 
 (προληπτικά) μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που είναι αναγκαία 
 για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, 
 μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω επιστημονικές πληροφορίες για 
 μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του κινδύνου. 
• Ανιχνευσιμότητα (traceability) ως την ικανότητα να 
 παρακολουθείς το τρόφιμο, τη ζωοτροφή και τα συστατικά σε 
 όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής.

Το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προνοεί τις 
γενικές υποχρεώσεις του εμπορίου τροφίμων. Συγκεκριμένα τα 
τρόφιμα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Ε.Ε. με σκοπό τη 
διάθεσή τους στην αγορά εντός της Κοινότητας, συμμορφώνονται 
με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ή με 
όρους που η Κοινότητα αναγνωρίζει ως τουλάχιστον ισοδύναμους 
ή όταν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και 
της χώρας εξαγωγής, με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην 
συμφωνία αυτή. Τα δε τρόφιμα και οι ζωοτροφές που εξάγονται ή 
επανεξάγονται από την Κοινότητα με σκοπό τη διάθεσή τους στην 
αγορά τρίτης χώρας, συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, εκτός εάν ζητούν διαφορετικά οι αρχές 
της τρίτης χώρας.

General Food Law Γενικός νόμος για τρόφιμα

Official Controls Επίσημοι Έλεγχοι

Animal Nutrition Διατροφή των ζώων (ζωοτροφές, πρόσθετα κ.α.)

Labelling & Nutrition Επισήμανση & Διατροφή

Biotechnology (GMO etc.) Βιοτεχνολογία (ΓΤΟ κ.α.)

Novel Food Νέα τρόφιμα 

Chemical Safety 
Food Improvement Agents

Χημική ασφάλεια (ρυπαντές, υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων 
και φυτοφαρμάκων, ορμόνες του κρέατος, υλικά σε επαφή με 
τρόφιμα), (πρόσθετα, αρτυματικές ύλες, ένζυμα)

Biological Safety Βιολογική ασφάλεια
(υγιεινή τροφίμων, μικροβιολογικά κριτήρια, ζωονόσες κ.α.)

Plant Health Υγεία Φυτών (http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm)

Animal Health and Welfare Υγεία και Ευεξία των Ζώων
(http://ec.europa.eu/food/animal/index_en.htm)

Πίνακας 1. Κύρια θέματα της νομοθεσίας Ε.Ε. για τρόφιμα (http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm) 
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Άλλοι  σημαντικοί Κανονισμοί της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα 
τρόφιμα αφορούν θέματα που φαίνονται στον Πίνακα 1, μερικοί 
εκ των οποίων απαριθμούνται πιο κάτω:

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004  για τη διενέργεια επισήμων 
 ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία ζωοτροφών και 
 τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και καλή διαβίωση 
 των ζώων,
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων 
 (περιλαμβάνει το HACCP),
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 που θέτει τους ειδικούς 
 κανόνες υγιεινής για τρόφιμα ζωικής  προέλευσης 
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 που θέτει τους ειδικούς 
 κανόνες για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων  για προϊόντα  
 ζωικής  προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη 
 κατανάλωση.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 15ης 
 Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 
• ΟΔΗΓΙΑ 2003/99/EΚ για την παρακολούθηση των ζωονόσων 
 και των ζωονοσογόνων παραγόντων.
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 σχετικά με την 
 ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων 
 οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών 
 που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, 
• κ.α.

Βεβαίως η ευθύνη για την υγιεινή διατροφή και την ασφάλεια των 
τροφίμων πέραν από το κράτος και τους επιχειρηματίες τροφίμων 
ανήκει σε κάποιο βαθμό και στον καταναλωτή  για να επιλέγει 
ενσυνείδητα ένα ορθό διαιτολόγιο βασισμένο στην μεσογειακή δίαιτα, 
να κοιτάζει τις ετικέτες των τροφίμων, να επιλέγει αν είναι δυνατό 
τρόφιμα με λιγότερα πρόσθετα, να εφαρμόζει του κανόνες υγιεινής 
στο σπίτι του κ.α. πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει [10]. Οι τρεις 
αυτοί συντελεστές(πολιτεία, επιχειρήσεις, πολίτες)  διαδραματίζουν 
σοβαρό ρόλο στην ανάπτυξη, στήριξη και συντήρηση  του συστήματος 
που προστατεύει την υγεία του καταναλωτή, ώστε αυτός να τρέφεται 
με υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα, αλλά και στην ορθολογιστική ανάπτυξη 
της παραγωγής και του εμπορίου τροφίμων [11] (Εικ. 1).

ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ο ΖΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΡΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ /
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΝΕΥΡΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΟΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ &

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ / 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟ

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ &
ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΑΦΑΛΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΕΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ /
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Εικόνα 1. H υγιεινή /ορθή διατροφή και ασφάλεια των τροφίμων αποτελούν κοινή ευθύνη
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Πιο κάτω θα ασχοληθούμε  περισσότερο με την χημική ασφάλεια 
τροφίμων και την σχετική νομοθεσία της Ε.Ε., η οποία σημειωτέον 
είναι πιο αυστηρή σε πολλά σημεία από εκείνη του διεθνών 
οργανισμών (FAO/ WHO Codex Alimentarius κ.α)
 
Χημική ασφάλεια τροφίμων: Οι χημικές ουσίες οι οποίες είναι δυνατό 
να επιβαρύνουν τα τρόφιμα -χημική επιβάρυνση ή ρύπανση- και να 
επηρεάσουν την ασφάλεια τους, εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: τις 
φυσικές και τις ανθρωπογενείς ουσίες. Η τοξικότητα των ποικίλων 
αυτών ουσιών μπορεί να εκδηλωθεί άμεσα με απλά συμπτώματα 
αδιαθεσίας/ ναυτίας, ή μακροπρόθεσμα με βλάβες του νευρικού, 
νευροαναπτυξιακού και άλλων συστημάτων ή οργάνων (όπως το 
συκώτι, νεφρά κ.α.)  με μεταλλαξιογόνο ή εμβρυοτοξική δράση, 
με τοξικότητα στην αναπαραγωγή,  με πρόκληση/ ενεργοποίηση/ 
επιτάχυνση ασθενειών όπως ο καρκίνος ή και τελικά με θάνατο.

Οι χημικές ουσίες φυσικής προέλευσης είναι διαφόρων ειδών: 
α) Φυσικές ουσίες που υπάρχουν σε ορισμένα τρόφιμα π.χ. σολανίνη 
στη πράσινη πατάτα, τοξίνες δηλητηριωδών μανιταριών. 
β) Θαλάσσιες τοξίνες. Παράγονται από άλγη και βιοσυσσωρεύονται 
μέσω της τροφικής αλυσίδας σε μαλάκια, οστρακόδερμα, ψάρια 
και περισσότερο σε μεγαλύτερα ψάρια, π.χ. σαξιτοξίνη, σικουατέρα 
τοξίνη, δομοϊκό οξύ κ.α. και μπορεί να προκαλέσουν από απλή 
διάρροια μέχρι και αμνησία ή παράλυση
γ) Μυκοτοξίνες. Είναι πολύ τοξικές ή και καρκινογόνες ουσίες που 
εκκρίνονται από μύκητες οι οποίοι αναπτύσσονται σε τρόφιμα, όπως 
ξηρούς καρπούς, δημητριακά και ελαιούχους σπόρους,  κάτω από 
υγρές και θερμές συνθήκες. Τέτοιες είναι: αφλατοξίνες, ωχρατοξίνες, 
τριχοθισίνες, φουμονισίνες, ζεαραλανόνη και άλλες 200 περίπου 
μυκοτοξίνες. Ειδικά η αφλατοξίνη Β1 θεωρείται ως μία από τις πιο 
γνωστές ισχυρές γονοτοξικά καρκινογόνες ουσίες, ο δε μεταβολίτης 
Μ1 της Β1 στο γάλα θεωρείται δυνητικά καρκινογόνος [12, 13]. 

Χημικές Ουσίες ανθρωπογενούς προέλευσης μπορεί να είναι 
διάφορες ουσίες όπως:

Α) Ουσίες που χρησιμοποιούνται οικιοθελώς από τον άνθρωπο:
• Πρόσθετα τροφίμων
• Κτηνιατρικών φάρμακα
• Φυτοφάρμακα
• Ουσίες που  χρησιμοποιούνται  στην κατασκευή των υλικών που 
 έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Β) Περιβαλλοντικοί κ.α. ρυπαντές :
• Περιβαλλοντικοί & Βιομηχανικοί ρυπαντές όπως: βαρέα μέταλλα, 
 προϊόντα καύσης, διοξίνες, ραδιονουκλίδια κ.α.
• Ουσίες που δημιουργούνται κατά την επεξεργασία των τροφίμων 
 π.χ. ακρυλαμίδιο, φουράνιο,  νιτροζαμίνες
• Γεωργικοί ρυπαντές π.χ. νιτρικά από τη χρήση νιτρικών 
 λιπασμάτων.

Για το πως καταλήγουν στον άνθρωπο πολλές από τις πιο πάνω ουσίες 
φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2. Γενικευμένη τροφική αλυσίδα – ρύπανση περιβάλλοντος. 
Τα βέλη δείχνουν τους τρόπους (μονοπάτια) με τους οποίους 
επιβαρύνονται τα τρόφιμα με χημικές ουσίες (φυσικές ή 
ανθρωπογενείς) που τελικά καταλήγουν στον άνθρωπο μέσω της 
τροφής, του νερού που παίρνει και του αέρα που αναπνέει.

Παρατηρούμε ότι οι διάφορες χημικές ουσίες που ελευθερώνονται 
στο περιβάλλον από τις ποικίλες δραστηριότητες του ανθρώπου, 
αφενός μεν έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον και  το οικοσύστημα, 
αφετέρου δε   καταλήγουν, μέσω της τροφικής αλυσίδας  του αέρα, 
της βροχής και των νερών στα τρόφιμα (ζωικά & φυτικά)  και τον 
άνθρωπο. Δηλαδή οι δραστηριότητες του, γίνονται τελικά μια νέμεσις  
ή ένα μπούμερανκ γι΄ αυτόν. Για αυτό ο άνθρωπος πρέπει με 
πολλή περίσκεψη, είτε με νομοθετικά κ.α. μέτρα να συμβάλλει  στην 
αειφόρο ανάπτυξη/βελτίωση του περιβάλλοντος και στην επιλογή 
του διαιτολογίου του [11].

Πιο κάτω θα αναφερθούμε πιο λεπτομερώς 
στις πιο σημαντικές κατηγορίες χημικών 
ουσιών ανθρωπογενούς προέλευσης 
που επηρεάζουν την ασφάλεια των  
τροφίμων μας.

Πρόσθετα

Αυτά είναι: συντηρητικά, χρωστικές, γλυκαντικά, αντιοξειδωτικά 
κ.α. που προστίθενται στα τρόφιμα οικειοθελώς, για ορισμένους 
τεχνολογικούς σκοπούς, π.χ. τα συντηρητικά για να αυξήσουν τον 
χρόνο ζωής του τροφίμου, οι χρωστικές για να το χρωματίσουν, τα 
αντιοξειδωτικά για να εμποδίσουν την τάγγιση λιπαρών τροφίμων.
Επιτρέπεται η χρήση μόνο επιτρεπόμενων προσθέτων, που 
τοξικολογικά θεωρούνται ασφαλή υπό τους περιορισμούς χρήσης 
τους,  σε καθορισμένα τρόφιμα και αναλογίες, όπως σχετικά 
προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 
1333/2008) [14, 15]. Σημειωτέον ότι όλα τα επιτρεπόμενα πρόσθετα   
επαναξιολογούνται από την EFSA για αυτό και η   σχετική νομοθεσία 
συνεχώς ενημερώνεται.

Αρτυματικές ύλες και ένζυμα τροφίμων

Οι αρτυματικές ύλες χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα για να 
προσδώσουν ορισμένη γεύση ή άρωμα στο τρόφιμο και διέπονται  
από συγκριμένη νομοθεσία (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1334/2008) [16]. 
Τα ένζυμα λαμβάνονται από φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς και 
προστίθενται στα τρόφιμα για να πετύχουν συγκεκριμένο τεχνολογικό 
σκοπό βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 [17].

Υπολείμματα κτηνιατρικών φυτοφαρμάκων

Είναι φαρμακευτικές κ.α. ουσίες, μερικές φορές παρόμοιες με τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τους ανθρώπους, που δίνονται 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
στα ζώα είτε για θεραπεία  από διάφορες αρρώστιες, ή πρόληψη τους 
ή και για γρηγορότερη ανάπτυξη/ πάχυνση των ζώων. 
Στα ζώα μετά την σφαγή τους βρίσκουμε τα υπολείμματα των 
φαρμάκων αυτών. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα/ 
αξιολογημένα  από την EMA (European Medicines Agency) 
κτηνιατρικά φάρμακα και να τηρούνται οι καθορισμένοι περιορισμοί 
στη χρήση τους, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, 
διότι και αυτά  μπορεί να είναι τοξικά για τον άνθρωπο. Όσα δε 
είναι αντιβιοτικά, προκαλούν και το πρόβλημα της αντίστασης των 
μικροβίων σε αυτά, μιας και ο άνθρωπος τα λαμβάνει σε μικρές 
υπολειμματικές δόσεις μέσω τροφής, έστω και αν τα υπολείμματα 
είναι ενός των νομοθετικών ορίων [18, 19]. Επιπλέον τονίζεται ότι η 
χρήση ορμονών απαγορεύεται στην Ε.Ε. (Οδηγία 81/602/ΕΟΚ).

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Φυτοφάρμακα είναι οι χημικές ουσίες που παρασκευάζει ο 
άνθρωπος για να  χρησιμοποιηθούν υπό μορφή ψεκασμού συνήθως, 
πάνω σε φυτά ή δέντρα για να τα προστατεύσει από διάφορα έντομα, 
παράσιτα, ζιζάνια κ.α. Από αυτά, άλλα είναι ανθεκτικά και σταθερά 
στο περιβάλλον (π.χ. οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα: DDT κ.α.) 
που είναι  και τα πιο τοξικά, και άλλα διασπώνται μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα. Αυτών βεβαίως η χρήση έχει απαγορευτεί από την 
Ε.Ε.  Η EFSA αξιολογεί  τα φυτοφάρμακα   και η σχετική νομοθεσία 
της Ε.Ε.   καθορίζει  ποια είναι εγκεκριμένα να χρησιμοποιούνται 
σε καθορισμένα  φυτικά τρόφιμα  και ποια μπορεί να είναι τα 
υπολείμματα τους (MRLs, Maximum Residue Limits) (Κανονισμός 
ΕΚ αριθ. 396/2005 κ.α.)  [20].  
Σημειώνεται ότι, ακόμη και αν  χρησιμοποιηθούν τα επιτρεπόμενα 
φυτοφάρμακα, εάν δεν τηρηθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι παραμονής 
και μετά να γίνει η συλλογή τους,  μένουν σ’ αυτά –από τους 
ψεκασμούς- υπολείμματα που είναι τοξικά και βλάπτουν σοβαρά την 
υγεία του ανθρώπου ανάλογα με το είδος τους. Επιπλέον υπάρχει και 
το πρόβλημα της πολυφαρμακίας , δηλαδή της παρουσίας δύο ή και 
περισσότερων φυτοφαρμάκων στο ίδιο τρόφιμα.

Ουσίες που μεταναστεύουν στα τρόφιμα από τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Τα διάφορα υλικά που δυνατό να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό 
αυτό, μπορεί να είναι γυάλινα, κεραμικά, πλαστικά, μεταλλικά 
(π.χ. ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο) χάρτινα, πολυστρωματικά (  
συσκευασίες tetrapack) κ.α. Η νομοθεσία της Ε.Ε. (Κανονισμοί ΕΚ αριθ. 
1935/2004, 450/2009, 10/2011 κ.α.) [21] στο πεδίο αυτό είναι πολύ 
αυστηρή και καθορίζει μεταξύ άλλων μέγιστα όρια μετανάστευσης 
ουσιών από το υλικό συσκευασίας στα τρόφιμα. Επιπλέον μόνο οι 
ουσίες  (μονομερή, πρόσθετα κ.α.)  που περνούν την διαδικασία  

αξιολόγησης από την EFSA, μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για 
την κατασκευή υλικών που προορίζονται να έλθουν  σε επαφή με 
τρόφιμα. Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η νομοθεσία για τις ουσίες που είναι 
ενδοκρινικοί διαταράκτες όπως είναι ορισμένοι φθαλικοί εστέρες και 
η δισφαινόλη Α, της οποίας η χρήση της απαγορεύτηκε στα μπιμπερά 
των βρεφών με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 321/2010.

Ρυπαντές τροφίμων

Η βασική νομοθεσία  που θέτει μέγιστα νομοθετικά όρια ανοχής για 
τους ρυπαντές τροφίμων, είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  1881/2006 
κ.α. [22]. Σημαντικότερες κατηγορίες ρυπαντών είναι:

Α) Μυκοτοξίνες. Από τις μυκοτοξίνες προς το παρόν νομοθετική 
ρύθμιση σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια που προβλέπει 
ο πιο πάνω Κανονισμός έχουν οι εξής: αφλατοξίνες Β1, Β2, G1, G2 
,Μ1, ωχρατοξίνη A, πατουλίνη, δεοξυνιβαλενόλη, ζεαραλενόνη και οι 
φουμονισίνες.

Β) Περιβαλλοντικοί κ.α. ρυπαντές. 
• Τοξικά μέταλλα όπως Pb, Hg και Cd, πολυαρωματικοί 
υδρογονάνθρακες PAHs, πολυχλωριωμένα διφαινύλια PCBs, 
διοξίνες, υπερφθοριωμένες , πολυβρωμιωμένες ενώσεις κ.α..
• Ουσίες που μπορεί να προέρχονται από τη διαδικασία 
επεξεργασίας των τροφίμων, όπως π.χ. το ακρυλαμίδιο στις 
τηγανητές πατάτες, η 3-μονοχλωροπροπανοδιόλη (3-MCPD)  στις 
σάλτσες σόγιας, το φουράνιο, το αιθυλοκαρβαμίδιο στα αλκοολούχα 
ποτά από πυρηνόκαρπα φρούτα ή οι νιτροζαμίνες στις μπύρες.
Γ) Νιτρικά. Tα άλατα ΚΝΟ3 ή ΝΗ4ΝΟ3 προστίθενται στα λιπάσματα 
που χρησιμοποιούνται στα φυτά, σαν θρεπτικά συστατικά, για 
γρηγορότερη ανάπτυξη τους. Η υπερβολική χρήση των λιπασμάτων 
αυτών οδηγεί σε μεγάλη συγκεντρώσεις που είναι επικίνδυνες 
για την υγεία μας, διότι βιοσυγκεντρώνονται στα φυτικά τρόφιμα, 
επιπλέον δε προκαλούνται τα προβλήματα της νιτρορύπανσης των 
νερών και του ευτροφισμού των λιμνών κ.α.. Από τον πιο πάνω 
Κανονισμό καθορίζονται μέγιστα όρια για ορισμένα φυτικά τρόφιμα.

Για την πρόληψη / μείωση των χημικών κινδύνων απαιτείται 
προληπτική δράση και προληπτικά προγράμματα ελέγχου και 
παρακολούθησης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004) από τον 
κρατικό φορέα περάν του αυτοελέγχου που πρέπει να εφαρμόζουν 
οι κατασκευαστής τροφίμων. Τέτοια προληπτικά κατά το δυνατό 
προγράμματα είναι και τα προγράμματα ελέγχου που εφαρμόζει το 
Γενικέ Χημεία του Κράτους για όλες από τις πιο πάνω ουσίες, σε 
συνεργασία με άλλες δειγματοληπτικές  αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες 
(Υγειονομικές, Κτηνιατρικές κ.α.) Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι 
ενθαρρυντικά και συγκρίσιμα η και καλύτερα από άλλων χωρών της 
Ε.Ε., αλλά απαιτείται σταθερή παρακολούθηση και έλεγχος, πέραν του 
ελέγχου που απαιτείται να εφαρμόζουν οι κατασκευαστές τροφίμων. 
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Σήμανση τροφίμων και ισχυρισμοί υγείας:

Πιο πάνω έγινε αναφορά κυρίως στην χημική ασφάλεια των 
τροφίμων. Αξίζει όμως να γίνει και μια ιδιαίτερη αναφορά στην 
νομοθεσία που αφορά την σήμανση των τροφίμων και τους 
διατροφικούς ισχυρισμούς, που αφορούν τα συσκευασμένα τρόφιμα 
κυρίως.  Οι δύο κύριοι Κανονισμοί είναι οι ΕΚ αριθ. 1169/2011 [23] 
για τη σήμανση των τροφίμων και ΕΚ αριθ. 1924/2006 [24]  για τους 
διατροφικούς ισχυρισμούς & ισχυρισμούς υγείας.

Η Ε.Ε. προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας των καταναλωτών, πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται σωστά, δεν εξαπατούνται σε σχέση με το φαγητό 
που καταναλώνουν και επίσης να εξασφαλίσει ελεύθερη διακίνηση 
ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων. Οι επιλογές των καταναλωτών 
μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες υγείας, οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και ηθικούς.

Ο Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1169/2011 θέτει τη βάση ώστε, οι  καταναλωτές 
να μπορούν να κάνουν υπεύθυνες επιλογές σε σχέση με τα τρόφιμα 
που καταναλώνουν και αποτρέπει πρακτικές που δυνατόν να 
παραπλανήσουν τον καταναλωτή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά 
ενός τροφίμου. Π.χ. ορισμένα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή των τροφίμων και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες 
σε ορισμένα άτομα, πρέπει να επισημαίνονται στην ετικέτα.

Όσο αφορά τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 1924/2006, το υπόβαθρο 
θέσπισής του είχε ως εξής: Ένας αυξανόμενος αριθμός τροφίμων 
που επισημαίνονται και διαφημίζονται στην Κοινότητα φέρουν 
διατροφικούς ισχυρισμούς και ισχυρισμούς υγείας. Προκειμένου 
να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, τα 
προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
εισαγομένων ειδών, πρέπει να είναι ασφαλή και να φέρουν επαρκή 
επισήμανση για να μην παραπλανόνται οι καταναλωτές.

Οι γενικές αρχές και οι όροι χρησιμοποίησης των ισχυρισμών 
όπως απορρέουν από τον πιο πάνω Κανονισμό είναι  μεταξύ 
άλλων οι εξής: 
• Οι διατροφικοί ισχυρισμοί & ισχυρισμοί υγείας μπορούν να 
 χρησιμοποιούνται στη σήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση 
 των τροφίμων που εισέρχονται στην αγορά της Κοινότητας μόνο 
 αν συμμορφώνονται με της αρχές αυτού του Κανονισμού.
• Η χρησιμοποίηση των διατροφικών ισχυρισμών & ισχυρισμών 
 υγείας δεν πρέπει:
(a) να είναι ψευδής ή παραπλανητική,
(b) δημιουργεί αμφιβολία για την ασφάλεια και την θρεπτική επάρκεια 
των τροφίμων,
(c) παροτρύνει σε υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου.
• Οι διατροφικοί ισχυρισμοί & ισχυρισμοί υγείας πρέπει να 
 βασίζονται και να τεκμηριώνονται με γενικά αποδεκτές 
 επιστημονικές αποδείξεις.
• Μια βιομηχανία τροφίμων που χρησιμοποιεί ένα διατροφικό 
 ισχυρισμό ή ισχυρισμό υγείας πρέπει να αιτιολογεί τη 
 χρησιμοποίησή του. 
• Ιδιαίτερα οι ισχυρισμοί υγείας πρέπει να εγκρίνονται από την 
 EFSA.

Συμπεράσματα

Η νομοθεσία της Ε.Ε. είναι εμπεριστατωμένη, περιεκτική και 
εξειδικευμένη, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα  όλων των πτυχών της  
ασφάλειας τροφίμων προκειμένου να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας των  πολιτών της. Πέραν των νομοθετικών 
κ.α. μέτρων του επισήμου ελέγχου,  απαιτείται πραγματική 
θέληση για δράση και συνεργασία όλων μας (πολιτεία, παραγωγοί, 
επιχειρήσεις, βιομηχανία, πολίτες) για την εξασφάλιση ασφαλών 
τροφίμων. Η  κατανάλωση υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, 
συμπεριλαμβανόμενου του πόσιμου νερού, αποτελεί μια πολύ 
σημαντική συνιστώσα της προληπτικής υγείας, διότι με αυτό το 
τρόπο αποφεύγεται η είσοδος στο οργανισμό μας τοξικών ουσιών, 
παθογόνων μικροοργανισμών  κ.α. κινδύνων σε επίπεδα που θα μας 
προκαλέσουν βλάβη στην υγεία είτε άμεσα, είτε μακροπρόθεσμα..   
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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 
ΜΑΡΤΙΟΥ, 2016.
Κατά το μήνα Μάρτιο 2016 έχουν εκδικαστεί δύο υποθέσεις στο Δικαστήριο στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο €850.

Αξίζει να σημειωθεί πώς κατά την ως άνω περίοδο εκφράστηκε πρόθεση επιβολής Διοικητικού Προστίμου για 69 υποθέσεις με το συνολικό 
ποσό να ανέρχεται στα €19,650. Οι πιο πάνω υποθέσεις αφορούν 24 παραβάσεις της νομοθεσίας σε επιχειρήσεις τροφίμων με υγειονομικές 
ελλείψεις/ παραλείψεις και 45 υποθέσεις με τρόφιμα που δεν πληρούσαν τις πρόνοιες τις νομοθεσίας.

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 ο διευθυντής της 
πιο πάνω εταιρείας, 

Λεμεσός

Εισαγωγείς 
Τροφίμων

Παρεμπόδιση Δημόσιου 
Λειτουργού κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων 
του.

10887/15 03/3/16
Κανονισμός (ΕΚ) 
Αριθ. 882/2004

Πρόστιμο
€600

2
Ελαϊδα Τουριστικές 

Επιχειρήσεις Λτδ,  Αγία 
Νάπα

Εστιατόριο 
Ξενοδοχειακών 
Διαμερισμάτων

 SO NICE

1. Μικρό παρασκευαστήριο 
που δεν επιτρέπει τη σωστή 

λειτουργία.
2. Ακάθαρτο πάτωμα 

αποθήκης και εξοπλισμός
3. Φθαρμένα και ακατάλληλα 

σκυβαλοδοχεία
4. Δεν υπήρχε κατάλληλος 

χώρος πλυσίματος 
λαχανικών

5. Φθαρμένο πάτωμα σε 
χώρο τοποθέτησης τροφίμων

6. Τα ψυγεία δεν ήταν 
εφοδιασμένα με θερμόμετρα
7. Ο νιπτήρας στο μπαρ δεν 

ήταν εφοδιασμένος με ζεστό 
νερό και μέσα πλυσίματος 

και στεγνώματος
8. Ακάθαρτος προαύλιος 

χώρος με συσσωρευμένα 
απορρίμματα

9. Δεν εφαρμόζονται 
διαδικασίες με βάση τις 
Αρχές του συστήματος 

ΗACCP

1365/2015 7/3/2016
Κανονισμός (ΕΚ) 
Αριθ. 852/2004

Πρόστιμο
€250

Αριθμός Υποθέσεων:- 2
Συνολικό πρόστιμο :- €850.



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 

Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ 

Θέσεις ΚΣΚ για σκάνδαλα 
Αποχετευτικού και Χώρων 
Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων και επιστροφή 
του επιπλέον κόστους στους 
καταναλωτές
Εδώ και πολλούς μήνες γίνονται αποκαλύψεις, συλλήψεις, ανακρίσεις, 
καταδίκες για κάποιους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνεχίζονται οι 
έρευνες, με νέα πρόσωπα να μπαίνουν στον κατάλογο των υπόπτων.
Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν να 
πληρώνουν τα ίδια ποσά, το οποία πλήρωναν τα προηγούμενα χρόνια 
για υπηρεσίες αποχετευτικού και περισυλλογής σκυβάλων. Ποσά τα 
οποία όπως όλα δείχνουν ήταν κατά πολύ υψηλότερα από αυτά που 
θα έπρεπε και συμπεριλάμβαναν και τις διάφορες μίζες που έπαιρναν 
οι διάφοροι καλοθελητές.

Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση καταδίκης θα πρέπει να 
επιστρέφονται όλα τα ποσά που πήραν όσοι καταδικάζονται και να 

επιστρέφονται σε εκείνα τα ταμεία  όπου ανήκαν εξ αρχής.
Ανεξάρτητα όμως, οι καταναλωτές που υπερχρεώθηκαν επιβάλλεται 
να αποζημιωθούν με άμεση ελάφρυνση των τελών που πλήρωσαν 
και πληρώνουν.

Σύμφωνα με τα όσα βλέπουν το φώς της δημοσιότητας, από τα 
ποσά που πλήρωσαν οι κάτοικοι των επαρχιών Πάφου, Λάρνακας 
και της ελεύθερης Αμμοχώστου για σκύβαλα, ποσό πέραν του 
ενός εκατομμυρίου έχουν πάει για μίζες τα τελευταία χρόνια, και ας 
διαμαρτύρονται ιδιαίτερα σε Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο για 
τα πολύ υψηλά τέλη.

Η ατιμωρησία δεν μπορεί να συνεχίζεται, αλλά ούτε και οι πολίτες 
να επιβαρύνονται αδικαιολόγητα. Είναι ευθύνη των αρμόδιων αρχών 
να φροντίσουν ώστε να επιστραφούν στα ταμεία τους τα χρήματα 
που έχουν καταβληθεί  παράνομα.  Το κράτος θα πρέπει να βρει 
τους κατάλληλους τρόπους ώστε να επιτυγχάνεται η επιστροφή των 
χρημάτων αυτών, ανεξάρτητα οποιωνδήποτε συνθηκών. 

Η αποκατάσταση της τάξης και του δικαίου θα γίνει μόνο με την 
αποζημίωση των πολιτών που υπερχρεώθηκαν. Και πλέον είναι 
καιρός για περισσότερη διαφάνεια στις χρεώσεις των πολιτών για τα 
διάφορα τέλη προς τις τοπικές αρχές. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν 
γιατί παρά την ανακύκλωση που οι ίδιοι κάνουν, εξακολουθούν να 
πληρώνουν τα ίδια ή και περισσότερα.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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