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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,

Το 2016 ήταν ακόμη ένας χρόνος με δυσκολίες για πολλούς 
συμπολίτες μας-καταναλωτές, γιατί τα προβλήματα της οικονομικής 
κρίσης δεν έχουν εκλείψει εντελώς. Είναι γεγονός ότι παρατηρείται 
μια αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας , όμως  ο κόσμος 
είναι ακόμα μουδιασμένος. Ας μη ξεχνούμε ότι η ανεργία είναι ακόμη 
ψηλή, παρ’ όλον ότι περιορίστηκε.

Ο Σύνδεσμος μας συνέχισε να αγωνίζεται για τα συμφέροντα 
και δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλά επίπεδα. Στις 
κοινοβουλευτικές Επιτροπές, στις αρμόδιες υπηρεσίεςκαι Υπουργεία, 
στις  επιτροπές διαφόρων φορέων  στις οποίες συμμετέχει. Αλλά 
και στο εξωτερικό ο Σύνδεσμος εκπροσώπησε τους Κύπριους 
καταναλωτές στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και στα ευρωπαϊκά 
σώματα , μεταφέροντας τις δικές μας εμπειρίες και τονίζοντας τις 
προτεραιότητες των Κύπριων καταναλωτών.

Ο νέος χρόνος αρχίζει με την αγωνία του Κυπριακού . Ένα πρόβλημα 
που σημάδεψε τις ζωές όλων των Κυπρίων και που συνεχίζει να 
μας απασχολεί έστω και αν κάποτε τα άλλα, τα καθημερινά μας 
προβλήματα παραμερίζουν τη σκέψη σ’αυτό.

Η οικονομία φαίνεται ότι βελτιώνεται κι αυτό θα εξαρτηθεί και 
από μας, πόσο μάθαμε από τα παθήματα και τη συμπεριφορά μας 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

των προηγούμενων χρόνων. Η μετρημένη κατανάλωση μέσα στις 
οικονομικές μας δυνατότητες, ελπίζω πως είναι ένα από τα μαθήματα 
που πήραμε και που θα μείνει.

Η αλήθεια είναι ότι πρέπει πάντα να διεκδικούμε, καλύτερα να 
θεωρούμε ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο.

Ο Σύνδεσμος θα είναι πάντα δίπλα σας, με συμβουλές , εκπαίδευση 
και βοήθεια, ώστε να επιλύετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζετε, διεκδικώντας τα δικαιώματα σας.

Με τις καλύτερες ευχές μου για έναν ειρηνικό καινούργιο χρόνο με 
υγεία.

Φρύνη Μιχαήλ

Πρόεδρος 
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Πρόγραμμα Γενάρη - Απρίλη

Ημερομηνία Θέμα Ομιλητής

11 10 Ιανουαρίου
Η Σημερινή κατάσταση της υγείας καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη εφαρμογής του ΓεΣΥ

Δρ. Βάσος Οικονόμου, Παγκύπριος Ιατρικός 
Σύλλογος

12 17 Ιανουαρίου Ο αριθμός στην ζυγαριά και η εικόνα του σώματος Δρ. Άννα Χριστίνα Κονή, Διατροφολόγος

13 24 Ιανουαρίου
Συμβόλαια Τραπεζών – Τι να προσέξουμε, Τρόποι 
προστασίας

Μαρία Ιωάννου, Senior Officer, Σύνδεσμος 
Τραπεζών

14 31 Ιανουαρίου
Ευρωπαϊκά Πρότυπα Δομικών Προϊόντων: Ασφάλεια και 
Σήμανση CE

Άννα Διονυσίου, Λειτουργός Τυποποίησης

15 7 Φεβρουαρίου
Ποιότητα ζωής στα ώριμα χρόνια και έλλειψη 
μικροθρεπτικών στοιχείων σε προηγούμενες ηλικίες: 
σύγχρονες επιστημονικές απόψεις

Δρ. Διονυσία Φασούλα, Λειτουργός 
Γεωργικών Ερευνών

16 14 Φεβρουαρίου
Αναδιαρθρώσεις δανείων- Διαδικασίες, Πρόοδος, 
Βιωσιμότητα

Μαρία Ιωάννου, Senior Officer, Σύνδεσμος 
Τραπεζών

17 21 Φεβρουαρίου
Σύγχρονες νοθείες στα τρόφιμα λόγω της οικονομικής 
κρίσης

Δρ Στέλιος Γιαννόπουλος, Ανώτερος Χημικός, 
Γενικό Χημείο του Κράτους

18 28 Φεβρουαρίου
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών - Νέα πλατφόρμα για 
τους καταναλωτές και τους εμπόρους                                            

ΕΚΚ Κύπρου

19 7 Μαρτίου
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας - Οι τελευταίες εξελίξεις 
της Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Τυποποίησης

Έλενα Δημοσθένους, Λειτουργός 
Τυποποίησης
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 

20 14 Μαρτίου ΓεΣΥ - Πολύ ασφαλιστικό ή μόνο ασφαλιστικό;
Κα Στέφη Δράκου, Γ.Δ Συνδ. Ασφαλιστικών 
Εταιριών

21 21 Μαρτίου
Νομοθετικό πλαίσιο των φαρμάκων Κύπρου σχετικά με 
ψευδεπίγραφα           

 Άννα Παφίτου, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

22 28 Μαρτίου
Πιστωτικές Κάρτες- Πώς, Πότε, Γιατί να κάνουμε τι δική 
μας πιστωτική

Μαρία Ιωάννου, Senior Officer, Σύνδεσμος 
Τραπεζών

23 4 Απριλίου Καλπάζουν οι ρευματοπάθειες
Δρ. Μαρία Μεταξά Μιχαηλίδου, 
Ρευματολόγος

Από 10 Απριλίου μέχρι 23 Απριλίου  Διακοπές του Πάσχα
24 25 Απριλίου Οργανωμένα ταξίδια και διακοπές Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Πρόγραμμα Γενάρη - Απρίλη

Ημερομηνία Θέμα Ομιλητής

11 10 Ιανουαρίου
Δεξιότητες δια Βίου Μάθησης- Επιχειρηματικότητα- 
Επαγγέλματα το 2030-40

Κωνσταντίνος Γεωργίου, Επιθεωρητής ΥΠΠ

12 17 Ιανουαρίου Νιτροζαμίνες- Καρκινογόνες Ουσίες
Ζάκος Σάββα, Διευθυντής Χημείου 
Νοσοκομείου Πάφου

13 24 Ιανουαρίου
Διακρίσεις στην Εργασία- Το παράδειγμα του φύλου και 
της αναπηρίας 

Κατερίνα Χαρίτου, Γραφείο Επιτρόπου 
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

14 31 Ιανουαρίου
Δημόσια Υγεία- Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις Ζωικών 
Τροφίμων

Στέλιος Στυλιανού, Διευθυντής Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Πάφου

15 7 Φεβρουαρίου Σύνδεσμος Τραπεζών Λειτουργός Συνδέσμου Τραπεζών

16 14 Φεβρουαρίου Χρήση Ουσιών στην Κύπρο- Νέες Ουσίες Στέλιος Σεργίδης, Εκπρ. Τύπου ΥΚΑΝ

17 21 Φεβρουαρίου Καρδία/Άγχος- ΓεΣΥ Δρ. Βάσος Οικονόμου, Πρόεδρος ΠΙΣ

18 28 Φεβρουαρίου
Η Πάφος Σήμερα- Προβλήματα, Προκλήσεις και 
Προοπτικές

Ανδρέας Φακοντής, Συνδικαλιστής-
Βουλευτής

19 7 Μαρτίου Σύνδεσμος Τραπεζών Λειτουργός Συνδέσμου Τραπεζών

20 14 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή ΚΣΚ

21 21 Μαρτίου Διαδικτυακή Εκπαίδευση στην Τυποποίηση
Αγγελική Λοΐζου, Λειτουργός Τυποποίησης 
CYS

22 28 Μαρτίου
Η Εισαγωγή της Κλινικής Κωδικοποίησης των 
Διαγνώσεων και Διαδικασιών στα Κρατικά Νοσηλευτήρια- 
Το Σύστημα DRGs

Άντρη Γιωργαλλίδου, Νοσηλευτική 
Λειτουργός, Υπεύθυνη Συντονισμού 
Ομάδας Κλινικής Κωδικοποίησης Κρατικών 
Νοσηλευτηρίων

23 4 Απριλίου Σύνδεσμος Τραπεζών Λειτουργός Συνδέσμου Τραπεζών

Από 10 Απριλίου μέχρι 23 Απριλίου  Διακοπές του Πάσχα

24 25 Απριλίου
Πρότυπα στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών- ΤΠΕ

Ιωσήφ Καρής, Λειτουργός Τυποποίησης CYS

5



ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η Σχολή Καταναλωτών Πάφου του Κυπριακού Συνδέσμου 
Καταναλωτών συνεχίζει με επιτυχία τις διαλέξεις της στη Τεχνική 
Σχολή Πάφου-Αμφιθέατρο κάθε Τρίτη -ώρα 5.00μμ -6.30 μμ με πολύ 
ενδιαφέροντα θέματα .

Οι κοινωνικοί κανόνες αλλάζουν. Τα κριτήρια με τα οποία κρινόμαστε 
στον χώρο εργασίας, στην οικογένειά μας, στις σχέσεις και φιλίες και 
γενικότερα στη ζωή είναι διαφορετικά, μας ανάφερε στην ομιλία του ο 
κ. Θεόδωρος Φ. Ηλίας  Δ/ντής  της Τεχνικής Σχολής Πάφου.

Δεν μετρά μόνο πόσο έξυπνοι είμαστε ή τι είδους εκπαίδευση 
έχουμε λάβει. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι ο τρόπος με τον 
οποίο χειριζόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους. Ο τρόπος με 
τον οποίο διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και οι ικανότητες 
που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε τις 
συγκρούσεις, δίνουν το στίγμα τού χαρακτήρα μας. Ένα  θέμα πολύ 
ενδιαφέρον, που πραγματικά στο τέλος της διάλεξης προσπαθείς να 
κρατήσεις όλα όσα   έχουν ειπωθεί για να μπορέσεις σιγά σιγά να 
διορθώσεις τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.

Η παραδοσιακή νοημοσύνη (ή δείκτης νοημοσύνης IQ) δεν μας 
προετοιμάζει στην πραγματικότητα για καμία από τις πολλές 
θύελλες, προβλήματα ή τις ευκαιρίες που θα βρεθούν μπροστά 
μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό που θα μας βοηθήσει να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις 
είναι ικανότητες, όπως:  η εξεύρεση κινήτρων για τον εαυτό μας, 
ώστε να αντέχουμε τις απογοητεύσεις και να αναγνωρίζουμε τα 
δυνατά και αδύνατά μας σημεία, να ελέγχουμε τις παρορμήσεις μας, 
να δίνουμε ελπίδα και προοπτική και να επικοινωνούμε ουσιαστικά 
με τους γύρω μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι βασικοί άξονες 
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.

Οι πέντε συναισθηματικές δεξιότητες 
που αποτελούν τα ουσιαστικά στοιχεία 
της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι:
  

1. Αυτεπίγνωση είναι η ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε και να 
αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας. Γνωρίζοντας τα συναισθήματά 
μας, κατανοούμε τα δυνατά και αδύνατά μας σημεία. Τα λάθη και τις 
δυνατότητές μας. Έτσι,  μπορούμε να βελτιώνουμε τα δυνατά μας 
σημεία και ταυτόχρονα να ενδυναμώνουμε ή να εξαλείφουμε τα 
αδύνατά μας σημεία. Αυτό μάς δίνει σιγουριά και αυτοπεποίθηση 
για τις ικανότητές μας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με 
επιτυχία στη ζωή μας.

2. Διαχείριση των συναισθημάτων μας. Είναι υψίστης σημασίας 
να κατανοούμε, αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι να ελέγχουμε τα 
συναισθήματά μας και να τα χειριζόμαστε προς όφελός μας. Όλοι 
γνωρίζουμε πόσο καταστροφικό είναι να αφήνουμε τον θυμό να μας 
κυριεύει. Ο θυμός είναι το πιο δύσκολο συναίσθημα για να τιθασευτεί 
και να χαλιναγωγηθεί. Ο βασικός στόχος είναι να μην υποκύπτουμε 
στα αρνητικά μας συναισθήματα.

3. Αισιοδοξία και ελπίδα. Η ικανότητα να ανακαλύπτουμε κίνητρα 
για τον εαυτό μας και να ευθυγραμμιζόμαστε στην επίτευξη των 
στόχων μας, αποτελεί κινητήριο δύναμη, που μας δίνει ελπίδα και 
αισιοδοξία. Το να προσπαθούμε συνεχώς για νέες και καλύτερες 
επιδόσεις και να νιώθουμε ενθουσιασμό για νέα πράγματα, αποτελεί 
βασικό συστατικό στην προσωπική μας ανάπτυξη.

4. Ενσυναίσθηση. Για να έχουμε μια επιτυχημένη και ισορροπημένη 
ζωή, είναι σημαντικό να κατανοούμε και να έχουμε επίγνωση των 
συναισθημάτων και των αναγκών των ανθρώπων γύρω μας. Αυτό 
μάς δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουμε στη θέση τους και έτσι να 
κτίζουμε καλύτερες και πιο  αποτελεσματικές σχέσεις. Δείχνοντας 
πιο ενεργό ενδιαφέρον για τις ανησυχίες των άλλων, κατανοούμε τα 
συναισθήματα και τις απόψεις τους και εναρμονιζόμαστε μαζί τους.

5. Επικοινωνία και συνεργασία. Η δημιουργία σχέσεων και η 
αρμονική συνεργασία είναι ικανότητες που βρίσκονται πίσω από τη 
διαπροσωπική επιτυχία και τη δημοτικότητα. Άτομα που διαθέτουν σε 
μεγάλο βαθμό αυτές τις ικανότητες διαπρέπουν στην αλληλεπίδραση 
με τους άλλους και διακρίνονται στον κοινωνικό ιστό. Με την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις 
συγκρούσεις και να μεσολαβούμε, για την ειρηνική επίλυσή τους.

Κατά ένα τρόπο λοιπόν για να έχουμε μια ισορροπημένη και 
ευτυχισμένη ζωή, χρειάζεται να βρούμε την έξυπνη ισορροπία 
μεταξύ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) και του συνηθισμένου 
δείκτη νοημοσύνης (IQ). Αυτό που είναι σίγουρο σήμερα είναι ότι 
η συναισθηματική νοημοσύνη παίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο στην 
προσωπική αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή.

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ  

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Για να βελτιώσουμε την συναισθηματική 
μας νοημοσύνη μπορούμε να κάνουμε τα 
εξής:
(α) Να κατανοούμε τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων.

(β) Να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας και ιδιαίτερα τον θυμό μας.

(γ) Να μπορούμε να συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους άλλους για 
την επίτευξη ενός στόχου.

(δ) Να παίρνουμε πρωτοβουλίες.

(ε) Να έχουμε πίστη στις ικανότητές μας και να είμαστε αισιόδοξοι.

(ζ) Να επικοινωνούμε αποτελεσματικά και να εμπνέουμε.

(η) Να διακρίνουμε τα σημαντικά από τα ασήμαντα.

Ο στόχος επετεύχθη. Όσοι παρακολούθησαν την εν λόγω παρουσιάση 
έφυγαν με τις καλυτερες εντυπώσεις και σίγουρα λίγο πιο σοφοί.

Θερμές ευχαριστίες  τόσο στον  ομιλητή μας για την τόσο 
επικοδομοιτική και παραστατική παρουσία του  όσο και  στον κόσμο 
που μας τίμησε με την παρουσία του.

Σήμερα, λοιπόν ο λαός μας με τα ιδεατά σύμβολα, τα ανθρώπινα 
και το υλικό που δημιούργησε στην πορεία κρατιέται από το νήμα 
που ενώνει τις ιστορικές  μας μήτρες, όπως ακριβώς τις παρέδωσε 
ο Θουκιδίδης. Η ιδέα που έχει ο ανθρωπος για τον ευατό του 
είναι σημαντική υπόθεση και για τον ίδιο και για την κοινωνία. Τον 
καθορίζει στην πορεία της ζωής του και τον οδηγεί στην επιτυχία και 
την ευτυχία.

Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου ΕΕ Πάφου του ΚΣΚ

7



Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚ

ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Τα Σημαντικότερα Θέματα που 
Συζητήθηκαν στην Βουλή την 
τετραμηνία που πέρασε.

Θέμα:1) Ο περί Προώθησης και 
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016
2) Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 
της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού 
Τέλους Κατανάλωσης στον Ηλεκτρισμό) 
Κανονισμοί του 2016

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 
αφορούσε στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του τέλους ΑΠΕ 
στον λογαριασμό της ΑΗΚ, ώστε να καλυφθούν τα ελλείμματα που 
έχουν παρουσιαστεί στο Ταμείο ΑΠΕ, λόγω της μείωσης της τιμής 
του καυσίμου και κατ’ επέκταση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Θέση του ΚΣΚ, η οποία κατατέθηκε γραπτώς μετά την πρώτη 

συζήτηση του θέματος είναι: 

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στη συζήτηση που γίνεται στην 
επιτροπή σας από τις 5 Ιουλίου 2016 και επιθυμώ να σας μεταφέρω τις 
θέσεις του ΚΣΚ σχετικά με αυτό. 

Παρ’ όλες τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας, φαίνεται ότι η μόνη οδός που 
βρίσκει πρόσφορο έδαφος είναι η επιπλέον χρέωση των καταναλωτών, 
πράγμα το οποίο συνεχίζει να μας βρίσκει διαφωνούντες. 
Οι επιλογές που έχει θέσει στην Επιτροπή σας η Υπηρεσία Ενέργειας, 
αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές σχεδόν στο διπλάσιο του 
σημερινού, σε κάποια σενάρια ακόμη περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα, 
αυτό θα γίνεται και για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το τέλος 
του 2019.
Η μεταφορά του κόστους μέχρι αυτό το χρονικό σημείο μπορεί 
να σημαίνει και την υιοθέτηση του νέου αυτού κόστος και στο 
μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που οι καταναλωτές έχουν 
ενημερωθεί και έχουν αποδεχτεί το σημερινό κόστος.
Η μέτρηση του κόστους αποφυγής έστω και για σκοπούς της 
πρότασης της Υπηρεσίας Ενέργειας, στα €0,065, δεν είναι επαρκώς 
δικαιολογημένη, με αποτέλεσμα η όποια επιπλέον μείωση στην τιμή 
των καυσίμων να φέρνει επιπλέον κόστος από το προτεινόμενο στους 
καταναλωτές.
Η επιμονή της πολιτείας να κρατά τα έξοδα του ταμείου σταθερά και 
να αναγκάζει τον καταναλωτή να πληρώνει επιπλέον κάθε φορά για να 
καλύψει τα όποια κενά, επίσης δεν μπορεί να γίνει κατανοητή. 
Τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει σε κάποια στιγμή να διορθώνονται, 
πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν και τα 
συμβόλαια των παραγωγών ΑΠΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές συνθήκες. Δεν μπορεί η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 
να στοιχίζει στον καταναλωτή μέχρι και το διπλάσιο από την παραγωγή 
με συμβατικά καύσιμα.
Η μειώσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμές των καυσίμων διεθνώς και 
έφεραν τα ελλείμματα στο ταμείο των ΑΠΕ, είναι και η απόδειξη ότι 
στο παρελθόν τα θέματα αυτά δεν έτυχαν του χειρισμού που έπρεπε. 
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ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ
Δεν μπορεί να τιμωρούμε με αυξήσεις τον καταναλωτή, επειδή έχουν 
μειωθεί οι τιμές των καυσίμων, την ίδια στιγμή που τον πιέζουμε να 
μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρισμού ή καλύτερα τους ρύπους που 
παράγει καθημερινά. Τα δικαιώματα δημοπράτησης ρύπων που έχει 
η Δημοκρατία είναι αποτέλεσμα και των εξοικονομήσεων που έχουν 
κάνει οι καταναλωτές και άρα ακόμα μια συνεισφορά τους στο Ταμείο 
των ΑΠΕ.
 
Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της χρέωσης στη βάση της 
κατανάλωσης ενέργειας από το κάθε νοικοκυριό, μας βρίσκει 
σύμφωνους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αυξηθεί η βασική 
κατηγορία, δηλαδή η υφιστάμενη χρέωση.
Επίσης, δεν θεωρούμε ότι είναι θεμιτό, αυτή την περίοδο ιδιαίτερα να 
απαλλαχτούν κάποιες κατηγορίες πελατών της ΑΗΚ από το τέλος των 
ΑΠΕ, ούτε φυσικά και τη μη συνεισφορά των παραγωγών στο ταμείο 
για σκοπούς εξυγίανσης του.»

Θέμα: Νομοθετικό Πακέτο που αφορά τη 
Ρύθμιση Ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων:
(α) Πρόταση Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 
σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές 
περιαγωγής χονδρικής [COM(2016)399]
(β) Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την υιοθέτηση κανόνων υλοποίησης 
του Κανονισμού 2120/2015 αναφορικά 
με τη διεθνή περιαγωγή με εγχώριους 
όρους παροχής υπηρεσίας (Roam like 
at home) Ref (Ares) 5537878-23-9-
2016
(γ) Πρόταση Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων 
[COM(2016)285]

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και αφορούσε στις ρυθμίσεις που θα 
τεθούν σε ισχύ εντός του 2017 αναφορικά με τις χρεώσεις Διεθνούς 
Περιαγωγής και της διασυνοριακής παράδοσης πακέτων.

Θέση του ΚΣΚ, η οποία κατατέθηκε γραπτώς μετά την πρώτη 
συζήτηση του θέματος είναι: 

«Σε συνέχεια της συζήτησης που έγινε στην Επιτροπή σας, ημερομηνίας 
25/10/2016, αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, επιθυμώ να σας 
μεταφέρω τις θέσεις του ΚΣΚ:
Με βάση και την ενημέρωση που έγινε στην Επιτροπή από τον 
Διευθυντή του γραφείου του ΕΡΗΕΤ φαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις 
μπορούν να αποβούν εις βάρος των Κυπρίων καταναλωτών, δεδομένου 
ότι θα προκύψει με μαθηματική ακρίβεια επιπλέον κόστος προς τις 
Κυπριακές εταιρείες, ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, το 
οποίο συνεπακόλουθα θα κληθούν να καλύψουν οι Κύπριοι πελάτες 
τους.
Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι κάποιες ρυθμίσεις, όπως ο 
προκαθορισμένος όγκος κλήσεων, δεδομένων και μηνυμάτων, 
μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές τόσο εντός όσο και εκτός 
της «έδρας» τους. Τα δεδομένα αυτά και το ύψος του προκαθορισμένου 
όγκου, μπορούν να εξαχθούν εύκολα από στοιχεία των εταιρειών, ώστε 
να υπολογιστεί ορθά ο μέσος όρος.
Δεδομένου και του δικαιώματος που θα έχουν οι καταναλωτές 
να επιλέξουν πάροχο άλλης ευρωπαϊκής χώρας, ο οποίος είναι 
φθηνότερος από τους παρόχους που είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο, 
αυτό μπορεί να επιφέρει επιπλέον κόστος σε όσους δεν θα έχουν την 
ευκαιρία να το πράξουν, αλλά και στις εταιρείες, οι οποίες θα χάσουν 
πελάτες, με ότι και εάν σημαίνει αυτό μακροπρόθεσμα.
Θέλουμε επίσης, να τονίσουμε ότι παρόμοια προβλήματα, αύξησης 
κόστους, μπορεί να προκύψουν και για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, με 
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αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες γεωγραφικού αποκλεισμού 
για τους κύπριους καταναλωτές, για τους οποίους οι ηλεκτρονικές 
αγορές, κυρίως από το εξωτερικό αποτελούν μια ακόμα επιλογή, εκτός 
της μικρής κυπριακής αγοράς. 
Για τους πιο πάνω λόγους θεωρούμε ότι η παρέμβαση της επιτροπής 
σας προς τα κέντρα λήψεως αποφάσεων της ΕΕ, στο μέτρο που αυτό 
είναι δυνατό μέσα από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, μπορεί να βοηθήσει 
τους Κύπριους καταναλωτές, ώστε να μην βρεθούν σε δυσμενέστερη 
θέση από τη σημερινή ήδη δύσκολή κατάσταση που διαβιούν.»

Θέμα: Οι Νέες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 
και οι Επιπτώσεις στους Καταναλωτές

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 
αφορούσε στην δημόσια διαβούλευση που είχε προκηρυχθεί από την 
ΑΗΚ για τις νέες διατιμήσεις τις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από 
τον Μάιο του 2017, μετά από σχετική έγκριση που θα πάρουν οι 
διατιμήσεις αυτές από την ΡΑΕΚ.

Θέση του ΚΣΚ, η οποία κατατέθηκε γραπτώς μετά την πρώτη 
συζήτηση του θέματος είναι: 

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας καταθέσω τα 
σχόλια του ΚΣΚ επ΄ αυτού.
Σύμφωνα με τους πίνακες κατανομής πελατών της ΑΗΚ οι οικιακοί 
καταναλωτές αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή το 
75.42% του συνόλου ή 437.586 από ένα σύνολο 580.220 και φαίνεται 
ότι από τις αλλαγές που προτείνονται θα προκύψει κόστος για αυτούς. 

Η σύνοψη της μελέτης των Συμβούλων της ΑΗΚ, προτείνει όπως 
οι διατιμήσεις απλοποιηθούν και αναδιαρθρωθούν στη βάση νέας 
μεθοδολογίας σύμφωνα με τις διαδικασίες της «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 02/2015 - Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και 
Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».

• Στα πλαίσια της απλούστευσης οι διατιμήσεις μειώνονται από 30 
σε 11. Με τη λογική αυτή μόνο οι οικιακοί καταναλωτές έχουν την 
επιλογή της διατίμησης STOD (Εποχιακοί και ωριαίοι)  δηλαδή  όταν 
επιθυμούν να εγκαταστήσουν έξυπνο μετρητή και είναι διατεθειμένοι 
να πληρώνουν πιο ψηλό πάγιο. Θεωρούμε την απλούστευση σαν θετικό 
στοιχείο, νοουμένου ότι αυτό δεν λειτουργεί εις βάρος του καταναλωτή. 
Δεν θα πρέπει όμως να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι θα πληρώσει ο 
οικιακός καταναλωτής το κόστος της απλούστευσης. Θεωρούμε επίσης 
σημαντικό όλοι οι καταναλωτές να έχουν το δικαίωμα της επιλογής για 
τη διατίμηση που επιθυμούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους , οικιακές ή 
επαγγελματικές.

• Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών STOD θα καταστήσει εφικτή 
την επιλογή από όλους, της διατίμησης STOD (Seasonal Time of day 
– Εποχιακοί και ωριαίοι) και θα διευκολύνει τόσο τις ανάγκες των 
καταναλωτών αλλά και των παραγωγών, ειδικά επειδή οι «έξυπνοι» 
μετρητές θα αποτελούν εργαλείο υπολογισμού της κατανάλωσης στη 
νέα ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, η οποία επιδιώκεται 
να στηθεί, έστω με πολύ αργούς ρυθμούς. Κατά συνέπεια το κόστος 
εγκατάστασης τους δεν πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τον 
καταναλωτή, αλλά και τον παραγωγό και  τους άλλους φορείς τους 
οποίους θα εξυπηρετούν και στους οποίους εξάλλου ενδεχομένως να 
αποτελεί ιδιοκτησία. 
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• Προτείνεται από τη μελέτη, να καταργηθεί η αυξάνουσα κλιμακωτή 
χρέωση για τους οικιακούς καταναλωτές και η φθίνουσα κλιμακωτή 
χρέωση για τους μη-οικιακούς καταναλωτές. Θεωρούμε άδικο για 
τον οικιακό καταναλωτή να του αφαιρεθεί το κίνητρο τηςυφιστάμενης 
πρόνοιας για μείωση της κατανάλωσης του και εξοικονόμηση 
ενέργειας. Μήπως ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης δεν αποτελεί 
πλέον στόχο, αλλά αντίθετα την αύξηση της επειδή αυτό δημιουργεί 
πρόβλημα βιωσιμότητας του «μοναδικού» και έχοντος δεσπόζουσα 
θέση παραγωγού στην «ελεύθερη» αγορά ηλεκτρισμού; 

• Διερωτόμαστε εάν θα δημοσιοποιούνται τα επιτρεπόμενα έσοδα 
της ΑΗΚ κάθε έτος και εάν κατά τον υπολογισμό τους θα λαμβάνονται 
υπόψη θέματα βελτίωσης της παραγωγικότητας του προσωπικού 
και της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, δηλαδή η μείωση των 
λειτουργικών εξόδων και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη 
λειτουργία και συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού και όπου 
χρειάζεται η αντικατάσταση ή απόσυρση του; 

• Αναφορικά με τον στόχο να αποφεύγονται οι διεπιδοτήσεις μεταξύ 
διαφορετικών δραστηριοτήτων του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
θεωρούμε ότι αυτός είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Επειδή η αναφορά προφανώς γίνεται για τη διατίμηση φόρτισης των  
θερμοσυσσωρευτών και της άντλησης νερού σημειώνουμε ότι στη 
πρώτη περίπτωση οι συγκεκριμένοι καταναλωτές έχουν επενδύσει 
στο συγκεκριμένο τρόπο θέρμανσης λόγω του κινήτρου που τους 
δόθηκε να έχουν χαμηλή διατίμησή και επειδή εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες παραγωγής της ΑΗΚ τις συγκεκριμένες ώρες του 24ωρου. 
Πιστεύουμε ότι προτεινόμενη  αλλαγή από την υφιστάμενη διατίμηση θα 
δημιουργήσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα σε πολλούς από αυτούς, 
παρά την υπόθεση ότι αρκετοί έχουν ήδη αποσβέσει την επένδυση τους. 
Η εισήγηση μας είναι να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος προσαρμογής 
για να επαναπροσδιορίσουν τις ανάγκες τους και ενδεχομένως να 
επανεπενδύσουν σε διαφορετικό σύστημα θέρμανσης.  

Παράλληλα θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα οι επιχειρήσεις 
εισαγωγής και διάθεσης θερμοσυσσωρευτών οι οποίες θα υποστούν 
όχι μόνο ζημιές στον κύκλο εργασιών τους αλλά θα πρέπει να εξεύρουν 
τρόπους διαχείρισης του υπάρχοντος αριθμού συσκευών που θα 
παραμείνει αδιάθετος στις αποθήκες τους. Είναι έκδηλο ότι και αυτή η 
ομάδα επηρεαζομένων θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής πολύ πέραν 
του Μαΐου του 2017, ημερομηνία που προτείνεται για την εφαρμογή 
των νέων διατιμήσεων. 

Η δεύτερη ομάδα, δηλαδή η χρήστες της διατίμησης νερού, αφορά 
επαγγελματίες γεωργούς και η προτεινόμενη σημαντική αύξηση της 
διατίμησης θα επηρεάσει αρνητικά την βιωσιμότητα της επιχείρησης 
τους λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους, με 
αποτέλεσμα να την μετακυλήσουν στους καταναλωτές. Κατά συνέπεια 
θεωρούμε ότι στα πλαίσια της γενικότερης γεωργικής πολιτικής του 
Κράτους, η ομάδα αυτή πρέπει να συνεχίσει να επιδοτείται στη βάση 
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αναγνώριση της επιδότησης αυτής ως 
ΥΔΩ (Υποχρέωση Δημόσιας Ωφελείας).

Πέραν των πιο πάνω και σύμφωνα πάντα με τη μελέτη των Συμβούλων 
της ΑΗΚ , οι επιπτώσεις  από τις αλλαγές στη διάρθρωση των 
διατιμήσεων έχοντας ως βάση το ίδιο επίπεδο εσόδων, οι περισσότερες 
εμπορικές και βιομηχανικές διατιμήσεις αναμένεται κατά μέσο όρο να 
μειωθούν (κατά 1 έως 6 τοις εκατό). Οι διατιμήσεις στις υπόλοιπες 
κατηγορίες καταναλωτών αναμένεται να αυξηθούν.

Οι διατιμήσεις οικιακής χρήσης αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο 
όρο από 2 έως και 9 τοις εκατό. Η αύξηση αυτή αφορά μόνο την 
αναδιάρθρωση των διατιμήσεων. Εάν συνυπολογιστεί η μείωση από 
τα επιτρεπόμενα έσοδα για το έτος 2017, οι διατιμήσεις αναμένεται να 
μειωθούν συγκριτικά με το έτος 2015.

ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ
Σημειώνεται επίσης στην έκθεση, ότι η καθαρή επίπτωση αυτών 
των μεταβολών στα έσοδα είναι μηδενική, δηλαδή οι αυξήσεις και 
οι μειώσεις που παρουσιάζονται, εάν συμψηφιστούν, θα έφερναν 
πάντοτε τα ίδια έσοδα (οι αυξήσεις αντισταθμίζονται από τις μειώσεις). 
Συνεπώς παρουσιάζονται μόνο οι σχετικές αλλαγές που απαιτούνται για 
να καταστήσουν τις διατιμήσεις αντιπροσωπευτικές ως προς το κόστος 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάθε κατηγορία καταναλωτή 
(όπως προτάσσει και η Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού).
Η θέση μας είναι ότι εφόσον η επίπτωση αυτών των μεταβολών στα 
έσοδά της ΑΗΚ είναι μηδενική θα πρέπει η κατανομή μεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών να είναι πιο ισοζυγισμένη 
και προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες κάθε κατηγορίας 
καταναλωτών και να μην παρατηρείται το φαινόμενο αυξομειώσεων 
από την σημερινή κατάσταση σε επίπεδα από 11% αύξηση σε κάποιους, 
σε μείωση μέχρι 6% για άλλους, μη αναφέροντας την πολύ μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση της διατίμησης των θερμοσυσσωρευτών που φτάνει 
το 42% και επηρεάζει 21000 περίπου καταναλωτές.  Το κριτήριο των 
επιτρεπόμενων εσόδων της ΑΗΚ ανά έτος, από τον Ρυθμιστή είναι 
αστάθμητο και ενδεχομένως μη αντικειμενικό με σοβαρές συνέπειες 
στο τελικό κόστος των διατιμήσεων 

Τα επιτρεπόμενα έσοδα του έτους 2017 οδηγούν μεν στη μείωση της 
μέσης διατίμησης (δηλ. για όλους τους καταναλωτές) κατά 11%  κατά 
μέσο όρο σε σχέση με τη μέση διατίμηση του 2015, σύμφωνα πάντα με 
τη μελέτη,  αλλά αυτό δεν αποτελεί κατά την αντίληψη μας, διασφάλιση 
της προστασίας του καταναλωτή για κάθε επόμενό έτος.

Θεωρούμε σημαντικό όπως η διατήρηση της αυξάνουσας κλιμακωτής 
χρέωσης για τους οικιακούς καταναλωτές πρέπει να διατηρηθεί επειδή 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης τους. 

Επίσης πρέπει να ενθαρρυνθεί  η επιλογή των διατιμήσεων που 
διαφοροποιείται με τις περιόδους του έτους και ώρας της ημέρας 
(STOD) τις οποίες θεωρούμε δίκαιες, χωρίς την αποκλειστική 
επιβάρυνση των καταναλωτών με το κόστος αγοράς και   εγκατάστασης 
των  έξυπνων μετρητών STOD.  Οι «έξυπνοι» μετρητές δεν αποτελούν 
αποκλειστικότητα του καταναλωτή αλλά εργαλείο αναγκαίο σε όλους 
τους επηρεαζόμενους στην αλυσίδα του ενεργειακού εφοδιασμού ( 
παραγωγούς, καταναλωτές, Διαχειριστή κλπ).

Τέλος αναμένουμε ότι θα επικρατήσουν σοφότερες σκέψεις και θα 
αποφευχθεί μια καθαρά τεχνοκρατική «μεθοδολογία» με καθαρά 
τεχνοκρατικούς στόχους οι οποίοι διασφαλίζουν μεν τις  ανάγκες του 
συστήματος παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά όχι τις 
ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου παράγοντά  δηλαδή των καταναλωτών, 
ειδικά των οικιακών οι οποίοι αποτελούν, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
την συντριπτική πλειοψηφία του 75%.»
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ Η /ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν 
κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία:

Κόλλα στιγμής με την επωνυμία «NAL-
MAT» και με κωδικό C-808. Το προϊόν 
είναι Πολωνικής κατασκευής, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει 
χλωροφόρμιο, ουσία η οποία είναι ύποπτη 
καρκινογένεσης, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος

Παπούτσια με την επωνυμία 
«Colorines» σε διάφορα σχέδια. 
Το προϊόν είναι Κολομβιανής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά του Ισπανίας και περιέχει 
εξασθενές χρώμιο, ουσία η 
οποία μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις.

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚ

Φόρεμα επωνυμίας «COMMA», με κωδικό 81.608.82.3804 . Το 
προϊόν είναι Βουλγαρικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γερμανίας και στα μεταλλικά μέρη αυτού ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία 
η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 μg / cm² / 
εβδομάδα.

Γυναικεία τσάντα με την επωνυμία «Bodenschatz» 
με κωδικό BZ 4-045 ML 14. Το προϊόν είναι Ινδικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Γερμανίας και 
περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Περιδέραιο με την επωνυμία 
«Fashion Jewelry» και με κωδικό A38182. Τα προϊόντα 
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά 
της Φιλανδίας και περιέχουν κάδμιο (ουσία η οποία 
ταξινομείται ως καρκινογόνος) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.
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ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ξύλινο τραινάκι επωνυμίας «Qsource», 
με κωδικό  1114 . Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 
και στα μεταλλικά μέρη συτού ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η 
οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 μg / cm² / 
εβδομάδα.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «GIRLZ», 
με κωδικό 8804. Το προϊόν είναι  Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «Magic World SNOW», με 
κωδικό 312. Το προϊόν είναι  Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει 
την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις 
(2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο 
που είναι 0,1% κατά βάρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν 
καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν 
κυκλοφορήσει στην αγορά υποδήματα ασφάλειας, 
εμπορικής επωνυμίας SECURITY LINE, με τύπο/
αριθμό NEW LANDA NR και γραμμικούς κωδικούς 
1600013117284 και 8435006069379, τα οποία 
εντοπίστηκαν στην Ισπανία και δεν ικανοποιούν 
την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων 
Ατομικής Προστασίας. Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο καθότι περιέχει μέχρι και 5,5 mg/kg χρώμιο 
(VI) το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση στον χρήστη. 
Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας ανέκοψε την εισαγωγή 
του προϊόντος στα σημεία εισόδου του στην χώρα.

Ηλεκτρικό ποδήλατο κινεζικής προέλευσης, άγνωστης 
εμπορικής επωνυμίας, ονομασίας Drift Trike, με τύπο / 
αριθμό “Trike: PY-03 / PY-02 / PY-0. Adaptor: LA3610” 
και κωδικό κατασκευαστή EBBT-D802ER, το οποίο 
εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο φωτιάς καθότι η διατομή 
των ηλεκτρικών αγωγών στο καλώδιο παροχής είναι 
ανεπαρκής με ενδεχόμενο υπερθέρμανσης.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια καταστρέψει το προϊόν.
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ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Μηχανή σχισίματος κορμών κινεζικής προέλευσης, εμπορικής 
επωνυμίας  nutool, ονομασίας “5T Log Splitter”, με τύπο / αριθμό  
LS5TFIN, γραμμικό κωδικό 5900652441235 και κωδικούς παρτίδας 
“2015/10 NP004919 και 2015/18 NP005041”, η οποία εντοπίστηκε 
στην Φινλανδία.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας καθότι, ενώ προορίζεται 
για εξωτερική χρήση, δεν προστατεύεται από την υγρασία με 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χρήστη σε περίπτωση εισόδου νερού 
στην συσκευή. Έχει αναφερθεί ένα ατύχημα. Η αρμόδια αρχή της 
Φινλανδίας επέβαλε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από 
το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι τα δύο πιο πάνω 
προϊόντα περιέχουν την επικίνδυνη χημική ουσία Χλωροφόρμιο 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση του σημείου 
32 του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH . 
Tο Χλωροφόρμιο ταξινομείται ως χημική
ουσία με οξεία τοξικότητα, ερεθιστική για τα μάτια και το δέρμα, 
καρκινογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή και χημική ουσία που 
προκαλεί βλάβες στα όργανα.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί 
το καταναλωτικό κοινό σε περίπτωση που έχει στην κατοχή του 
τα εν λόγω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιήσει, να τα επιστρέψει 
στο κατάστημα από το οποίο τα προμηθεύτηκε και να ενημερώσει 
σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 
22405637, 22405611 και 22405609.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από 
το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι τα δύο πιο πάνω 
προϊόντα περιέχουν την επικίνδυνη χημική ουσία Χλωροφόρμιο 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση του σημείου 
32 του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH . 
Ισχύουν τα ίδια όπως πιο πάνω

Ανδρικά σανδάλια με την επωνυμία «xti» και με κωδικό  45635. Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του 
Ισπανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Σκουλαρίκια επωνυμίας «Parfois», με κωδικό 134944PA . Το 
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Εσθονίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι 
ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 μg / cm² / εβδομάδα.

Παιδική κούκλα ονομασίας «Sweet princess the First», με κωδικό  
NO.8029. Το προϊόν είναι  Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή 
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο 
που είναι 0,1% κατά βάρος.
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ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Παιδικό διακοσμητικό σετ (loomband kit) ονομασίας «Grafix», 
με κωδικό No. 197. Το προϊόν είναι Κινέζικης  κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει τις τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 
εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα ονομασίας «Cute Girl», με κωδικό  
NO.140235. Το προϊόν είναι  Κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει 
την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις 
(2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 
0,1% κατά βάρος.

Παιδικό σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «Memon / 
He Shun Toys», με κωδικό TY-190772. Το προϊόν είναι 
Κινέζικης  κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του 
Ηνωμένου Βασιλείου και περιέχει τις τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Κάλυμμα μαξιλαριού ονομασίας «Affari», με κωδικό 080-260-
00. Τo προϊόν είναι Ινδικής προέλευσης, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Σουηδίας και περιέχει αζωχρωστικές οι οποίες 
απελευθερώνουν την καρκινογόνο ουσία βενζιδίνη σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο. 

Παιδικό σετ παιχνιδιού (σετ κουζίνας) επωνυμίας «LO-
BEALY», με κωδικό 805-2. Το προϊόν είναι  Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ισπανίας και 
περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις 
(2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 
0,1% κατά βάρος.

Νεροπίστολο επωνυμίας «Universplash», με κωδικό  w-04-
05-06. Το προϊόν είναι  Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Ισπανίας και περιέχει την τοξική για την 
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

ΠΙΣΤΗ
Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν συχνά 
δυσκολίες κατά τη λήψη πίστωσης. 
Καθώς τα πιστωτικά προϊόντα γίνονται 
όλο και πιο περίπλοκα και οι αγορές 
πίστωσης κατακερματίζονται, οι 
καταναλωτές δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν και να συγκρίνουν τις 
πιστωτικές διευκολύνσεις, ενώ πολλές 
φορές υπογράφουν συμφωνίες με 
τράπεζες χωρίς να κατανοούν πλήρως 
τις πρόνοιές τους.

Τι είναι η καταναλωτική πίστη;
Η πίστωση είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει μια σειρά από 
χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως τραπεζικά δάνεια και άλλες 
πιστωτικές διευκολύνσεις, π.χ. πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενους 
λογαριασμούς με όριο υπερανάληψης και υπερβάσεις σε 
λογαριασμούς υπερανάληψης. 

Η καταναλωτική πίστη είναι ένα είδος πίστωσης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ένα 
αυτοκίνητο, ένα πακέτο διακοπών ή ένα σπουδαστικό δάνειο, χωρίς 
να χρειάζεται να πληρώσεις αμέσως ολόκληρο το ποσό. 
Αυτό σημαίνει ότι δεσμεύεσαι να το εξοφλήσεις στο μέλλον, συνήθως 
με τόκο. 

Η καταναλωτική πίστωση μπορεί να είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται 
με σύνεση αλλά δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. 

Η ενυπόθηκη πίστη είναι ένα είδος πίστωσης που αφορά κυρίως 
στεγαστικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν ως 
εξασφάλιση ακίνητη ιδιοκτησία.

Αν χρειάζεσαι πίστωση, µην βάζεις απλά 
την υπογραφή σου.

Ο περί των Συμβάσεων 
Καταναλωτικής Πίστης Νόμος 
Ν. 106(Ι)/2010
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Τρεχούμενοι λογαριασμοί με δυνατότητα υπερανάληψης   
 (εξαιρούνται  όταν η πίστωση πρέπει να εξοφληθεί εντός ενός 
 μηνός)
•  Πιστωτικές κάρτες
•  Συμφωνίες ενοικιαγοράς (όπου υπάρχει υποχρέωση αγοράς του  
 αγαθού μετά από μονομερή απόφαση του πιστωτικού φορέα).

ΔΕΝ ισχύει για συμβάσεις οι οποίες:
• Έχουν ενυπόθηκη εξασφάλιση
•  Έχουν συναφθεί για την αγορά γης ή ακίνητης περιουσίας
•  Είναι συμβάσεις μίσθωσης ή ενοικίασης όπου δεν περιλαμβάνεται 
 η  υποχρέωση αγοράς
•  Χορηγούνται άτοκα ή χωρίς άλλες χρεώσεις, ή με τη μορφή  
 δυνατότητας υπερανάληψης
•  Είναι το αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης
•  Συνδέονται με την εξόφληση ή την παροχή εγγύησης για ένα 
 χρέος
•  Συνδέονται με δάνεια που χορηγούνται σε περιορισμένες 
 κοινωνικές  ομάδες.

16



ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Ευρωπαϊκή Οδηγία και Εθνική Νομοθεσία

Η ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταναλωτική πίστη είναι μια νομοθετική πράξη που έχει εγκριθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και παρέχει στους ευρωπαίους καταναλωτές δικαιώματα όταν συνάπτουν συμβάσεις 
πίστωσης. Ενθαρρύνει τους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς, να συγκρίνουν χρηματοοικονομικά προϊόντα και προσφορές 
και να προβαίνουν στις πλέον συμφέρουσες επιλογές, βάσει τυποποιημένων πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν τα πιστωτικά 
ιδρύματα στους καταναλωτές, πριν συνάψουν τέτοιου είδους συμφωνία.

Μέσω της μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην Κύπρο 
εφαρμόζεται ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2010 (Ν. 106(Ι)/2010).

Πώς ξέρω ότι η σύμβαση πίστωσης που με ενδιαφέρει εμπίπτει στην προστασία του νόμου για την καταναλωτική πίστη;
Ο νόμος για την καταναλωτική πίστη ισχύει σε συμβάσεις πίστωσης που δεν εξασφαλίζονται με υποθήκη ή παρόμοια εγγύηση, 
όπως:
• Καταναλωτικά δάνεια από €200 μέχρι €75.000 (τα δάνεια για  ανακαινίσεις καλύπτονται νοουμένου ότι δεν εξασφαλίζονται με 
υποθήκη)

Ποια είναι τα βασικά δικαιώματα που  μου παρέχει η καταναλωτική πίστη;
1. Το δικαίωμα στην ξεκάθαρη διαφήμιση της πίστωσης. Η διαφήμιση που παρουσιάζει το επιτόκιο ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό 
σχετικά με το κόστος της πίστωσης, πρέπει να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες, που θα σε βοηθήσουν να συγκρίνεις τις 
διάφορες επιλογές και να ψάξεις για την καλύτερη προσφορά. Η διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα που θα σου δώσει μια ξεκάθαρη και ισορροπημένη εικόνα του είδους και των χρεώσεων της πίστωσης. 

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει μια διαφήμιση είναι τα ακόλουθα:
• Το χρεωστικό επιτόκιο, σταθερό, μεταβλητό ή αμφότερα, μαζί με πληροφορίες για τυχόν εφαρμοζόμενες χρεώσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή.
• Το συνολικό ποσό της πίστωσης δηλαδή το κεφάλαιο που θα δανειστείς.
• Το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ) το οποίο περιλαμβάνει τους τόκους και όλες τις χρεώσεις που θα πληρώσεις για 
την πίστωση εκτός των συμβολαιογραφικών εξόδων.
• Κατά περίπτωση, τη διάρκεια της σύμβασης.
• Σε περίπτωση πίστωσης υπό μορφή προθεσμιακής καταβολής για συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία, την τιμή τοις μετρητοίς και 
το ποσό της τυχόν προκαταβολής.
• Κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και ο αριθμός και το ποσό των δόσεων.
• Εάν για την χορήγηση της συγκεκριμένης πίστωσης είναι υποχρεωτική η σύναψη σύμβασης που αφορά συμπληρωματική 
υπηρεσία, ιδίως ασφάλιση και το κόστος της ασφάλισης δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων, τότε πρέπει στη διαφήμιση να 
αναφέρεται με σαφή τρόπο η υποχρεωτική αποδοχή αυτής της σύμβασης μαζί με το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ).

2. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση πριν από τη σύναψη της σύμβασης, σε τυποποιημένη μορφή. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει 
να σου παρέχει την πρότασή του, ούτως ώστε να μπορείς να συγκρίνεις προσφορές διαφορετικών πιστωτικών ιδρυμάτων για το 
ίδιο προϊόν.
3. Το δικαίωμα στη σαφή παρουσίαση των βασικών πληροφοριών της σύμβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λάβεις αντίγραφο της 
σύμβασης πίστωσης που υπέγραψες.
4. Το δικαίωμα να αλλάξεις γνώμη για τη σύμβαση πίστωσης και να την ακυρώσεις σε 14 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
ή από την ημερομηνία που παραλαμβάνεις τους όρους της σύμβασης, ειδοποιώντας εγγράφως τον πιστωτή, εκτός εάν έχεις ήδη 
παραιτηθεί του δικαιώματος αυτού υπογράφοντας οποιαδήποτε δήλωση περί τούτου προς τον πιστωτή.
5. Το δικαίωμα της αποδέσμευσής σου από σύμβαση πίστωσης που συνδέεται με σύμβαση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών από την 
οποία έχεις ήδη υπαναχωρήσει.
6. Το δικαίωμα να εξοφλήσεις πρόωρα το σύνολο ή μέρος της πίστωσής σου με μείωση πάνω στο συνολικό κόστος της πίστωσης 
που αποτελείται από τους τόκους και τις χρεώσεις για το εναπομένον διάστημα της πίστωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να δικαιούται εύλογης και αντικειμενικά αιτιολογημένης 
αποζημίωσης για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση, νοουμένου ότι η πρόωρη εξόφληση 
πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα όπου το χρεωστικό επιτόκιο είναι σταθερό και δεν υπερβαίνει το 0,5-1% του ποσού που 
εξοφλείται πρόωρα. Το ύψος της αποζημίωσης του πιστωτικού ιδρύματος εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέσεις. Το πιστωτικό 
ίδρυμα δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για πρόωρη εξόφληση όταν αφορά διευκόλυνση υπερανάληψης, όταν το χρεωστικό 
επιτόκιο είναι κυμαινόμενο ή όταν πραγματοποιείται δυνάμει ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο προβλέπει παροχή εγγύησης 
για την εξόφληση της πίστωσης.

7. Το δικαίωμα στην ενημέρωση σε περίπτωση που το αίτημά σου για πίστωση απορριφθεί βάσει πληροφοριών που υπάρχουν 
σε βάση δεδομένων αξιολόγησης φερεγγυότητας, εκτός εάν αυτό δεν επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία για την προστασία 
δεδομένων.
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8. Το δικαίωμα να ενημερώνεσαι από το πιστωτικό ίδρυμα για τις αλλαγές του χρεωστικού επιτοκίου, πριν αυτές αρχίζουν να 
ισχύουν.
9. Ειδικά δικαιώματα σχετικά με τη δυνατότητα υπερανάληψης, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης για αλλαγές της δυνατότητας αυτής.
10. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια σύμβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας (π.χ. σύμβαση πιστωτικής κάρτας) οποτεδήποτε 
και χωρίς χρέωση, εκτός εάν έχεις συμφωνήσει με τον πιστωτικό φορέα προθεσμία προειδοποίησης, η οποία δεν υπερβαίνει τον 
ένα μήνα.
11. Το δικαίωμα να ενημερώνεσαι για την εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτα μέρη για να μη βρεθείς σε πιο δυσμενή θέση εξαιτίας 
αυτού του γεγονότος.
12. Το δικαίωμα στην ενημέρωση σε περίπτωση που υπερβείς το πιστωτικό σου όριο και το δικαίωμα να ενημερωθείς για το ύψος 
των σχετικών εξόδων.
13. Ορισμένα δικαιώματα για τη λήψη πληροφοριών όποτε συναλλάσσεσαι με κάποιον μεσίτη πιστώσεων αντί τραπεζικού 
ιδρύματος, όπως:
- εάν ο μεσίτης πιστώσεων συνεργάζεται αποκλειστικά με έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς ή εάν εργάζεται ως 
ανεξάρτητος μεσίτης,
- το ποσό της αμοιβής που τυχόν να οφείλεις στον μεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες του γραπτώς ή επί άλλου σταθερού μέσου 
και πριν τη σύναψη της πιστωτικής σύμβασης. Το ποσό αυτό θα πρέπει να κοινοποιείται από τον μεσίτη πιστώσεων και στο πιστωτικό 
ίδρυμα για σκοπούς υπολογισμού του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ).

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν:
1. Να παρέχουν στις διαφημίσεις τους προς τους καταναλωτές συγκεκριμένες τυποποιημένες πληροφορίες όπως το ΣΕΠΕ (συνολικό 
ετήσιο πραγματικό επιτόκιο) με ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, όταν αναφέρουν αριθμητικά δεδομένα σε σχέση με το επιτόκιο 
ή το κόστος της πίστωσης που προσφέρουν. Ο υπολογισμός του ΣΕΠΕ θα πρέπει να γίνεται βάσει του μαθηματικού τύπου που 
δηλώνεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου. Το ΣΕΠΕ βοηθά στη σύγκριση διαφόρων προσφορών πίστωσης.
2. Να παρέχουν πριν τη σύναψη της σύμβασης και μέσω του εντύπου των Τυποποιημένων Ευρωπαϊκών Πληροφοριών 
Καταναλωτικής Πίστης (Παράρτημα ΙΙ του Νόμου) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής για να 
συγκρίνει διάφορες προσφορές, ώστε να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.
3. Να εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
4. Να παρέχουν όλες τις σημαντικές/ουσιώδεις πληροφορίες με τρόπο σαφή και συνοπτικό για τον μέσο καταναλωτή κατά τη 
σύναψη της σύμβασης.
5. Να ενημερώνουν τον καταναλωτή για τυχόν μεταβολή του χρεωστικού επιτοκίου εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου, πριν 
την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου, καθώς και για το ποσό των καταβολών μετά την έναρξη του νέου χρεωστικού επιτοκίου και 
την οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού ή της περιοδικότητας των καταβολών, για τη μεταβολή αυτή.
6. Να ενημερώνουν περιοδικά μέσω ανάλυσης λογαριασμού εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου για τις σημαντικές 
πληροφορίες που αφορούν σύμβαση υπό τη μορφή δυνατότητας υπερανάληψης, όπως το υπόλοιπο, τις ημερομηνίες και τα 
ποσά των αναλήψεων και των καταβολών, τις χρεώσεις, το εφαρμοσθέν χρεωστικό επιτόκιο και το ελάχιστο καταβλητέο ποσό. Η 
ενημέρωση του καταναλωτή για τις μεταβολές στο χρεωστικό επιτόκιο και στις χρεώσεις πρέπει να γίνεται πριν αυτές αρχίσουν να 
ισχύουν.
7. Να ενημερώνουν τον καταναλωτή για την εκχώρηση δικαιωμάτων του σε τρίτα πρόσωπα αλλά και για το δικαίωμα του να 
αντιτάσσει κατά του τρίτου προσώπου τα ίδια δικαιώματα που είχε κατά του αρχικού πιστωτικού φορέα, συμπεριλαμβανομένου 
του συμψηφισμού.
8. Σε περίπτωση σημαντικής υπέρβασης, η οποία διαρκεί πάνω από ένα μήνα, σε σύμβαση τρεχούμενου λογαριασμού με δυνατότητα 
υπέρβασης, να ενημερώνουν τον καταναλωτή αμελλητί εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου για το γεγονός της υπέρβασης, το 
σχετικό ποσό, το χρεωστικό επιτόκιο και τις ποινές ή τόκους υπερημερίας.

Πηγή: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών
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Της Δρ Ελένης Κακούρη
Μέλος ΚΣΚ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ Ο 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Η νομοθεσία της Ε.Ε. (Κανονισμός ΕΚ 1924/2006 & 1047/2012)  
σχετικά με τους Ισχυρισμούς για θέματα Διατροφής και Υγείας 
που διατυπώνονται για τα τρόφιμα στοχεύει σε ένα ψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών από παραπλανητικές πληροφορίες και  
διαφυλάσσει το δικαίωμα τους για ορθή πληροφόρηση για την άμεση 
σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας και στην επιλογή κατάλληλης  
διατροφής που να ανταποκρίνεται στις ατομικές τους ανάγκες. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1924/2006 σχετικά με τους 
Ισχυρισμούς επί θεμάτων Διατροφής και Υγείας  που διατυπώνονται 
για τα τρόφιμα, Ισχυρισμός Διατροφής είναι κάθε ισχυρισμός που 
δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί  στο συμπέρασμα ότι τρόφιμο διαθέτει 
ιδιαίτερες ευεργετικές θεραπευτικές ιδιότητες λόγω:
 α) της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) που i) περιέχει, ii) περιέχει σε 
 μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή iii) δεν περιέχει ή/και
 β) των θρεπτικών και άλλων ουσιών που i) περιέχει, ii) περιέχει 
 σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή iii) δεν περιέχει

Ενώ σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο κανονισμό, Ισχυρισμός Υγείας είναι 
κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχει σχέση μεταξύ κατηγορίας τροφίμων, τροφίμου ή συστατικού 
του και της υγείας.

Γενικότερα κάθε ισχυρισμός διατροφής και 
υγείας δεν πρέπει:

 1. Να είναι ψευδής, διφορούμενος ή παραπλανητικός
 2. Να δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την ασφάλεια ή/και τη 
 θρεπτική επάρκεια των άλλων τροφίμων
 3. Να ενθαρρύνει ή να εμφανίζει ως αποδεκτή την υπερβολική 
 κατανάλωση ενός τροφίμου
 4. Να δηλώνει, να υποδηλώνει ή να υπονοεί ότι μια ισορροπημένη 
 και ποικίλη διατροφή δε μπορεί να παρέχει επαρκείς ποσότητες 
 των θρεπτικών ουσιών γενικά
 5. Να αναφέρεται σε αλλαγές των λειτουργιών του οργανισμού, 
 οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αισθήματα φόβου στον 
 καταναλωτή ή να εκμεταλλευτούν το φόβο του, είτε μέσω 
 λεκτικών, είτε εικαστικών, γραφικών ή συμβολικών 
 παραστάσεων

Ο Κανονισμός 1924-2006 ορίζει επίσης τους Όρους Χρήσης και 
την επιστημονική τεκμηρίωση ισχυρισμών διατροφής και υγείας οι 
οποίοι θα πρέπει να είναι:

• Αληθείς ισχυρισμοί, επιστημονικά αποδεδειγμένο ευεργετικό ή 
φυσιολογικό  αποτέλεσμα
• Επαρκείς ποσότητες της ουσίας στο τελικό προϊόν, ώστε να 
επιφέρει το θρεπτικό ή      φυσιολογικό αποτέλεσμα που δηλώνεται 
με τον ισχυρισμό
• Ουσία υπό μορφή αφομοιώσιμη από τον οργανισμό
• Κατανοητά για το μέσο καταναλωτή ευεργετικά αποτελέσματα
• Αναφορά των ισχυρισμών διατροφής και υγείας σε τρόφιμα έτοιμα 
προς κατανάλωση    σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή
• Οι ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και υγείας βασίζονται και 
τεκμηριώνονται από γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία.
• Ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων που χρησιμοποιεί 
ισχυρισμό διατροφής ή υγείας αιτιολογεί τη χρήση του ισχυρισμού 
αυτού και διαθέτει στις αρμόδιες αρχές όλα τα αναγκαία στοιχειά.
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
Το Παράρτημα του Κανονισμού 1924/2005 περιλαμβάνει 30 
Ισχυρισμούς Διατροφής οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τους κατασκευαστές τροφίμων. Αυτοί είναι:

• Συγκριτικοί ισχυρισμοί διατροφής, οι οποίοι ουσιαστικά 
συγκρίνουν τη σύνθεση ενός τροφίμου με σειρά τροφίμων της ίδιας 
κατηγορίας, που ανήκουν σε ένα εύρος προϊόντων άλλων εμπορικών 
ονομάτων ή της ίδιας εμπορικής ονομασίας.
Π.χ.: Light, Μειωμένη περιεκτικότητα σε …, Αυξημένη περιεκτικότητα 
σε …

• Μη Συγκριτικοί ισχυρισμοί διατροφής, οι οποίοι ουσιαστικά 
αναφέρονται στη σύσταση του ιδίου του προϊόντος
Π.χ.: Πηγή …, Χωρίς …, 

• ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν το 
προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 40 kcal/100g για στερεές 
τροφές ή περισσότερες από 20 kcal /100 ml για υγρές τροφές. Για τα 
επιτραπέζια γλυκαντικά, ισχύει το όριο των 4 kcal /μερίδα
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν η 
ενεργειακή αξία του τροφίμου έχει μειωθεί κατά 30% τουλάχιστον, 
με ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που μειώνουν τη συνολική 
ενεργειακή αξία του τροφίμου.
• ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν 
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 4 kcal 100 ml. Για τα 
επιτραπέζια γλυκαντικά, ισχύει το όριο των 0,4 kcal /μερίδα π.χ. τα 
αναψυκτικά zero 
• ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερα από 3 g λιπαρών ανά 100 g για στερεές τροφές 
ή 1,5 g λιπαρών ανά 100 ml για υγρές τροφές 
• ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερα από 0,5 g λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml. 
Απαγορεύονται οι ισχυρισμοί που εκφράζονται ως «Χ % χωρίς 
λιπαρά».
• ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ χρησιμοποιείται μόνον εάν το 
άθροισμα των κορεσμένων + trans λιπαρών οξέων στο προϊόν δεν 
υπερβαίνει τα 1,5 g ανά 100 g για στερεές τροφές ή 0,75 g ανά 100 ml 
για υγρές τροφές
• ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν το 
άθροισμα των κορεσμένων + trans λιπαρών οξέων δεν υπερβαίνει 
τα 0,1 g κορεσμένων λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml.
• ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ χρησιμοποιείται 
μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 5 g σακχάρων 
ανά 100 g για στερεές τροφές ή 2,5 g σακχάρων ανά 100 ml για υγρές 
τροφές.
• ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερα από 0,5 g σακχάρων ανά 100 g ή 100 ml.
• ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ χρησιμοποιείται μόνον όταν το 
προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες ή 
άλλο τρόφιμο που χρησιμοποιείται για τις γλυκαντικές του ιδιότητες. 
Εάν υπάρχουν φυσικά σάκχαρα στο τρόφιμο, η επισήμανση θα πρέπει 
να φέρει και την ακόλουθη ένδειξη: «ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ».
• ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ 
χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 
0,12 g νατρίου ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g ή ανά 100 
ml. Για τα νερά, πλην των φυσικών μεταλλικών νερών που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, η τιμή αυτή δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mg νατρίου ανά 100 ml.
• ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ 
χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 
0,04 g νάτριου, ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g ή ανά 100 
ml. Ο ισχυρισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται για τα φυσικά μεταλλικά 
νερά και τα άλλα νερά.
• ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΙ χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν 
δεν περιέχει περισσότερα από 0,005 g νάτριου, ή ισοδύναμη ποσότητα 
αλατιού, ανά 100 g.
• ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΝΑΤΡΙΟ/ΑΛΑΤΙ χρησιμοποιείται μόνον όταν 

το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετο νάτριο/αλάτι ή οποιοδήποτε άλλο 
συστατικό που περιέχει νάτριο/αλάτι, και το προϊόν δεν περιέχει 
περισσότερο από 0,12 g νάτριο, ή ισοδύναμη ποσότητα σε αλάτι, ανά 
100 g ή 100 ml.».
• ΠΗΓΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΙΝΩΝ χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν 
περιέχει τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή τουλάχιστον 1,5 
g εδώδιμων ινών ανά 100 kcal.
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ χρησιμοποιείται 
μόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 6 g εδώδιμων ινών ανά 
100 g ή τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 kcal.
• ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ χρησιμοποιείται μόνον όταν τουλάχιστον το 
12 % της ενεργειακής αξίας του τροφίμου παρέχεται από πρωτεΐνες.
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ χρησιμοποιείται 
μόνον όταν τουλάχιστον το 20 % της ενεργειακής αξίας του τροφίμου 
παρέχεται από πρωτεΐνες.
• ΠΗΓΗ (ΟΝΟΜΑ  ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ ή του ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ) 
χρησιμοποιείται μονό όταν περιέχει σε σημαντική ποσότητα της 
βιταμίνες ή τα μεταλλικά στοιχεία για τα οποία ισχυρίζεται ότι αποτελεί 
πηγή
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ (ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ ή του 
ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ) χρησιμοποιείται μόνο όταν έχει διπλάσια 
ποσότητα από την προηγουμένη περίπτωση με τον ισχυρισμό ΠΗΓΗ 
• ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ) χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν πληροί 
τις προϋποθέσεις για τον ισχυρισμό «πηγή» και η περιεκτικότητα έχει 
αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30 % σε σύγκριση με παρόμοιο προϊόν.
• ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ) χρησιμοποιείται μόνον όταν η περιεκτικότητα έχει μειωθεί 
τουλάχιστον κατά 30 % σε σύγκριση με παρόμοιο προϊόν, εκτός από 
την περίπτωση ιχνοστοιχείων όπου επιτρέπεται διαφορά της τάξης 
του 10 % ως προς τις τιμές αναφοράς που ορίζονται με την οδηγία 
90/496/ΕΟΚ, και του νατρίου, ή της ισοδύναμης τιμής νατρίου, όπου 
επιτρέπεται διαφορά της τάξης του 25 %.
• ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΔΩΝ (LIGHT/LITE) πρέπει να πληροί 
τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που καθορίζονται για τον όρο 
«μειωμένο»· ο ισχυρισμός πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ένδειξη 
του ή των χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν «μειωμένων 
θερμίδων» («light» ή «lite»). Πρέπει να  γίνεται μείωση τουλάχιστο      
 -30% για ενέργεια ή κάποιο συστατικό, -10% για ιχνοστοιχεία, -25% 
για νάτριο.
• ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ/ΦΥΣΙΚΟ Στην περίπτωση τροφίμων τα οποία εκ 
φύσεως πληρούν την ή τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το παρόν 
παράρτημα, ο όρος «εκ φύσεως/φυσικό» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος του ισχυρισμού.
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ω-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 
χρησιμοποιείται μόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 0,6 g 
α-λινολενικού οξέος ανά 100 g και ανά 100 kcal ή τουλάχιστον 80 mg 
άθροισμα εικοσιπενταενοϊκού οξέος και εικοσιδυαεξαενοϊκού οξέος 
ανά 100 g και ανά 100 kcal. 
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ 
χρησιμοποιείται μόνον όταν τουλάχιστον το 45% των λιπαρών οξέων 
που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται από μονοακόρε¬στα 
λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα μονοακόρεστα λιπαρά παρέχουν 
περισσότερο από το 20 % της ενέργειας του προϊόντος. 
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ 
χρησιμοποιείται μόνον όταν τουλάχιστον το 45% των λιπαρών οξέων 
που είναι παρόντα στο προϊόν προέρχονται από πολυακόρε¬στα 
λιπαρά, υπό τον όρο ότι τα πολυακόρεστα λιπαρά παρέχουν 
περισσότερο από το 20 % της ενέργειας του προϊόντος. 
• ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΑ χρησιμοποιείται 
μόνον όταν τουλάχιστον το 70 % των λιπα¬ρών οξέων που είναι 
παρόντα στο προϊόν προέρχονται από ακόρεστα λιπαρά, υπό τον 
όρο ότι τα ακόρεστα λιπαρά παρέχουν περισσότερο από το 20 % της 
ενέργειας του προϊόντος. 
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ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ισχυρισμοί  για θέματα υγείας επιτρέπονται μόνον  εάν  έχουν 
εγκριθεί  κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων EFSA  και περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους εγκεκριμένων ισχυρισμών της ΕΕ.

Επιπλέον επιτρέπονται μόνο εφόσον στην επισήμανση ή 
παρουσίαση και διαφήμιση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 

πληροφορίες:

1. Δήλωση που να επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ποικίλης και 
ισορροπημένης διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής
2. Δήλωση της ποσότητας του τροφίμου και του τρόπου 
κατανάλωσης που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το ευεργετικό 
αποτέλεσμα που δηλώνει ο ισχυρισμός
3. Κατά περίπτωση, δήλωση προς τα άτομα που πρέπει να 
αποφεύγουν την κατανάλωση του τροφίμου
4. Κατάλληλη προειδοποίηση για τα προϊόντα που ενδέχεται 
να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση υπερβολικής 
κατανάλωσής τους 
5. Επιπλέον για ισχυρισμούς για τη μείωση του κινδύνου 
εκδήλωσης ασθένειας και ισχυρισμούς σχετικά με την ανάπτυξη και 
την υγεία των παιδιών, πρέπει να υπάρχει η δήλωση ότι η ασθένεια 
έχει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου

Εκμετάλλευση των νομοθετικών κενών γύρω από τους Ισχυρισμούς 
Διατροφής και Υγείας από επιχειρήσεις τροφίμων, που προωθούν 
προϊόντα με ισχυρισμούς ως προϊόντα πιο υγιεινά από ότι είναι στην 
πραγματικότητα και ιδιαίτερα τα προϊόντα που απευθύνονται στα παιδιά! 

Π.χ. Μπισκότα για παιδιά με ισχυρισμούς για ασβέστιο και πολυβιταμίνες 
ενώ περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι και λίπη

Π.χ. Μπάρες δημητριακών με ισχυρισμό για βιταμίνη D και ολόκληρους 
σπόρους ενώ περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης

Προσοχή στους ισχυρισμούς που  δίνουν  υπερβολικές ιδιότητες στα 
βότανα.
500 από 2000 ισχυρισμούς για τα βότανα εξετάστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων  (EFSA), δεν  αποδεικνύονται 
επιστημονικά!!!
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Του Ανδρέα Παυλικκά,
Μέλος ΔΣ ΚΣΚ

Είναι γνωστό ότι το 2014 είχε θεσπισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές για μια εξαετή περίοδο μέχρι 
το 2020.

Στόχος του προγράμματος ήταν να αναγνωριστεί στους καταναλωτές 
κεντρική θέση στην ενιαία αγορά και να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους 
μέσω:

 • Της ενίσχυσης της ασφάλειας των προϊόντων
 • Της βελτίωσης της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 
 καταναλωτών και της συνειδητοποίησης εκ μέρους τους των 
 δικαιωμάτων τους
 • Της εδραίωσης των δικαιωμάτων και της ενίσχυσης των 
 αποτελεσματικών διαδικασιών προσφυγής, ιδιαίτερα μέσω 
 των εξωδικαστικών επιλύσεων μικροδιαφορών
 • Της εκπροσώπησης και συμμετοχής των καταναλωτών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών διαπιστώνει ότι στην Κύπρο  
υπάρχει μια βελτιωμένη εικόνα όσον αφορά τους πιο πάνω στόχους 
και γενικά όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή. 

Τούτο δεν σημαίνει ότι φθάσαμε σ’ ένα σημείο που μας επιτρέπει να 
λέμε ότι ο καταναλωτής προστατεύεται επαρκώς, και δεν υπάρχουν 
προβλήματα. Χρειάζονται ακόμη πολλά να γίνουν για να βελτιωθεί 
περαιτέρω η θέση του καταναλωτή στην κοινωνία. Χρειάζεται 
να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια προς την κατεύθυνση της 
ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της δημιουργίας καταναλωτικής 
συνείδησης. Χρειάζεται να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η 
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. 

Δυστυχώς το πιο αρνητικό των τελευταίων χρόνων, είναι η 
υπολειτουργία αυτής της σημαντικής επιτροπής που επωμίζεται την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του ανταγωνισμού. 

Υπενθυμίζω ότι βασική πρόνοια της νομοθεσίας αυτής είναι ότι 
απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος καθορισμός τιμών αγοράς 
ή πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν τον 
ανταγωνισμό. Πόσο συχνά παραβιάζεται αυτή η πρόνοια  ο καθένας 
το βλέπει καθημερινά, βλέπει ότι σε βασικά προϊόντα λειτουργούν 
ολιγοπώλια που καθορίζουν ομοιόμορφες τιμές και η Επιτροπή 
αδυνατεί να παρέμβει..

Θεωρούμε, όμως, ότι ένας καταναλωτής ενημερωμένος πάνω στις 
βασικές νομοθεσίες, ένας καταναλωτής που γνωρίζει τα δικαιώματα 
του, ένας διεκδικητικός καταναλωτής είναι σε θέση να σταθεί εμπόδιο 
σε κάθε στρέβλωση της αγοράς, σε κάθε επιτήδειο που αισχροκερδεί 
και παραβιάζει τις νομοθεσίες. Σ’ αυτόν τον τομέα χρειάζονται να 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τόσον της κυβέρνησης όσο και 
των οργανώσεων.

Οι Οργανώσεις έχουν τις δυνατότητες να πραγματοποιούν διαλέξεις 
και σεμινάρια, να εκδίδουν φυλλάδια και μπροσούρες για να 
ενημερώνουν τα μέλη τους για τα δικαιώματα και τις νομοθεσίες των 
καταναλωτών. Ο ΚΣΚ με τις σχολές που λειτουργεί είναι στη πρώτη 
γραμμή στην ενημέρωση και την επιμόρφωση των καταναλωτών.
Όσον αφορά την κυβέρνηση θα πρέπει να εντείνει την προσπάθεια 
της για ενημέρωση και επιμόρφωση του καταναλωτή. Ειδικά 
προγράμματα για την προστασία του καταναλωτή πρέπει να 
εισαχθούν πάνω σε μόνιμη βάση στα σχολεία, γιατί απ’ εκεί ξεκινά 
η διαμόρφωση ενός σωστού καταναλωτή. Προγράμματα για την 
προστασία του Καταναλωτή πρέπει να καθιερωθούν και στην κρατική 
τηλεόραση. Το επιχείρημα ότι δεν πουλάνε τέτοια προγράμματα δεν 
ευσταθεί. Φανταστείτε αυτή την περίοδο να είχαμε μια συζήτηση 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών και την αισχροκέρδεια και με 
ανοικτές γραμμές για το κοινό. Θα υπήρχε ή δε θα υπήρχε πολύ 
μεγαλύτερη ακροαματικότητα από πολλές άλλες κυρίως πολιτικές 
εκπομπές;

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Θεωρούμε, ότι ένας 
καταναλωτής που γνωρίζει τα 
δικαιώματα του, είναι σε θέση 
να σταθεί εμπόδιο σε κάθε 
στρέβλωση της αγοράς.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Σε πόσες ηλεκτρικές συσκευές βασιζόμαστε κάθε μέρα; Από 
τα φωτιστικά που ανάβουμε, τον στεγνωτήρα των μαλλιών, τον 
φούρνο, την τηλεόραση στο σπίτι και τον υπολογιστή στο γραφείο, οι 
περισσότερες εργασίες και δραστηριότητες της μέρας χρειάζονται τη 
βοήθεια ηλεκτρικών συσκευών για να διεκπεραιωθούν. Και ας μην 
ξεχνάμε και τις συσκευές που λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, 7 
ημέρες την εβδομάδα όπως είναι τα ψυγεία και οι θερμάστρες.

Καθημερινά είμαστε περικυκλωμένοι από ηλεκτρικό εξοπλισμό και 
σε συνεχή αναζήτηση νέων συσκευών οι οποίες θα μας ελαφρύνουν 
από το βάρος των οικιακών εργασιών και θα διευκολύνουν τη 
καθημερινότητα μας. Ο πειρασμός είναι ακόμα μεγαλύτερος σήμερα 
με την εμφάνιση συσκευών οι οποίες είναι έξυπνες, διασυνδεδεμένες 
και ενεργειακά αποδοτικές. Κάθε σπίτι έχει διπλάσιο αριθμό 
ηλεκτρικών συσκευών από αυτές που είχε πριν 15 ή 20 χρόνια 
και παρόλα αυτά οι λογαριασμοί ρεύματος εξακολουθούν να είναι 
μικρότεροι. 

Τεράστια πρόοδος έγινε τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και 
κατασκευή συσκευών και εξοπλισμού οι οποίες καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια από ότι στο παρελθόν παρά το γεγονός ότι έχουν 
πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Βελτιώνοντας 
την ενεργειακή απόδοση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 
και εξοπλισμού μειώνονται τα κόστη, μειώνονται οι εκπομπές 
και βελτιώνεται η παραγωγικότητα. Πολλές χώρες ανέπτυξαν ή 
αναπτύσσουν στρατηγικές για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση 
των εκπομπών από τις συσκευές και εκπονούν και σχετική νομοθεσία 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα πρότυπα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εκπόνηση 
κανονισμών και νομοθεσίας στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης. 

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης(IEC) διαθέτει 
ένα κατάλογο με διεθνή πρότυπα που ασχολούνται όχι μόνο με 
χαρακτηριστικά ασφάλειας για συσκευές και εξοπλισμό αλλά 
παράλληλα παρέχει προδιαγραφές για έλεγχο ώστε να επιτευχθεί 
βέλτιστη ενεργειακή κατανάλωση. 

Οι κατασκευαστές των συσκευών και εξοπλισμού για οικιακή χρήση 
μπορούν να βασιστούν σε διεθνή πρότυπα της IEC για να εκπονήσουν  
προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τα αυστηρότερα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας και ενεργειακά χαρακτηριστικά. Μπορούν επίσης να 
προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω και να αποταθούν στην IE-
CEE, το σύστημα που διατηρεί η IEC με σχήματα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό και εξαρτήματα 
ώστε να ελέγξουν και να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους. Η IE-
CEE πιστοποιεί ένα μεγάλο αριθμό συσκευών ανάμεσα τους 
ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια, ηλεκτρικές σκούπες, καφετέριες, 
αεριστήρες αλλά και πολλά είδη συσκευών και εκδίδει πιστοποιητικά 
που διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση 
των συσκευών που εξετάζει. 

Η IEC σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Τυποποίησης- CENELEC εκπονεί συνεχώς πρότυπα για συσκευές 
και εξοπλισμό τόσο για οικιακή χρήση όσο και για βιομηχανική 
χρήση στοχεύοντας στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση τους 
αλλά και την ασφαλή χρήση του. Η δημιουργία των πρότυπων δεν 
είναι ευθύνη των οργανισμών αυτών αλλά γίνεται μέσα από τους 
εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης με τη συμβολή της βιομηχανίας, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, των νομοθετικών αρχών, των 
καταναλωτών αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
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ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον ηλεκτροπαραγωγικό 
σταθμό στο σπίτι του καταναλωτή έχει επιτευχθεί από τον 19ο 
αιώνα. Τα δίκτυα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι γνωστά ως τα πιο 
πολύπλοκα συστήματα που έγιναν από τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά 
οι τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες για να παράγουν, να μεταδώσουν 
και να διανέμουν την ηλεκτρική ενέργεια ήταν από πάντοτε 
ανεπτυγμένες και σύγχρονες για την εποχή τους. 

Ο όρος «έξυπνα δίκτυα» αναφέρεται στη χρησιμοποίηση των 
τεχνολογιών, εργαλείων και τεχνικών για να εκσυγχρονίσουν 
περαιτέρω τα ηλεκτρικά δίκτυα. Από την εισαγωγή της ορολογίας 
έξυπνα δίκτυα υπήρξαν πολλές κριτικές για την χρήση της λέξης 
έξυπνα. Η πραγματικότητα είναι ότι και στο παρελθόν υπήρχαν 
αρκετές έξυπνες τεχνολογίες αλλά ήταν πολύ ακριβές για μαζική 
χρήση και έτσι εφαρμόζονταν μόνο σε κρίσιμες υποδομές. Με την 
ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών, της επικοινωνίας και της 
πληροφορικής, οι έξυπνες τεχνολογίες μπορούν να κατασκευαστούν 
με πολύ χαμηλότερες τιμές και να εφαρμοστούν ευρέως σε πολλούς 
τομείς.  

Οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα για τα έξυπνα 
δίκτυα είναι οι αισθητήρες οι οποίοι μετρούν παραμέτρους όπως 
θερμοκρασίες, τάση και ένταση ρεύματος, τα συστήματα επικοινωνίας 
τα οποία στηρίζουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τη συσκευή, τα 
συστήματα ελέγχου τα οποία επιτρέπουν στην συσκευή να ρυθμιστεί 
από απόσταση, τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και οι οθόνες 
οι οποίες είναι πιο κατανοητές στο χρήστη και οι οποίες παρουσιάζουν 
για γενική εικόνα της κατάστασης και εκτελούν αναλύσεις δεδομένων 
οι οποίες βοηθούν τις δραστηριότητες του χρήστη.

Πολλές χώρες έχουν επενδύσει σε τεχνολογίες έξυπνων δικτύων 
αφού αναμένονται πολλαπλά οφέλη με την ανάπτυξη των έξυπνων 
δικτύων. Ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εφαρμογή των 
έξυπνων δικτύων είναι η αξιοπιστία. Οι αισθητήρες  πραγματοποιούν 
μετρήσεις σε πραγματικούς χρόνους σε όλο το δίκτυο επιτρέποντας 
στους χειριστές να έχουν ξεκάθαρη εικόνα του δικτύου και να 

γνωρίζουν την κατάσταση του. Τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης 
διανομής που χρησιμοποιούνται, χειρίζονται δεδομένα σε 
πραγματικούς χρόνους, παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες αλλά 
και με δυνατότητες διόρθωσης δικτύου από απόσταση ανοίγοντας 
και κλείνοντας διακόπτες.

Πολλές χώρες επίσης εστιάζουν την προσοχή τους στην ενεργειακή 
απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην προσπάθεια 
τους να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα. Αυτή η εξέλιξη αναγκάζει 
όλο τον ενεργειακό τομέα να έρθει αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις 
και με νέους τρόπους διαχείρισης της ενέργειας ώστε να μειωθεί 
η κατανάλωση ενέργειας σε στιγμές αιχμής. Με τη χρήση έξυπνων 
δικτύων μπορεί να ελεγχθεί η ενεργειακή κατανάλωση ώστε να 
μειωθεί η ενεργειακή ζήτηση τις ώρες αιχμής.

Σε πολλές χώρες αρκετά έργα για τα έξυπνα δίκτυα βρίσκονται 
υπό εξέλιξη ενώ συνεχώς νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται, 
πολλές δόκιμες γίνονται με αποτέλεσμα το δίκτυο να αποτελείται 
από σύγχρονα και παλιά εξαρτήματα που πρέπει να λειτουργούν 
αρμονικά μεταξύ τους. Για αυτό και η τυποποίηση και η εφαρμογή 
των προτύπων είναι αναγκαία και χρήσιμη ώστε να επιτευχθεί η 
συμβατότητα του συστήματος. Πέραν των 100 διεθνών προτύπων 
που βρίσκονται σε ισχύ είναι εφαρμόσιμα στα έξυπνα δίκτυα. 

Τα έξυπνα δίκτυα σε όλο τον κόσμο αναμένεται να συνεχίσουν να 
αναπτύσσονται στην πορεία του χρόνου. Προβλέπεται ότι ο τρόπος 
που χρησιμοποιούμε την ενέργεια στην καθημερινή μας ζωή θα 
αλλάξει όπως άλλαξε και το διαδίκτυο τον τρόπο που δουλεύουμε, 
εκπαιδευόμαστε και διασκεδάζουμε στη σύγχρονη εποχή.
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1. Έχει επιλυθεί το πρόβλημα των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων;
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε πολύ ψηλά 
επίπεδα, παρά το γεγονός ότι υπήρξε πρόοδος όσον αφορά στις 
αναδιαρθρώσεις. Η έκταση της προόδου αυτής δεν φαίνεται πλήρως 
από τις διαθέσιμες στατιστικές, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος 
στον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Αυτός ο 
ορισμός χρησιμοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
(ΚΤΚ) και έχει επιβληθεί από την ΕΚΤ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ένα ΜΕΔ το οποίο αναδιαρθρώθηκε επιτυχώς 
και κατέληξε να είναι καθόλα εξυπηρετούμενο στη βάση βιώσιμης 
αναδιάρθρωσης, εξακολουθεί να παραμένει στην κατηγορία των ΜΕΔ 
για τουλάχιστον ένα χρόνο. Με άλλα λόγια, υπάρχει μία υστέρηση 
ενός χρόνου μεταξύ της στιγμής της επιτυχούς αναδιάρθρωσης και 
της στιγμής που το δάνειο αυτό εξέρχεται από την κατηγορία των 
ΜΕΔ. 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ κατανοητή η στατιστική συνέπεια της διαδικασίας που 
μόλις περιέγραψα, μια διαδικασία που είναι αποτέλεσμα του τρόπου 
που ορίζονται τα ΜΕΔ, ας φανταστούμε μια κατάσταση όπου (ως εκ 
θαύματος) όλα τα ΜΕΔ τυγχάνουν αποτελεσματικής και βιώσιμης 
αναδιάρθρωσης. Την επόμενη μέρα του γεγονότος αυτού τα ΜΕΔ θα 
είναι ακριβώς ίσα με τα ΜΕΔ πριν την αναδιάρθρωση (το θαύμα που 
είπαμε προηγουμένως) επαυξημένα κατά το τόκο μιας ημέρας! Και 
θα συνεχίσουν να είναι στην κατηγορία ΜΕΔ για άλλες 365 ημέρες, 
αυξανόμενα κατά τον ημερήσιο τόκο!
ΣΥΝΕΠΕΙΑ αυτής της κατάστασης, είναι ότι τα ΜΕΔ που 
ανακοινώνονται σήμερα, υπερεκτιμούν σε μεγάλο βαθμό, 
ενδεχομένως, το πραγματικό μέγεθος των ΜΕΔ στην οικονομία. 
Σίγουρα, με την πάροδο ενός χρόνου θα αρχίσει να διαφαίνεται 
σταδιακά η πραγματική έκταση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας 
για αναδιάρθρωση. 
ΒΕΒΑΙΩΣ το πρόβλημα των ΜΕΔ όχι μόνο παραμένει, αλλά και 
αποκτά και μιαν άλλη εξαιρετικά επικίνδυνη ιδιότητα. Ένα ΜΕΔ 
είναι, σε ό,τι αφορά την τράπεζα, τοξικό περιουσιακό στοιχείο, από 
την άποψη του ότι «διαβρώνει» τον ισολογισμό της μέσα από τη 
διαδικασία των προβλέψεων κτλ. Είναι επίσης τοξικό και για τον ίδιο 
τον οφειλέτη, διότι όσο παραμένει σε κατάσταση μη εξυπηρέτησης 
διογκώνεται, διαβρώνοντας συνεχώς την καθαρή περιουσιακή αξία, 

τον καθαρό πλούτο του οφειλέτη! ΟΜΩΣ, με την πάροδο του χρόνου 
τα ΜΕΔ καθίστανται μεταδοτικά! Αυτή είναι η εξαιρετικά επικίνδυνη 
ιδιότητα που ανέφερα προηγουμένως. 

2. Πώς ακριβώς δημιουργείται και 
λειτουργεί η μεταδοτικότητα των ΜΕΔ;
ΈΝΑ ΔΑΝΕΙΟ 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 mechanism) βρίσκεται στις 
ίδιες τις δανειακές συμβάσεις και δεν είναι άλλος από το σύστημα 
των προσωπικών εγγυήσεων, δηλαδή των εγγυήσεων από τρίτους. 

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ καταλήξει στα Τμήματα Ανάκτησης των 
Τραπεζών, οι υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη μεταφέρονται στους 
εγγυητές. Πολλοί εγγυητές είναι προφανώς 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 
μεταξύ άλλων, 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. Αυτό προκύπτει και από τα 
πολλά παράπονα εγγυητών που έρχονται στο Γραφείο μου, τα οποία 
συχνά δεν μπορώ να εξετάσω διότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. 
Επείγει να ΤΙΘΑΣΕΥΣΟΥΜΕ τα ΜΕΔ και αυτό δεν είναι ΜΟΝΟ δουλειά 
των δανειοληπτών. 

3. Και πώς νομίζετε ότι θα 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
των ΜΕΔ; Είναι επαρκές μέτρο οι 
αναδιαρθρώσεις;
ΤΑ ΜΕΔ  αντιμετωπίζονται πρωτίστως με τις αναδιαρθρώσεις. Οι 
Τράπεζες και οι δανειολήπτες οφείλουν να συνεργαστούν στενά (και 
ειλικρινά) προς την κατεύθυνση αυτή. Χρειαζόμαστε υψηλότερους 
ρυθμούς αναδιαρθρώσεων κάθε μήνα και πιο θαρραλέες λύσεις 
αναδιάρθρωσης από τις Τράπεζες. Η σχετική οδηγία της ΚΤΚ είναι 
πολύ χρήσιμο εργαλείο. Συμβάλλει βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό και 
η παραπέρα ανάπτυξη της οικονομίας και η συνεπαγόμενη μείωση 
της ανεργίας. Ευτυχώς οι προοπτικές που υπάρχουν είναι αρκετά 
ευοίωνες. 

4. Πιστεύετε πράγματι ότι έχουμε μπει 
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΣΚ
Ονοματεπώνυμο:

Αρ. Ταυτότητας: Επάγγελμα:

E-mail:

Δ/ση αλληλογραφίας:

Τηλ. Οικίας: Τηλ. Εργασίας:

Fax: Mob:

Εγγραφή για ένα χρόνο: €15.00

 

Υπογραφή συνδρομητή: Ημερομηνία:

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

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

σε τροχιά ανάπτυξης;
ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΝΑΙ! Φέτος θα είναι ο δεύτερος συνεχόμενος χρόνος 
ανάπτυξης με ρυθμούς της τάξης του 3%. Αναμένεται ότι αυτό θα 
συνεχιστεί και τα επόμενα δύο χρόνια, νοουμένου ότι οι γεωπολιτικές 
συγκυρίες στην περιοχή και η κατάσταση στην Ευρωζώνη δεν θα 
επενεργήσουν αρνητικά στη δυναμική της ανάπτυξης στην Κύπρο. 
ΩΣΤΟΣΟ, πρέπει να είμαι ειλικρινής. ΜΙΑ «ΣΩΣΤΗ» ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, και τονίζω το «σωστή» λύση, αποτελεί τη συνθήκη εκείνη 
η οποία θα απελευθερώσει το πραγματικό αναπτυξιακό δυναμικό της 
κυπριακής κοινωνίας, ανεξάρτητα από τους Ενεργειακούς Πόρους 
και θα οδηγήσει την πραγματική οικονομία σε ουσιαστική ανάπτυξη 
και μάλιστα αυτόνομη, δηλαδή ανεξάρτητη από ευκαιριακές 
καταστάσεις, που δημιουργούν τυχαίες και εκτός του έλεγχου μας 
γεωπολιτικές συγκυρίες. 

5. Πώς αποτιμάτε τα αποτελέσματα του 
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης;
Ο Φορέας είναι το μόνο θεσμικό όργανο που δημιουργήθηκε 
και λειτουργεί για την εξώδικη επίλυση διαφορών μέσω φιλικού 
διακανονισμού, με πολλά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. 
Πριν από την ίδρυση του Φορέα η μοναδική διέξοδος για τους 
καταναλωτές ήταν τα δικαστήρια. Οι διαδικασίες που ακολουθεί ο 
Φορέας είναι πιο σύντομες και πιο οικονομικές.
Όπως γνωρίζετε, η κύρια υπηρεσία που προσφέρει το Γραφείο 
του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, είναι η εξέταση παραπόνων 
πολιτών, σύμφωνα με το σχετικό Νόμο. Αργότερα τροποποιήθηκε 
ο Νόμος ώστε να, προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης για 
σκοπούς αναδιάρθρωσης ΜΕΔ. Αυτό γίνεται μέσα από το διορισμό 
εγκεκριμένων διαμεσολαβητών από το Χρηματοοικονομικό 
Επίτροπο, σε δικαιούχους οφειλέτες που έχουν υποβάλει σχετική 
αίτηση στον Επίτροπο. 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ αυτό καταγράφουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. 
Συγκεκριμένα, στους 20 μήνες από τη λειτουργία του θεσμού, 
έχουμε δεχθεί 288 αιτήσεις για διορισμό διαμεσολαβητή και έχουμε 
αναθέσει 203 διαμεσολαβήσεις για σκοπούς αναδιάρθρωσης 
ΜΕΔ. Ολοκληρώθηκαν 149. Από αυτές, οι 128 κατέληξαν σε 
επιτυχία. Έχουμε δηλαδή μίαν επιτυχία της τάξης του 86% για τις 
διαμεσολαβήσεις που ολοκληρώθηκαν. Η επιτυχία αυτή κρίνεται, 
σε σύγκριση με τη διαμεσολαβητική διαδικασία που χρησιμοποιεί 
αντίστοιχός μου στην ευρωζώνη, εξαιρετικά μεγάλη!

ΩΣΤΟΣΟ υπάρχουν προβλήματα. Ο Νόμος είναι πολύ περιοριστικός 
σε ότι αφορά στα κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε ο 
οφειλέτης με ΜΕΔ να δικαιούται διορισμό διαμεσολαβητή. 

6. Τι είδους προβλήματα; Σε ποιες 
ενέργειες έχετε προβεί για να τα 
αντιμετωπίσετε;
ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΩ ΠΡΩΤΑ ότι το συνολικό ενδιαφέρον από φυσικά 
και νομικά πρόσωπα για διορισμό διαμεσολαβητή ήταν κατά πολύ 
μεγαλύτερο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Υπερβαίνει ίσως τις 
1300 περιπτώσεις. Ωστόσο, επειδή καταφανώς οι ενδιαφερόμενοι 
δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Νόμο για διορισμό 
διαμεσολαβητών, είχαμε αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν αίτηση. Και αυτό για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία τους 
και η επιβάρυνση τους με τα €20 που είναι το τέλος υποβολής της 
αίτησης. 

ΜΟΛΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ οι επιπτώσεις των πιο πάνω 
περιορισμών, συζητήσαμε το όλο θέμα με τον Υπουργό Οικονομικών 
και τους Συνδέσμους Δανειοληπτών, Καταναλωτών, αλλά και με 
το ΚΕΒΕ. Πάντως από την αρχή ο Υπουργός Οικονομικών υπήρξε 
ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική εξορθολογισμού της νομοθεσίας, 
ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικός. Ήδη το ΚΕΒΕ κατέθεσε 
εγγράφως σχετική εισήγηση και το όλο θέμα βρίσκεται στο στάδιο 
της προκαταρκτικής διαβούλευσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσω 
ότι παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην όλη διαδικασία 
τροποποίησης του Νόμου και αυτό είναι ιδιαίτερα αντιπαραγωγικό. 
Δηλαδή ουδόλως συμβάλλει στην επιτάχυνση της προσπάθειας 
αντιμετώπισης των ΜΕΔ. 

Εξάλλου παρατηρείται καθυστέρηση στην επάνδρωση του 
Γραφείου. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι πολύ 
μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Αυτό επηρεάζει 
αρνητικά την εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό, καθώς και 
η  ελλιπής ενημέρωση των πολιτών για την Εξώδικη Επίλυση 
Χρηματοοικονομικών Διαφορών και τις Υπηρεσίες που προσφέρει 
το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Αυτό επηρεάζει 
ιδιαιτέρως αρνητικά τους πολίτες. Είναι απαραίτητο, ίσως, τα 
Κόμματα, Συνδικαλιστικές και άλλες Οργανώσεις να συμβάλουν 
προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, η ανάγκη για τη δημιουργία μίας 
πλήρους ιστοσελίδας του Φορέα είναι επιτακτική. 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ, ότι ο θεσμός του Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου είναι εξαιρετικά χρήσιμος, τόσο για τους πολίτες, όσο και 
για το χρηματοοικονομικό τομέα και θα πρέπει όλοι να συμβάλουν 
στην ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένω ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και 
η Βουλή θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο με την προώθηση 
άμεσων ενεργειών.  
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