21 Φεβρουαρίου 2021.

Υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

O ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΣ. Ν. 156(Ι)/2017.
Τροποποίηση του Νόμου.

Έντιμη κα Υπουργέ,

αναφέρομαι στην επιστολή σας με Αριθμό Φακέλου Υ.Ε.Ε.&Β 08.13. 001.003.006 και ημερομηνία
18 Φεβρουαρίου 2021 και σημειώνω τα ακόλουθα:
1. Στην 4η παράγραφο της επιστολής σας αναφέρεται.
«…λόγω της ευρύτητας των οργανισμών που βάσει της σχετικής νομοθεσίας, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς τον Υπουργό θεωρούμε αδύνατη τη «φωτογράφηση» κάποιου συγκεκριμένου
οργανισμού καθώς και τον αποκλεισμό άλλων οργανισμών από την υποβολή αίτησης.»

Η πιο πάνω παρατήρησή σας, είναι άστοχη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Η νομοθεσία όπως έχει σήμερα και γι’ αυτό ο Σύνδεσμος εισηγείται την τροποποίησή της, όχι μόνο
φωτογραφίζει συγκεκριμένο οργανωμένο σύνολο, αλλά και αποκλείει οποιουσδήποτε άλλους
οργανισμούς και σώματα από του να υποβάλουν αίτηση να εγκριθούν ως Εγκεκριμένο Σώμα, έστω
και αν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.
Διερωτούμαι πως θεωρείτε αδύνατη τη «φωτογράφηση» κάποιου συγκεκριμένου οργανισμού
καθώς και τον αποκλεισμό άλλων οργανισμών από την υποβολή αίτησης, τη στιγμή που αυτό ήδη
διαλαμβάνεται στη σχετική νομοθεσία και εσείς διστάζετε να το διορθώσετε.
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2. Στην 5η παράγραφο αναφέρεται ότι το Εγκεκριμένο Σώμα θα πρέπει να κατέχει την απαιτούμενη
τεχνογνωσία και δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν
και άλλοι οργανισμοί και οργανωμένα σύνολα που έχουν τις γνώσεις και την ικανότητα να
ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους. Πόσο βέβαιη είστε ότι δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε
άλλοι κατάλληλοι οργανισμοί και τους αποκλείετε νομοθετικά από το να υποβάλουν αίτηση?
Έστω, χάριν συζήτησης, δεχθώ ότι έχετε δίκαιο ότι δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος οργανισμός (που
επιμένω ότι υπάρχει), γιατί να επιμένετε να αποκλείετε με νόμο κάθε άλλο οργανισμό που θεωρεί
τον εαυτό του κατάλληλο να υποβάλει αίτησή? Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται κοντά σας και εσείς
αποφασίζετε τον καταλληλότερο που θα οριστεί ως Εγκεκριμένο Σώμα.
3. Στην 6η παράγραφο αναφέρεται ότι η καταγγελία εναντίον του διορισμένου σήμερα ως
Εγκεκριμένου Σώματος για παραβίαση της νομοθεσίας προς όφελος των μελών του και σε βάρος
των καταναλωτών, εξετάζεται. Η καταγγελία έγινε γραπτώς από τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Καταναλωτών εδώ και δέκα περίπου μήνες. Θεωρώ αδιανόητο μια καταγγελία της οποίας η
διερεύνηση θα έπρεπε να ολοκληρωθεί σε δυο μήνες, δέκα μήνες μετά να αναφέρετε ότι η
διερεύνηση συνεχίζεται.
4. Στην 6η παράγραφο αναφέρεται ότι απορρίπτετε κατηγορηματικά τις οποιεσδήποτε υπόνοιες στην
επιστολή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2021 για
επίδειξη ανοχής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε θέματα διαφθοράς.
Στην επιστολή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών δεν αφήνονται υπόνοιες ότι το Υπουργείο
επιδεικνύει ανοχή σε θέματα διαφθοράς. Μεταφέρω αυτούσια τη σχετική φρασεολογία. «Είναι
αδιανόητο, σήμερα να γίνεται ευρεία συζήτηση για περιορισμό ή ακόμα και για εξάλειψη της
διαφθοράς και σε γνώση μας να αφήνουμε ανοικτά παράθυρα που δυνατό να βοηθούν στη
διαφθορά.» Η πιο πάνω δήλωση δεν αναφέρεται μόνο στο Υπουργείο σας αλλά και σ’ όλους
εμπλέκονται. Ακόμα περιλαμβάνει και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Είναι για το λόγο
αυτό που ο Σύνδεσμός μας κάνει ότι μπορεί για να κλείσει αυτό το παράθυρο.
Στην 7η παράγραφο ζητάτε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών να υποβάλει στο Υπουργείο
στοιχεία για περαιτέρω διερεύνηση. Αυτά τα στοιχεία που αναφέρεστε σας δόθηκαν γραπτώς εδώ
και δέκα περίπου μήνες και συνεχίζετε ακόμη να τα διερευνάτε! Επίσης, επιπρόσθετες πληροφορίες
σας δόθηκαν και με την επιστολή του Συνδέσμου με ημερομηνία 14 02 2021 και με άλλες
προγενέστερες επιστολές.
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Έντιμη κα Υπουργέ,
τα όσα αναφέρονται στις σχετικές επιστολές του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα και καλείστε, για ακόμα μια φορά, να πράξετε αυτό
που η διαφάνεια και οι Κανόνες της Χρηστής Διοίκησης επιβάλλουν.
Ως Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σας δηλώνω ότι, σε περίπτωση που τα όσα
διαλαμβάνονται

στους

ισχυρισμούς του

Συνδέσμου,

θεωρηθούν ως

υπερβολή

ή

δεν

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα υποβάλω αμέσως την παραίτησή μου. Είστε και εσείς
έτοιμη να δηλώσετε το ίδιο σε περίπτωση που οι ισχυρισμοί σας και οι δικαιολογίες σας δεν
ευσταθούν?
Η ισχυρή θέση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι ότι η νομοθεσία αναφορικά με τις
Διατάξεις της για διορισμό του Εγκεκριμένου Σώματος πρέπει να τροποποιηθεί αμέσως λόγω
κραυγαλέας σύγκρουσης συμφερόντων, όπως επεξηγείται στη σχετική αλληλογραφία του
Συνδέσμου με το Υπουργείο σας. Αυτή η κραυγαλέα σύγκρουση συμφερόντων οδήγησε στην
παραβίαση της νομοθεσίας με την υποβολή εγγυητικών που δεν είναι σύμφωνες με τη σχετική
νομοθεσία. Το ότι παραβιάστηκε η νομοθεσία, έστω και αν δηλώνετε ότι η διερεύνηση της
καταγγελίας του Συνδέσμου συνεχίζεται, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ευσταθεί.
Είμαι υποχρεωμένος να σας πληροφορήσω ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο
πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, προτίθεται να δώσει στην
δημοσιότητα τη σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο σας και να προβεί σε περαιτέρω
δημοσιότητα για το όλο θέμα.
Τέλος, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θα το εκτιμούσε αν επανεξετάσετε το όλο θέμα και
μας πληροφορήσετε την τελική σας θέση το συντομότερο δυνατό.
Ως Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε.
Μάριος Δρουσιώτης

Πρόεδρος
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