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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 
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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,

Αυτό είναι το τελευταίο τεύχος του περιοδικού μας για το 2015.

Σ’ αυτό αναδεικνύουμε το σοβαρό θέμα του υπολογισμού των τόκων σε συμβάσεις δανείων, με εμπεριστατωμένο άρθρο του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Πόσοι από μας πρόσεξαν αυτή τη λεπτομέρεια όταν υπογράφαμε τη σύμβαση του δανείου μας; Και όμως 
η λεπτομέρεια αυτή μπορεί να μας στοιχίσει πολλά. Τώρα που σιγά-σιγά τα πιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να παραχωρούν δάνεια, προσοχή τι 
υπογράφετε. Σας θυμίζουμε επίσης, προτού υπογράψετε, να απαιτήσετε να σας δοθούν γραπτώς οι λεπτομέρειες του δανείου και οι κύριοι 
όροι της σύμβασης, ώστε να κάνετε τις δικές σας έρευνες, να συγκρίνετε με τους όρους άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και να αποφασίσετε.

Η ενέργεια , το κόστος και οι επιπτώσεις της είναι πάντα ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Για το θέμα αυτό έχουμε περιλάβει δύο άρθρα του 
Γενικού Γραμματέα του ΔΣ του Συνδέσμου μας, που σίγουρα σας ενδιαφέρουν.

Αναδεικνύουμε επίσης ένα άλλο σοβαρό θέμα, εκείνο των τροχαίων ατυχημάτων και τις επιθετικές παρεμβάσεις επιτηδείων οι οποίοι 
βρίσκονται ξαφνικά στη σκηνή του δυστυχήματος και ασκώντας πιέσεις και δίνοντας υποσχέσεις προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους 
συμφέροντα, πολλές φορές εις βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι τελικά επιβαρύνονται αντί να εξυπηρετούνται. Το φυλλάδιο που θα βρείτε 
στο τεύχος αυτό σας καθοδηγεί πώς να ενεργήσετε σε περίπτωση ατυχήματος ώστε να εξυπηρετηθείτε με τον πιο επαγγελματικό τρόπο. Η 
ενημέρωση των ασφαλιζόμενων- καταναλωτών και ακολούθως η σωστή δράση τους με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, θα συμβάλει 
στην αναβάθμιση του επαγγελματισμού και των παραμερισμό των μη επαγγελματιών. Φυλάξτε τις οδηγίες στο αυτοκίνητο σας και ευχόμαστε 
να μη τις χρειαστείτε ποτέ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Φρύνη Μιχαήλ

Πρόεδρος 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

"Προτού υπογράψετε, 
να απαιτήσετε να 
σας δοθούν γραπτώς 
οι λεπτομέρειες του 
δανείου και οι κύριοι 
όροι της σύμβασης."
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Του Π. Ιωάννου
Χρηματοοικονομικού ΕπιτρόπουΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΕΣ/ΧΡ.ΕΠ/1/2015)
Παύλος Θ. Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Το Κυπριακό νομικό πλαίσιο και ο υπολογισμός του τόκου στη βάση των 360 ημερών αντί στη βάση 
των 365 ή 366 ημερών

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

1. Διαπιστώνεται ότι σε αριθμό δανειακών συμβάσεων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων, που συνομολογούν δανειολήπτες με ΑΠΙ1, 
γίνεται αναφορά σε έτος 360 ημερών ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου. Ως εκ τούτου, το καθορισμένο ετήσιο επιτόκιο στις εν λόγω 
συμβάσεις (έστω R%) μετατρέπεται σε ημερήσιο επιτόκιο για έτος 360 ημερών (δηλαδή όπως προκύπτει από τον λόγο R%/360). Στη συνέχεια 
ο υπολογισμός του ετήσιου τόκου πραγματοποιείται για 365 ή 366 ημέρες, ανάλογα με την περίπτωση, στη βάση του ημερήσιου επιτοκίου, 
όπως προέκυψε πιο πάνω. Συνεπώς με τον τρόπο αυτό η συνολική ετήσια χρέωση τόκου υπολογίζεται ενίοτε παράνομα και συνήθως, 
δυστυχώς, σε βάρος του δανειολήπτη.

2. Καταγράφονται κατωτέρω δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα από όρους δανειακών συμβάσεων που υπόκεινται σε παράπονα 
υποβληθέντα στο Γραφείο μου και σχετίζονται με το πιο πάνω θέμα:
 (α) «Ο τόκος υπολογίζεται πάνω στα ημερήσια χρεωστικά υπόλοιπα όπως αυτά προκύπτουν από την πρακτική που το 
 (ΑΠΙ) εκάστοτε εφαρμόζει αναφορικά με τις αξίες των χρεώσεων και πιστώσεων του λογαριασμού και είναι πληρωτέος 
 την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και θα χρεώνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού και θα 
 υπολογίζονται πάνω σ’ αυτό τόκοι και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, προμήθειες και/ή χρεώσεις σύμφωνα με τους όρους 
 της παρούσας συμφωνίας. Νοείται ότι και για υπολογισμό του τόκου, οι μήνες θα λογαριάζονται προς όσες μέρες έχει ο 
 καθένας αλλά θα λαμβάνεται σαν διαιρέτης το εμπορικό έτος που αποτελείται από 360 μέρες.»

 (β) «Για το σκοπό υπολογισμού του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που έχει ο κάθε μήνας 
 ξεχωριστά και θα χρησιμοποιείται ως διαιρέτης το εμπορικό έτος που αποτελείται από 360 ημέρες. Ο τόκος υπολογίζεται 
 επί ημερησίων υπολοίπων και είναι πληρωτέος την 30ην Ιουνίου και την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και θα 
 χρεώνεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού και θα υπολογίζονται πάνω σ’ αυτό τόκοι και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, 
 προμήθειες και/ή χρεώσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.»

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

3. Συναφώς υπογραμμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας στην απόφασή του, ημερομηνίας 18/2/2011, στην Πολιτική Έφεση υπ’ 
αριθμό 281/2006 επιβεβαίωσε το παράνομο της πιο πάνω διαδικασίας, καθώς αποφάσισε ότι:
 
 «Η χρησιμοποίηση ως διαιρέτη των 360 αντί των 365 ημερών, ως προνοείται στον όρο 4(α) της επίδικης 
 σύμβασης, αναμφίβολα, οδήγησε σε επιβολή τόκου μεγαλύτερου του προβλεπομένου, με αποτέλεσμα, 
 παρά την υπογραφή της συμφωνίας από τον εφεσείοντα 1, ο πιο πάνω όρος να καθίσταται παράνομος.»

4. Επιπρόσθετα, σχετικά με την έννοια του «έτους» σημειώνουμε ότι στον περί Ερμηνείας Νόμο Κεφ.1 και προς ερμηνεία του όρου «έτος» 
αναφέρεται ότι «“έτος” σημαίνει ημερολογιακό έτος», πράγμα που ενισχύει την πιο πάνω θέση.

5.   Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σαφώς ενισχυτική των ανωτέρω, καθοδηγητικού χαρακτήρα απόφαση2 του Αρείου Πάγου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας με την οποία έχει κριθεί πως το ότι: 

1 Δηλαδή, Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, Τράπεζες, Συνεργατικά κτλ.
2Απόφαση 430/2005 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ – Μεταξύ Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ» και Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ" αποφασίστηκε ότι αυτός ο όρος εκρίθη παράνομος και 
καταχρηστικός από τις 4-3-2005 σύμφωνα με την αμετάκλητη απόφαση 430/2005 του Αρείου Πάγου (Δ Πολιτικό Τμήμα), καθώς ήρχετο σε αντίθεση με 
το παράγωγο ευρωπαϊκό-κοινοτικό δίκαιο (οδηγία) που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με κοινή υπουργική απόφαση (Ζ1-178/13.2.2001, ΦΕΚ Β 
255./8-3-2001) και επιβάρυνε το επιτόκιο κάθε ημέρας παρανόμως στον δανειολήπτη επιπλέον με 1,3889% τόκο (βλ. την απόφαση), ενώ ο νόμιμος τρόπος 
υπολογισμού του τόκου ήταν με βάση έτος 365 ημερών.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 «οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 360 ημερών, προσκρούει στην αρχή της διαφάνειας, που επιτάσσει οι όροι να είναι διατυπωμένοι 
 κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή, ώστε ο απρόσεκτος μεν ως προς την ενημέρωσή του, αλλά διαθέτοντας τη μέση αντίληψη κατά 
 το σχηματισμό της δικαιοπρακτικής του απόφασης, καταναλωτής να γνωρίζει τις συμβατικές δεσμεύσεις, που αναλαμβάνει, ιδίως, 
 όσον αφορά τη σχέση παροχής και αντιπαροχής. Με το να υπολογίζεται το επιτόκιο σε έτος 360 ημερών, ο καταναλωτής δεν 
 πληροφορείται το (πραγματικό) ετήσιο επιτόκιο, όπως αυτό θα έπρεπε να προσδιορίζεται σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 
 243 παρ.3 ΑΚ. Η αναιρεσίβλητη διασπά με τον εν λόγω όρο, εντελώς τεχνητά και κατ' απόκλιση των δικαιολογημένων προσδοκιών του 
 καταναλωτή, το χρονικό διάστημα (το έτος), στο οποίο όφειλε να αναφέρεται το επιτόκιο, δημιουργώντας έτσι μία πρόσθετη επιβάρυνση 
 του καταναλωτή-δανειολήπτη, ο οποίος πλέον -όταν το επιτόκιο μιας ημέρας προσδιορίζεται με βάση έτος 360 ημερών- για  κάθε 
 ημέρα επιβαρύνεται με, κατά 1,3889% περισσότερο, τόκους, καθώς το επιτόκιο υποδιαιρείται για τον προσδιορισμό του τόκου προς 360 
 ημέρες, χωρίς αυτή, η επιπλέον επιβάρυνση να μπορεί να δικαιολογηθεί με την επίκληση κάποιου σύνθετου χαρακτήρα της παρεχόμενης 
 υπηρεσίας ή από κάποιους εύλογους για τον καταναλωτή λόγους ή από κάποιο δικαιολογημένο ενδιαφέρον της αναιρεσίβλητης Τράπεζας. 
 Τούτο ιδίως σε μία εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά μέσα προσφέρουν, χωρίς καμία πρόσθετη δυσχέρεια, τον επακριβή υπολογισμό των τόκων 
 με έτος 365 ημερών. Άλλωστε το έτος των 365 ημερών ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα, κατ' επιταγή της  κοινοτικής οδηγίας 98/7/Ε.Κ. που 
 ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο, με την  ΚΥΑ 21-178/13.2.2001 (ΦΕΚ Β 255/8.3.2001) στην καταναλωτική πίστη, με τη στενή έννοια, 
 ρύθμιση που δείχνει τη σημασία που απονέμει και ο κοινοτικός νομοθέτης για τον, κατ' αυτόν τον τρόπο, ακριβή προσδιορισμό του επιτοκίου.»

6.  Οι πιο πάνω διαπιστώσεις σχετικά με τον υπολογισμό του τόκου σχετίζονται και με τον μαθηματικά απολύτως ορθό τρόπο υπολογισμού 
του Σ.Ε.Π.Ε.3, όπως καθορίζεται στον περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόμο του 2001, 
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος (γ), όπου αναφέρεται ότι:
 «Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς εκφράζεται 
 σε έτη και κλάσματα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες ή 365,25 ημέρες ή (για τα δίσεκτα έτη) 366 
 ημέρες, 52 εβδομάδες ή 12 ίσους μήνες. Ένας ίσος μήνας θεωρείται ότι έχει 30,41666 ημέρες (δηλαδή 365/12).»

7.  Το ίδιο ισχύει επίσης και με την πρόνοια στον περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμο του 20104, Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 
(γ), όπου αναφέρεται ότι:
 «Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό εκφράζεται 
 σε έτη ή κλάσματα έτους. το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες (για τα δίσεκτα έτη 366 ημέρες), 52 εβδομάδες ή 
 12 ισόχρονους μήνες. Ο ισόχρονος μήνας έχει 30,41666 ημέρες δηλαδή 365/12, είτε ανήκει σε δίσεκτο έτος είτε όχι.»

Γ. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ:

8. Η υπό συζήτηση και κατά τα ανωτέρω ενδεχομένως παράνομη διαδικασία υπολογισμού των ετήσιων τόκων, ιδίως σε συμβάσεις 
στις οποίες εφαρμόζεται ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόμος του 2001, ο περί των 
Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2010 και ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996, 
επιβαρύνει αναμφισβήτητα τον δανειολήπτη. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι για δάνεια και υποχρεώσεις πλήρως εξυπηρετούμενες, η επιβάρυνση 
είναι μάλλον μικρή, αν η διάρκεια του δανείου, το αρχικό κεφάλαιο και η διάρκεια αποπληρωμής είναι μικρή. Το  αυτό μέγεθος όμως είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερο, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, κάτι το οποίο πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 

9. Για να γίνει κατανοητός από τη μια ο τρόπος διαμόρφωσης της Επιπρόσθετης Επιβάρυνσης Δανειοληπτών (Ε.Ε.Δ.) με τόκους εξαιτίας της 
χρήσης έτους 360 ημερών αντί του υπό του Νόμου καθοριζόμενου έτους 365 ή 366 ημερών και από την άλλη να διευκρινιστούν οι παράγοντες 
που καθορίζουν το εν λόγω μέγεθος, έχουμε κατασκευάσει ένα αριθμητικό παράδειγμα, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στον 
ΠΙΝΑΚΑ (1) πιο κάτω.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1). ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΜΕ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΚΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ 360 ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΤΙ ΤΩΝ 365/366 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ €350.000

3Δηλαδή, Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης
4Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Χρόνια αποπληρωμής Διαφορά υπολογισμού επιτοκίου 7% στη βάση των 360 
ημερών αντί 365

10 € 2,144.08

15 € 3,487.38

20 € 4,991.12

25 € 6,629.73

30 € 8,375.44

35 € 10,196.36
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10. Στον ΠΙΝΑΚΑ (1), λοιπόν, καταγράφονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού της Ε.Ε.Δ. για ένα δάνειο €350,000 με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 
7% και περίοδο αποπληρωμής από 10 μέχρι 35 χρόνια. Στους υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιήθηκε κεφαλαιοποίηση τόκου ανά εξάμηνο, 
σταθερή μηνιαία δόση και η παραδοχή ότι το δάνειο εξυπηρετείται πλήρως, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής. 

11. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ (2) παρουσιάζει τη γραφική παράσταση της Ε.Ε.Δ. που έχει υπολογιστεί, σε σχέση με την περίοδο αποπληρωμής του δανείου. 
Είναι φανερό ότι η Ε.Ε.Δ. αυξάνει καθώς η περίοδος αποπληρωμής του δανείου μεγαλώνει, μάλιστα δε με αυξανόμενο ρυθμό. Δυστυχώς 
η Ε.Ε.Δ. καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο για περίοδο μερικών ετών και στη συνέχεια καθίσταται 
εξυπηρετούμενο στη βάση της τεχνικής της επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής, χωρίς η σχετική συμφωνία αναδιάρθρωσης να 
περιλαμβάνει τροποποίηση του επιτοκίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

12. Ανεξάρτητα από το πιο πάνω παράδειγμα είναι εύκολο να ελεγχθεί ότι σε περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο 
αλλά σταθερή δόση, η αύξηση του επιτοκίου μεγεθύνει την Ε.Ε.Δ. και επιπρόσθετα ενδεχομένως να καθιστά αναγκαία την επιμήκυνση του 
δανείου με δευτερογενείς αυξητικές επιπτώσεις στο μέγεθος της Ε.Ε.Δ. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί εμφαντικά ότι οι υπολογισμοί της 
Ε.Ε.Δ. στην πιο πάνω συζήτηση εδράζονται επί της αριθμητικής άθροισης της ετήσιας επιβάρυνσης τόκων των δανειοληπτών εξαιτίας χρήσης 
έτους 360  ημερών αντί του υπό του Νόμου προβλεπόμενου έτους 365 ή 366 ημερών. Κατά συνέπεια δεν ενσωματώνουν τη χρονοαξία του 
χρήματος (time value of money) που καταβάλλουν οι δανειολήπτες. Αν γίνει σχετική αναπροσαρμογή, το χρηματοοικονομικό μέγεθος της 
Ε.Ε.Δ. (το οποίο αποτελεί και το πλήρες κόστος για τον δανειολήπτη), αυξάνει άρδην5.

Δ. ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ:

13. Ανεξάρτητα όμως από το μέγεθος της επιβάρυνσης των δανειοληπτών από την ενδεχομένως παράνομη διαδικασία υπολογισμού των 
ετήσιων τόκων, η οποία ούτως ή άλλως θα πρέπει να θεραπευθεί ανάλογα με κάθε περίπτωση ξεχωριστά, είναι απαραίτητο όπως σε όλες 
τις συμβάσεις για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικοί Νόμοι6  να διαγραφούν οι όροι για έτος 360 ημερών διότι:

(α) Τα ΑΠΙ οφείλουν όχι μόνο να λειτουργούν σύννομα, αλλά και να φαίνεται ότι λειτουργούν με τέτοιο τρόπο.

(β) Δεν θα πρέπει να δημιουργείται αχρείαστη επιβάρυνση του ήδη βεβαρημένου και πολύ αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα για τα ΑΠΙ και τις πρακτικές που ακολουθούν, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται υπερβολικές ή/και ενίοτε αδικαιολόγητες 
εντυπώσεις στους δανειολήπτες για ισχυριζόμενες υπερχρεώσεις στους δανειακούς λογαριασμούς τους.

5Όλες οι ποσοτικού χαρακτήρα διατυπώσεις στις παραγράφους 8, 9, 10, 11 και 12 έχουν ελεγχθεί μαθηματικά.
6Για παράδειγμα, ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόμος του 2001, ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής 
Πίστης Νόμος του 2010 & ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996.
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14. Να σημειωθεί ότι σχετικά με το (α) και (β) στην παράγραφο 13 πιο πάνω, έχουμε συζητήσει διεξοδικά το όλο ζήτημα με εκπροσώπους 
ορισμένων ΑΠΙ, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν (και δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητούμε τη διαβεβαίωσή τους) ότι, παρά το γεγονός ότι σε 
ορισμένους τύπους συμβάσεων εξακολουθεί να υπάρχει όρος για έτος 360 ημερών, η διαδικασία υπολογισμού του τόκου γίνεται στη βάση 
του ισχύοντος κυπριακού νομικού πλαισίου. Προφανώς, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας λόγος να ενσωματώνεται όρος για έτος 
360 ημερών, αφού δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς υπολογισμού του τόκου, ο οποίος υπολογίζεται ορθώς, όπως μας έχει υποδειχθεί.

15. Δυστυχώς όμως σε περιπτώσεις άλλων ΑΠΙ συνυπάρχει ρητή αναφορά σε έτος 360 ημερών και πραγματοποιείται υπολογισμός του 
τόκου κατά παράβαση των προνοιών στο ισχύον κυπριακό νομικό πλαίσιο και στη σχετική νομολογία, γεγονός που επιβαρύνει παράνομα και 
καταχρηστικά τον δανειολήπτη και επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα δυσπιστίας των καταναλωτών προς το τραπεζικό σύστημα, το οποίο πολύ 
συχνά προσλαμβάνει υπερβολική   και    ενίοτε   αδικαιολόγητη   διάσταση,  όπως   σημειώθηκε   πιο πάνω. 

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

16. Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου οι δανειολήπτες καταναλωτές να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους κατά τρόπο αποτελεσματικό, 
προτείνουμε οι δανειολήπτες: 
 (α) Να είναι προσεχτικοί με τις δανειακές συμβάσεις που υπογράφουν με τα ΑΠΙ και όπου έχουν απορίες ή/και αμφιβολίες να 
 προσφεύγουν στη λήψη συμβουλής από ειδικούς, εάν δεν ικανοποιούνται πλήρως από τις διευκρινίσεις που πρέπει να τους  
 παρέχονται από τα ΑΠΙ.                 
 (β) Να εξετάζουν κατά πόσο οι δανειακές συμβάσεις τις οποίες διατηρούν με ΑΠΙ εμπεριέχουν πρόνοιες για 360 ημέρες αντί του 
 υπό του Νόμου οριζόμενου αριθμού ημερών ετησίως.
 (γ) Για ήδη υπάρχουσες συμβάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν το υπό συζήτηση  πρόβλημα, να εξετάζουν την προοπτική υποβολής 
 παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, διεκδικώντας σχετικές αποζημιώσεις.
 (δ) Τα ΑΠΙ ενδείκνυται να επανεξετάσουν τη δομή των δανειακών τους συμβάσεων σε  ό,τι αφορά στο επίμαχο θέμα, στο πλαίσιο της 
 γενικότερης προσπάθειας αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και του τραπεζικού συστήματος.

17. Κατά τη γνώμη μου αποζημιώσεις όπως πιο πάνω ενδεχομένως να προκύπτουν από σχετικές αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου κάτω από ορισμένες συνθήκες και όπου εφαρμόζεται ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και 
Ενοικιαγορών) Νόμος του 2001, ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2010  και  ο  περί  Καταχρηστικών  Ρητρών  
σε  Καταναλωτικές  Συμβάσεις  Νόμος  του 1996. Σημειώνεται όμως ότι η εφαρμογή των πιο πάνω Νόμων δεν συνεπάγεται αυτόματα την 
καταβολή αποζημιώσεων. Αυτό θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση από τον Επίτροπο και πάντοτε υπό το φως του μεθοδολογικού 
περιορισμού που τίθεται από το άρθρο 2 του περί Συμβάσεων Νόμου Κεφ. 149, το οποίο αναφέρει:

 «Ο Νόμος αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αρχές νομικής ερμηνείας που επικρατούν στην Αγγλία, και οι εκφράσεις που 
 χρησιμοποιούνται σε αυτόν θεωρούνται κατά τεκμήριο ότι χρησιμοποιούνται με την έννοια, την οποία απέδωσε σε αυτές το αγγλικό 
 δίκαιο, και τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας στο μέτρο κατά το οποίο η ερμηνεία αυτή δεν αντίκειται στο περιεχόμενο του κειμένου και 
 νοουμένου ότι δεν προνοείται ρητά κάποια άλλη έννοια.»7 

18. Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θεωρεί ότι ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόμος 
του 2001, ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμος του 2010 και ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις 
Νόμος του 1996 αποτελούν «τροποποίηση» του περί Συμβάσεων Νόμου Κεφ. 149, η οποία, ωστόσο, δεν επηρεάζει την ισχύ του άρθρου 2 του 
εν λόγου Νόμου.  

19. Η εμπειρία μας καταδεικνύει ότι το κλίμα στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 13 πιο πάνω επηρεάζει αρνητικά και την όλη προσπάθεια 
για αναδιαρθρώσεις ΜΕΔ8, μεταξύ άλλων. Οι ζημιογόνες επιπτώσεις της εν λόγω κατάστασης τόσο για τα ΑΠΙ, όσο και για τους δανειολήπτες, 
είναι προφανείς.

20. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και δεδομένων των προνοιών του άρθρου 24.(2) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου 
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010-2015, ήδη έχω ενημερώσει για το όλο ζήτημα την 
αρμόδια Εποπτική Αρχή με σχετική εισήγηση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να προβεί στις δέουσες ενέργειες για άρση των ενδεχόμενων 
παρανομιών των ΑΠΙ σχετικά με τη χρήση έτους 360 ημερών στον καθορισμό του ημερησίου επιτοκίου προς υπολογισμό του ετήσιου τόκου 
και τη λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου απαιτείται. Εκτός του γεγονότος ότι κατά την άποψή μας οι πιο πάνω ενέργειες προφανώς επιβάλλονται 
από τον Νόμο, θα συμβάλουν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το τραπεζικό σύστημα, 
εμπιστοσύνη η οποία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και παραπέρα ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος. 

7Η μεθοδολογική σημασία του εν λόγω άρθρου εξετάζεται διεξοδικά στις σελίδες 16-20 της εξαιρετικής εργασίας του Π. Πολυβίου, «Το δίκαιο των 
Συμβάσεων», Α’ Τόμος, Εκδόσεις Χρυσαφίνης και Πολυβίου. Επίσης, διεξοδικά εξετάζεται στο ίδιο έργο, σελίδες 438 – 439, η νομοθετική προστασία του 
καταναλωτή, όπως πχ. «ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996». 
8Δηλαδή, μη εξυπηρετούμενων δανείων
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΖΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤEΣ – ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ

Ο ΚΣΚ ζητά συνεργάτες-εθελοντές, ειδικούς σε διάφορους τομείς, όπως πχ χρηματοοικονομικά, 
τραπεζικές εργασίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, υγεία, ασφάλεια τροφίμων, οι οποίοι 
μπορούν να διαθέσουν λίγο από τον χρόνο τους για να βοηθήσουν τον Σύνδεσμο να βοηθήσει τους 
καταναλωτές στους τομείς αυτούς και οι οποίοι δεν δεσμεύονται με επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Η απασχόληση αυτή μπορεί να προσφέρει πολλή ικανοποίηση και αναγνώριση.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν στο info@katanalotis.org.cy, στέλλοντας 
σύντομο βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας, για να διευθετήσουμε συνάντηση.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 
στηρίζει την εκστρατεία που 
οργανώνεται από τον Σύνδεσμο 
Ασφαλιστικών Εταιρειών και την 
Αστυνομία εναντίον του κραχτισμού 
στις σκηνές τροχαίων ατυχημάτων, σε 
μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι 
καταναλωτές για τα δικαιώματα τους 
και πώς να ενεργήσουν σε περίπτωση 
ατυχήματος χωρίς να διατρέχουν τον 
κίνδυνο να πέσουν θύματα επιτηδείων 
μη επαγγελματιών.

Πιο κάτω οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε:

1. Μην πανικοβληθείτε. Ο πανικός σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο 
 χειρότερος εχθρός
2. Αν υπάρχουν τραυματίες καλέστε αμέσως ασθενοφόρο και την 
 Αστυνομία (112 ή 199)
3. Αν εμπλεκόμενος οδηγός είναι ανασφάλιστος ή φαίνεται να 
 οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος καλέστε αμέσως την 
 αστυνομία (112 ή 199)
4. Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία ή στα τηλέφωνα 
 που σας έχει δώσει για φροντίδα ατυχήματος και λάβετε οδηγίες 
 για περαιτέρω ενέργειες
5. Επιλέξτε το συνεργείο επιδιόρθωσης που εσείς επιθυμείτε. 
 Χρησιμοποιείστε το ρυμουλκό της εταιρείας οδικής βοήθειας με 

 την οποία συνεργάζεται η ασφαλιστική σας εταιρεία
6. Μην ενδώσετε σε πιέσεις και υποσχέσεις ατόμων που 
 εμφανίζονται απρόσκλητα και υπόσχονται εξασφάλιση 
 αποζημίωσης που δεν δικαιούστε ή μεγαλύτερη αποζημίωση 
 για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που δεν έχετε υποστεί. 
 Οι ψευδείς δηλώσεις συνιστούν αδίκημα και διώκονται με βάση 
 τον νόμο
7. Μην αναλάβετε καμιά ευθύνη, συνεργαστείτε με την αστυνομία 
 και δώστε όλες τις πληροφορίες στην ασφαλιστική σας εταιρεία 
 για τον καλύτερο χειρισμό των απαιτήσεων που προκύπτουν
8. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
 ασφαλιστική σας εταιρεία ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
 της προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

• Κάντε ένα πρόχειρο σχεδιάγραμμα της σκηνής του ατυχήματος 
 και φωτογραφείστε τη σκηνή με το κινητό σας τηλέφωνο
• Σημειώστε ημερομηνία, ώρα και τόπο ατυχήματος
• Εξασφαλίστε ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των 
 εμπλεκόμενων οδηγών, της ασφαλιστικής τους εταιρείας και 
 τους αριθμούς εγγραφής των αυτοκινήτων τους
• Σημειώστε ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα των προσώπων 
 που πιθανόν να έχουν τραυματιστεί, των μαρτύρων και τον 
 αριθμό του αστυνομικού που τυχόν παρέστη στη σκηνή του 
 ατυχήματος
• Αν το όχημά σας μπορεί να μετακινηθεί σταθμεύσετε το σε 
 ασφαλές μέρος και πάρτε όλα τα μέτρα για τη δική σας προστασία 
 και των άλλων οδηγών.

ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΑΔΙΚΗΜΑ 
ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟΝ ΝΟΜΟ
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ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη Διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά Προσχέδιο Εθνικού προτύπου
για το Λευκαρίτικο Κέντημα

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας Δημόσιας Κρίσης που αφορά 
προσχέδιο του του Εθνικού προτύπου για το Λευκαρίτικο Κέντημα, prCYS 400: 2015 «Λευκαρίτικο Κέντημα – 
Χαρακτηριστικά, Τεχνική, Υλικά και Μέσα».  

Η περίοδος της Δημόσιας Κρίσης έχει διάρκεια δύο (2) μήνες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων τις 13 
Δεκεμβρίου 2015. Το προσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS (www.cys.org.cy) ενώ όλα τα σχόλια θα πρέπει 
να καταγράφονται στο συνημμένο έντυπο σχολίων και να υποβάλλονται στο m.mavroyiannos@cys.org.cy ή στο φαξ 22 411 
511. 

Το προσχέδιο του προτύπου, έχει εκπονήσει η Εθνική Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CYS/TE 21 «Λευκαρίτικο Κέντημα», 
στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι. Τη γραμματεία της Eπιτροπής διαχειρίζεται ο CYS.  

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του CYS (τηλ. +22 
411 413/14 - c.service@cys.org.cy) ή τον αρμόδιο Γραμματέα της επιτροπής (τηλ. +22 411 422 – m.mavroyiannos@cys.org.
cy) 

13/10/2015
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Η χρήση των ορυκτών καυσίμων έχει προκαλέσει δυσμενείς 
επιπτώσεις στη ζωή και στο περιβάλλον προκαλώντας το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου με τις καταστροφικές κλιματικές αλλαγές. Σύμφωνα 
με πηγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 160,000 άνθρωποι 
πεθαίνουν ετησίως από τις παρενέργειες της παγκόσμια αύξησης της 
θερμοκρασίας. Μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι η περαιτέρω αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη θα οδηγήσει σε αύξηση των θυμάτων 
των πλημμύρων κατά 240%. Η ανάγκη για στροφή στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας έχει γίνει επιτακτική και ολοένα και περισσότερο 
οι αναπτυγμένες χώρες προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν και να 
μειώσουν την αποκλειστική χρήση των ορυκτών καυσίμων  για τις 
ανάγκες τους. 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ονομάζονται οι πηγές ενέργειας 
που υπάρχουν στη φύση και είναι μη ορυκτές, όπως η αιολική, 
η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια των κυμάτων, η 
παλιρροϊκή ενέργεια,  η υδραυλική ενέργεια, η βιομάζα κλπ.

Η χρήση των ΑΠΕ έχουν τα πιο κάτω 
πλεονεκτήματα:

• Είναι φιλικές προς το περιβάλλον με μηδενικά κατάλοιπα και 
 απόβλητα
• Είναι ανεξάντλητες
• Είναι ευέλικτες εφαρμογές όπου γίνεται ορθολογική η χρήση 
 τους ανάλογα με της ενεργειακές ανάγκες του επί τόπου 
 πληθυσμού καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες 
 παραγωγής ενέργειας.
• Έχουν χαμηλά έξοδα λειτουργίας
• Επιχορηγούνται από τις κυβερνήσεις με διάφορα σχέδια για 
 επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Στην Κύπρο έχουν τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένα προγράμματα 
ανάπτυξης και χρήσης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και 
εκμετάλλευσης των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών όπως : Σχέδια 
Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας για φυσικά και νομικά πρόσωπα και οργανισμούς 
και για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα Εμπορικά 
Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και συστήματα 
Αξιοποίησης Βιομάζας.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ 

ΗΛΙΟΣ
Η κύρια και πρωταρχική πηγή ενέργειας για τη Γη είναι ο ήλιος. 
Η ακτινοβολία του Ήλιου, τροφοδοτεί με ενέργεια όλες σχεδόν τις 
ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι μόνο 
δίνει φως, αλλά επίσης θερμαίνει τα σώματα στα οποία προσπίπτει. 
Αυτή τη θερμότητα μπορούμε είτε να τη χρησιμοποιήσουμε αμέσως 
καθώς έρχεται από τον Ήλιο, είτε να την αποθηκεύσουμε με τεχνητά 
μέσα και να τη χρησιμοποιήσουμε όταν τη χρειαστούμε. Η ηλιακή 
ακτινοβολία αλλάζει επίσης και τις ιδιότητες κάποιων υλικών, που 
παράγουν έτσι ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται πιο αποδοτικά την ηλιακή 
ενέργεια, πρέπει να έχουμε στο νου μας πώς μεταβάλλεται η θέση του 
ήλιου στη διάρκεια της μέρας και στη διάρκεια του έτους. Στις χώρες 
του βορείου ημισφαιρίου, οι επιφάνειες που είναι προσανατολισμένες 
στο Νότο δέχονται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, 
παρατηρούμε ότι το καλοκαίρι ο ήλιος βρίσκεται ψηλά ως προς τον 
ορίζοντα, ενώ το χειμώνα είναι χαμηλά.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΩΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:
Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να δώσει όσο ζεστό νερό 
χρειάζεται καθημερινά μια οικογένεια.
Επίσης  με τη χρήση κοίλων κατόπτρων, είναι δυνατό να 
συγκεντρώσουμε τις ακτίνες του ήλιου σε μικρή επιφάνεια ή σε 
ένα μόνο σημείο και έτσι να επιτύχουμε υψηλές θερμοκρασίες για 
βιομηχανική χρήση ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς 
όμως, αυτές οι εφαρμογές είναι ακόμα αρκετά  ακριβές.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντώνη Α Ιωάννου
Γενικού Γραμματέα του ΚΣΚ
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ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της ηλιακής 
ενέργειας, χρησιμοποιούμε τα παθητικά ηλιακά συστήματα, που 
είναι κομμάτια του ίδιου του κτιρίου (δομικά στοιχεία), κατάλληλα 
σχεδιασμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.
Τα συστήματα αυτά δεν χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για να 
μεταφέρουν τη θερμότητα που συλλέγουν, αλλά αξιοποιούν τους 
φυσικούς τρόπους μετάδοσης της.
Τοποθετώντας μεγάλα παράθυρα στη νότια πλευρά ενός κτιρίου, 
επιτρέπουμε, το χειμώνα, στην ηλιακή ακτινοβολία να περάσει στο 
χώρο και να τον θερμάνει.
Χρησιμοποιώντας, ταυτόχρονα, θερμομόνωση και φροντίζοντας 
να μην υπάρχουν χαραμάδες, εμποδίζουμε αυτή τη θερμότητα να 
διαφύγει. 
Επίσης χρησιμοποιώντας, κατάλληλα υλικά για τους τοίχους και το 
δάπεδο, που να απορροφούν και να αποθηκεύουν τη θερμότητα 
της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της μέρας, μπορούμε να 
εκμεταλλευτούμε αυτή τη θερμότητα το βράδυ, που τη χρειαζόμαστε 
περισσότερο!
Εξάλλου τοποθετώντας σταθερά ή κινητά σκίαστρα (προβόλους, 
τέντες, κουρτίνες και άλλα) στα νότια παράθυρα, εμποδίζουμε την 
ηλιακή ακτινοβολία να περάσει στο χώρο μας το καλοκαίρι, που ο 
ήλιος είναι ψηλά.
Ακόμα, φροντίζοντας να υπάρχουν ανοίγματα (παράθυρα, φεγγίτες) 
σε κατάλληλα σημεία του σπιτιού, βοηθάμε τη δημιουργία ρευμάτων 
αέρα, μέσα από αυτό, με τα οποία δροσίζονται με φυσικό τρόπο οι 
χώροι ενός σπιτιού.
Ο θερμός αέρας έχει την τάση να ανεβαίνει πιο ψηλά από τον ψυχρό 
αέρα, και ακόμα, όταν γύρω μας κυκλοφορεί αέρας μας δροσίζει, 
καθώς εξατμίζεται η υγρασία του σώματός μας.
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι απλά, έχουν χαμηλό κόστος και 
μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ακριβής και βλαβερής για το 
περιβάλλον ενέργειας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΗΛΙΟ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εκτός από την άμεση χρήση ή την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας 
ως θερμικής, είναι δυνατό να τη μετατρέψουμε και σε ηλεκτρική. 
Αυτή η μετατροπή γίνεται μέσω του λεγόμενου φωτοβολταϊκού 
φαινομένου. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε ορισμένα υλικά, 
τα οποία έχουν την ιδιότητα να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα όταν 
φωτίζονται.

Τα Φωτοβολταικά συστήματα  είναι δυνατό να τροφοδοτούν 
ηλεκτρικές συσκευές ή και να φορτίζουν ηλεκτρικούς συσσωρευτές 
(μπαταρίες) με εκμετάλλευση μόνο της ηλιακής ενέργειας. Μπορούν 
ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων 
(ηλιακά αυτοκίνητα),  ή για τη λειτουργία φάρων και, γενικά, σε όλες 
εκείνες τις περιπτώσεις που είναι πολύ δύσκολο, ή και αδύνατο, μια 
εγκατάσταση να τροφοδοτηθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Αυτή η ενέργεια, η ηλιακή, που την εκμεταλλευόμαστε είτε κατ’ 
ευθείαν ως θερμική είτε αφού μετατραπεί σε ηλεκτρική μέσω 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι  ανεξάντλητη, όπως και η 
πηγή από την οποία προέρχεται, δηλαδή ο ‘Ήλιος. Ακόμα, είναι 
περιβαλλοντικά καθαρή, αφού για την αξιοποίησή της δε μεσολαβεί 
καμία ρυπογόνος διαδικασία.

ΒΙΟΜΑΖΑ
Κάποια φυτά καλλιεργούνται ειδικά για να χρησιμοποιηθούν ως 
βιομάζα για παραγωγή ενέργειας (ενεργειακές καλλιέργειες).

Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα φυτά μετασχηματίζουν την 
ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί αυτή την ενέργεια 
την προσλαμβάνουν με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα 
μέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα, μετά την 
επεξεργασία και τη χρήση της. 

Για να πάρουμε ενέργεια από τη βιομάζα την καίμε, είτε απ' ευθείας, 
είτε αφού προηγουμένως την υποβάλουμε σε συγκεκριμένη 
επεξεργασία (κοπή, ξήρανση κλπ).

Παράλληλα είναι δυνατόν, με κατάλληλη επεξεργασία ορισμένων 
φυτών που καλλιεργούνται σε ενεργειακές καλλιέργειες, να 
παραχθούν υγρά καύσιμα (βιοκαύσιμα). 

Τα βιοκαύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανσή μας, 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά, και ως καύσιμα μεταφορών.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
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Ένα παλιό όνειρο του ανθρώπου είναι η εκμετάλλευση της μεγάλης 
θερμοκρασίας που επικρατεί στο εσωτερικό της Γης. Η ιδέα προήλθε 
από την ανάβλυση μεγάλης ποσότητας θερμού νερού ή/και ατμών 
ή, απλώς, θερμού αέρα (τα ονομαζόμενα γεωθερμικά ρευστά) σε 
πολλές περιοχές της Γης. Σε άλλες πάλι περιοχές, που δεν έχουν αυτό 
το προνόμιο, γίνονται γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη, για να βρεθούν τα 
γεωθερμικά αυτά ρευστά.

Η ενέργεια των γεωθερμικών ρευστών λέγεται γεωθερμική ενέργεια.
Η γεωθερμία είναι μια ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή, που 
μπορεί, με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες, να καλύψει 
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, αλλά και παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ποικίλλει από περιοχή σε 
περιοχή και μπορεί να έχει τιμές από 25 οC μέχρι 350 οC.

Η γεωθερμική ενέργεια είναι ανεξάντλητη και φυσικά καθαρή.

ΑΝΕΜΟΣ

Οι μετακινήσεις του αέρα, ο άνεμος, προέρχονται από τις μεταβολές 
και τις διαφορετικές από τόπο σε τόπο, τιμές της ατμοσφαιρικής 
πίεσης. Οι διαφορετικές αυτές τιμές της πίεσης οφείλονται στη 
διαφορετική θέρμανση (απορρόφηση ενέργειας) της ατμόσφαιρας 
κάθε τόπου από τον ‘Ήλιο.
Ο άνεμος, είναι δυνατό να περιστρέψει ανεμόμυλους ή ανεμοτροχούς, 
να προωθήσει ιστιοφόρα πλοία κλπ, να μας δώσει δηλαδή ενέργεια.
Αυτή η ενέργεια, η αιολική, αξιοποιείται με τη χρήση των 
ανεμογεννητριών , με τις οποίες μετατρέπεται η κινητική ενέργεια 
του ανέμου σε ηλεκτρική.

Το πρώτο πράγμα που προσέχουμε σε μια ανεμογεννήτρια είναι τα 
πτερύγιά της, που περιστρέφονται όταν φυσάει. Η κίνηση αυτή των 
πτερυγίων μεταδίδεται σε έναν άξονα περιστροφής, ο οποίος χάρη 
σε ένα σύστημα προσανατολισμού, βρίσκεται πάντα παράλληλα προς 
την κατεύθυνση του ανέμου.
Η κινητική ενέργεια του άξονα περιστροφής μετατρέπεται από μια 
γεννήτρια σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία μπορεί στη συνέχεια, να 
διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. ‘Όλο αυτό 
το σύστημα είναι τοποθετημένο πάνω σ’ ένα ψηλό πύργο.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όπως όλα τα σώματα που κινούνται, έτσι και τα νερά που προέρχονται 
από την τήξη των πάγων και του χιονιού ή τη βροχή που έπεσε 
σε μεγάλο υψόμετρο, έχουν ενέργεια καθώς κατεβαίνουν προς 
χαμηλότερες περιοχές.

Συγκεντρώνοντας τα νερά σε τεχνητές λίμνες (ταμιευτήρες) σε μεγάλο 
υψόμετρο, στην ουσία αποθηκεύουμε την ενέργειά τους. Αφήνοντάς 
τα, στη συνέχεια, να ρέουν μέσα σε αγωγούς με ταχύτητα (λόγω της 
διαφοράς του υψομέτρου) προς χαμηλότερες περιοχές, μπορούμε 
να εκμεταλλευτούμε αυτή την αποθηκευμένη ενέργεια(potential 
energy), μετατρέποντάς τη σε άλλη μορφή ενέργειας. Πραγματικά, 
το νερό, πέφτοντας με ταχύτητα, είναι δυνατό να περιστρέψει 
μεγάλους τροχούς που έχουν πτερύγια στην περιφέρειά τους, τους 
υδροστρόβιλους.

Σήμερα το νερό των ταμιευτήρων, που συνήθως δημιουργούνται 
με τεχνητά φράγματα, χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (υδροηλεκτρικοί σταθμοί).
Το νερό, λοιπόν των ταμιευτήρων είναι μια ανεκτίμητη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας, που δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, είναι δηλαδή μια 
καθαρή πηγή ενέργειας

ΘΑΛΑΣΣΑ – ΛΙΜΝΕΣ

Η θάλασσα  ανεβαίνει και κατεβαίνει λόγω της παλίρροιας και 
δημιουργεί ρεύματα (λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας σε 
διάφορα σημεία του νερού, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον άνεμο 
στην ατμόσφαιρα) ή κινείται παλινδρομικά (κύματα).

Αυτές τις κινήσεις μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε για να 
περιστρέψουμε τροχούς με πτερύγια και, στη συνέχεια, να παράγουμε 
ηλεκτρική ενέργεια.

Επίσης, είναι δυνατό να εκμεταλλευτούμε τη θερμοκρασιακή διαφορά 
μεταξύ της επιφάνειας και των βαθύτερων στρωμάτων της θάλασσας 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η θερμική ενέργεια 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική. 

‘Όλες αυτές οι εφαρμογές βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. 
Αν όμως, οι επιστήμονες κατόρθωναν να κάνουν τις εφαρμογές 
αυτές και οικονομικά αποδοτικές και συμφέρουσες, θα μπορούσαμε 
να αντλήσουμε ενέργεια από μια αστείρευτη δεξαμενή - πηγή, όπως 
είναι η θάλασσα και οι μεγάλες λίμνες, χωρίς καμιά απολύτως 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚO  

Έχεις δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης 
ελαττωματικών προϊόντων 

> Μάθε περισσότερα στη διεύθυνση youreurope.eu
> #EU4Consumers

τα δικαιώματά σου
Άσκησε
σαν καταναλωτής
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
EΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
YΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΑΣ

Καθώς ανεβαίνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, πολλοί 
από μας ψάχνουμε να βρούμε τρόπους ώστε να καταναλώνουμε 
λιγότερη ενέργεια στο σπίτι. Το καλό είναι ότι υπάρχουν πολλά απλά 
πράματα που μπορείτε να κάνετε και που δεν κοστίζουν τίποτα ή 
ελάχιστο. Δοκιμάστε μερικές από αυτές τις ιδέες και αλλάξετε λίγο τις 
καθημερινές σας συνήθειές, και θα μπορέσετε να γλιτώσετε χρήματα 
και παράλληλα να βοηθήσετε στη προστασία του περιβάλλοντος  
χωρίς να θυσιάσετε την άνεση σας. 

Εάν δεν γνωρίζετε πώς το νοικοκυριό σας χρησιμοποιεί την ενέργεια 
που καταναλίσκει τότε είναι δύσκολο  να αποφασίσετε τις ενέργειες 
που θα μπορούσατε να πάρετε  για μείωση της κατανάλωσης και 
κατεπέκταση του κόστους σας. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει 
σωστή διαχείριση της  χρήσης της ενέργειας που καταναλώνετε είναι 
να τη μετρήσετε.  

Ο  λογαριασμός σας είναι το καλύτερο εργαλείο πού διαθέτετε για 
αυτό το σκοπό επειδή περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε 
για να παρακολουθήσετε τη κατανάλωση  ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιείτε στο υποστατικό σας.

 Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται 
εκεί. Η σωστή ερμηνεία όλων των στοιχείων του λογαριασμού σας 
θα σας βοηθήσει να  αξιολογήσετε σωστά  την κατανάλωση σας, ώστε 
να μπορέσετε  να αρχίσετε να κάνετε αλλαγές τόσο στο τρόπο όσο και 
στο χρόνο χρήσης με στόχο την  εξοικονόμηση ενέργειας.

Κάντε μερικές απλές συγκρίσεις. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας 
τη χρήση σας από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, 
μπορείτε να πάρετε μια εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας σας σε 
διαφορετικές εποχές. Εάν η κατανάλωση  σας είναι υψηλότερη το 
χειμώνα ή το καλοκαίρι, ίσως να θέλετε να εξετάσετε τους λόγους 
και να εφαρμόσετε κάποια μέτρα για τη μείωσή της.

Εξετάστε τις ώρες της ημέρας κατά τις οποίες το νοικοκυριό σας 
χρησιμοποιεί την περισσότερη ενέργεια με απλή αλλά συστηματική 
καταγραφή του μετρητή του υποστατικού σας. Αυτό θα αποτελέσει 
σημαντικό οδηγό στην επιλογή του σωστού κώδικα διατίμησης  του 

παροχέα (ΑΗΚ κλπ). Είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ημέρας 
ή μήπως ολόκληρη  η οικογένειά σας φτάνετε στο σπίτι μαζί και 
ενεργοποιείτε την θέρμανση ή τον κλιματισμό, τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή  και άλλες συσκευές, μαγειρεύετε, παρακολουθείτε 
τηλεόραση;

Αν στη περίπτωση σας εφαρμόζονται κώδικες διατίμησης που 
σχετίζονται με τις αιχμικές περιόδους(06, 07) και όχι με ύψος της 
κατανάλωσης(05), φροντίστε να καταναλώνετε την ενέργεια πού 
χρειάζεστε περισσότερο,  εκτός των ωρών  αιχμής. Για παράδειγμα, 
χρησιμοποιήστε  το πλυντήριό σας αργά το βράδυ. Λεπτομέρειες 
των κωδικών διατίμησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ (www.
eac.com.cy) ή να ενημερωθείτε από τα καταστήματα εξυπηρέτησης 
πελατών της εταιρείας. 

Εάν ο λογαριασμός σας είναι πάντα υψηλός τόσο τον χειμώνα όσο 
και το καλοκαίρι, θα πρέπει να σκεφτείτε να αλλάξετε, στο βαθμό 
του δυνατού, τις συνήθειες σας και γενικά του τρόπου ζωής σας (life 
style), όπως για παράδειγμα να μην αφήνετε τη θέρμανση αναμμένη 
κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας, να θερμαίνετε μόνο τα δωμάτια 
που χρησιμοποιείτε και να μειώσετε τη χρήση των κλιματιστικών 
κατά τις ώρες αιχμής (διατίμηση 06 και 07) ή να τα αντικαταστήσετε 
με ανεμιστήρες οροφής ή δαπέδου.  

Επιλέξτε γενικά  ενεργειακά αποδοτικές συσκευές κατηγορίας 
Α++ όπου είναι δυνατόν και να τις χρησιμοποιείτε μόνο για όσο 
χρόνο τις χρειάζεστε. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις ενεργοβόρες 
συσκευές(κλιματιστικά, πλυντήρια, στεγνωτήρια , βραστήρες νερού 
κλπ) όσο και τις μικροσυσκευές όπως  υπολογιστές, τηλεόραση κλπ .

Αντώνη Α Ιωάννου
Γενικού Γραμματέα του ΚΣΚ
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΑΣ 

Περίπου το 25% του μέσου κόστους στο λογαριασμό ενέργειας 
ενός σπιτιού οφείλεται στο ζεστό νερό. Για να μειωθεί αυτός ο 
λογαριασμός μπορείτε για παράδειγμα να πλένετε τα ρούχα με 
χλιαρό  νερό και να περιμένετε μέχρι τα ρούχα να είναι τόσα ώστε 
να γεμίσετε το πλυντήριο και να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο για τα 
πιάτα μόνο όταν είναι γεμάτο.

Προτιμήστε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα και εγκαταστήστε 
κεφαλή του ντους με χαμηλή ροή και τα ντους να είναι σύντομα . 
Ξοδεύετε 3 φορές λιγότερο ρεύμα και νερό. Η εξοικονόμηση θα 
καλύψει σχεδόν αμέσως το κόστος.

Ανάψτε το θεμοσίφωνα σας όσο και όταν χρειάζεστε ανάλογα με τις 
ανάγκες σας για ζεστό νερό και μην τον αφήνετε αναμμένο άσκοπα.
Μην αφήνετε τις βρύσες σας να στάζουν και μην αφήνετε το ζεστό 
νερό να τρέχει άσκοπα.

Προτιμήστε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα αντί ηλεκτρικό για τη 
θέρμανση του νερού (ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει 
κατά 70% τις ετήσιες ανάγκες σε ζεστό νερό με αντίστοιχη μείωση 
στη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος).

Οι οικιακές συσκευές είναι δυνατό να ευθύνονται για το ενα τρίτο της 
κατανάλωσής σας.  Αν πρόκειται να αγοράσετε καινούριο ψυγείο, 
καταψύκτη, τηλεόραση, πλυντήριο, στεγνωτήρα ή κλιματισμό, δείτε 
την ετικέτα που δείχνει την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Rating)—
όσο περισσότερα αστέρια δείχνει τόσο λιγότερη είναι η ενέργεια 
που χρησιμοποιεί η συσκευή. Τα μοντέλα κατηγορίας πολλών 
αστέρων κοστίζουν λίγο παραπάνω όμως τα λιγότερο οικονομικά 
στην ενέργεια μοντέλα μπορεί να σας κοστίσουν περισσότερο με την 
πάροδο του χρόνου.

Η ενέργεια που καταναλώνουν οι συσκευές όταν είναι σε κατάσταση 
αναμονής ‘Standby power’ - όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι 
τηλεοράσεις και οι κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών - είναι δυνατό 
να αποτελέσουν το 10%  του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Αν η συσκευή έχει φωτάκι ή ρολόι— χρησιμοποιεί ενέργεια. Τα 
έξοδα της λειτουργίας μειώνονται όταν σβήνουμε τις συσκευές 
από την πρίζα όταν δεν τις χρησιμοποιούμε, όταν ξεφορτωθούμε τα 
επιπλέον ψυγεία και τους καταψύκτες που δεν χρειάζονται και όταν 
απλώνουμε τα ρούχα να στεγνώσουν παρά να τα βάζουμε μέσα στον 
στεγνωτήρα.

• Φροντίστε τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες 
της κουζίνας. Σπαταλάτε 20-30% περισσότερη θερμότητα και ρεύμα 
όταν η βάση του σκεύους είναι 1-2 εκατοστά μικρότερη από την 
εστία. Χρησιμοποιώντας τη χύτρα ταχύτητας εξοικονομείτε 30-60% 
ρεύμα και 80% χρόνο. 
• Όταν βράζετε νερό, σκεπάζετε την κατσαρόλα με το καπάκι της. 
Θα βράσει γρηγορότερα και με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. 
• Αποφεύγετε τις άσκοπες προθερμάνσεις και το συχνό άνοιγμα-
κλείσιμο του φούρνου. Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα του 
φούρνου φεύγει το 20% της εσωτερικής θερμότητας. Καθαρίζετε 
τακτικά τα ηλεκτρικά μάτια και το φούρνο. 
• Για το ζέσταμα μικρών ποσοτήτων φαγητού προτιμήστε, εφόσον 
διαθέτετε, το φούρνο μικροκυμάτων γιατί εξοικονομεί ηλεκτρική 
ενέργεια και χρόνο.

• Το ψυγείο καταναλώνει αρκετή ενέργεια γιατί λειτουργεί όλο 
το 24ωρο. Η ενεργειακή ετικέτα που διαθέτουν όλες οι σύγχρονες 
ηλεκτρικές συσκευές μας δίνει πληροφορίες για την ενεργειακή 
απόδοση του. Επιλέξετε μια συσκευή με χαμηλή ενεργειακή 
κατανάλωση. 
• Τοποθετήστε το ψυγείο σας μακριά από την ηλεκτρική κουζίνα, 
το καλοριφέρ και μέρη που τα βλέπει ο ήλιος γιατί έτσι μπορεί να 
αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος μέχρι και 30%. 
• Αν το ψυγείο σας δεν έχει αυτόματη απόψυξη, φροντίστε να 
κάνετε τακτικά απόψυξη. Ένα στρώμα πάγου πάχους 5 χιλιοστών 
αυξάνει κατά 30% την κατανάλωση ρεύματος. 
• Ρυθμίστε το θερμοστάτη του ψυγείου ώστε η θερμοκρασία στο 
θάλαμο συντήρησης να είναι 7oC και του καταψύκτη στους -18oC. 
Έτσι εξοικονομείτε μέχρι και 15% ρεύμα. 

1. Περιορισμός 
της κατανάλωσης 
ζεστού νερού

2. Διαλέγετε 
ενεργειακά 
αποδοτικές 
συσκευές

3. Χρησιμοποιείτε 
έξυπνα τις 
συσκευές

Ηλεκτρική
κουζίνα 

Ψυγεία –
Καταψύκτες 
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• Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου και μην κρατάτε 
πολλή ώρα ανοικτή. Φροντίστε το λάστιχο της πόρτας να είναι καθαρό 
και να εφαρμόζει πολύ καλά.  
• Μην καλύπτετε τα κενά εξαερισμού του ψυγείου, ξεσκονίζετε 
καλά τις σωληνώσεις (πλέγμα) στην πίσω πλευρά του και αφήνετε 
τουλάχιστον 5 εκατοστά απόσταση από τον τοίχο. 
• ‘Όταν απουσιάζετε από το σπίτι σας για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, π.χ. σε διακοπές, βγάζετε το ψυγείο από την πρίζα, 
αδειάζετε το και αφήνετε την πόρτα του ανοικτή. 
• Μη βάζετε ζεστά φαγητά μέσα στο ψυγείο. Καλύτερα να 
περιμένετε να κρυώσουν πρώτα (συνίσταται και για λόγους υγείας).

• Επιλέξτε ένα πλυντήριο με μικρή κατανάλωση νερού και 
ρεύματος. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή.                
• Για μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να επιλέξετε 
καινούργιο πλυντήριο τύπου Hot Fill, που έχει δυνατότητα σύνδεσης 
με τον ηλιακό θερμοσίφωνα. 
• Είναι αποδεδειγμένο ότι τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά 
στους 60oC όσο και στους 90oC και με τα νέα προγράμματα και 
καθαριστικά ακόμα και στους 40oC. Προτιμήστε λοιπόν τη λειτουργία 
σε χαμηλότερη θερμοκρασία. 
• Φροντίστε να γεμίζετε ομοιόμορφα το πλυντήριο και προτιμάτε 
να βάζετε όλη τη ποσότητα που χωράει (συνήθως 5-6 κιλά ρούχα). 
• Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να 
εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και για την 
καλή λειτουργία της συσκευής. 
• Συνδέστε τον ηλιακό θερμοσίφωνα με το πλυντήριο σας για 
ζεστό νερό. 
• Όταν απουσιάζετε, κλείνετε τη παροχή νερού του πλυντηρίου.

• Επιλέξτε ένα πλυντήριο με μικρή κατανάλωση νερού και 
ρεύματος. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή. 
• Φροντίστε να γεμίζετε ομοιόμορφα το πλυντήριο και προτιμάτε 
να βάζετε όλη τη ποσότητα που χωράει. 
• Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να 
εξοικονομείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και για την 
καλή λειτουργία της συσκευής. 
• Όταν απουσιάζετε, κλείνετε τη παροχή νερού του πλυντηρίου.

• Πριν αγοράσετε μια συσκευή ενημερωθείτε για τη κατανάλωση 
της σε ρεύμα, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές από συσκευή σε 
συσκευή (ακόμη και στη λειτουργία αναμονής).  
• Οι μικρές συσκευές γενικά καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα από 
τις μεγάλες, για αυτό όποτε μπορείτε, προτιμήστε τις. 
• Μην αφήνετε αναμμένη την τηλεόραση, την καφετιέρα, το σίδερο 
κ.λ.π.. όταν δεν τα χρειάζεστε. 
• Κλείνετε την τηλεόραση, το βίντεο και το στερεοφωνικό από 
το διακόπτη της συσκευής και όχι από το τελεκοντρόλ, γιατί έτσι 
οι συσκευές αυτές μένουν σε λειτουργία αναμονής (stand-by) και 
συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα.

Mε τον κάθε βαθμό που ανεβάζουμε το θερμοστάτη της θέρμανσης 
ή μειώνουμε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, αυξάνεται η 
κατανάλωση ενέργειας για περίπου 5 έως 10%. Ρυθμίστε τον 
θερμοστάτη σας στους 18–20 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα και σε 
26–27 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι. Μπορείτε να μειώσετε την 
ενέργεια που καταναλώνετε όταν κλείνετε τις πόρτες μέσα στο σπίτι 
και όταν θερμαίνετε ή δροσίζετε μόνο τα δωμάτια που χρησιμοποιείτε. 
Αξιοποιείστε την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνετε το κτίριο σας. Τις 
ηλιόλουστες χειμωνιάτικες μέρες να αφήνετε τον ήλιο να μπαίνει 
μέσα από τα νότια παράθυρα.

Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί 
μειώνεται σημαντικά η απόδοση του.

Φροντίστε για τη σωστή ρύθμιση και συντήρηση του καυστήρα 
και τον καθαρισμό του λέβητα κάθε καλοκαίρι από εξειδικευμένο 
συντηρητή, ο οποίος εκδίδει και το πιστοποιητικό συντήρησης βάσει 
νομοθεσίας με μετρήσεις του βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης, 
της θερμοκρασίας των καυσαερίων και της περιεκτικότητας τους σε 
διοξείδιο του άνθρακα και αιθάλη.

Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε κλιματιστικό, εξετάστε τους 
εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να έχετε δροσιά. 
Τα κλιματιστικά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας και μάλιστα στις ώρες αιχμής και θα σας κοστίσουν 
ακριβά στη λειτουργία τους. Επί πλέον ρυπαίνουν και θερμαίνουν το 
περιβάλλον.

• Σκιάστε όλα σας τα παράθυρα. Επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα 
σκιασμού ανάλογα με τον προσανατολισμό του παραθύρου.
• Φυτέψετε δέντρα κατά προτίμηση φυλλοβόλα για να σκιάσετε 
το κτίριο σας, αλλά και για να δημιουργήσετε καλύτερο ευνοϊκό 
‘’μικροκλίμα’’, όπου αυτό είναι δυνατό.
• Μειώστε τις εσωτερικές πηγές θερμότητας. Τοποθετείστε 

Πλυντήριο
ρούχων

Πλυντήριο
πιάτων 

Μικροσυσκευές

4. Οικονομική
θέρμανση και 
κλιματισμός
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λαμπτήρες και συσκευές χαμηλής κατανάλωσης. Μη χρησιμοποιείτε 
ενεργοβόρες συσκευές οι οποίες ταυτόχρονα θερμαίνουν και το 
χώρο (π.χ. ηλεκτρική κουζίνα, σίδερο) τις ώρες που έχει πολύ ζέστη.
• Τις ζεστές μέρες να αερίζετε το κτίριο σας οπωσδήποτε και μόνο 
τη νύχτα.
• Φεγγίτες, ανοίγματα πάνω από σκάλες, καμινάδες αερισμού, 
σε συνδυασμό με κάποια ανοίγματα σε χαμηλά σημεία του κτιρίου 
μπορούν να δημιουργήσουν πολύ αποτελεσματικό κατακόρυφο 
αερισμό, χωρίς να ανοίγετε όλα σας τα παράθυρα.
• Τοποθετείστε ανεμιστήρες οροφής στα δωμάτια. Ο ανεμιστήρας 
οροφής δροσίζει, ενώ καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια (όση και 
ένας κοινός λαμπτήρας φωτισμού). Θα νιώθετε δροσιά, ακόμα και 
σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και έτσι μπορείτε να απαλλαγείτε 
από την ανάγκη εγκατάστασης κλιματιστικού. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιείστε ανεμιστήρα δαπέδου.

Εάν όμως αποφασίσετε να αγοράσετε κλιματιστικό:
• Ενημερωθείτε για την ενεργειακή απόδοση του.
• Ρυθμίζετε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας ένα καλό 
θερμόμετρο τοίχου και μην επιδιώκετε θερμοκρασία χαμηλότερη 
από 26oC το καλοκαίρι.
• Φροντίστε τα παράθυρα να είναι κλειστά όταν λειτουργεί το 
σύστημα κλιματισμού για να μη χάνεται πολύτιμη ενέργεια.
• Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων επιβάλλεται και για λόγους 
υγείας.

Η κατάλληλη μόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία 
κάθε κτιρίου από το κρύο και τη ζέστη.

Η μόνωση από τα ρεύματα αέρα είναι ένας φτηνός και εύκολος 
τρόπος να διατηρείτε το σπίτι σας άνετο και να γλιτώνετε το εν 
τέταρτο του κόστους της θέρμανσης και ψύξης. Μερικά πράματα που 
μπορείτε να κάνετε μόνοι σας είναι να σφραγίσετε τα κενά γύρω από 
τις πόρτες, τα παράθυρα και τα περβάζια με αυτοκόλλητες ταινίες του 
εμπορίου ή σιλικόνη ή να χρησιμοποιείτε ένα ‘λουκάνικο’ φτιαγμένο 
από ύφασμα με γέμιση άμμου κάτω από τις πόρτες για να μην μπαίνει 
το κρύο ρεύμα αέρα.

Επίσης μην αερίζετε υπερβολικά τους χώρους που θα θερμάνετε, 
προσθέσετε θερμομόνωση στην οροφή του κτιρίου και αντικαταστήστε 
τα παράθυρα από μονά τζάμια με νέα θερμομονωτικά διπλά τζάμια.

Αφήνετε το φυσικό φως να περνάει από όσο το δυνατόν περισσότερες 
πλευρές των χώρων σας. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επάρκεια 
και καλύτερη κατανομή.

Για την καλύτερη ρύθμιση του φυσικού φωτισμού, προτιμείστε κινητά 
στόρια(mobile blinds) , παρά κουρτίνες στα παράθυρα.

Προτιμάτε τα ανοικτά χρώματα στους τοίχους του σπιτιού σας, καθώς 
κάνουν το εσωτερικό περιβάλλον φωτεινότερο.

Φροντίστε να μη μένουν αναμμένα τα φώτα σε δωμάτια, όταν δεν 
είναι απαραίτητο.

Προτιμήστε ένα χαμηλό γενικό φωτισμό και πρόσθετο τοπικό 
φωτισμό στα σημεία όπου το χρειάζεστε.

Χρησιμοποιήστε λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
Μια κοινή λάμπα πυράκτωσης καταναλώνει ως και πέντε φορές 
περισσότερη ενέργεια από ένα λαμπτήρα φθορισμού και ως και δέκα 
φορές περισσότερη ενέργεια από ένα λαμπτήρα LED που προσφέρει 
τον ίδιο φωτισμό. Οι λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 
μπορεί να κοστίζουν περισσότερο από τους κοινούς λαμπτήρες, 
αλλά έχουν πολλαπλάσια διάρκεια ζωής και καταναλώνουν τέσσερις 
– οκτώ φορές λιγότερο ρεύμα. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει 
τα αντίστοιχα χαρακτηρικά κατανάλωσης των λαμπτήρων LED, 
συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και των κοινών λαμπτήρων 
πυράκτωσης.

5. Μόνωση του σπιτιού 
σας από το ρεύμα αέρα

6. Φωτισμός

EQUIVALENT WATTAGES AND LIGHT OUTPUT OF INCAN-
DESCENT, CFL AND LED BULBS 

Light 
Output

LEDs CFLs
( Λαμπτήρες 
φθορισμού)

Incandescents 
(Λαμπτήρες 
πυράκτωσης)

Lumens Watts Watts Watts

450 4 - 5 8 - 12 40

750 - 900 6 - 8 13 - 18 60

1100 - 1300 9 - 13 18 - 22 75 - 100

1600 - 1800 16 - 20 23 - 30 100

2600 - 2800 25 - 28 30 - 55 150

Διάρκεια 
ζωής (ώρες)

50,000 10,000 1,200 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκφράζει την απογοήτευση του γιατί προηγούμενες εισηγήσεις του όπως υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρχών ώστε οι διάφοροι φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας, σκυβάλων, αποχετευτικού κλπ., να μη συμπίπτουν χρονικά στο τελευταίο τρίμηνο του χρόνου, δεν εισακούστηκαν. 

Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, το χρονικό αυτό διάστημα είναι βεβαρημένο με πολλά άλλα έξοδα των νοικοκυριών και αναμέναμε ότι οι αρχές θα έδειχναν την απαραίτητη ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες και την ανεργία που απασχολεί πολλούς καταναλωτές.

Ακόμα και τώρα παρέχεται χρόνος για να αποφασιστεί όπως η εξόφληση των φόρων να γίνεται σε δόσεις και η τελική ημερομηνία εξόφλησης να τοποθετηθεί αρχές του χρόνου. 

Το κίνητρο της έκπτωσης σε περίπτωση εξόφλησης είναι επίσης χρήσιμο. Δεν κατανοούμε γιατί η έκπτωση για την εξόφληση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας που ήταν πέρυσι 15% έγινε τώρα 10%. Αν η πολιτεία καθυστέρησε να πάρει αποφάσεις δεν ευθύνονται οι πολίτες.

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών θέλει να εκφράσει 

τις ανησυχίες του για το θέμα που επανέρχεται εκ νέου στη 

δημοσιότητα και έχει να κάνει με τις εισαγωγές κατεψυγμένου 

χοιρινού κρέατος, το οποίο καταλήγει στους καταναλωτές ως 

νωπό.

Ο ΚΣΚ είχε ασχοληθεί με το θέμα και στο παρελθόν και σε 

συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Γεωργίας τον Φεβρουάριο 

του 2014, έλαβε διαβεβαιώσεις σχετικά με την ποιότητα του 

κρέατος.

Με δεδομένο όμως ότι το θέμα επανέρχεται, καλούμε όλους 

τους αρμόδιους να κάνουν όλες τις απαραίτητες κινήσεις και 

να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε η όποια παραπλάνηση 

του καταναλωτή να σταματήσει, ενώ παράλληλα να μην 

ελλοχεύει κανένας κίνδυνος για την υγεία του, από κανένα 

τρόφιμο.

Θα πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα που μπορεί να παρθούν 

στη βάση της νομοθεσίας και να ενταθούν οι έλεγχοι στα 

σημεία εισαγωγής, ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει 

και διαδικασία ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αυτών, για να 

μπορούν να ξέρουν οι αρχές που κατέληξαν και πως τελικά 

προωθήθηκαν στον τελικό καταναλωτή.

Αναμένουμε να δούμε τις αντιδράσεις των αρμόδιων για το 

θέμα και ελπίζουμε ότι αυτή το φορά θα δοθεί οριστική λύση 

στο πρόβλημα αυτό.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

Ο ΚΣΚ θέλει να εκφράσει την αντίθεση του αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου, 2/10/2015, σύμφωνα με την οποία ο μειωμένος 

συντελεστής Φ.Π.Α. 5%, θα επιβάλλεται μόνο στην παράδοση υγραερίου σε 

κυλίνδρους, αυξάνοντας τον συντελεστή για τις υπόλοιπες κατηγορίες στο 19%.

Με δεδομένη την τάση που υπάρχει στην Κυπριακή αγορά γενικότερα για αύξηση 

των τιμών των αγαθών, τα αποτέλεσμα αυτής της απόφασης φαίνεται ότι θα είναι νέα 

μετακύλιση κόστους στους καταναλωτές από τις εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν 

υγραέριο, το κόστος των οποίων θα ανέβει. Και αυτό πέραν της απευθείας αύξησης 

που θα προκύψει για τους οικιακούς καταναλωτές που χρησιμοποιούν το υγραέριο 

για σκοπούς θέρμανσης.

Πέραν αυτών, με δεδομένο ότι οι Κύπριοι καταναλωτές αναμένουν και την αδειοδότηση 

των οχημάτων με υγραέριο, μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο η κίνηση αυτή, 

αφού φαίνεται ότι πριν ακόμα δοθούν οι πρώτες άδειες υπάρχει φορολογική αύξηση 

στο καύσιμο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κίνηση των οχημάτων αυτών. 

Καλούμε τους αρμόδιους να ξεκαθαρίσουν προς τους καταναλωτές εάν η αλλαγή 

αυτή του συντελεστή ΦΠΑ θα επηρεάσει και αυτές τις περιπτώσεις.

Θα πρέπει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την κίνηση της αυτή, η οποία αν μη τι άλλο 

έρχεται λίγο πριν οι καταναλωτές αρχίζουν να γεμίζουν τα ντεπόζιτα θέρμανσης τους 

με υγραέριο, δηλαδή σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένεται αυξημένη ζήτηση. 

20



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤIΟ ΤΎΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΣOΤΗΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ο ΚΣΚ θέλει να εκφράσει τον προβληματισμό και την ανησυχία του αναφορικά με το θέμα της εισαγωγής από τις κατεχόμενες περιοχές μεγάλων ποσοτήτων ντοματών, σε μια περίοδο που φαίνεται ότι η παραγωγή από τους ελληνοκύπριους παραγωγούς είναι μειωμένη.

Το πρόβλημα που υπήρχε ανέκαθεν με τα προϊόντα που περνούν από την πράσινη γραμμή παραμένει, αφού παρά το γεγονός ότι προϊόντα ελέγχονται και περνούν στις ελεύθερες περιοχές, δεν υπάρχουν σε κανένα ράφι, σε κανένα σημείο πώλησης. Οι ετικέτες σε όλα τα σημεία πώλησης υποδεικνύουν προϊόντα Ελληνοκύπριων παραγωγών και πουθενά δεν υπάρχουν τα προϊόντα των Τουρκοκύπριων παραγωγών. 
Οι ανησυχίες μας γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αφού δημοσιεύματα τόσο στον Τουρκοκυπριακό Τύπο (Κίπρις Ποστασί) αλλά και στον Ελληνοκυπριακό φαίνεται να επιβεβαιώνουν το θέμα.
Οι αναφορές στον Τουρκοκυπριακό τύπο μιλούσαν για επιβλαβή για την υγεία φυτοφάρμακα τα οποία βρέθηκαν σε ντομάτες που εισήχθησαν παράνομα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου από την Τουρκία, ενώ το άρθρο συνεχίζει λέγοντας ότι οι ποσότητες αυτές πέρασαν στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, ύστερα από άδεια που παραχωρήθηκε από το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο. Το χειρότερο είναι ότι γίνεται λόγος για τον εντοπισμό σε αυτά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, τα οποία είναι απαγορευμένα στην ΕΕ.

Την ίδια στιγμή οι αναφορές στον Ελληνοκυπριακό τύπου κάνουν λόγο για 16 τόνους ντομάτες οι οποίες εισήχθησαν μέσω της Πράσινης Γραμμής, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Καλούμε για άλλη μια φορά τους αρμόδιους να πάρουν όλα τα μέτρα που μπορούν, για να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Παράλληλα να γίνουν παραστάσεις ώστε τα μέτρα που μπορεί να πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής να είναι τέτοια που να επιτρέπουν καλύτερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο, πριν τα προϊόντα αυτά να περνούν στις ελεύθερες περιοχές. Πέραν αυτών σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η ιχνηλασιμότητα, ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιοι που έχει καταλήξει το κάθε προϊόν και να τιμωρούν όσους παραπλανούν τους καταναλωτές.

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής δεν μιλά για προϊόντα που παράγονται στην Τουρκία, αλλά προϊόντα τα οποία παράγονται στις κατεχόμενες περιοχές, άρα θα πρέπει να βρεθούν και οι τρόποι ώστε τα Τουρκικής προέλευσης προϊόντα να μην εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές, με δεδομένο πάντοτε ότι στη χώρα αυτή επιτρέπεται ακόμα η χρήση φυτοφαρμάκων τα οποία έχουν απαγορευτεί από την ΕΕ για λόγους προστασίας της υγείας του καταναλωτή. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα προϊόντα αυτά να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία κανενός καταναλωτή
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΛΤIΟ ΤYΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΨHΦΙΣΗ ΤΗΣ ΝEΑΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣIΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘEΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤHΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠH ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣIΑ

Ο ΚΣΚ θέλει να εκφράσει την απογοήτευση του σχετικά με την στάση των αρμοδίων στο θέμα της νέας νομοθεσίας 

για την Εξώδικη Επίλυση Διαφορών (ADR).

Η νομοθεσία που είχε ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή από το 2011, μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε 

αφού η συμμετοχή των εμπόρων ήταν απογοητευτική (λιγότερες από 5 εταιρείες έχουν εγγραφεί στον σχετικό 

κατάλογο) και επομένως δεν εξυπηρέτησε τους καταναλωτές οι οποίοι σε περίπτωση παραπόνου δεν είχαν άλλη 

επιλογή από το να σιωπούν. Τα δικαστήρια δεν προσφέρονται για επίλυση διαφορών για μικρά ποσά .Παρ’ όλα 

αυτά κανένας από τους αρμόδιους (Κυβέρνηση, Βουλή) δεν θέλησε να κάνει τις  αλλαγές που χρειάζονταν κατά 

την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Θεωρούμε ότι 4 χρόνια εμπειριών από την ψήφιση της προηγούμενης νομοθεσίας, κατά την διάρκεια των οποίων 

μόνο μια αίτηση καταχωρήθηκε, ήταν υπεραρκετά για να αντληθούν συμπεράσματα και να αρθούν οι αδυναμίες 

και οι ελλείψεις κατά την ψήφιση της νέας νομοθεσίας. Αντί αυτού εναρμονιζόμαστε με τα ίδια ακριβώς μέτρα 

προστασίας και μιλούν τώρα για την διόρθωση της προσεχώς! Η μόνη αλλαγή που έγινε ήταν η αύξηση του 

μέγιστου ποσού απαίτησης του καταναλωτή από τις 3000 σε 5000 Ευρώ.

Για άλλη μια φορά έχουμε εναρμονίσει την νομοθεσία μας με τον μικρότερο δυνατό βαθμό προστασίας του 

καταναλωτή, χωρίς να παραδειγματιζόμαστε από άλλες χώρες των οποίων η νομοθεσία διασφαλίζει μεγαλύτερη 

προστασία στον καταναλωτή. Ετσι χάσαμε μια θαυμάσια ευκαιρία να προσφέρομε στον καταναλωτή μια 

εναλλακτική, γρήγορη και φθηνή διέξοδο προκειμένου να βρει το δίκαιο του.

Θεωρούμε ότι ενόσω η νομοθεσία επιτρέπει στους εμπόρους να συμμετέχουν εθελοντικά, δεν θα υπάρχει η 

συμμετοχή που απαιτείται για να λειτουργήσει σωστά η νομοθεσία και αυτό είναι προφανές από τα πεπραγμένα 

των τελευταίων 4 ετών. Μια πιο αποτελεσματική νομοθεσία θα εξυπηρετούσε επίσης και σε διασυνοριακές 

διαφορές, με πολλαπλά οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την οικονομία.

Μερικές από τις εισηγήσεις που υπέβαλε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ήταν να ρυθμιστούν 

στη νομοθεσία και άλλοι τρόποι επίλυσης διαφορών, όπως εσωτερικοί μηχανισμοί στις επιχειρήσεις και η 

διαμεσολάβηση, η λειτουργία των οποίων όμως να εποπτεύεται .

Τα ποσά που προβλέπονται για να μπορεί να αιτηθεί ο καταναλωτής διαιτησία είναι αποτρεπτικά για προϊόντα αξίας 

μέχρι και €300, αφού ο καταναλωτής θα κληθεί να πληρώσει το ποσό των €90 για να αρχίσει η διαδικασία. Όσες 

φορές και εάν έχει τονιστεί από τον ΚΣΚ, τόσο προς την αρμόδια υπηρεσία τόσο και προς την Βουλή, καμία αλλαγή 

δεν έγινε, παρά το γεγονός ότι η Οδηγία είναι ρητά υπέρ της σχεδόν ανέξοδης για τον καταναλωτή διαδικασίας.

Θεωρούμε ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνουν έντονες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να 

αποτελεί ένα εργαλείο προστασίας του καταναλωτή και αποκατάστασης των δικαιωμάτων του. Η συμμετοχή των 

εμπόρων στον μηχανισμό είναι ανέξοδη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής της επιχείρησης και να 

αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όσους συμμετέχουν.

Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να πάρουν τα μηνύματα και να εφαρμοστεί σωστά 

επιτέλους η νομοθεσία που επιτρέπει στον καταναλωτή να διεκδικήσει εκτός δικαστηρίου τα δικαιώματα του.
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Η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro 
Payments Area – SEPA) αποτελεί την πλέον φιλόδοξη πρωτοβουλία 
στην ιστορία της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών, 
μετά την εισαγωγή του Ευρώ. 

Με την υλοποίηση του SEPA, πολίτες, επιχειρήσεις και άλλοι 
οικονομικοί παράγοντες, μπορούν να πραγματοποιούν και να 
εισπράττουν πληρωμές σε Ευρώ, από έναν και μόνο τραπεζικό 
λογαριασμό, είτε εντός των εθνικών τους συνόρων, είτε διασυνοριακά, 
έχοντας κοινούς βασικούς όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Την προώθηση της εφαρμογής του SEPA, έχει αναλάβει ο 
οργανισμός Euro Retail Payments Board (ERPB), ο οποίος προάγει 
την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής 
αγοράς πληρωμών σε Ευρώ στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, 
εξέδωσε σύσταση που απευθύνεται στις εθνικές κοινότητες SEPA, 
η οποία προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που χρήστες υπηρεσιών 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ SEPA

(IBAN DISCRIMINATION)

πληρωμών, δεν αποδέχονται μη εγχώριους λογαριασμούς IBAN 
κατά την δρομολόγηση ή τη λήψη πληρωμών σε Ευρώ, παραβιάζουν 
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 και υπόκεινται σε κυρώσεις. 
Η σύσταση αυτή εκδόθηκε κατόπιν εντοπισμού, ορισμένων 
περιπτώσεων από τον ERPB, διακρίσεων στον χειρισμό λογαριασμών 
πληρωμών IBAN (IBAN discrimination) (1).  

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), ως σύνδεσμος μεταξύ του ERPB 
και της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών (Εθν. ΕΠ) και ενεργώντας 
ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του SEPA στην Κύπρο, έχει 
ζητήσει από την Εθν. ΕΠ να ευαισθητοποιήσει τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, π.χ. παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και επιχειρήσεις που 
εκτελούν πληρωμές SEPA, για την πιο πάνω σύσταση και να τους 
υποδείξει τις νομικές συνέπειες που αφορούν μη συμμόρφωση τους. 
Επίσης, οι χρήστες/καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τα 
δικαιώματα τους σχετικά με τη μη διάκριση των λογαριασμών 
πληρωμών (IBAN discrimination).

«Το κείμενο θα αποτελεί ανακοίνωση της Κεντρική Τράπεζας της Κύπρου, ως σύνδεσμος
("liaison") μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών και τou Euro Retail Payments Board (ERPB)»
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Του Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 
Λέκτορα, Τμήμα Επιστήμης 
καιΤεχνολογίας Περιβάλλοντος
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μηχανής ενός αυτοκινήτου 
εκπέμπονται από την εξάτμιση του διάφορα αέρια που επηρεάζουν 
την υγεία μας αλλά και αέρια που επηρεάζουν το κλίμα. Στην ΕΕ 
οι μεταφορές ευθύνονται για το 20% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και από αυτές το 12% προέρχεται από την κίνηση με 
ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Έτσι μέσα στα πλαίσια των ευθυνών που ανάλαβε η ΕΕ για μείωση των 
ρύπων εκδόθηκε το 1999 η Οδηγία 1999/94 για την πληροφόρηση 
των καταναλωτών για την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων σε 
οχήματα που είναι προς πώληση ή μακρόχρονη ενοικίαση.
Μετά την έκδοση της βασικής Οδηγίας εκδόθηκαν και Κανονισμοί και 
τροποποιήσεις αλλά οι βασικές πρόνοιες της Οδηγίας απαιτούν όπως 
για τα καινούργια αυτοκίνητα:

1. Να αναρτάται στο αυτοκίνητο ενημέρωση για την κατανάλωση 
 σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τις εκπομπές ρύπων του 
 οχήματος.
2. Να εκδίδεται οδηγός από το κάθε κράτος με τουλάχιστο τα 10 
 καλύτερα αυτοκίνητα σε κατανάλωση και εκπομπές ρύπων.
3. Να αναρτώνται μεγάλες ανακοινώσεις – posters στις εκθέσεις 
 πώλησης αυτοκινήτων.
4. Να περιλαμβάνονται πληροφορίες για την κατανάλωση και τις 
 εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου σε όλες τις διαφημίσεις.
 Πέραν από την ενημέρωση των καταναλωτών η ΕΕ εφάρμοσε
 ακόμη 2 στρατηγικές.

Η πρώτη είναι μέσω συζήτησης και συμφωνίας με τις 
αυτοκινητοβιομηχανίες όσον αφορά χρονοδιαγράμματα και στόχους 
εκπομπών. Όσων κατασκευαστών ο στόλος των οχημάτων τους 
είναι εκτός συμφωνημένων προδιαγραφών πληρώνουν πρόστιμο.
Επειδή οχήματα εισάγονται και από άλλες χώρες η ΕΕ έχει καθορίσει 
ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπών. Για το 2015 το όριο είναι 130 
γρ διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο το οποίο αντιστοιχεί 
περίπου με κατανάλωση 5.6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ο στόχος 
αυτός φαίνεται να επιτυγχάνεται γιατί μετρήσεις που έγιναν για τα 
νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν το 2014 στην ΕΕ έδειξαν ότι ο μέσος 
όρος εκπομπών ήταν 123.4γρ/χμ.

Παράλληλα η ΕΕ έκδωσε και τον Κανονισμό 443/2009 σχετικά με τα 
πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά 

αυτοκίνητα βάζοντας έτσι επιπλέον περιορισμούς.
Το σύστημα βασίζεται πάνω στον αυτοέλεγχο των εταιρειών αλλά 
συχνά εμφανίζονται αναφορές στον τύπο όσον αφορά την ορθότητα 
τους ή ακόμη και ερωτηματικά αν το σύστημα που καθόρισε η ΕΕ για 
το μέτρημα της κατανάλωσης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
Με στόχο να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος 
της Ευρωβουλής αποφάσισε πρόσφατα να προωθήσει αλλαγές 
στο σύστημα όπως αλλαγές στο σύστημα μέτρησης κατανάλωσης 
βενζίνης που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

Τα πιο πάνω είναι σε επίπεδο ΕΕ. Το κάθε κράτος μέλος όμως 
εφαρμόζει περιορισμούς μέσω οικονομικών μέτρων για προώθηση 
οχημάτων με λιγότερους ρύπους όπως για παράδειγμα εκπτώσεις σε 
φορολογία, τέλη κυκλοφορίας και δωρεάν στάθμευση. 

Η προσπάθεια για να περιοριστούν οι ρύποι των οχημάτων θα 
συνεχίσει. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή οι παραδοσιακοί 
κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου θα φτάσουν στα όρια τους. Για 
αυτό σύντομα θα δούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε μεγάλη παραγωγή 
αλλά και οχήματα υδρογόνου.

Παράλληλα σε πάρα πολλές πόλεις στο εξωτερικό έχουν καθοριστεί 
περιοχές “χαμηλών ρύπων” όπου απαγορεύεται η είσοδος σε 
ρυπογόνα οχήματα, περιοχές όπου απαγορεύονται όλα τα αυτοκίνητα 
και περιοχές όπου για να εισέλθεις πρέπει να πληρώσεις. 

Η μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα στοιχίζει πολύ και στην τσέπη μας, 
και στην υγεία μας αλλά και στο περιβάλλον.

Το ποδήλατο και το περπάτημα που είναι χωρίς ρύπους και καίνε 
λίπος αντί καύσιμα μαζί με τις δημόσιες μεταφορές έχουν πλέον 
προτεραιότητα και στην Κύπρο έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε 
αυτό τον τομέα. 

Ο νόμος για την προώθηση του ποδηλάτου κάθεται στη Βουλή από το 
2011, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων έμεινε στα χαρτιά, το πρόγραμμα 
των δημόσιων μεταφορών έμεινε στάσιμο αλλά η κυβέρνηση βρίσκει 
λεφτά να σχεδιάσει και να κατασκευάσει δρόμους μέσα από πάρκα.

ΟΙ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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Του Μάριου Μαυρόγιαννου, 
Λειτουργού Τυποποίησης CYSΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΟΥ ISO 14001
ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   
Ένα από τα πλέον διάσημα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
έχει μόλις αναθεωρηθεί, με σημαντικές βελτιώσεις που το καθιστούν 
έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. 

Το ISO 14001:2015, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για ένα πρότυπο 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα 
πρότυπα παγκοσμίως και ένα επιχειρηματικό εργαλείο κλειδί για 
πολλούς οργανισμούς. Με περισσότερα από 300 000 εκδομένα 
πιστοποιητικά σε όλο τον κόσμο, κατατάσσεται πολύ ψηλά στην 
ατζέντα πολλών οργανισμών οι οποίοι αξιολογούν σημαντικά τις 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 

Η νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου έχει δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο 
του 2015 από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και ταυτόχρονα 
έχει υιοθετηθεί και δημοσιευτεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Τυποποίησης (CEN), ως ευρωπαϊκό. Από τον Οκτώβριο του 2015 θα 
δοθεί περίοδος προσαρμογής τριών (3) χρόνων και οι πιστοποιήσεις 
με την προηγούμενη έκδοση του προτύπου δεν θα ισχύουν από το 
Σεπτέμβριο του 2018. 

Η νέα έκδοση διασφαλίζει ότι το πρότυπο παραμένει σε επαφή με 
τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, ανταποκρινόμενο 
στις τελευταίες τάσεις, όπως η αυξανόμενη αναγνώριση από τις 
επιχειρήσεις της ανάγκης να ληφθούν υπόψη τόσο οι εσωτερικές 
όσο και οι εξωτερικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα τους, όπως είναι η κλιματική αστάθεια.    

Οι σημαντικές βελτιώσεις της νέας 
έκδοσης περιλαμβάνουν: 

• Νέα κοινή δομή, η οποία θα εφαρμοστεί σε όλα τα πρότυπα 
 συστημάτων διαχείρισης
• Μεγαλύτερη δέσμευση από τη διοίκηση
• Αυξημένη ευθυγράμμιση με την εταιρική στρατηγική 
• Ανάγκη επαγγελματικής επάρκειας
• Μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση σε 
 προληπτικές δράσεις
• Πιο αποτελεσματική επικοινωνία, μέσω επικοινωνιακής 
 στρατηγικής
• Ανάλυση κύκλου ζωής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια 
 ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, από το σχεδιασμό μέχρι το 
 τέλος του κύκλου ζωής

Καθώς το πρότυπο ISO 14001 φτάνει τα 20 χρόνια ζωής, η Anne-Ma-
rie Warris, Πρόεδρος της ISO/TC 207/SC1, της τεχνικής επιτροπής 
η οποία εκπόνησε το πρότυπο και ανέλαβε την αναθεώρηση του, 
θεωρεί ότι η νέα έκδοση θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
για 20 ακόμα χρόνια. 

«Το ISO 14001 έχει εκπληρώσει πολλές προσδοκίες τα τελευταία 20 
χρόνια, όπως στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν 
όλα τα περιβαλλοντικά τους ζητήματα με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. 
Η νέα αυτή έκδοση θα βοηθήσει στην ισχυρότερη ενσωμάτωση 
των περιβαλλοντικών ζητημάτων στο στρατηγικό σχεδιασμό των 
οργανισμών». 

Πέραν της περιβαλλοντικής προστασίας και συνείδησης που 
καλλιεργείται μέσω της εφαρμογής του ISO 14001, αυτό αποτελεί 
ταυτόχρονα και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι οργανισμοί 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο αυτό για να ξεχωρίσουν 
από τον ανταγωνισμό τους, και σε πολλές περιπτώσεις αυτό παρέχει 
και οικονομικό πλεονέκτημα βοηθώντας τους οργανισμούς να 
βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. 

Η αναθεώρηση του προτύπου ήταν έργο 121 εμπειρογνωμόνων, 
μελών της Διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ISO/TC 207/
SC 1 «Environmental development», τη γραμματεία της οποίας 
έχει ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης (BSI), και στην οποία 
εκπροσωπούνται κοινωνικοί εταίροι από 88 χώρες παγκοσμίως. 
Το νέο πρότυπο διατίθεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης του CYS.
  
Πηγή: ISO
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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 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΕΙ…
Με την ραγδαία αύξηση που παρατηρείται στα σημεία πώλησης νερού με 
κερματοδέκτη, αλλά και τις ποσότητες νερού που πωλούνται από τα σημεία 
αυτά, είναι καλό να έχουμε υπόψη μας κάποιες βασικές παραμέτρους για τη 
δική μας ασφάλεια και υγεία.

Η λειτουργία των μηχανών νερού με κερματοδέκτη διέπεται από τη νομοθεσία  
Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (διάθεση από 
βυτιοφόρα οχήματα και βυτία με κερματοδέκτες)/
Κ.Δ.Π 876/2004, ενώ υπάρχει και διαδικασία η οποία 
προβλέπει τι πρέπει να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται 
να τοποθετήσει τέτοιου είδους σημείο πώλησης νερού.

Για να διαθέτει νερό οποιοσδήποτε με βυτίο με 
κερματοδέκτη απαιτείται:

• Να κατέχει Άδεια από τον οικείο  Φορέα Ύδρευσης.
• Να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό από Δ.Ι.Υ. & Υ.Δ.Υ.  
•  Να κατέχει Μικροβιολογικές Αναλύσεις του 
 Νερού κάθε μήνα από Διαπιστευμένο Εργαστήριο
•  Να τηρεί σύστημα και διαδικασίες ασφάλειας, 
 υγιεινής  και ελέγχου HACCP
•  Να κατέχει Πιστοποιητικό Υγείας για το πρόσωπο 
 που ασχολείται με το γέμισμα του βυτίου.
•  Να τηρεί Μητρώο Μικροβιολογικών και χημικών 
 αναλύσεων για 3 τουλάχιστον έτη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρόσωπο που διαθέτει νερό 
κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των Κανονισμών 
είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε:
(α) Φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες
(β) Χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €3.417 ή 
και τις δύο ποινές μαζί.

Σύμφωνα με την νομοθεσία οι μηχανές αυτές θα πρέπει 
να επιθεωρούνται μια φορά το χρόνο και να τους 
εκδίδεται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες πιστοποιητικό 
καταλληλότητας, το οποίο και πρέπει να αναρτάται σε 
εμφανές σημείο πάνω στο βυτίο με κερματοδέκτη.  Πέρα 
από αυτό ο ιδιοκτήτης του βυτίου με κερματοδέκτη έχει την υποχρέωση 
να αναγράφει πάνω στο βυτίο ότι το νερό είναι πόσιμο, το όνομα της πηγής 
προέλευσης του νερού, το όνομα και το τηλέφωνο του. Θα πρέπει λοιπόν 
κάθε φορά που θα θέλουμε προμηθευτούμε νερό από βυτίο με κερματοδέκτη 
να ελέγχουμε ότι πράγματι υπάρχει ανανεωμένο το πιστοποιητικό και τα πιο 
πάνω. 

Η ποιότητα του νερού ελέγχεται από τους Υγειονομικούς Λειτουργούς τόσο 
του Κράτους όσο και των οικείων Δήμων, με δειγματοληπτικούς ελέγχους οι 
οποίοι γίνονται περίπου μια φορά το εξάμηνο. Τα δείγματα τα αναλύονται στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Άρα, εάν έχουμε παράπονο ή αμφιβολία για την 
ποιότητα το νερού ενός κερματοδέκτη μπορούμε να 
το καταγγείλουμε  τόσο στις Υγειονομικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Υγείας όσο και Υγειονομικές Υπηρεσίες 
των τοπικών αρχών,  οι οποίες θα διενεργήσουν τους 
απαραίτητους ελέγχους.

Είναι καλό να αποφεύγουμε να αγοράζουμε νερό από 
βυτία, των οποίων η όλη εικόνα και οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες δεν είναι ικανοποιητικές καθώς και όταν η 
βρύση του βυτίου είναι εκτεθειμένη και απροστάτευτη. 
Η έκθεση της βρύσης στον αέρα μπορεί και πάλι να 
προκαλέσει επιμόλυνση του νερού με την παρουσία 
μικροοργανισμών, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα στην υγεία μας. Πέραν αυτού, μια 
εκτεθειμένη βρύση μπορεί εύκολα να προσελκύσει 
κάποιο διψασμένο ζώο, πτηνό, ερπετό ή έντομο, 
ιδιαίτερα εάν υπάρχει και κάποια μικρή διαρροή.

Ο ΚΣΚ έχει προβεί σε μικροβιολογικές αναλύσεις 
πόσιμων νερών στο παρελθόν. Οι αναλύσεις είχαν 
γίνει από διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο με τη 
μέθοδο των ξαφνικών δειγματοληψιών. Η έρευνα ήταν 
στα πλαίσια ειδικού προγράμματος του ΚΣΚ και είχαν 
εξεταστεί πόσιμα νερά υδατοπρομήθειας, βυτίων με 
κερματοδέκτη, και εμφιαλωμένα νερά. Τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων σε νερά από βυτία με κερματοδέκτη 
προκάλεσαν τότε κάποιο προβληματισμό, κάποια από τα 
δείγματα τα αποτελέσματα τους ήταν εκτός ορίων.

Τέλος, να πούμε ότι το νερό υδατοπρομήθειας στην 
Κύπρο είναι υψηλού επιπέδου και πολύ λίγες είναι οι 
περιπτώσεις που το νερό αυτό σε κάποιες περιοχές 
κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλο, αρά παραμένει μια 
καλή λύση για το πόσιμο νερό που καταναλώνουμε 
καθημερινά, το οποίο είναι και φθηνότερο, ενώ 
μπορούμε πάντοτε να έχουμε και την επιλογή του 
εμφιαλωμένου νερού, το οποίο όμως είναι ακριβότερο.

Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ 
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