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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 περιοδικό μας θα εκδίδεται από τώρα και στο εξής τρείς φορές 
τον χρόνο και θα το έχετε στους υπολογιστές σας αρχές του μήνα. 
Αυτό είναι το τελευταίο τεύχος για το 2016 και καλύπτει την περίοδο 
Σεπτέμβρης-Δεκέμβρης.

Έχει οριστεί νέα Συντακτική Επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη για 
το περιεχόμενο και την έγκαιρη έκδοση του. Θα χαρούμε να έχουμε 
τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις για τον εμπλουτισμό του. Μη 
διστάσετε να μας τις πείτε χρησιμοποιώντας τον ειδικό σύνδεσμο που 
υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ή πατώντας εδώ.

Το καλοκαίρι πληθαίνουν τα παράπονα των καταναλωτών που 
σχετίζονται  με τις διακοπές τους είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. 
Για τα οργανωμένα ταξίδια έχει εκδοθεί νέα Οδηγία της ΕΕ, η οποία θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου  2018  και να αρχίσει να εφαρμόζεται από 
την 1η Ιουλίου 2018. Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες 19 και 20.

Μετά τις διακοπές όμως αρχίζουν και πάλι οι υποχρεώσεις μας. 
Και είναι πολλές. Εκτός από τις διαχρονικές όπως είναι τα δάνεια 
και τα άλλα έξοδα είναι και οι εποχιακές, όπως η έναρξη της 
σχολικής ή φοιτητικής χρονιάς. Επιπρόσθετα καταφθάνουν  και 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

πολλές ειδοποιήσεις για φόρους, τέλη, χρεώσεις, με καταληκτικές 
ημερομηνίες και προειδοποιήσεις για πρόσθετες επιβαρύνσεις αν 
δεν πληρωθούν έγκαιρα. Το θέμα αυτό απασχολεί τον Σύνδεσμο 
μας, γι αυτό το συζήτησε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων. Επειδή 
όμως χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, θα το συζητήσουμε και με 
αρμόδιους βουλευτές.
Τα προβλήματα των καταναλωτών είναι πολλά και εκτός των 
καθημερινών καταγγελιών και παραπόνων που παίρνομε στο 
τηλεφωνικό μας κέντρο και τα οποία προσπαθούμε να επιλύουμε 
προς όφελος του καταναλωτή, ο Σύνδεσμος μας καταβάλλει 
προσπάθειες για την βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου 
ώστε να μειώνονται όσο το δυνατό τα προβλήματα.

Εσείς, με τις δικές σας παρατηρήσεις, 
καταγγελίες, εισηγήσεις μας βοηθάτε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Φρύνη Μιχαήλ 
Πρόεδρος
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Οι καταναλωτές και πάλι στα θρανία

Της Μάρως Ρωσσίδου
Αντιπροέδρου του ΚΣΚ
Υπεύθυνης της Σχολής Καταναλωτών

Μια νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει για τους καταναλωτές! Είκοσι 
έξι χρόνια λειτουργίας της Σχολής Καταναλωτών του Κυπριακού 
Συνδέσμου Καταναλωτών συμπληρώνονται φέτος και ο Σύνδεσμος 
μας συνεχίζει να προσφέρει γνώση στους καταναλωτές, για να 
μπορούν να αντιμετωπίζουν τις προσκλήσεις της καθημερινότητας 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι εγγραφές στη Σχολή Καταναλωτών του ΚΣΚ με παραρτήματα 
σε Λευκωσία, Πάφο και Λάρνακα, άρχισαν και συνεχίζονται. Ο 
στόχος μας είναι να εγγραφούν και εκπαιδευθούν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι καταναλωτές. Πληροφορίες για τις εγγραφές στη 
Σχολή Καταναλωτών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΣΚ.

Οι εκπαιδευμένοι καταναλωτές μαθαίνουν καταναλωτικά θέματα 
που έχουν άμεση σχέση με την διατροφή και υγεία, την αγορά 
και κατανάλωση, την οικονομία, τη σωστή επιλογή προϊόντων. 
Μαθαίνουν για τους νόμους που υπάρχουν για προστασία τους και 
για τις υπηρεσίες που προσφέρονται σ' αυτούς. 
Έτσι μπορούν να αυτοπροστατεύονται, να απαιτούν τα δικαιώματα 
τους και να ασκούν τις υποχρεώσεις τους. 

Κατά την ετοιμασία του προγράμματος σεμιναρίων έχουμε υπόψη 
τι ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εκπαίδευση των 
Καταναλωτών, το οποίο όπως αναφέρει συγκεκριμένα:
''Η εκπαίδευση αυτή προσφέρει, στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, 
ένα συνεχές καλά καθορισμένο πρόγραμμα, ένα λογικό παιδαγωγικό 
σύστημα μιας ορισμένης διάρκειας και με επανάληψη μαθημάτων 
όπου είναι αναγκαίο, με στόχο να ενθαρρύνονται οι καταναλωτές 
να αποκτήσουν μια κριτική διάθεση και γνώσεις που επιτρέπουν να 
κάνουν μια λογική επιλογή μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών που τους 
προσφέρονται''. 

Είμαστε όλοι καταναλωτές γιατί δεν μπορούμε να υπάρχουμε 
χωρίς να καταναλώνουμε. Και ως καταναλωτές χρειαζόμαστε όλοι 
ενημέρωση και εκπαίδευση! 

Το πρόγραμμα της Σχολής Καταναλωτών βασίζεται σε ένα πλάνο, 
με μια γενική θεματική ενότητα, η οποία είναι διαφορετική κάθε 
χρόνο. Το πλάνο περιλαμβάνει 26 αυτοτελής θεματικές, πιο απλά 
περιλαμβάνει 26 ομιλίες, μια κάθε εβδομάδα, από αρχές Οκτωβρίου 
μέχρι τέλος Μαΐου.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η μέθοδος αυτή, η οποία προσφέρει 
ένα συνεχές πρόγραμμα διαρκείας ενός Ακαδημαϊκού έτους 
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναπτύσσουν κριτική διάθεση και 
να μπορούν να κάνουν σωστές επιλογές στην προσφορά προϊόντων 
και υπηρεσιών προς όφελος των ιδίων, της οικονομίας και του 
ευρύτερου περιβάλλοντος (φυσικού και κοινωνικού).

Ο ομιλητής παρουσιάζει το θέμα για το οποίο είναι αρμόδιος και 
ακολουθεί συζήτηση μεταξύ μαθητών και ομιλητή. Με αυτόν τον 
τρόπο ενδυναμώνεται η επιστημονική βάση του θέματος, το θέμα 
γίνεται πλήρως κατανοητό, οι δε μαθητές γίνονται ικανοί να θέτουν 
την θεωρία στην πράξη.

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 26 χρόνια, έτσι και φέτος τα μαθήματα/

διαλέξεις της Σχολής Καταναλωτών θα αρχίζουν τον Οκτώβριο. 
Στη Λευκωσία έχει καθοριστεί ήδη ότι οι διαλέξεις θα γίνονται 
κάθε Τρίτη από 5.30 - 7μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ 
για την Πάφο και τη Λάρνακα δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τα 
διαδικαστικά αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σχολή δίνει σε όλους όσοι παρακολουθήσουν 
ολόκληρο τον κύκλο των διαλέξεων δίπλωμα παρακολούθησης.

Μπορείτε να βρείτε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της Σχολής 
Καταναλωτών για την κάθε επαρχία στην ιστοσελίδα του ΚΣΚ από τις 
αρχές Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε και στο 700 
00 700 ή 99144661 (Κ. Μάρω Ρωσσίδου)
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Από τον Οργανισμό Ασφάλισης 
Υγείας*

Διάλεξη στη Σχολή Καταναλωτών Λευκωσίας 
για το Γενικό Σύστημα Υγείας ΓεΣΥ 

• Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ;  

Κύπριοι πολίτες οι οποίοι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες 
από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.  
Ευρωπαίοι πολίτες που διαμένουν και εργάζονται, ή έχουν αποκτήσει 
δικαίωμα μόνιμης διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας περιοχές. 
Πολίτες τρίτης χώρας  οι οποίοι  έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στις 
ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.  

• Ποιες υπηρεσίες υγείας προσφέρονται από το ΓεΣΥ;  

Φροντίδα υγείας που παρέχεται από ιατρούς σε περιβάλλον εξωτερικού 
ιατρείου 
Νοσοκομειακή περίθαλψη - Υπηρεσίες από τα Τμήματα Πρώτων 
Βοηθειών - Φάρμακα - Κλινικές  εργαστηριακές εξετάσεις - 
Υπηρεσίες υγείας από Νοσηλευτές, Κλινικούς Ψυχολόγους, Κλινικούς 
Διαιτολόγους, Φυσιοθεραπευτές, Μαίες, Εργοθεραπευτές και 
Λογοθεραπευτές - Υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά - 
Υπηρεσίες  ανακουφιστικής φροντίδας και ιατρικής αποκατάστασης 

• Ποιοι παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ;  

Παροχείς υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.   
Οι παροχείς υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ πληρούν ελάχιστες 
απαιτήσεις που αφορούν στα προσόντα, στην υποδομή και στον 
εξοπλισμό τους.  

• Πώς λαμβάνονται οι υπηρεσίες υγείας; 

Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες 
υγείας εφόσον πρώτα έχουν εγγραφεί σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού 
για ενήλικες ή για παιδιά, της επιλογής τους.  
Οι δικαιούχοι πλοηγούνται στο σύστημα  από τους Προσωπικούς Ιατρούς 
με την έκδοση παραπεμπτικού.   
Το παραπεμπτικό καθορίζει την ειδικότητα του παροχέα και ισχύει 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό 
επισκέψεων.  
Η επιλογή παροχέα γίνεται πάντα από τον ασθενή.   
Με το παραπεμπτικό ο ασθενής έχει τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενων 
επισκέψεων σε ένα ειδικό ή τη λήψη δεύτερης ιατρικής γνώμης από 
άλλο ειδικό ιατρό. 
Οι δικαιούχοι λαμβάνουν υπηρεσίες κλινικών εργαστηριακών εξετάσεων 
και φάρμακα με συνταγή ιατρού. 

“Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής του παροχέα 
υπηρεσιών υγείας (ιατρού, φαρμακοποιού, νοσηλευτηρίου, κ.α)” 

• Υπάρχει δυνατότητα απευθείας πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας;  

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας γίνεται μέσω του Προσωπικού Ιατρού.  
Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα απευθείας πρόσβασης 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
Επίσκεψη σε γυναικολόγους και μαιευτήρες από γυναίκες  που έχουν 
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους 
Επίσκεψη σε οδοντίατρους για παροχή προληπτικής οδοντιατρικής 
φροντίδας από παιδιά  μέχρι τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας 
τους 
Επίσκεψη στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών για ατυχήματα ή/και 
επείγοντα περιστατικά.  
Σε περίπτωση απευθείας πρόσβασης του δικαιούχου σε ειδικό ιατρό για 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πιο πάνω,  ο δικαιούχος καταβάλλει 
συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση. 

• Πώς χρηματοδοτείται το ΓεΣΥ;  

Το ΓεΣΥ χρηματοδοτείται από εισφορές. Είναι αλληλέγγυο αφού οι 
εισφορές γίνονται στη βάση των εισοδημάτων. Με αυτό τον τρόπο 
συνεισφέρουν όλοι και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτοί που τις έχουν 
ανάγκη, οι ασθενείς. 

“Το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας του ΓεΣΥ είναι ανεξάρτητο από 
την καταβολή εισφοράς”

Το ΓεΣΥ χρηματοδοτείται από εισφορές από το κράτος, τους εργοδότες, 
τους μισθωτούς, τους αυτοτελώς εργαζόμενους, τους συνταξιούχους 
και τους εισοδηματίες  
Η είσπραξη των εισφορών γίνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, το Τμήμα Φορολογίας και το Γενικό Λογιστήριο.  
Πέραν των εισφορών οι ασθενείς συμμετέχουν στο κόστος των 
υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν με μικρά ποσά συμπληρωμών κατά 
τη λήψη της υπηρεσίας.  

• Πώς διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής 
ποιότητας;  

Στο σχεδιασμό του ΓεΣΥ εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, 
όπως η εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, η εφαρμογή 
κατευθυντήριων οδηγιών, η χρήση ολοκληρωμένου συστήματος 
πληροφορικής, κ.α.   
Ο Προσωπικός Ιατρός  διατηρεί στενή και μακροχρόνια σχέση με τον 
ασθενή, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ιατρικό του φάκελο και 
προσφέρει αποτελεσματική φροντίδα.  Επίσης, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών, την προαγωγή της 
υγείας και την πρόληψη ασθενειών με την εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης και ανίχνευσης.  
Η εφαρμογή  κατευθυντήριων οδηγιών στοχεύει στη διασφάλιση 
ποιοτικών και επιστημονικά άρτιων υπηρεσιών υγείας. 
Το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής διασφαλίζει την 
αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των ασθενών από τους 
ιατρούς, τη γρήγορη εξυπηρέτηση, το συνεχή έλεγχο, την πρόληψη και 
τον εντοπισμό τυχόν περιπτώσεων απάτης ή κατάχρησης.

* Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) είναι Οργανισμός δημοσίου 
δικαίου και έχει την ευθύνη εφαρμογής και διαχείρισης του ΓεΣΥ.
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ασφάλεια των 
Τροφίμων
και τι μπορεί
να κάνει 
ο απλός 
καταναλωτής
Διάλεξη στην Σχολή Καταναλωτών

1. Εισαγωγή
Συχνά οι καταναλωτές γίνονται δέκτες συγκρουόμενων ή και 
αλληλοαναιρούμενων πληροφοριών  για τη σχέση μεταξύ διατροφής 
και υγείας. Για παράδειγμα, ένα τρόφιμο που συστήνεται αρμοδίως 
για κατανάλωση γιατί περιέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και είναι 
γενικά υγιεινό ως προς τη σύνθεσή του, μπορεί να πληροφορηθούμε 
ότι παρουσιάζει προβλήματα χημικής ή μικροβιολογικής ασφάλειας 
κάτω από ορισμένες συνθήκες. Π.χ. η κατανάλωση:

• φρούτων & λαχανικών είναι  υγιεινή, αλλά  περιέχουν νιτρικά ή 
φυτοφάρμακα
•  ξηρών  καρπών  που  είναι μεν ωφέλιμοι αλλά   μπορεί να έχουν  
αφλατοξίνες 
• σολομού ή άλλων ψαριών  πλούσιων σε ω-3 λιπαρά αλλά μπορεί 
περιέχουν υδράργυρο 

Mε τη ροή τέτοιων πληροφοριών, ο καταναλωτής αισθάνεται 
σύγχυση για θέματα σχετικά με  την ασφάλεια των τροφίμων και  τις 
διατροφικές του επιλογές .
 Μερικά συνήθη ερωτήματα που πηγάζουν από την ανασφάλεια που 
αισθάνεται ο καταναλωτής είναι τα ακόλουθα:

• Πώς μπορούμε να αισθανόμαστε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην 
ασφάλεια των τροφίμων; 
• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τα τρόφιμα, πότε εμφανίζονται, τι 
σημασία έχουν οι διάφορες - συχνά συγκρουόμενες -   πληροφορίες 
περί καταλληλότητας τροφίμων και τέλος τι μπορούμε οι ίδιοι να 
κάνουμε για την ασφάλεια της διατροφής μας; 
• Πώς θα μπορέσουμε να κρίνουμε, να αξιολογούμε και να 
αποδίδουμε  τη δέουσα σημασία στις πληροφορίες  που δεχόμαστε, 
ιδιαίτερα ενόψει των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται ή και της 
οικονομικής κρίσης και της παγκοσμιοποίησης  του εμπορίου;  
H απάντηση είναι ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να έχουν οι καταναλωτές 
επαρκή/ορθή και συστηματική ενημέρωση από αρμόδιους φορείς 
όπως: την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας  Τροφίμων,  την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή , τις Αρμόδιες Υπηρεσίες των Κρατών Μελών  της Ε.Ε. 
η άλλων χώρων ( π.χ. για την Κύπρο το Συμβούλιο Ασφάλειας 
Τροφίμων  στο οποίο συμμετέχουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας,  το Γενικό Χημείο του 
Κράτους) και  με τη  επιμόρφωση και  παρακολούθηση μαθημάτων 
από αρμοδίους.  Η ενημέρωση από  τους αρμόδιους φορείς, 
μπορεί να γίνεται  μέσω σχετικών ανακοινώσεων τους ή  μέσω της  
ιστοσελίδας  ή των   εκδόσεων τους. 

Mε αυτή  την διάλεξη  θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στον  
καταναλωτή μια πιο σφαιρική ενημέρωση για την ασφάλεια των 
τροφίμων, σε σχέση με την υγιεινή διατροφή, ώστε να μπορεί να έχει  
μια έγκυρη πληροφόρηση στα ζητήματα της ασφαλούς και υγιεινής 
διατροφής. 

Σημειώνεται τέλος ότι, πέραν της εμπλοκής των καταναλωτών, είναι 
συλλογική  ευθύνη του  Κράτους και των παραγωγών/ βιομηχάνων 
τροφίμων για σταθερή παροχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, 
μέσω των ελέγχων  και αυτοελέγχων που διενεργούν αντίστοιχα, 
σύμφωνα και με τις απαιτήσεις  της Νομοθεσίας της ΕΕ ,ώστε οι 
καταναλωτές να τρέφονται σωστά και υγιεινά.

2. Ορθές διατροφικές συνήθειες 
    
Tο διαιτολόγιό μας πρέπει να είναι ισοζυγισμένο και να περιέχει 
ποικιλία τροφίμων, ώστε να προσλαμβάνουμε όλα τα αναγκαία για 
τον οργανισμό μας συστατικά. Oι διατροφικές ανάγκες εξαρτώνται 
από την ηλικία, το φύλο, τη σωματική διάπλαση, το είδος της 
εργασίας, τις συνήθειες του ατόμου (άσκηση, ενασχολήσεις κλπ.), τις 
κλιματολογικές συνθήκες κ.ά. 

Tο διαιτολόγιό μας εξαρτάται επίσης από τις οποιεσδήποτε ιδιαίτερες 
ευαισθησίες  ή κατάσταση του οργανισμού μας π.χ. εγκυμοσύνη και 
της υγείας μας π.χ. αλλεργίες , διαβήτης, καρδιοπάθειες, νεφρική 
ανεπάρκεια, ορμονικές διαταραχές. 

Mια ορθή/υγιεινή  διατροφή περιλαμβάνει ποικιλία τροφίμων 
σε λογικές ποσότητες και ορθές αναλογίες που να περιέχουν 
οπωσδήποτε τις πιο κάτω ομάδες πολύτιμων τροφίμων:
• Δημητριακά, προϊόντα τους και πατάτες
• Λαχανικά και φρούτα
• Γάλα και γαλακτοκομικά
• Ψάρια, πουλερικά, κρέας και αυγά
• Ελαιόλαδο ( καλυτέρα  να αντικαθιστά και άλλα λάδια)

Ως ορθή επιλογή διαιτολογίου προτείνεται σήμερα από ειδικούς 
μια πυραμίδα διατροφής προσαρμοσμένη στις παραδοσιακές 
μεσογειακές συνήθειες- την  Μεσογειακή  Δίαιτα .

Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής 
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
3.  H ασφάλεια των τροφίμων
Aσφάλεια των τροφίμων είναι η απαλλαγή τους από μικροβιολογικούς, 
χημικούς, ή φυσικούς κινδύνους και η εύλογη βεβαιότητα ότι η 
κατανάλωσή τους δε θα προκαλέσει βλάβη ή ζημιά στον άνθρωπο.
Βασική Νομοθεσία της Ε.Ε. για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ο 
Κανονισμός 178/2002. 

H ασφάλεια των τροφίμων διασφαλίζεται με την απουσία:

• χημικών ουσιών σε ποσότητες που μπορεί να προκαλέσουν 
άμεσα ή μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας στον καταναλωτή- 
χημική ασφάλεια,
• παθογόνων μικροοργανισμών (ή των τοξινών τους) που 
μπορεί να προκαλέσουν από απλές αδιαθεσίες μέχρι και θανάτους 
-μικροβιολογική ασφάλεια,
• βιολογικών μορίων/μακρομορίων, που μπορεί να προκαλέσουν 
άμεσα ή μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας π.χ. γενετικό υλικό 
(DNA) με απαγορευμένες γενετικές τροποποιήσεις σε γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα ( ΓΤΟ) ή  παρουσία αλλεργιογόνων 
συστατικών (πρωτεϊνών)         -βιολογική ασφάλεια. 
• φυσικών κινδύνων  π.χ. παρουσία  ξένων σωμάτων  - φυσική 
ασφάλεια.

Η χημική ασφάλεια των τροφίμων ( πρόσθετα, ρυπαντές, 
φυτοφάρμακα κ.α.)   μας απασχολεί συνήθως  περισσότερο,   γιατί 
συνδέεται πολλές φορές με ανθρωπογενείς δραστηριότητες  και με 
την ρύπανση του περιβάλλοντος, 
Για αυτό  σε αυτή  την διάλεξη  θα αναφερθούμε στο τι μπορούν να 
εφαρμόσουν  οι καταναλωτές για να μειώσουν την έκθεση μας μέσω 
διατροφής σε χημικούς κ.α. κινδύνους.

4. Οδηγίες προς τους καταναλωτές για 
πρόληψη/μείωση των χημικών κινδύνων
• Επιλέγετε τρόφιμα, κοιτάζοντας την σήμανση τους,  με όσο 
το δυνατό λιγότερα πρόσθετα «Ε», π.χ. χημικά συντηρητικά και 
χρωστικές ουσίες , ιδιαίτερα για τα παιδιά.
• Αυτό βασίζεται στην αρχή προφύλαξης! Πρέπει βεβαίως να  
γνωρίζετε ότι για τα πρόσθετα τροφίμων υπάρχουν κατάλογοι 
επιτρεπομένων πρόσθετων και   αυστηροί   περιορισμοί στη χρήση 
τους, οι οποίοι καθορίζονται από τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και η τήρησή τους ελέγχεται από τις   Αρμόδιες Αρχές.
• Όταν ψωνίζετε να προσέχετε τα πρόσθετα  με αρ. E102, E104, 
E110, E122, E124, E129 (Southampton Colours) διότι μπορεί να 
επηρεάσουν την   κινητικότητα και την   συγκέντρωση των παιδιών!
 • Μην τρώτε και μη μαγειρεύετε άπλυτα λαχανικά και όσπρια και 
μην τρώτε άπλυτα φρούτα.
• Πλένετε καλά τα λαχανικά και φρούτα με  νερό  με  1-2 σταγόνες 
υγρό σαπούνι  ιδιαίτερα τα φυλλώδη λαχανικά   και μετά  καλό 
ξέβγαλμα με νερό  και λίγο ξύδι. Έτσι, μειώνετε τους περιβαλλοντικούς 
κ.α. χημικούς  ρύπους (μόλυβδος, υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
κ.ά.) που έχουν επικαθίσει στην επιφάνειά τους, καθώς και τους 
μικροβιολογικούς κινδύνους.
• Όταν κάνετε σαλάτες, καλό είναι αφού πλύνετε τα λαχανικά 
όπως πιο πάνω, να χρησιμοποιείτε ποικιλία λαχανικών διαφόρων 
χρωμάτων και κατά προτίμηση λιγότερα πράσινα φυλλώδη, τα οποία 
βιοσυγκεντρώνουν περισσότερα νιτρικά κ.α. ρυπαντές. Έτσι αφενός 
μεν μειώνετε την πρόσληψη των ρυπαντών αυτών, αφετέρου δε 
παίρνετε ποικιλία ωφελίμων συστατικών/ βιταμινών, φυσικών 
αντιοξειδωτικών,     ιχνοστοιχείων κ.ά.
• Να αποθηκεύετε τους ξηρούς καρπούς και τα δημητριακά σε 
δροσερό και ξηρό μέρος και να απορρίπτετε τα ελαττωματικά διότι 
μπορεί να περιέχουν αφλατοξινες ή άλλες μυκοτοξίνες.
 • Προτιμάτε να μαγειρεύετε τα φαγητά στο σπίτι, έτσι ελέγχετε 
καλυτέρα τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε,  με ιδιαίτερη προσοχή  
στη διατροφή των παιδιών σας

• Όταν ψήνετε τα τρόφιμα σας, να ψήνετε καλά το φαγητό και στο 
εσωτερικό του  για μείωση των μικροβιολογικών κινδύνων, αλλά να 
μην  τα βαρυψήνετε  / βαρυτηγανίζετε, για να αποφεύγετε/ μειώνετε 
το σχηματισμό επικινδύνων ουσιών όπως το ακρυλαμίδιο  στις 
τηγανισμένες πατάτες, τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες 
στις σούβλες κ.ά. 
• Όταν καταναλώνετε ψάρια επιλέγετε συχνότερα  τα μικρότερα 
και λιγότερο λιπαρά ψάρια, τα οποία  κατά κανόνα βιοσυσσωρεύουν  
λιγότερους χημικούς ρυπαντές,  όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες και 
PCBs.
• Όταν ετοιμάζετε ψαρικά  ή άλλα ζωικά τρόφιμα για μαγείρεμα, 
καλύτερα να αφαιρείτε τα εντόσθια,, συμπεριλαμβανομένου του 
μελανιού των σουπιών, διότι σε αυτά βιοσυσσωρεύονται βαρέα 
μέταλλα κ.ά. τοξικές ουσίες, όπως υπολείμματα κτηνιατρικών 
φαρμάκων.
• Αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων και πόσιμου νερού με 
ασυνήθιστη οσμή, γεύση ή χρώμα.
• Όταν αγοράζετε μαγειρικά κ.α. σκεύη κ.α. υλικά που προορίζονται 
για επαφή με τρόφιμα, πρώτα επιλέγεται κατά το δυνατό προϊόντα 
ανεγνωρισμένης μάρκας και προτιμάτε να φυλάγετε τα τρόφιμα σας 
σε γυάλινα δοχεία, ή ανοξείδωτα stainless steel 18/8, λιγότερο τα 
πλαστικά που να έχουν το κατάλληλο σύμβολο.
• Χρησιμοποιείτε  τα σκεύη για τρόφιμα  σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης τους και για τα τρόφιμα για τα οποία προορίζονται, όπου 
υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις.
• Προσοχή στα πολύ φθηνά προϊόντα, π.χ. καλλυντικά, παιδικά 
παιχνίδια, ιδιαίτερα τα μαλακά πλαστικά παιδικά παιχνίδια από PVC, 
που δυνατόν να τοποθετηθούν στο στόμα, διότι μπορεί να περιέχουν 
απαγορευμένους φθαλικούς εστέρες!.
• ΤΕΛΟΣ οι έγκυες γυναίκες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα 
τη διατροφή τους! πέραν του  ότι πρέπει να τρέφονται υγιεινά να 
προσέχουν και την έκθεση τους στα φυτοφάρμακα ( π.χ. κατά τους 
ψεκασμούς) και άλλες τοξικές ουσίες π.χ. μέσω του καπνίσματος!  
• Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος  για το έμβρυο ιδιαίτερα κατά τους 
πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης (στάδιο της οργανογένεσης) καθώς 
και για τα  βρέφη και παιδιά που βρίσκονται σε συνεχή  ανάπτυξη, 
είναι πολύ πιο ευάλωτα! 

Όλοι οι πάνω χημικοί  κ.α. κίνδυνοι διέπονται από σχετική Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία, ελέγχονται από τις Αρμόδιες Αρχές και οι συμβουλές 
στηρίζονται σε σχετικά ευρήματα από πολυετή προγράμματα 
ελέγχου που διενεργούνται  , λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές 
γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας  Τροφίμων 
καθώς και αποτελέσματα ερευνητικών έργων.

Ως καταναλωτές μπορούμε  με τις ενσυνείδητες επιλογές μας να 
κάνουμε πολλά για την υγιεινή και ασφαλή διατροφή μας!

Βιβλιογραφία 
1.  Ιστοσελίδα Γενικού Χημείου του Κράτους: http://www.moh.gov.
cy/moh/sgl/sgl.nsf/dmlpublications_main_gr/dmlpublications_
main_gr?OpenDocument
2. Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας  Τροφίμων  ( European 
Food Safety Authority- EFSA) : https://www.efsa.europa.eu/
3. Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής  Επιτροπής: http://ec.europa.eu/food/in-
dex_en.htm

Δρ. Ελένη Ιωάννου-Κακούρη
τ.  Πρώτη Χημικός
Γενικό Χημείο του Κράτους
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Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚ

ΒΟΥΛΗ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

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

Θέμα:

1) Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016
2) Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση 
Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες) 
Κανονισμοί του 2014
3) Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση 
Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμοί του 
2014

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και 
αφορούσε σειρά τροποποιήσεων στους σχετικούς κανονισμούς και 
τη νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαδικασία αδειοδότησης 
των τεχνικών που θα προβαίνουν στους ελέγχους που προνοεί η 
νομοθεσία. 

Θέση του ΚΣΚ, η οποία κατατέθηκε 
γραπτώς μετά την πρώτη συζήτηση του 
θέματος είναι: 
«Θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις που προωθεί η Υπηρεσία ενέργειας είναι 
γενικά προς την ορθή κατεύθυνση.

Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει αυξημένο 
κόστος στους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους οικιακούς,  οι οποίοι 
επηρεάζονται. Για το θέμα αυτό καθοριστικό ρόλο θα παίξει η συχνότητα 
των ελέγχων και επιθεωρήσεων, ιδιαίτερα στα συστήματα θέρμανσης, 
τα οποία αφορούν μεγαλύτερο αριθμό υποστατικών.

Πέραν αυτού, η όλη συζήτηση μας δίνει την ευκαιρία να επαναφέρουμε 
το θέμα της ενεργειακής απόδοσης των οικιστικών μονάδων και της 
πραγματικής αξίας του 
«πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» για τον τελικό καταναλωτή.

Στη περίπτωση καινούργιας κατοικίας, το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον 
μελετητή του εργολάβου/εταιρείας ανάπτυξης γης κατά τον σχεδιασμό 
της οικίας στη βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και υποβάλλεται προς 
την αρμόδια αρχή για έκδοση άδειας οικοδομής. Ο βαθμός ενεργειακής 
απόδοσης που καθορίστηκε στο πιστοποιητικό κατά τον σχεδιασμό και 
υποβλήθηκε για έκδοση άδειας οικοδομής, πρέπει να επαληθεύεται 
πριν την παράδοση της στον αγοραστή  και πριν την έκδοση του 
«πιστοποιητικού τελικής έγκρισης» από ανεξάρτητο μελετητή. Η 
επαλήθευση του τελικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στη 
περίπτωση υφιστάμενης κατοικίας που ανακαινίζεται από εργολάβο 
ή υφιστάμενης που διατίθεται προς πώληση, θα πρέπει να γίνεται 
επίσης  από ανεξάρτητο μελετητή και όχι τον μελετητή του εργολάβου. 
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Θεωρούμε ότι η επαλήθευση της ορθότητας των υπολογισμών μετά 
την αποπεράτωση των εργασιών, είναι πολύ σημαντική ούτως ώστε ο 
καταναλωτής να γνωρίζει ότι αυτό που παραλαμβάνει είναι αυτό για το 
οποίο έχει πληρώσει. 

Οι καταναλωτές/αγοραστές  που έρχονται σε συμφωνία με εργολάβους 
και/ή εταιρείες ανάπτυξης, καλούνται να πληρώσουν αυξημένο κόστος 
για υλικά, στη βάση των οποίων επιτυγχάνεται ο βαθμός ενεργειακής 
απόδοσης που θα συμφωνηθεί και ο οποίος σύμφωνα με την 
υφιστάμενη  νομοθεσία πρέπει να είναι τουλάχιστο Β. 

Η θέση του ΚΣΚ είναι ότι ο νομοθέτης πρέπει να μεριμνήσει εν τη 
σοφία του, όπως  καθορίσει τη διαδικασία επαλήθευσης στη βάση της 
οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να διεκδικήσει διορθωτικά μέτρα, 
αποζημιώσεις ή άλλη θεραπεία για διασφάλιση των δικαιωμάτων του 
που πηγάζουν από τα συμφωνηθέντα και για αποφυγή έκθεσης του 
έναντι του νόμου με τη  μη συμμόρφωση του με τις σχετικές πρόνοιες.»  

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 της φόρμουλας υπολογισμού του τέλους 
ΑΠΕ, που πληρώνουν οι καταναλωτές στην λογαριασμό της ΑΗΚ, με 
πρόσθετη αύξηση για κάλυψη των αναγκών του ταμείου για το 2016.

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

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

Ως ΚΣΚ εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας αναφορικά με τις 
προτάσεις του ΥΕΕΒΤ για την επίλυση των θεμάτων βιωσιμότητας του 
Ταμείου ΑΠΕ, τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο με την αύξηση 
του τέλους για ΑΠΕ, δηλαδή χρεώνοντας απλά τους καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, δεν μπορεί να δίνεται ως δεδομένο ότι τα προβλήματα 
στο ταμείο προήλθαν από τη μείωση της κατανάλωσης όσο και από 
τη μείωση της τιμής των καυσίμων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και τα συμβόλαια τα οποία καλείται να πληρώνει το ταμείο, στα 
οποία οι τιμές που δίνονται σε παραγωγούς μέσω ΑΠΕ είναι μέχρι και 
διπλάσιες από την τιμή παραγωγής της ΑΗΚ με συμβατικά καύσιμα.

Θέση μας είναι επίσης ότι η Επιτροπή σας θα πρέπει να προσπαθήσει 
να λύσει το όλο θέμα στη ρίζα του και να ζητήσει όπως οι αρμόδιοι 
επαναδιαπραγματευθούν τους όρους των συμβολαίων αυτών, η 
πληρωμή των οποίων ουσιαστικά τιμωρεί τους καταναλωτές, επειδή 
έτυχε οι τιμές των καυσίμων να είναι χαμηλές, αλλά και επειδή κατάφεραν 
αρκετοί από αυτούς να επιδείξουν περιβαλλοντική συνείδηση και να 
μειώσουν της κατανάλωση τους, για να μην αναφέρουμε και αυτούς 

που υποχρεωτικά μείωσαν την κατανάλωση τους λόγω μειωμένων 
οικογενειακών εισοδημάτων.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι καταναλωτές για να κερδίσουν σε θέματα 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καλούνται να πληρώνουν 
ακριβότερες ηλεκτρικές συσκευές, αποδοτικότερες ενεργειακά, καθώς 
και ότι οι μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού και παράλληλα των 
καυσίμων, δεν έχουν εμφανιστεί στην αγορά υπέρ των καταναλωτών, 
ενώ οι αυξήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος το πιθανότερο είναι να 
μετακυλιστούν στους καταναλωτές, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες 
περιπτώσεις στην Κύπρο.

Εξάλλου, φέτος καλούμαστε να καλύψουμε ως καταναλωτές και τις 
αποκοπές που έγιναν από τους παραγωγούς ΑΠΕ κατά το 2015, με 
σκοπό και πάλι την κάλυψη των αναγκών του ταμείου των ΑΠΕ, πράγμα 
για το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε και πέρυσι, αφού ουσιαστικά το όλο 
ποσό και πάλι θα μετακυλιόταν στον καταναλωτή, πράγμα για το οποίο 
επαληθευόμαστε φέτος.

Η φόρμουλα που προτείνει το ΥΕΕΒΤ  και η οποία προνοεί ότι το τέλος 
θα εξαρτάται απόλυτα από το σύνολο των εξόδων του ταμείου, το οποίο 
θα ισοζυγίζει μέσω της εισφοράς του καταναλωτή δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους, ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα υπολογίζονται όλα τα ποσά 
στην αρχή του χρόνου μαζί με τους προϋπολογισμούς του ταμείου, 
γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει να ληφθούν υπόψη πιθανές μειώσεις 
ή αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ή της κατανάλωσης ενέργειας 
και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τα έσοδα του ταμείου στη 
σημερινή του μορφή.

Θα πρέπει όλοι μας να έχουμε ως άξονα και ως αφετηρία για την όποια 
συζήτηση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, αλλά 
και για άλλες χρήσεις ΑΠΕ, ότι αυτά πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή 
κάτω από την γενική αρχή ότι αυτά είναι για να εξυπηρετούν τους 
καταναλωτές και το περιβάλλον και όχι για να επιβαρύνουν επιπλέον 
τους καταναλωτές.

Θεωρούμε ότι η κάλυψη των αναγκών του ταμείου μέσω των 
εισπράξεων από την πώληση των δικαιωμάτων ρύπων θα είναι μια 
καλή λύση προσωρινά για το όλο ζήτημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η 
επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων, τα οποία ουσιαστικά έδωσαν 
μηδενικό ρίσκο σε εταιρείες οι οποίες θεωρητικά επένδυσαν στην 
Κύπρο και στις ΑΠΕ, με εγγυημένες τιμές και εισπράξεις από τους 
καταναλωτές. 

Τέλος, θεωρούμε ατυχείς τις συγκριτικές αναφορές με την Γερμανία και 
το ύψος του Τέλους ΑΠΕ στη χώρα αυτή, η οποία ουδεμία σχέση έχει με 
τις συνθήκες, μέγεθος και μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με την Κύπρο.»
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Συναντήσεις
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών είχε, την τετραμηνία που 
πέρασε, συναντήσεις με αρμόδιους φορείς για συζήτηση θεμάτων 
που αφορούν τους καταναλωτές. 

Οι πιο σημαντικές ήταν οι συναντήσεις:

• Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, 
ΠΑΣΥΔΥ). 
Οι συναντήσεις έγιναν σε επίπεδο Προέδρου με Γενικούς Γραμματείς, 
ξεχωριστά και σε αυτές συζητήθηκαν οι πιθανοί άξονες συνεργασίας 
των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον ΚΣΚ, ώστε να βελτιωθεί 
η κοινή δράση τους, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών για τον 
κύπριο καταναλωτή.

Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον ορισμό ομάδας 
εργασίας η ο οποία εντός Σεπτεμβρίου του 2016 θα προχωρήσει στην 
μελέτη των διαφόρων θεμάτων και τον καθορισμό κοινής δράσης, 
ώστε να δοθεί περισσότερη έμφαση σε θέματα που αφορούν τους 
καταναλωτές στην Κύπρο.

Η Πρόεδρος του ΚΣΚ δήλωσε σχετικά με το θέμα, μετά την 
ολοκλήρωση των πιο πάνω συναντήσεων: «Ο ΚΣΚ και οι 
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, ιδιαίτερα αυτές που μετέχουν στη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών, μπορούν βελτιώνοντας 
της μεταξύ τους συνεργασία να πετύχουν πολλά αναφορικά με την 
προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο. Αυτός είναι ο στόχος μας 
και για το λόγο αυτό αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε να 
ανοίξει ο δρόμος για πιο συντονισμένη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών.»  

• Με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε μια συνάντηση 
στην οποία συζητήσαμε και ψάξαμε κοινούς άξονες δράσεις σε 
θέματα όπως ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής και τους πιθανούς 
τρόπους συνεργασίας ώστε να γίνονται περισσότερες αναλύσεις 
τροφίμων που περνούν μέσω της Πράσινης Γραμμής στις ελεύθερες 
περιοχές. Το τομέα των εθελοντών, με τον ΚΣΚ να δίνει ευκαιρίες 
για πρακτική εξάσκηση σε τομείς δράσης του που ενδιαφέρουν τους 
φοιτητές. Ερευνητικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα έρευνα 

για τα προβλήματα/προτεραιότητες  καταναλωτών. Συνδιοργάνωση 
Ημερίδας για την ασφάλεια τροφίμων, η οποία τελικά υλοποιήθηκε 
στις 31/5/2016, υπό τον τίτλο «Ασφάλεια Τροφίμων και άλλων 
Καταναλωτικών Αγαθών».

• Με  την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας 
Καταναλωτών, για θέματα που αφορούν στην τροποποίηση του 
περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και 
των Συναφών Εγγυήσεων Νόμου, ο οποίος με βάση τα στοιχεία του 
τηλεφωνικού κέντρου του ΚΣΚ, απασχολεί το 40% των παραπόνων 
που λαμβάνουμε ετησίως. Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων 
και εισηγήσεων, για τις αλλαγές τις οποίες θεωρούμε ότι θα πρέπει 
να γίνουν στη νομοθεσία, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να βρουν 
το δίκαιο τους και να μην βρίσκουν εμπόδια, όπως η συχνή πρόφαση 
των πωλητών για ζημιές στις συσκευές από υγρασία.

• Με τον κο Αλέξη Γαλανό, Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων 
με τον οποίο συζητήσαμε θέματα όπως οι χρεώσεις διαφόρων 
φορολογιών και τελών και η δυνατότητα εξόφλησης με δόσεις. Το 
πρόβλημα που δημιουργείται για όσους επιθυμούν να πληρώσουν 
μέσω JCC, αφού η τελευταία ημερομηνία πληρωμής μέσω αυτού 
του συστήματος δεν είναι η ίδια με την προθεσμία εξόφλησης στο 
ταμείο. Επιπλέον ζητήσαμε τη μη ταυτόχρονη αποστολή όλων των 
χρεώσεων, αφού αυτό είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που 
έχει να αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό στους τελευταίους τρεις μήνες 
του χρόνου. Το θέμα της επιβολής προστίμου ύψους 10% αλλά και η 
τελική ημερομηνία εξόφλησης που ορίζεται στις 31/12 κάθε έτους, 
ήταν επίσης θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση μας αυτή. Για 
τα θέματα αυτά ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων συμμερίστηκε 
τις θέσεις και τις ανησυχίες του ΚΣΚ, αλλά τόνισε ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει άμεσα κάτι, αφού είναι θέματα που 
απορρέουν από την υφιστάμενη νομοθεσία, στην οποία θα πρέπει να 
γίνουν τροποποιήσεις.

Πέραν των θεμάτων των φορολογιών και των τελών συζητήσαμε το 
θέμα της άδειας κατοχής σκύλου και τα ανταποδοτικά οφέλη που θα 
πρέπει να έχουν οι καταναλωτές από αυτό το τέλος που εισπράττουν 
οι δήμοι. Θέματα όπως κάδη για απορρίμματα σκύλων και άλλα 
παρόμοια είναι θέματα που θα πρέπει να ρυθμίζονται στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό από τους δήμους. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε 
τη συμφωνία του Προέδρου της Ε.Δ με τη θέση του ΚΣΚ.

Επιπλέον, θέσαμε θέματα που άπτονται της υγείας των καταναλωτών 
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όπως οι πλανόδιοι πωλητές τροφίμων, ποτών και οι τρόποι 
ελέγχου και αδειοδότησης τους, οι χρεώσεις υδατοπρομήθειας 
και αποχετευτικού με τις πολλές και διαφορετικές χρεώσεις που 
συναντούμε σε παγκύπρια βάση μεταξύ δήμων και κοινοτήτων, 
με αμεσότερο θέμα την ανάγκη διαφάνειας του υπολογισμού των 
χρεώσεων. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, το ύψος των χρεώσεων 
των σκυβάλων αλλά και η θέση του ΚΣΚ για επιστροφή των 
υπερχρεώσεων στους λογαριασμούς των καταναλωτών και τέλος η 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και οι τρόποι ελέγχου της σωστής 
εφαρμογής της νομοθεσίας συζητήθηκαν, σε κλίμα κατανόησης, με 
τον Πρόεδρο της Ε.Δ να μην διαφωνεί με τις θέσεις του ΚΣΚ, αλλά να 
παραμένει σε κάποια σημεία ως δυσκολία το θέμα των νομοθεσιών 
και των τροποποιήσεων που χρειάζονται για να εξυπηρετούν 
καλύτερα τους καταναλωτές/δημότες.

• Με τον Υπουργό Υγείας όπου ζητήσαμε να ενημερωθούμε γιατί 
τα Προβλήματα Λειτουργίας Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και Σχέδιο 
Δράσης του Υπουργείου Υγείας για την Βελτίωση τους,  το ΓΕΣΥ, 
τις Τιμές Φαρμάκων, το ΣΑΤ και τη μετεξέλιξη του σε Ενιαία Αρχή 
Ασφάλειας Τροφίμων. 

Οι θέσεις του Υπουργού στα θέματα που θέσαμε είναι οι 
ακόλουθες:

1. Προβλήματα δημόσιων νοσηλευτηρίων:

1.1. Καθυστερήσεις στις εγγραφές ασθενών. Προωθείται νομοθεσία 
ώστε να μηχανογραφηθεί το σύστημα εγγραφής. Υπολογίζεται ότι θα 
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου και ότι θα διευκολύνει πολύ 
τις εγγραφές.
 1.2. Υπέρμετρη χρέωση από ιδιώτες γιατρούς με τους οποίους 
συμβάλλεται το Υπουργείο. Διευκρίνισε ότι το Υπουργείο συμβάλλεται 
με αριθμό ιδιωτών γιατρών για κάθε ειδικότητα και συμφωνείται η 
αμοιβή. Ο κατάλογος των γιατρών αυτών αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου. Ο δικαιούχος ασθενής δεν θα πληρώσει οτιδήποτε 
αν θα πάει σε ένα από αυτούς. Αν όμως επιλέξει να πάει σε άλλον 
τότε θα πληρώσει τη διαφορά. Διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να 
ενημερωθούν οι πολίτες. Ο ΚΣΚ θα συνδέσει την ιστοσελίδα του με 
το κατάλληλο τμήμα της ιστοσελίδας του Υπουργείου.

2. Δόθηκαν στους αρχηγούς κομμάτων τα δύο νομοσχέδια, 
της αυτονόμησης δημόσιων νοσηλευτηρίων και του ΓΕΣΥ και 
αναμένονται απόψεις μέχρι τέλος Αυγούστου. Τα νομοσχέδια θα 
προωθηθούν μαζί.
 2.1. Αυτονόμηση: Προβλέπεται η δημιουργία Οργανισμού 
Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, δημοσίου δικαίου, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος για την διαχείριση όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 
Το κάθε νοσηλευτήριο θα έχει προσοντούχο διευθυντή, λογιστήριο 
και προϋπολογισμό, ο οποίος θα χρηματοδοτείται από Ταμείο που 
θα δημιουργηθεί στον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας, από εισφορές 
πολιτών και του κράτους. Το κόστος των δημόσιων νοσηλευτηρίων 
υπολογίζεται σήμερα σε Ε.435 εκ.
 2.2. ΓΕΣΥ: Θα υπάρχουν υπηρεσίες όπως πχ οδοντιατρικές, 
ψυχιατρικές που δεν θα καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. Γι αυτές καθώς και 
για αναβάθμιση υπηρεσιών , οι πολίτες μπορούν να κάνουν ιδιωτικές 
ασφάλειες. Υπολογίζεται ότι το ΓΕΣΥ θα εφαρμοστεί σταδιακά 
αρχίζοντας με την παροχή φαρμάκων και πλήρως μέχρι το 2020. Η 
εισφορά των πολιτών θα είναι 2,85% επί των απολαβών, σύν χαμηλό 
τέλος Ε.5 για κάθε υπηρεσία.

3. Τιμές φαρμάκων: Ο Υπουργός εκτιμά ότι οι τιμές θα μειωθούν με 
την εφαρμογή του ΓΕΣΥ γιατί το δημόσιο που θα διαπραγματεύεται τις 
τιμές θα έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Για την αδειοδότηση 
των φαρμάκων θα δημιουργηθεί Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

4. Σ.Α.Τ/Ενιαία Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων: Εξηγήσαμε το 
πρόβλημα που δημιουργείται για τους καταναλωτές από τον 
κατατεμαχισμό εξουσιών μεταξύ διαφόρων Υπουργείων.

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για τη νέα Βουλή
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών  εκφράζει τα συγχαρητήρια 
του σε όλα τα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων και εύχεται 
καλή επιτυχία.

Ελπίζουμε ότι η Βουλή με τη νέα της σύνθεση  θα κινηθεί με 
γρηγορότερους ρυθμούς και θα ψηφίσει  τα εκκρεμούντα 
νομοσχέδια, αλλά και θα προχωρήσει και με την εξέταση και έγκριση 
νέων νομοσχεδίων που αφορούν τους καταναλωτές.

Οι ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν σημαντική κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας και η ρύθμιση ανάλογων 
ζητημάτων είναι προς το συμφέρον όλων.

Οι καταναλωτές αναμένουν από τη νέα Βουλή να προωθήσει και να 
προσφέρει δίκαιες λύσεις σε θέματα όπως η φορολογία ακίνητης 
ιδιοκτησίας, η οποία εάν δεν ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό, 
οι καταναλωτές θα κληθούν και φέτος να πληρώσουν για τον ίδιο 
σκοπό διπλή φορολογία, τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στις τοπικές 
αρχές και δυστυχώς ταυτόχρονα με άλλες χρεώσεις των Δήμων/
Κοινοτήτων ή του κράτους.

Πέραν αυτών εκκρεμούν θέματα που αφορούν παραπλανητικές 
πρακτικές των εμπόρων προς τους καταναλωτές, όπως για 
παράδειγμα οι τροποποιήσεις στον περί τροφίμων νόμο, οι οποίες 
δεν ψηφίστηκαν από την απερχόμενη Βουλή, αλλά και θέματα που 
αφορούν τον τραπεζικό τομέα όπως για παράδειγμα τα δάνεια σε 
Ελβετικό φράγκο, θέμα το οποίο συζητήθηκε μεν στη Βουλή, δεν 
υπήρξε όμως αποτέλεσμα.

Αναμένουμε ότι η νέα Βουλή θα επιδείξει προθυμία να ασχοληθεί 
με ζητήματα  όπως η εισαγωγή νομοθεσίας που να επιτρέπει τη 
συλλογική προσφυγή, η υποχρεωτική ένταξη των εμπόρων στα 
μητρώα της εξώδικης επίλυσης διαφορών, ώστε επιτέλους να 
μπορέσει να εφαρμοστεί η νομοθεσία .. Επίσης, το θέμα της Επιτροπής 
Προστασίας Ανταγωνισμού και της ορθής λειτουργίας της, ώστε να 
μπορέσει να καταστεί αποτελεσματική και να επιτηρήσει σωστά τον 
ανταγωνισμό στην Κύπρο, ένα τομέα στον οποίο οι καταναλωτές 
έχουν σφοδρά παράπονα. Ακόμη και η νομοθεσία για την επιβολή 
ανώτατων τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όπως πχ το εμφιαλωμένο 
νερό στα κέντρα κ.ά σημεία πώλησης, χρειάζεται τροποποίηση.

Ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και παράνομων σκευασμάτων, η 
ποιότητα και η προέλευση των προϊόντων που καταλήγουν στο πιάτο 
του καταναλωτή, εισαγωγή υγραερίου κίνησης και άλλα παρόμοια 
θέματα συνεχίζουν να μας απασχολούν ακόμα γιατί δεν έχουν 
δοθεί οι λύσεις οι οποίες θα έπρεπε να δοθούν,, λύσεις οι οποίες να 
μπορούν να εφαρμοστούν και να τερματίζουν οριστικά προβλήματα 
που υπάρχουν.

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ορισμένα από τα πολλά θέματα που 
απασχολούν τους καταναλωτές και 

Ελπίζουμε ότι με τη νέα Βουλή θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τα 
πιο πάνω αλλά και άλλα και ότι θα συμβάλουμε και εμείς με τη σειρά 
μας, εφόσον μας δοθεί η ευκαιρία, στην επίλυση των προβλημάτων 
που ταλαιπωρούν τους καταναλωτές στην Κύπρο.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ Η /ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Σύμφωνα με το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια 
Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει 
στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν 
κινδύνους:

1. Χριστουγεννιάτικη 
στολη επωνυμίας «PLUS», 
με αριθμό 7301010. Τo 
προϊόν είναι Κινεζικής 
προέλευσης, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Γαλλίας και 
περιέχει αζωχρωστικές οι 
οποίες απελευθερώνουν 
την καρκινογόνο ουσία 
2-ναφθυλαμίνη σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο.

2. Δερμάτινη τσάντα 
επωνυμίας «KEVIM PARIS» 
με κωδικό  855. Το προϊόν 
είναι Ιταλικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γαλλίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις.

3. Γυναικεία παπούτσια 
ονομασίας «Boshimao» με 
κωδικό  T006-39. Το προϊόν  
εντοπίστηκε στην αγορά της 
Εσθονίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις.

4. Γυναικεία παπούτσια 
επωνυμίας «Ara» με κωδικό  
12-20838-05. Το προϊόν είναι 
Πορτογαλικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γερμανίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις.

5. Γυναικεία σανδάλια επωνυμίας 
«Enplus» με κωδικό  ART.NO 
RS00006-3. Το προϊόν εντοπίστηκε 
στην αγορά της Εσθονίας και 
περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία 
η οποία μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις.

6. Χάντρες για την διακόσμηση 
κοσμημάτων με την επωνυμία «RICO 
Design» με κωδικό  No.7090.62.38. 
Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 
Γερμανίας 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.

7. Κόρνα Αέρος (Καραμούζα) 
ονομασίας «Gastuta»,  με κωδικό  Art 
no. 3013. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Νορβηγίας και είναι επικίνδυνο 
καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη 
επισήμανση στην συσκευασία με τα 
εικονογράμματα κινδύνου, καθώς 
και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και 
προφύλαξης.

8. Δερμάτινο σορτσάκι επωνυμίας 
«Distler Original» με κωδικό  
191394-006. Το προϊόν είναι Ινδικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

9. Δερμάτινη ζώνη επωνυμίας 
«AWG Mode Center» με Barcode 
4025911042266. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 
εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία 
μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις.

10. Ανδρικά σανδάλια επωνυμίας 
«TRAVERIS» με κωδικούς 1807, 
1939 και 2817. Το προϊόν είναι 
Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Ισπανίας και 
περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία 
η οποία μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις.

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚ
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11. Παιδικό παιχνίδι 
επωνυμίας «ZIX». Το 
προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Ισπανίας 
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.

12. Παιδικό παιχνίδι 
επωνυμίας «ANIMAL AL-
LEY», με κωδικό  GH61095. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε 
στην αγορά της Ελλάδας 
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.

13. Παιδική κούκλα ονομασίας 
«Fashion Frozen» (το προϊόν ίσως 
αποτελεί απομίμηση), με κωδικό  
NO.1002. Το προϊόν είναι Κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Εσθονίας 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.

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι 
καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.
eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΕ του ΥΕΠΚΑ μετά από 
εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων, από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στo παιγνίδι που φαίνεται στη 
φωτογραφία που ακολουθεί και ταυτοποιείται με τον αριθμό bar-
code 5203754005931, οι συγκεντρώσεις Φθαλικών Εστέρων που 
ανιχνεύθηκαν ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι ουσίες όπως είναι ο Φθαλικός 
δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP), ο Φθαλικός διβουτυλεστέρας 
(DBP) και ο Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά 
βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού παιχνιδιών και αντικειμένων 
παιδικής φροντίδας. Επίσης, οι χημικές ουσίες Φθαλικός δι-
ισοεννεϋλεστέρας (DINP), Φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP) 
και Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά 
βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού παιχνιδιών και αντικειμένων 
παιδικής φροντίδας, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα 
παιδιά στο στόμα. 

Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή και τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας 
που τις περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά 
βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού, δεν πρέπει να διατίθενται 
στην αγορά.

Έχει αρχίσει ήδη απόσυρση του προϊόντος από της αγορά. Εάν το 
εντοπίσετε επικοινωνήστε με τον ΚΣΚ.
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ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Μη συμμορφούμενα 
προϊόντα

Εικόνα

Κούκλα επωνυμίας
“NOVI STARS”
Προέλευση : Κίνα
Barcode 
6912525744809

Κούκλα επωνυμίας
“MAGIC GIRL”
Προέλευση : Κίνα
Barcode 
6957718421112

Κούκλα επωνυμίας
 ‘‘Lady Pink-
CENTURY BELLE’’
Προέλευση : Κίνα
Barcode 
4135191296249

Κούκλα επωνυμίας
“ANGEL”
Προέλευση : Κίνα
Κωδικός
NO 1051

Κούκλα επωνυμίας
“MY DELICATE”
Προέλευση : Κίνα
Κωδικός
NO.8822A

Κούκλα επωνυμίας
“MY BABY”
Προέλευση : Κίνα

Κούκλα ονομασίας
“ΤΗΕ BEAUTIFUL GIRL’’
Προέλευση : Κίνα
Barcode 
5292011000833

Τα ίδια ισχύουν και για τα ακόλουθα προϊόντα:
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ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Κούκλα ονομασίας
“BEAUTY GIRL’’
Προέλευση : Κίνα
Barcode 
6910238880012

Κούκλα  ονομασίας
“MONSTER GIRLS”
Προέλευση : Κίνα
Barcode 8436031760064

Παιχνίδι  (μαλακές μπάλλες) 
ονομασίας
SPORT TOYS
Προέλευση : Κίνα

Παιχνίδι-ΟΠΛΟ
Προέλευση : Κίνα
Barcode 6991200225246

STICKERS SPIDERMAN
Προέλευση : Κίνα
Barcode 5204549016934

Πέραν των πιο πάνω το ΤΕΕ πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι 
σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα 
Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην 
τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει 
στην Κυπριακή Αγορά παιδικά παπούτσια (Κινεζικής κατασκευής 
που έφτασαν μέσω Ισπανίας), ονομασίας Bubble Bobble και κωδικό 
μοντέλου A895, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους 
γιατί περιέχουν εξασθενές χρώμιο. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Παραρτήματος XVII (σημείο 47) του Κανονισμού REACH τα δερμάτινα 
είδη που έρχονται σε επαφή με το δέρμα δεν πρέπει να διατίθενται 
στην αγορά όταν περιέχουν εξασθενές χρώμιο σε συγκεντρώσεις 
ίσες ή μεγαλύτερες από 3 mg/kg (0,0003 % κατά βάρος) επί του 
συνολικού ξηρού βάρους του δέρματος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ

Ο ΚΣΚ, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της νομοθεσία αυτής, έχει 
προτείνει την επιβολή πλαφόν στην τιμή του εμφιαλωμένου 
νερού, το οποίο, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, υπερβαίνει την 
συνηθισμένη τιμή που το συναντούμε στην αγορά πολλές φορές 
και πέραν των έξι (6) φορών, δηλαδή αντί της μέση 
τιμής των €0.50 το βρίσκουμε σε τιμές πέραν των 
€3.00. Μέχρι στιγμής το ΥΕΕΒΤ δεν έχει δώσει θετική 
απάντηση στο αίτημα του ΚΣΚ, αλλά ο Σύνδεσμος 
θα συνεχίσει να το επαναφέρει, αφού στόχος είναι η 
αισθητή μείωση της τιμής, ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου 
και πολύτιμου αγαθού, όπως είναι το νερό.

Ο νόμος αυτός είναι ουσιαστικά ο νόμος που 
επιτρέπει στον εκάστοτε Υπουργό ΕΕΒΤ 
την επιβολή πλαφόν στις τιμές βασικών 
καταναλωτικών αγαθών όπως το «Κοινό Ψωμί 
όπως αυτό καθορίζεται από το πρότυπο του 
κοινού ψωμιού CYS40/1977 συνοδευόμενο 
από το πρότυπο κοινού αλευριού όπως αυτό 
καθορίζεται στο πρότυπο CYS39/1977».
Το βασικό είδος γάλακτος που είναι το λευκό 
πλήρες γάλα σε συσκευασία ενός λίτρου:
1 L Full Fat 5290129000806 και/ή 1 L Full 
Fat 5290036002092
Το Νερό, το Ηλεκτρικό ρεύμα και τον 
Κυπριακό Καφέ και μόνο. Δεν επιτρέπεται 
η επιβολή πλαφόν στις τιμές λιανικής ή 
χονδρικής πώλησης κανενός άλλου προϊόντος 
που κυκλοφορεί στην αγορά. Εξαίρεση τα 
καύσιμα, για τα οποία ισχύει άλλη νομοθεσία 
που επιτρέπει την επιβολή πλαφόν, αλλά δεν 
σχετίζεται με την υπό παρουσίαση νομοθεσία.

Στο Νόμο αυτό προβλέπεται ότι το ύψος των 
τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων 
που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του 
Παραρτήματος (σημείωση: τα προϊόντα που 
αναφέρονται πιο πάνω) καθορίζεται ελεύθερα 
από τους εμπόρους, έχοντας υπόψη τις 
διεθνείς και εγχώριες συνθήκες της αγοράς.
Συνεχίζει όμως, η νομοθεσία και αναφέρει 
ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 
3, ο Υπουργός (ΕΕΒΤ) δύναται να εκδώσει 
διάταγμα με το οποίο να καθορίζει, για περίοδο 
μέχρι σαράντα πέντε (45) ημέρες, ανώτατες 
τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 
του Παραρτήματος, όταν το ύψος των τιμών, 
στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στη 
Δημοκρατία, είναι σε υπερβολικά πιο ψηλό 
επίπεδο από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς 
και εγχώριες συνθήκες, καθώς και όταν 
επικρατούν στην αγορά ιδιαίτερα δύσκολες 
οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν 
συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά 
καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και για την 
προστασία των καταναλωτών, ιδίως όταν 
το περιθώριο κέρδους των εμπόρων είναι 
υπερβολικά ψηλό:

O Υπουργός κατά τον καθορισμό των ανώτατων τιμών που 
αναφέρονται πιο πάνω λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της διεθνούς 
και της εγχώριας αγοράς και ιδίως (α) Τις τιμές εισαγωγής των 
προϊόντων, σε περίπτωση που δεν παράγονται στη Δημοκρατία, (β) 

το κόστος αγοράς των πρώτων υλών για την παραγωγή 
των προϊόντων που θα παραχθούν στη Δημοκρατία, (γ) 
το κόστος παραγωγής των προϊόντων σε περίπτωση 
που παράγονται στη Δημοκρατία, 
(δ) το κόστος των εμπόρων, (ε) τα περιθώρια κέρδους 
των εμπόρων και (στ) την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης, στη νομοθεσία αναφέρεται ότι ο Υπουργός 
δύναται να μεριμνά για τη διάδοση τέτοιων 

πληροφοριών και συμβουλών αναφορικά 
με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τις 
οποίες θεωρεί χρήσιμες για την εξυπηρέτηση 
των καταναλωτών, καθώς και όλων των 
προσώπων που ενδεχομένως επηρεάζονται 
από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αναφορικά με τις ποινές που μπορούν να 
επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης 
του διατάγματος του Υπουργού για την 
καθορισμένη τιμή, η νομοθεσία προβλέπει 
ότι ο Υπουργός έχει αρμοδιότητα να 
εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή 
και αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάσεις των 
διατάξεων του Νόμο και όταν διαπιστώνεται 
παράβαση του μπορεί να προβεί στις πιο 
κάτω ενέργειες:

(α) διατάσσει ή συστήνει στον παραβάτη 
όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει 
την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της 
στο μέλλον ή σε περίπτωση που η παράβαση 
τερματίσθηκε πριν από την έκδοση της 
απόφασης, βεβαιώνει με απόφασή του την 
παράβαση,

(β) δημοσιεύει ή απαιτεί από τον παραβάτη τη 
δημοσίευση της απόφασής του στο σύνολό 
της ή εν μέρει, με τη μορφή και τον τρόπο που 
κρίνει κατάλληλο,

(γ) απαιτεί επιπλέον από τον παραβάτη τη 
δημοσίευση μέσα σε τακτή προθεσμία, 
επανορθωτικής δήλωσης με την μορφή και 
τον τρόπο που κρίνει υπό τις περιστάσεις 
κατάλληλο,
(δ) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα 
με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια 
της παράβασης, το οποίο δε θα ξεπερνά τις 
διακόσιες χιλιάδες ευρώ,

(ε) αποφασίζει ότι σε περίπτωση συνέχισης της 
παράβασης, θα οφείλεται διοικητικό πρόστιμο 
μέχρι και χίλια ευρώ για κάθε μέρα συνέχισης 
της παράβασης, ανάλογα με τη βαρύτητα 
αυτής,

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών 
Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές 

Περιπτώσεις Νόμος του 2012.
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(στ) ζητά με αίτησή του προς το δικαστήριο την έκδοση απαγορευτικού 
ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού 
διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την 
κρίση του, ενέχεται ή ευθύνεται για την παράβαση αυτή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.

(1) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε 
αίτηση δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, έχει εξουσία, τηρουμένων 
των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των 
περί Δικαστηρίων Νόμων και των περί Πολιτικής Δικονομίας 
Διαδικαστικών Κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων 
νόμων ή κανονισμών που τροποποιούν ή αντικαθιστούν 
αυτούς, να εκδώσει απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγμα, 
περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, με το οποίο να 
διατάσσει:

(α) Την άμεση παύση και/ή μη επανάληψη της γενόμενης παράβασης, 
και/ή

(β) την εντός ορισμένης προθεσμίας λήψη τέτοιων διορθωτικών 
κατά την κρίση του Δικαστηρίου μέτρων προς άρση της παράνομης 
κατάστασης που δημιούργησε η σχετική παράβαση, και/ή

(γ) τη δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της σχετικής απόφασης 
του Δικαστηρίου ή τη δημοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης με 
σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόμενων επιπτώσεων της 
παράβασης, και/ή

(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή μέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή 
εύλογο υπό τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

(2) Το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να 
αφορά όχι μόνο στις συγκεκριμένες πράξεις, παραλείψεις ή στη 
συμπεριφορά του παραβάτη, αλλά και σε παρόμοιες μελλοντικές 
πράξεις ή παραλείψεις ή συμπεριφορά αυτού.

Μέχρι σήμερα ο νόμος αυτός έχει χρησιμοποιηθεί μόνο για την 
επιβολή πλαφόν στην τιμή του γάλακτος, το 2013. Πέραν αυτού καμία 
άλλα χρήση των δυνατοτήτων της νομοθεσία αυτής δεν έχει γίνει.

Του Γιώργου Στυλιανού, 
Συντονιστή του ΚΣΚ
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Στις 25 Νοεμβρίου 2015 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο η οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 η οποία δημοσιεύτηκε στις 
11 Δεκεμβρίου 2015  στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, L.  326/1- 33.

Η νέα οδηγία θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες 
των κρατών μελών μέχρι την 1η Ιανουαρίου  2018  και να αρχίσει 
να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2018.

Α. Σύντομο ιστορικό
Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια, προστατεύει 
και θα προστατεύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 τους καταναλωτές 
που αγοράζουν οργανωμένα πακέτα διακοπών. Οργανωμένα 
πακέτα διακοπών είναι αυτά που συνδυάζουν τουλάχιστον δύο 
από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Μεταφορά. 

2. Διαμονή.

3. Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως επίσκεψη σε 

Άρθρο από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2302 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και 
τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου

αξιοθέατα, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται για διάστημα 
άνω των 24 ωρών ή περιλαμβάνουν μία διανυκτέρευση.

Η ισχύουσα οδηγία παρέχει προστασία όσον αφορά τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης και την ευθύνη των διοργανωτών  
για τις παρεχόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, που σημαίνει ότι οι 
διοργανωτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο πακέτο παρέχονται πραγματικά. Επίσης, 
παρέχει προστασία στην περίπτωση πτώχευσης του διοργανωτή 
ταξιδιών (επιστροφή προκαταβολών ή και επαναπατρισμός). 

Οι ισχύοντες κανόνες κρίθηκε σκόπιμο να επικαιροποιηθούν 
καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές σχεδιάζουν και 
κλείνουν τις διακοπές τους μέσω του διαδικτύου και δεν 
καλύπτονται από τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με έρευνα, το 23% των καταναλωτών αγοράζουν 
τα παραδοσιακά οργανωμένα πακέτα διακοπών, τα οποία 
καλύπτονται ήδη από την οδηγία του 1990 για τα οργανωμένα 
ταξίδια. Ωστόσο, ένα άλλο 23%  όλο και περισσότερο συμμετέχουν 
ενεργά στον σχεδιασμό των διακοπών τους, 
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κυρίως χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να συνδυάσουν οι ίδιοι τις 
λεπτομέρειες του ταξιδιού τους και δεν επιλέγουν ένα έτοιμο πακέτο 
διακοπών που ετοίμασαν οι διοργανωτές ταξιδιών.

Οι κανόνες που ισχύουν σήμερα, είτε δεν καλύπτουν τέτοιες αγορές 
ή τις καλύπτουν με αμφιλεγόμενο τρόπο, αφήνοντας απορίες στους 
καταναλωτές ως προς τα δικαιώματά τους και στους επαγγελματίες 
ασάφειες ως προς τις υποχρεώσεις τους.

Είναι φανερό ότι από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν επέλθει σημαντικές 
αλλαγές στην αγορά οργανωμένων διακοπών. Οι ισχύοντες κανόνες 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής του 
διαδικτύου, όπου όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν 
μέσω διαδικτύου εξατομικευμένα πακέτα διακοπών είτε απευθείας 
από έναν επαγγελματία είτε από διάφορους εμπορικά συνδεόμενους 
επαγγελματίες.

Β. Βασικά χαρακτηριστικά της νέας 
οδηγίας
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, κρίθηκε αναγκαίο η έκδοση της 
νέας Οδηγίας 2302/2015/ΕΚ για τα οργανωμένα ταξίδια που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής ψηφιακής εποχής. Με 
την νέα οδηγία θα προστατεύονται και τα επιπλέον 120 εκατομμύρια 
καταναλωτές που αγοράζουν τέτοιες εξατομικευμένες ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες. 

Οι διατάξεις της νέας οδηγίας ενισχύουν την προστασία των 
καταναλωτών γιατί προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερα 
δικαιώματα σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα. 
Παράλληλα, θα ωφεληθούν και οι επιχειρήσεις, καθώς διασφαλίζεται 
ότι οι εθνικές αρχές προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης, αναγνωρίζονται και εκτός των συνόρων και ισχύουν 
βασικά οι ίδιοι κανόνες σ’ όλα τα κράτη μέλη. 

Με τη νέα οδηγία η προστασία των ταξιδιωτών καλύπτει και τα 
εξατομικευμένα πακέτα διακοπών και παρέχει νέα οφέλη στους 
καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις. 

Για τους αγοραστές παραδοσιακών και εξατομικευμένων πακέτων, η 
νέα οδηγία προβλέπει:

1. Αυστηρότερους ελέγχους για τις προσαυξήσεις τιμών με 
ανώτατο όριο προσαύξησης 8% και υποχρέωση μείωσης των 
τιμών σε αντίστοιχες περιπτώσεις .

2. Ενισχυμένα δικαιώματα σε περίπτωση ακύρωσης: 

Οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη ευελιξία καθώς θα μπορούν να 
θέτουν τέρμα στη σύμβαση πριν από την αναχώρησή τους από την 
πατρίδα τους και να πληρώνουν στο διοργανωτή μόνο την εύλογη 
αποζημίωση. 

Θα μπορούν επίσης να ακυρώνουν τη σύμβαση δωρεάν πριν από την 
αναχώρησή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, πολιτικής 
αστάθειας, ή παρόμοιων σοβαρών καταστάσεων στον προορισμό 
τους, που θα επηρέαζαν αρνητικά τις διακοπές τους, όταν, για 
παράδειγμα, οι πρεσβείες εκδίδουν αρνητικές ταξιδιωτικές οδηγίες. 

3. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται, σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα, ότι ο διοργανωτής είναι ο υπεύθυνος για 
την ορθή παροχή όλων των περιλαμβανόμενων υπηρεσιών στο 
οργανωμένο ταξίδι.

4. Παράλληλα με τη μείωση των τιμών όταν η παρασχεθείσα 
υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα, οι 
καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση και για κάθε 
"μη υλική ζημιά" που υπέστησαν. 

5. Σε περίπτωση προβλήματος οι καταναλωτές θα μπορούν να 
απευθύνονται για καταγγελίες, παράπονα ή απαιτήσεις απευθείας 
στον πωλητή λιανικής (ταξιδιωτικό πράκτορα) από τον οποίο 
αγόρασαν τις διακοπές τους.
 
Για τους αγοραστές εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι 
οποίοι σήμερα δεν καλύπτονται, με την νέα οδηγία θα καλύπτονται 
και τους παρέχεται, εκτός  από τα βασικά δικαιώματα της ισχύουσας 
οδηγίας, και τα δικαιώματα: 

1. Το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων και επαναπατρισμού, 
εφόσον χρειάζεται, σε περίπτωση που ο πωλητής, ο μεταφορέας 
ή κάθε άλλος πάροχος συναφούς υπηρεσίας κηρύξει πτώχευση 
κατά τη διάρκεια των διακοπών.

2. Καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος 
κάθε φορά για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Για τις επιχειρήσεις, η νέα οδηγία περιορίζει τη γραφειοκρατία και τις 
δαπάνες συμμόρφωσης καθώς: 

1. Καθιερώνει ισότιμους όρους λειτουργίας των διάφορων 
επιχειρηματιών.

2. Προβλέπει κανόνες που θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ σχετικά με 
την πληροφόρηση, την ευθύνη και την αμοιβαία αναγνώριση των 
εθνικών αρχών προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το διασυνοριακό 
εμπόριο. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι οι αλλαγές και οι 
τροποποιήσεις που γίνονται στην υφιστάμενη Οδηγία είναι τέτοιες 
που επιβάλλουν την θεσμοθέτηση νέας εθνικής νομοθεσίας που να 
είναι σύμφωνη με την νέα Οδηγία 2302/2015 ΕΚ.

Οι διατάξεις της νέας οδηγίας 
ενισχύουν την προστασία των 
καταναλωτών γιατί προβλέπει 
μεγαλύτερη διαφάνεια και 
περισσότερα δικαιώματα σε 
περίπτωση που παρουσιαστούν 
προβλήματα.
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Του Διαμαντή Ζαφειριάδη
Λειτουργού Τυποποίησης του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης 
(CYS)

EN ISO 22301
Η Ευρώπη υιοθετεί το διεθνές 
πρότυπο για την Διαχείριση 
Επιχειρησιακής Συνέχειας 
και αντιμετώπιση συμβάντων 
έκτακτης ανάγκης

Στις μέρες μας το άκουσμα τρομοκρατικών επιθέσεων, καταστροφών 
λόγω ανθρώπινης υπαιτιότητας αλλά και λόγω της εκδίκησης της 
φύσης αποτελεί σχεδόν καθημερινό παγκόσμιο φαινόμενο. Δυστυχώς, 
δεν δύναται πάντα να ελέγξουμε το μέγεθος μιας καταστροφής 
ούτε να αποτρέψουμε τον ερχομό της. Δύναται όμως, με επιμελή 
σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία, να εκτιμηθεί το μέγεθός των 
συνεπειών που θα επέφερε μια ενδεχόμενη καταστροφή, έτσι ώστε 
να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος της οποιαδήποτε 
απώλειας. Ενώ στο παρελθόν το επίκεντρο της ανταπόκρισης σε 
τέτοιου είδους περιστατικά είχε εθνικό, περιφερειακό χαρακτήρα, 
σήμερα υπάρχει ανάγκη για μια πολυεθνική προσέγγιση.  

Τα πυκνά σοβαρά συμβάντα των τελευταίων χρόνων, ήταν η 
αφορμή από τη Διεθνή κοινότητα για τη δημιουργία νέων μεθόδων 
και πρακτικών για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Για να 
ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος τέτοιων δυσάρεστων περιστατικών, ο 
Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε ένα νέο πρότυπο για 
τη διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας. Το πρότυπο ISO 22301:2012, 
με τίτλο «Societal security -- Business continuity management sys-
tems --- Requirements».  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη θέσπισης Ευρωπαϊκού προτύπου, υιοθέτησε το εν λόγω 
πρότυπο ως Ευρωπαϊκό.

Ως Επιχειρησιακή Συνέχεια ορίζεται η στρατηγική και τακτική 
ικανότητα ενός οργανισμού να σχεδιάζει και να ανταποκρίνεται σε 
περιστατικά ή και φυσικές καταστροφές, προκειμένου να συνεχιστούν 
οι λειτουργίες του σε ένα αποδεκτό προκαθορισμένο επίπεδο. Ο 
όρος Επιχειρησιακή Συνέχεια αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά 
και τεχνικά μέτρα, καθώς και στα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται 
το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε αμέσως μετά 
την εκδήλωση μιας διαταραχής, να διασφαλίζεται η συνέχιση των 
κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των 
λειτουργιών της επιχείρησης. 

Η Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continu-
ity Management) είναι μια ολιστική διεργασία, κατά την οποία 
προσδιορίζονται οι ενδεχόμενες απειλές/περιστατικά για έναν 
Οργανισμό και η επίδρασή τους στη λειτουργία του. Ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει μία υποδομή, πάνω 
στην οποία βασίζονται οι λειτουργίες του Οργανισμού ως προς 
την ανθεκτικότητά τους σε ενδεχόμενες απειλές, αναπτύσσοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. 

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο προετοιμάζει κυβερνητικές υπηρεσίες, 
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση δυσάρεστων περιστατικών και επιδρά στην 
βελτίωση της ικανότητας του χειρισμού όλων των τύπων των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Εναρμονισμένες διεθνείς οδηγίες 
είναι απαραίτητες για να συντονίσουν τις από κοινού προσπάθειες 
και να διασφαλίσουν αποτελεσματικές ενέργειες και δράσεις. Το 
πρότυπο ISO 22301 είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όλα τα είδη 
των οργανισμών/υπηρεσιών που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 
για να βελτιώσουν την ικανότητά τους στο χειρισμό αντιμετώπισης 
περιστατικών σε περίπτωση κρίσης.

Το ISO 22301:2012, αναπτύχθηκε από τη διεθνή τεχνική επιτροπή 
Τυποποίησης ISO TC 223 «Societal Security» και υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 391 “Societal & Citizen Se-
curity”. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ο οποίος είναι ο 
αρμόδιος φορέας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο παρακολουθεί στενά το εν 
λόγω θέμα και  θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για 
οποιεσδήποτε εξελίξεις.
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Στις 31 Μαΐου 2016  συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Τμήμα Χημείας, την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών, Τμήμα 
Νέων Χημικών και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών,   ημερίδα  
με τίτλο  « Ασφάλεια Τροφίμων κ.α.  Καταναλωτικών Αγαθών» , στο  
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου στην 
Λευκωσία.

Σκοπός της ημερίδας, ήταν να παρουσιαστούν  σύγχρονες προκλήσεις 
στην ασφάλεια των τροφίμων κ.α. καταναλωτικών αγαθών, που 
πιθανόν να παρουσιάζονται στο καθημερινή τροφή μας η σε άλλα 
προϊόντα που  δυνατό να χρησιμοποιούμε.

Η ημερίδα  ήταν  η πρώτη από μια σειρά που θα ακολουθήσει και  για 
τις οποίες θα λαμβάνετε ενημέρωση.
Το πρόγραμμα της ημερίδας κάλυψε σημαντικά θέματα της ασφάλειας 
τροφίμων κ.α. προϊόντων όπως:  

• Σύγχρονες προκλήσεις στην ασφάλεια των τροφίμων και 
νομοθεσία της ΕΕ 
Δρ Ελένη Ιωάννου-Κακούρη, τ. Πρώτη Χημικός στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους,  εκ μέρους του Κυπριακού  Σύνδεσμος Καταναλωτών
Τονίστηκε ότι,  οι προκλήσεις  στην ασφάλεια  και επάρκεια τροφίμων, 
με την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, την οικονομική κρίση,  τις 
κλιματικές αλλαγές και την συνεπαγόμενη έλλειψη τροφίμων  είναι 
ποικίλες, αλλά και  οι δυνατότητες    αντιμετώπισης τους μέσω  μιας 
σύγχρονης νομοθεσίας και των εθνικών μηχανισμών και οργάνων 
της ΕΕ  είναι πολλές. Οπωσδήποτε απαιτείται  συνεργασία  όλων των 
εμπλεκόμενων και  έλεγχος ολόκληρης της τροφικής αλυσίδας που 
να περιλαμβάνει τρόφιμα και ζωοτροφές.

• Υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Πόσο ασφαλή είναι τα 
βιολογικά
Δρ Πόπη Ζίγκλερ, τ. Ανώτερη Χημικός στο Γενικό Χημείο του Κράτους
Έγινε αναφορά: i. Στα  υπολείμματα φυτοφαρμάκων που παραμένουν 
στα προϊόντα μετά την εφαρμογή του φυτοφαρμάκου στο φυτό και  
διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και ελέγχους, ii. στο πρόβλημα 
της  Πολυφαρμακίας  δηλαδή της παρουσίας  περισσότερων του ενός 
φυτοφαρμάκων πάνω σε ένα είδος προϊόντος  και iii. στα βιολογικά 
προϊόντα. Σε αυτά η καταπολέμηση των φυτικών ασθενειών γίνεται 
κυρίως χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Αντί αυτών εγκρίνονται από 
σχετική νομοθεσία   για χρήση φυσικά προϊόντα π.χ. διάφορα έλαια, 
φυτικά εκχυλίσματα, το θειάφι κ.ά. 

• Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές για την πρόληψη/
μείωση των κινδύνων μέσω τροφής κ.α.  αγαθών
 Δρ Αντωνία Κακουλή, Επιστημονικός Συνεργάτης του Σημείου Επαφής 
της EFSA στο Γενικό Χημείο του Κράτους  
Έγινε αναφορά σε άπλες συμβουλές που μπορεί να εφαρμόσουν 
στην καθημερινότητα τους  οι καταναλωτές για να μειώσουν ή  
αποφύγουν διαφόρους χημικούς και μικροβιολογικούς κίνδυνους.  

• Πρόσθετα τροφίμων , πόσο ασφαλή είναι; 
Δρ Ελένη Ιωάννου-Κακούρη, τ. Πρώτη Χημικός στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους.
Έγινε αναφορά στην  σχετική  νομοθεσία της ΕΕ η οποία   καθορίζει 
κατάλογο επιτρεπομένων πρόσθετων και   αυστηρούς    περιορισμούς 
στη χρήση τους, και η τήρησή τους ελέγχεται από τις   Αρμόδιες 
Αρχές.  

• Ρυθμίσεις για επικίνδυνα χημικά προϊόντα στην Ευρώπη 
Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Λειτουργός Επιθεώρησης 
Εργασίας 1ης τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Έγινε αναφορά στην  σχετική  νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά 
προϊόντα π.χ. Διάφορα  καθαριστικά προϊόντα, Απορρυπαντικά, 
Αρωματικά χώρων ,Δομικά Υλικά, Λάδια, Χημικά πισινών, Μπογιές 
και Βερνίκια, Καύσιμα, Βιοκαύσιμα, Γόμες (κόλλες) και στην 
Εναρμονισμένη Ταξινόμηση και Επισήμανση τους σε διεθνές επίπεδο, 
ώστε να προστατεύονται οι χρήστες των προϊόντων αυτών.

• Νιτρικά στα τρόφιμα
Δρ Ευτυχία Πινακουλάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έγινε αναφορά  στα νιτρικά ως πρόσθετα τροφίμων και σε σχετική 
έρευνα που διεξάγεται  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

• Διασφάλιση Ποιότητας- Πιστοποίηση και Διαπίστευση: Πού 
και πώς εφαρμόζονται;
Δρ. Κυριάκος Τσιμίλλης, Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, ΠΕΕΧ
Έγινε  αναφορά μεταξύ άλλων, αναφορά   στην  έννοια της Ποιότητας  
σε σχέση με διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες, σαν ένα   σύνολο 
χαρακτηριστικών που πρέπει να ικανοποιούν  καθορισμένες 
απαιτήσεις και στην ανάγκη Διασφάλισης Ποιότητας, για να 
εξασφαλίζεται η  εμπιστοσύνη, ότι οι απαιτήσεις σε σχέση με την 
ποιότητα ικανοποιούνται. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις  
απαιτήσεις αυτές, παρέχεται από εργαστήρια ελέγχου ή διακρίβωσης, 
φορείς ελέγχου και φορείς πιστοποίησης, που πρέπει όλα να είναι 
διαπιστευμένο βάσει συγκεκριμένου προτύπου.

• Υγιεινή των τροφίμων και σύστημα HACCP
Δρ Δέσποινα Χαραλάμπους, Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 
Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Frederick
Έγινε  μεταξύ άλλων, αναφορά  στους κανόνες και διαδικασίες που 
πρέπει να τηρούνται από τους παρασκευαστές τροφίμων σε σχέση με 
την Υγιεινή τους (σύστημα HACCP) βάσει και της σχετικής νομοθεσίας 
της ΕΕ.     

Η ημερίδα στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία και η συμμέτοχη ιδιαίτερα 
των νέων χημικών ήταν μεγάλη. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας κ.α. σχετικές πληροφορίες  είναι 
ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων 
Χημικών (ΠΕΕΧ)  http://www.chemistry.org.cy/site-news-33-en.
php,  όπου θα αναρτηθούν και όλες οι παρουσιάσεις.

Ημερίδα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
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Pokémon Go: Ένας οδηγός με 
πληροφορίες και συμβουλές 
για να προστατευθούν τα 
παιδιά που χρησιμοποιούν το 
Pokémon Go
Το Pokemon Go είναι ένα παιχνίδι όπου μαζεύεις και ανταλλάζεις 
χαριτωμένα πλάσματα που ονομάζονται Pokemon (Pocket Mon-
sters). 
Είναι ένα από τα πρώτα δημοφιλή παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν 
την  ''επαυξημένη πραγματικότητα '' -  μία μίξη της πραγματικής 
ζωής και του διαδικτυακού κόσμου. Το παιχνίδι κάνει να φαίνεται 
ότι το Pokemon εμφανίζεται στην πραγματική ζωή σε διάφορα μέρη 
χρησιμοποιώντας το GPS και την κάμερα του κινητού τηλεφώνου 
του χρήστη.

Είναι είδη πολύ δημοφιλές στην Αυστραλία και Αμερική και έχει 
βρεθεί στην επικαιρότητα στις ειδήσεις όλων τον ΜΜΕ ανά τον 
κόσμο.

Παρακάτω επισημαίνουμε τους βασικότερους κινδύνους και μερικά 
tips για την ασφάλεια τον παιδιών που χρησιμοποιούν αυτό το 
παιχνίδι.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΟΚΕΜΟΝ
ΠΟΚΕΜΟΝ

Τα Ποκεμον (Τέρατα Τσέπης) είναι μικρά πλάσματα που μπορούν να 
συλληφθούν από Εκπαιδευτές Ποκεμον χρησιμοποιώντας μια μικρή 
σφαιρική συσκευή που ονομάζεται σακί -μπάλα. Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι Ποκεμον, με διαφορετικές κινήσεις, ικανότητες και στατιστικά. 
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να συλλάβεις όσα περισσότερα 
Ποκεμον και να κερδίσεις όσα περισσότερα «γυμναστήρια» μπορείς 
ώστε να γίνεις ο Αφέντης των Ποκεμον

Γυμναστήρια Ποκεμον

Τα Γυμναστήρια Ποκεμον είναι κτίρια που βρίσκονται σε όλο τον 
κόσμο όπου εκπαιδευτές Ποκεμον μπορούν να εκπαιδεύσουν και 
να ανταγωνιστούν. Τα  Γυμναστήρια Ποκεμον συνήθως βρίσκονται 
σε δημόσιους χώρους συνάντησης, όπως πάρκα ή εκκλησίες και 
μνημεία. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ένα στυλ Google χάρτη 
παιχνιδιού που σας δείχνει που το Ποκεμον και οι  τοποθεσίες είναι 
σε τοποθεσία της πραγματικής ζωής.

Σακί- μπάλα

Το σακί- μπάλα είναι μια σφαιρική συσκευή που χρησιμοποιείται για 
να συλλάβει Ποκεμον. Το σακί μπάλα ρίχνεται στα Ποκεμον και όταν 
τα χτυπήσει, τα Ποκεμον αναρροφώνται μέσα.

Ποκεντεξ

Το Ποκεντεξ είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που αποθηκεύει τα 
δεδομένα των Ποκεμον από την στιγμή που θα συλληφθούν. Ο 
εκπαιδευτής Ποκεμον πρέπει να προσπαθήσει να γεμίσει το Ποκεντεξ 
συλλαμβάνοντας τους διάφορους τύπους Ποκεμον.

Οι κίνδυνοι:

Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία που αφορούν αυτό το παιχνίδι και 
δεν είναι τυχαίο που έγινε τόσο δημοφιλές αλλά είναι σημαντικό να 
υπάρχει ενημέρωση για τους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν για τα 
παιδιά.

• Γνωρίζουν άτομα που δεν έχουν ξαναδεί:
Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο να φέρνει σε επαφή ανθρώπους που δεν 
γνωρίζονται μεταξύ τους, έτσι δεν γνωρίζεις ποιον θα συναντήσουν.

• Υπάρχουν κίνδυνοι για την σωματική ακεραιότητα των 
παιδιών:
Είναι εύκολο να ξεχαστούν να κοιτάξουν τον προορισμό τους. 
Υπάρχουν είδη ιστορίες ατόμων όπου κατάληξαν σε μέρη που δεν 
είναι ασφαλή για ένα παιδί.

• Μπορεί να κοστίσει πολλά χρήματα:
Το παιχνίδι ενσωματώνει αγορές και άλλα κίνητρα για την βελτίωση 
της θέσης του χρήστη που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 95.50€ 
(14,500 Pokecoins). Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι θα εγκατασταθεί 
χωρίς την επιλογή αγορών.

• Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα:
Το Pokemon Go ζητά προσωπικές πληροφορίες για το παιδί σας 
όπως την ημερομηνία γέννησης και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, οι οποίες ζητείται να εισάγουν ή να λάβουν μέσω των 
λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης. Οι γονείς έχουν το δικαίωμα 
να επικοινωνήσουν με τους δημιουργούς του παιχνιδιού και να 
τους ζητήσουν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις προσωπικές 
πληροφορίες.

Συμβουλές για να μείνετε ασφαλείς
Εξερευνήστε μαζί με το παιδί σας

Με τα μικρότερα παιδιά, ίσως είναι καλύτερα να παίξετε το παιχνίδι 
μαζί τους και να εξερευνήσετε πως ακριβώς λειτουργεί. Μεγαλύτερα 
παιδία ίσως να θέλουν να παίξουν το παιχνίδι μόνα τους, αλλά είναι 
εξίσου σημαντικό να τους εξηγήσετε τους πιθανούς κίνδυνους.

Καθιερώστε βασικούς κανόνες

Μιλήστε στα παιδιά σας για τους κινδύνους που υπάρχουν στο να 
συναναστρέφονται με αγνώστους και να καταλήγουν σε περιοχές 
που δεν ξέρουν. Βάλτε κάποια όρια, όπως: 

• Πάρτε μια ακόμη μπαταρία τηλεφώνου μαζί σας, το παιχνίδι 
 χρειάζεται πολύ ενέργεια με αποτέλεσμα να τελειώνει η μπαταρία 
 γρήγορα άλλα με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί να χαθούν 
 χωρίς και να μην έχουν μπαταρία.
• Μείνετε με φίλους
• Άλλοι παίκτες μπορεί να γίνουν ανταγωνιστικοί για αυτό να 
 είσαστε προσεκτικοί
• Καθιερώστε ένα μέρος που θα παίζεται το παιχνίδι από πριν

Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα αγορών μέσο του λογισμικού

Για να αποφευχθούν απρόσμενοι λογαριασμοί ελέγξτε εάν τα 
δικαιώματα του λογισμικού έχουν καταχωρηθεί σωστά. 

Προϊόντα Apple
Επιλέξτε  Family Sharing και Ask to Buy, έτσι ώστε να δίνεται την 
συγκατάθεση σας πριν από οποιαδήποτε αγορά. 

Βρείτε το στο: Settings > iCloud > Family και επιλέξτε το όνομα του 
μέλους της οικογένειας σας και μετά επιλέξτε Ask to Buy.

Android
Εγκαθιδρύστε μια οικογενειακή ομάδα που συμπεριλαμβάνει μια 
μέθοδο πληρωμής και το άτομο που έχε την δικαιοδοσία να κάνει 
αυτή την πληρωμή.  

Βρείτε το στο : Subscribe > Family > Set up family > Get started
Προστατέψτε τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας
Για να γίνει εγγραφή, το παιδί σας πρέπει να εισάγει την ημερομηνία γέννησης 
του αλλά και το e-mail του. 
Παρόλα αυτά, οι γονείς μπορούν να ζητήσουν ότι αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να κρατηθούν ασφαλείς. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά πώς να γίνει 
αυτό στο  privacy policy του παιχνιδιού. 

Αναδημοσίευση από http://www.nspcc.org.uk/ 
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- Επιβάλλεται η παρέμβαση 
του Κράτους
Μπαίνω στο στάδιο ΓΣΠ κρατώντας  μια μικρή μπουκάλα με νερό, 
μάλιστα χωρίς το πώμα της. Οι αστυνομικοί εκεί μου την παίρνουν. 
Μου λένε απαγορεύεται. Αναγκάζομαι να αγοράσω από την καντίνα. 
€1.00 για ένα μικρό ποτηράκι με νερό αμφιβόλου ποιότητας. Πιο 
κάτω ένας νεαρός αγοράζει σάντουιτς €3.00! 

Το Στάδιο ΓΣΠ είναι ένας από τους πολλούς χώρους «κλειστών 
αγορών» όπου μονοπωλιακά καθορίζονται εξωφρενικά ψηλές 
τιμές με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση χιλιάδων φιλάθλων που 
όταν διψάσουν ή πεινάσουν δεν έχουν άλλη επιλογή από του να 
πληρώσουν όσα τους ζητήσουν.

Το θέμα του ελέγχου των τιμών στις «κλειστές αγορές» έχει τεθεί 
πριν από μερικά χρόνια  στη Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα 
καταναλωτών. Ζητήθηκε τότε  να μελετηθεί η ελληνική εμπειρία, 
όπου εκείνη την περίοδο η Ελληνική Κυβέρνηση ετοίμαζε σχέδιο 
κατά της ακρίβειας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες που εμπίπτουν 
στις λεγόμενες «κλειστές αγορές». Σαν τέτοιες είναι τα λιμάνια, 
αεροδρόμια, πλοία, γήπεδα, θέατρα, πάρκινγκ, κινηματογράφοι, 
όπου οι τιμές καθορίζονται μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά επί ζημιά 
των καταναλωτών και με κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των 
επιχειρήσεων εκμετάλλευσης.

Εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα υπήρξε η μεγάλη αποκάλυψη ότι 
επτά μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν μονοπωλιακά στο 
χώρο του αεροδρομίου των Σπάτων είχαν μεικτά κέρδη 80-580% επί 
των πωλουμένων προϊόντων αντί του επιτρεπτού 45%.

Στην Ελλάδα θεσπίστηκε ήδη η νομοθεσία και μάλιστα έχει μπει και 
πλαφόν σε βασικά προϊόντα που πωλούνται στις κλειστές αγορές

Το αρμόδιο Υπουργείο της Κύπρου ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα 
και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν αποτελέσματα.

Τελικά μετά από παραστάσεις των οργανώσεων διορίστηκε τότε 
ad-Hoc Επιτροπή που ανέλαβε να εξετάσει τις δυσκολίες που 
προέκυψαν και να εισηγηθεί μέτρα προώθησης του ελέγχου στις 
«κλειστές αγορές».

Το πρώτο βήμα ήταν να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις τιμές των 
προϊόντων στους χώρους αυτούς. Και πράγματι ετοιμάστηκε σχετικός 
πίνακας που δόθηκε στις Οργανώσεις και στον οποίο καταγράφοντο 
οι τιμές των προϊόντων σε μια σειρά «κλειστών αγορών» (γήπεδα, 
λιμάνια, αεροδρόμια κλπ.).
 
Από τον πίνακα επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες των Οργανώσεων 
για άγρια εκμετάλλευση των καταναλωτών αφού οι τιμές σε μερικά 
βασικά προϊόντα παρουσίαζαν μέχρι και 300% απόκλιση από τις 
ισχύουσες στην αγορά.  

Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις στο Υπουργείο Εμπορίου με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του ΚΣΚ και των Συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ.
Σε μια από αυτές  αποφασίστηκαν πρακτικοί τρόποι για τον έλεγχο 
των τιμών στις «κλειστές αγορές» τουλάχιστον 3-4 βασικών ειδών 
που πωλούνται εκεί όπως το νερό, τα αναψυκτικά, ο καφές και τα 
σάντουιτς.

Ειπώθηκε ότι η αρχή θα πρέπει να γίνει από τα γήπεδα, τα αεροδρόμια 
και τα λιμάνια. Αποφασίστηκε όπως το αρμόδιο Υπουργείο αποστείλει 
σχετικές επιστολές προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) 
στο Δ.Σ. της Αρχής Λιμένων και στην Διεύθυνση του Αεροδρομίου με 
στόχο να γίνουν διαβουλεύσεις ούτως ώστε να καθορισθούν λογικές 
τιμές στα υπό αναφορά προϊόντα.

Άλλαξε τότε ο Υπουργός, ήλθαν άλλοι Υπουργοί, το θέμα συνέχισε να 
τίθεται από τις Οργανώσεις και τελικά στάλωσε…

Το θέμα του ελέγχου των τιμών στις «κλειστές αγορές» εκκρεμεί εδώ 
και χρόνια. Τα διάφορα εμπλεκόμενα συμφέροντα και οι αντιδράσεις 
στέκονταν εμπόδιο στην προώθηση του. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος 
Καταναλωτών πρέπει να επιμένει και σε συνεργασία  με τις άλλες 
Οργανώσεις να επαναφέρει το θέμα. ώστε στους χώρους αυτούς 
ο καταναλωτής να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης,  αφού 
στερείτε το δικαίωμα επιλογής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ 
«ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του Ανδρέα Παυλικκά,
Μέλος ΔΣ ΚΣΚ
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
Της Ειρήνης Γεωργίου
Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας Συντονίστριας
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την
Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων
και Δηλητηριάσεων

Τα ατυχήματα και οι συνακόλουθες κακώσεις της παιδικής ηλικίας 
αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο 
και συχνά ευθύνονται για την πρόκληση πρώιμης θνησιμότητας και 
αναπηρίας. Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα στους τραυματισμούς 
και γι’ αυτό χρειάζεται η λήψη ειδικών προληπτικών μέτρων για να 
διασφαλιστεί το δικαίωμα τους για υγιές και ασφαλές περιβάλλον. 
Κάθε κοινωνία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της επίτευξης 
αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος των παιδιών.
 
H πρόληψη των τραυματισμών είναι εφικτή σε μεγάλο βαθμό. Χώρες 
που έχουν εφαρμόσει ανάλογα σχέδια δράσης σε εθνικό επίπεδο 
έχουν καταγράψει σημαντική μείωση των τραυματισμών και των 
θανάτων που οφείλονται σε αυτούς. Οι τραυματισμοί μπορεί να 
προληφθούν σε μεγάλο βαθμό με αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον, 
καθώς και τροποποιήσεις σε προϊόντα και πρακτικές.

Έρευνες έχουν δείξει ότι αν όλες οι χώρες της περιφέρειας Ευρώπης 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  επιτύχουν να μειώσουν 
τα ποσοστά ατυχημάτων των παιδιών στο επίπεδο αυτών  με 
τα χαμηλότερα ποσοστά, τότε τα παιδικά ατυχήματα σε όλη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια μπορούν να μειωθούν κατά περίπου 85% 
(WHO -Prevention of Child injuries 2008) . Αυτό υποδεικνύει και τη 
μεγάλη ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη 
όσον αφορά στις επιπτώσεις των παιδικών ατυχημάτων.

Πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της 
UNICEF, που ετοιμάσθηκε με τη βοήθεια 180 εμπειρογνωμόνων 
από όλες τις περιοχές του κόσμου καταγράφει την κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα σχετικά με τους ακούσιους τραυματισμούς και 
τα ατυχήματα στα παιδιά. Παγκόσμια, οι πέντε κυριότερες αιτίες 
θανάτων σε παιδιά λόγω τραυματισμού είναι:

1. οι οδικές συγκρούσεις,  που είναι η πρώτη αιτία θανάτων σε 
παιδιά 10 έως 19 ετών και η πρώτη αιτία αναπηρίας σε παιδιά,

2. οι πνιγμοί,  που είναι η αιτία θανάτου σε  περισσότερα 
από 175.000 παιδιά κάθε χρόνο. Τρία εκατομμύρια παιδιά 
επιβιώνουν μετά από τέτοιο ατύχημα και μεγάλος αριθμός από 
αυτά παρουσιάζει μόνιμη βλάβη  στον εγκέφαλο, 

3. τα εγκαύματα, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα 
ανάμεσα σε χώρες μέσου ή χαμηλότερου εισοδήματος, αλλά 
και σε αναπτυγμένες χώρες, σε χαμηλές κοινωνικοοικονομικές 
τάξεις 

4. οι πτώσεις  και

5. οι δηλητηριάσεις.

24



ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα ατυχήματα στα παιδιά μπορούν να προληφθούν σε μεγάλο βαθμό.  
Είναι τεκμηριωμένο ότι υπάρχουν μέτρα πρόληψης, τα οποία εάν 
εφαρμόζονται διαχρονικά με επιμέλεια και σταθερότητα, θα είναι 
σε θέση να σώσουν μεγάλο αριθμό παιδιών από βέβαιο θάνατο ή 
αναπηρίες.

Εμπειρογνώμονες τονίζουν την ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής 
των αποδεδειγμένων μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων στα παιδιά 
τα οποία,  μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

1. ψήφιση και τήρηση νόμων για καθίσματα και κράνη παιδιών 
σε διαφόρων ειδών οχήματα,

2. κανονισμοί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού 
από τις βρύσες,

3. ειδικά πώματα για αποτροπή του ανοίγματος από παιδιά 
φιαλιδίων που περιέχουν φάρμακα και κλωβών με υλικά 
καθαρισμού των σπιτιών ή αναπτήρες,

4. δημιουργία διαφορετικών λωρίδων κυκλοφορίας για 
ποδήλατα ή μοτοσικλέτες,

5. επανασχεδιασμός παιδικών επίπλων, παιχνιδιών και χώρων 
παιχνιδότοπων με προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας των 
παιδιών από ατυχήματα,

6. εκκένωση αχρείαστου νερού από μπάνια, κάδους ή 
κουβάδες,

7. ενίσχυση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και 
αποκατάστασης.

Σημαντική είναι, ακόμα,  η ανάγκη για διαφώτιση και διαπαιδαγώγηση 
του κοινού σε θέματα πρόληψης των ατυχημάτων κάθε μορφής στα 
παιδιά. 

Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη 
προσέγγιση στην αντιμετώπιση του προβλήματος των παιδικών 
ατυχημάτων και δηλητηριάσεων ξεκίνησε τις πρώτες συντονισμένες 
δράσεις το 2002 με τη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για 
την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων,  με 
βασικό όρο εντολής την ανάπτυξη  σχεδίου δράσης για τα παιδικά 
ατυχήματα και τις δηλητηριάσεις. Η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που ανέπτυξε και υιοθέτησε Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης για την Πρόληψη των Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων στα 
Παιδιά. Το Σχέδιο Δράσης είχε πενταετή διάρκεια (2005-2010) και 
ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών του 
στην πρόληψη των Ατυχημάτων και των δηλητηριάσεων στα 
παιδιά, το Υπουργείο Υγείας,  προχώρησε στην επανασύσταση της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής,  με κύριο όρο εντολής την αναθεώρηση 
του Σχεδίου Δράσης .

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Δράσης αναπτύχτηκε με τη συμβολή όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, μετά από εργαστήριο 
που πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιανουαρίου 2016 στη Λευκωσία.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή σημαντικών γνώσεων και 
εμπειριών, οι οποίες βοήθησαν στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Δράσης, με τις απόψεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
αριθμού εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών. Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχουν 14 
υπουργεία, φορείς και τμήματα, που εκπροσωπήθηκαν από 19 άτομα. 
Συγκεκριμένα, τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Υγείας, οι Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, το Τμήμα Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών του Γ. Ν. Λευκωσίας, το Παιδιατρικό, 
το Παιδοχειρουργικό και το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και 
Εγκαυμάτων του Μακάρειου Νοσοκομείου, η Παιδιατρική Εταιρεία 

Κύπρου, οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Εργασίας (Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας), το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου  Βιομηχανίας και 
Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή), 
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το 
Αρχηγείο Αστυνομίας, η Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης 
και ο Σύνδεσμος Καταναλωτών Κύπρου.

Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ουσιαστική μείωση της νοσηρότητας 
και θνησιμότητας από ακούσιες κακώσεις (οδικές συγκρούσεις, 
δηλητηριάσεις, εγκαύματα, πτώσεις, πνιγμός / Ασφυξία), θέτοντας 
ρεαλιστικούς στόχους και αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές άλλων 
χωρών.

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με ορίζοντα το 2020, 
σύμφωνα με το όραμα της Επιτροπής, στοχεύει σε μείωση κατά 30% 
της παιδικής θνησιμότητας, της συχνότητας και της βαρύτητας των 
παιδικών τραυματισμών.

Η επίτευξη των στόχων αυτών θα 
πραγματοποιηθεί μέσω: 
• της προώθησης προγραμμάτων ενημέρωσης και 
 ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών 
 ομάδων,
• της εφαρμογής /τροποποίησης νομοθεσιών,
• τεχνολογικών και μηχανικών παρεμβάσεων.
          
Για την υλοποίηση του εν λόγω Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα 
συμβάλουν τα  εμπλεκόμενα υπουργεία και φορείς, τα οποία θα 
καλούνται ετήσια :

• να καθορίζουν τις δράσεις που θα αναλαμβάνουν και που 
 πηγάζουν από το υφιστάμενο Σχέδιο Δράσης με κάλυψη των 
 δαπανών από τον δικό τους προϋπολογισμό, και 
• να υποβάλλουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την 
 Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων ετήσια 
 έκθεση για τον βαθμό υλοποίησης των διάφορων δράσεων 
 που έχουν αναλάβει, η οποία με τη σειρά της θα υποβάλλει 
 συνολική ετήσια έκθεση στον Υπουργό Υγείας. 

Το στρατηγικό σχέδιο για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων 
και Δηλητηριάσεων έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στη διαδικασία 
αξιολόγησης, πριν την κατάθεση του για έγκριση από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.  Η υλοποίηση των διαφόρων δράσεων του αναμένεται να  
ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016. Μετά την τελική έγκριση του, το 
Σχέδιο Δράσης θα είναι  αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας (www.moh.gov.cy) .
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Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών ( BEUC) έχουν 
πραγματοποιήσει κατά τους προηγούμενους μήνες, πολλαπλές 
δοκιμές αποκαλύπτοντας την τεράστια διαφορά μεταξύ των 
αποτελεσμάτων εκπομπών ρύπων των και κατανάλωσης των 
αυτοκινήτων, στο εργαστήριο και κατά την οδήγηση στο δρόμο.
Η Ιταλική οργάνωση καταναλωτών Altroconsumo, η οποία είναι 
μέλος της BEUC, διεξήγαγε επίσημες δοκιμές κατανάλωσης 
καυσίμου σε ένα Volkswagen Golf 1.6 TDI και ένα Fiat Panda 
1.2. Οι δηλούμενες από την εταιρεία καταναλώσεις καυσίμου και 
εκπομπές CO2 του VW Golf ήταν πάνω από 50% χαμηλότερο από 
τα αποτελέσματα των δοκιμών που βρήκε η Altroconsumo. Τα ίδια 
στοιχεία είχαν διαφορά πάνω από 18% για το Fiat Panda.

Ουσιαστικά τα αποτελέσματα της Altroconsumo έδειξαν ότι  με 
βάση ετήσια οδήγηση 15.000 χιλιόμετρα ετησίως, οι ιδιοκτήτες του 
μοντέλου VW Golf θα μπορούσαν να καταβάλουν  για καύσιμα πέραν 
των  €509 και άνω ετησίως από ό, τι θα υπολόγιζαν με βάση τις 
διαφημίσεις της εταιρείας, ενώ για το Panda το ποσό κυμαίνεται στα 
€247 (με βάση τις τιμές των καυσίμων στην Ιταλία κατά την περίοδο 
της δοκιμής).

Πριν από ένα περίπου χρόνο, για την ακρίβεια στις 24 Φεβρουαρίου 
του 2015, η Altroconsumo ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία 
μέσω μαζικής προσφυγής στην Ιταλία, με σκοπό να βοηθήσει τους 
ιδιοκτήτες αυτών των δύο αυτοκίνητα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για την υπόθεση αυτή στο
http://www.altroconsumo.it/organizzazione/media-e-press/comu-
nicati/2015/fiat-volkswagen-class-action-fuel-consumption 

ενώ μπορείτε να δείτε και ένα σχετικό βίντεο στο
https://www.youtube.com/watch?v=qwT7TzBH808.

Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Παράλληλα η BEUC εξέδωσε δελτίο Τύπου υποστηρίζοντας αυτή τη 
δράση από το μέλος της στην Ιταλία.

Τον Μάρτιο του 2014, η ολλανδική ομάδα καταναλωτών Consu-
mentenbond δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με τα αποτελέσματα 
του προγράμματος EcoTest, που δείχνουν τη διαφορά μεταξύ 
πραγματικών στοιχείων κατανάλωσης και διαφήμισης. Μια άλλη 
δοκιμή από τη βελγική οργάνωση καταναλωτών Test-Achats έδειξε 
αποκλίσεις έως και 45%.

Παρόμοια στοιχεία έχουν υπάρξει και από τη Σλοβενική οργάνωση, 
ενώ η Γερμανική οργάνωση καταναλωτών vzbv υποστήριξε ότι οι 
διαδικασίες δοκιμής κατανάλωσης και ρύπων, θα πρέπει να φύγουν 
από τα εργαστήρια και να γίνονται στο δρόμο, για να διασφαλίζονται 
πιο ρεαλιστικά στοιχεία.

Φυσικά, στην Κύπρο δεν κατασκευάζονται αυτοκίνητα και ούτε 
γίνονται τέτοιου είδους δοκιμές, αφού τα στοιχεία που παίρνουν οι 
καταναλωτές έρχονται απευθείας από τους κατασκευαστές και όχι 
από τους εισαγωγείς ή αντιπροσώπους. Αυτό όμως δεν παύει από 
το να μας επιβάλλει να δράσουμε και εμείς με τη σειρά μας, για να 
μπορούμε να έχουμε τα ρεαλιστικά εκείνα στοιχεία που θα μας 
επιτρέπουν να κάνουμε πιο ορθά τις επιλογές μας. Το δικαίωμα 
της πληροφόρησης είναι ένα από τα 8 βασικά δικαιώματα του 
καταναλωτή, με βάση και τη χάρτα του ΟΗΕ.

Πηγή: BEUC

ΡΥΠΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ26



Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου ΕΕ Πάφου του ΚΣΚ

Γενικός σκοπός της Αγωγής του Καταναλωτή είναι να 
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε ζητήματα κατανάλωσης, να 
τους βοηθήσεις να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 
συμπεριφέρονται ως υπεύθυνα και κριτικά σκεπτόμενα άτομα μέσα 
στην καταναλωτική κοινωνία που ζουν.

Η Αγωγή του καταναλωτή θεωρείται πολύ σημαντική για λόγους 
όπως το γεγονός ότι οι μαθητές είναι  και οι ίδιοι καταναλωτές, οι 
οποίοι αγοράζουν προϊόντα για τον εαυτό τους τόσο στο σχολικό 
όσο και στο εξωσχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον διαμορφώνουν τις εμπειρίες τους και βιώνουν τις 
καταναλωτικές συνήθειες των μελών της οικογένειας. Στην ουσία 
η αγωγή του καταναλωτή συνδέεται άμεσα με τη ζωή τους και τις 
δραστηριότητές τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ενισχύει 
την ανάπτυξη ποιοτικών κριτηρίων στις αγορές και βοηθά την 
αποφυγή της παθητικής κατανάλωσης

Στόχοι της Αγωγής του Καταναλωτή θα 
πρέπει να είναι οι μαθητές:
• Να αναγνωρίζουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ετικέτα 
 προϊόντων και ιδιαίτερα των τροφίμων.
• Να αντιλαμβάνονται τη διαφήμιση ως μέσο πώλησης προϊόντων. 
• Να γνωρίζουν πώς να αποθηκεύουν διάφορα τρόφιμα ανάλογα 
 με τις οδηγίες της ετικέτας.
• Να επεξηγούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  από το 
 περιτύλιγμα (συσκευασία) των προϊόντων
• Να επιλέγουν τρόφιμα με σωστά κριτήρια.
• Να συντηρούν τα τρόφιμα με υγιεινό τρόπο, ώστε να αποφεύγουν 
 την αλλοίωσή τους και τυχόν αρρώστιες.
• Να ενημερώνονται για τους διαφορετικούς τρόπους 
 μαγειρέματος της τροφής και να επιλέγουν  τους πιο υγιεινούς.

• Να είναι ικανοί να παίρνουν προφυλάξεις κατά την παρασκευή 
 του φαγητού.
• Να γνωρίζουν τις πρώτες βοήθειες για τα ατυχήματα που 
 συμβαίνουν στην κουζίνα. 
• Να ενημερωθούν για τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι 
 διαφημιστές, για να πείσουν τους καταναλωτές.
• Να επεξηγούν τις επιρροές που δέχονται από τις διαφημίσεις και 
 να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα διαφημιστικά 
 μηνύματα, ώστε να γίνουν υπεύθυνοι καταναλωτές.
• Να αναγνωρίζουν και να δικαιολογούν όλες τις πληροφορίες στις 
 ετικέτες των προϊόντων.
• Να γνωρίζουν τα δικαιώματα του καταναλωτή και τους 
 παράγοντες που πρέπει να επηρεάζουν τις επιλογές του.

Λόγοι που Συνηγορούν στην προσέγγιση 
του τομέα  «Αγωγή του Καταναλωτή»:
Οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν 
ποιοτικά κριτήρια στις αγορές τους, χωρίς να επηρεάζονται από την 
υπερβολή της διαφήμισης.
Να αποκτήσουν καταναλωτική συνείδηση, για την αποφυγή της 
παθητικής κατανάλωσης.
Να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις 
για την κοινωνική τους ζωή και το μελλοντικό τους ρόλο ως πολίτες.
Γιατί Αγωγή του Καταναλωτή στα Σχολειά;

1. Όσον αφορά το μαθητή:
Ενίσχυση της ικανότητας του μαθητή να ενεργεί ως ενημερωμένος 
πολίτης σε ζητήματα κατανάλωσης.
Να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις και  δεξιότητες ώστε να 

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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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 

λειτουργούν ως υπεύθυνα άτομα στις προκλήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας.
Να ενισχυθεί ο μαθητής ώστε να θέτει προτεραιότητες και να 
διαχωρίζει τις ανάγκες από τις επιθυμίες του.
Να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του να εξασκεί και να διεκδικεί 
τα δικαιώματά του με τις σωστές διαδικασίες.

2. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς: 
Να ενημερωθούν σε θέματα Α.Κ (επιμορφωτικά σεμινάρια, μελέτη 
υλικού από έγκυρες πηγές)

Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη συνεργασιών με Κρατικούς Φορείς και 
άλλες οργανώσεις για θέματα Α.Κ.

Να προσαρμόζουν θέματα Α.Κ στα προγράμματα διδασκαλίας, 
σε κάθε ευκαιρία (επικαιρότητα, ειδικές συνθήκες, εφαρμογή 
στοχευμένων προγραμμάτων).

Να αναπτύξουν συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς στις σχολικές 
μονάδες για ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικών με Α.Κ.
Να αναπτύξουν συνεργασία με σχολεία στον Ευρωπαϊκό χώρο 
(κοινά προγράμματα, ανταλλαγές, εκδόσεις κ.ά.)

Πιο συγκεκριμένα η Α.Κ μπορεί να διδάσκεται διαθεματικά στις 
Α΄, Β΄& Γ΄ Γυμνασίου με στόχους όπως η δημιουργία σχέσεων 
αλληλεξάρτησης μεταξύ υγείας και διαφόρων συμπεριφορών. Θα 
πρέπει επίσης να δίνεται ενημέρωση για σχέδια δράσης που να 
στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών υγιούς ζωής.

Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να απολαμβάνουν στιγμές προετοιμασίας 
και κατανάλωσης φαγητού. Ενδιαφέρον μπορεί να προκαλέσει η 
παρέμβαση των μαθητών με συλλογικές δράσεις στην ενίσχυση των 
δυνατοτήτων υγιεινής διατροφής των νέων.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνεται μια πρώτης γνωριμία των 
δικαιωμάτων του καταναλωτή και των παραγόντων  που πρέπει να 
επηρεάζουν τις επιλογές τους, ενώ θα πρέπει να γίνεται και αναφορά 
στις τεχνικές της διαφήμισης (πολύ απλοποιημένα), ώστε οι μαθητές 
να αποκτούν κριτική στάση απέναντι στα διαφημιστικά μηνύματα.
Πολύ σημαντικό είναι να μπορέσουν οι μαθητές να καταλάβουν 
τις ετικέτες των προϊόντων και να μπορούν να αναγνώσουν τις 
πληροφορίες που δίνονται από αυτές.

Ενδεικτικές  δραστηριότητες:

• Επισκέψεις σε καταστήματα κοντά στο σχολείο και σε βιομηχανίες 
 τροφίμων π.χ. γαλακτοβιομηχανία.
• Περιγραφή σχετικών εικόνων.
• Παιχνίδια ρόλων. (Τα παιδιά υποδύονται διάφορα επαγγέλματα, 
 υποδύονται τον πωλητή και τον πελάτη σε κάποιο κατάστημα, 
 δημιουργία εμπορικής διαφήμισης κλπ.)
• Έρευνα αγοράς (συλλέγουν και καταγράφουν πληροφορίες από 
 προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων ή από κουτιά 
 προϊόντων που έχουν φέρει στην τάξη )
• Ανάπτυξη project με θέμα «Συσκευασίες προϊόντων και 
 οικολογική συνείδηση». 
• Ομιλίες από ειδικούς (Υγειονομικές Υπηρεσίες, ΥΑΠΚ, ΚΣΚ, κλπ.)
• Δημιουργικές εργασίες (π.χ. κατασκευή ετικέτας, γράμμα 
 σε κατασκευαστική εταιρία ενός προϊόντος για να ζητούν 
 περισσότερες πληροφορίες στη συσκευασία του, σχεδιασμός 
 ετικέτας και διαφήμισης, κάνω το δικό μου δεκάλογο 
 καταναλωτή, σύνταξη γραπτού κειμένου, στο οποίο θα ζητούν 
 την αλλαγή ή την αποκατάσταση ελαττωματικού προϊόντος.)
• Έρευνες μέσα από τα Μ.Μ.Ε. (Με τη βοήθεια πηγών όπως άρθρα 
 από εφημερίδες και περιοδικά, υλικό από το διαδίκτυο, έντυπο 
 υλικό από το Σύνδεσμο Καταναλωτών ,τα παιδιά διερευνούν τα 
 δικαιώματα του Καταναλωτή)
• Μελέτη σκίτσων και εικόνων (π.χ. σωστό-λάθος)
• Κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν σε κλειστούς ή ανοικτούς 
 χώρους. Εισήγηση πρακτικών προστασίας.
• Παράγοντες κοινωνικοί / πολιτισμικοί που συμβάλλουν στην 
 πρόκληση ατυχημάτων. Παρέμβαση με συλλογικές δράσεις για 
 αντιμετώπιση ή εξάλειψή τους.
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