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ΕΙΑΓΩΓΗ
Παρά το υψθλό επίπεδο προςταςίασ των καταναλωτϊν που ζχει ιδθ επιτευχκεί, τόςο ςτθν Κφπρο όςο
και ςτθν Ε.Ε., θ κατάςταςθ ςτθν πράξθ δεικνφει ότι υπάρχουν και άλλα περικϊρια βελτίωςθσ. Οι
καταναλωτζσ βρίςκονται ςυνεχϊσ αντιμζτωποι με νζεσ προκλιςεισ, ιδίωσ ωσ αποτζλεςμα των νζων
εξελίξεων ςτθν τεχνολογία, των μθ βιϊςιμων καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν ι του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ. Οι προκλιςεισ αυτζσ αφοροφν κυρίωσ:
1. Τθν αςφάλεια των προϊόντων, των υπθρεςιϊν και των τροφίμων.
2. Τθν οικονομικι και τθν κοινωνικι αλλαγι.
3. Των κατακλυςμϊν πλθροφοριϊν – ζλλειμμα γνϊςεων
4. Τον μθ πλιρθ ςεβαςμό των δικαιωμάτων ςτθν πράξθ και
5. Συγκεκριμζνεσ προκλιςεισ ςε βαςικοφσ τομείσ.

Ευρωπαϊκή Ζνωςη
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε ανακοίνωςθ με τίτλο «Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τουσ καταναλωτζσ
– Προϊκθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ ανάπτυξθσ». Στόχοσ του κεματολογίου για τουσ καταναλωτζσ
είναι να δθμιουργιςει μια ςτρατθγικι μζςω τθσ οποίασ θ πολιτικι δράςθ κα υποςτθρίηει
αποτελεςματικά και αποδοτικά τουσ καταναλωτζσ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωισ τουσ, με τθν
αςφάλεια των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που τίκενται ςτθν διάκεςθ τουσ, με τθν ενθμζρωςθ και
εκπαίδευςθ τουσ, με τθν υποςτιριξθ ςτισ οργανϊςεισ που τουσ αντιπροςωπεφουν, με τθν ενίςχυςθ
των δικαιωμάτων τουσ, με τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτθν δικαιοςφνθ και ςτθν ζννομθ προςταςία και με
τθν διαςφάλιςθ τθσ επιβολισ τθσ εν λόγω νομοκεςίασ για τουσ καταναλωτζσ.
Συγκεκριμζνα, το κεματολόγιο κεςπίηει τζςςερεισ βαςικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και τα πρϊτα βιματα για
τθν επίτευξθ τουσ:
1. Βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των καταναλωτϊν


Βελτίωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν αςφάλεια των προϊόντων και των υπθρεςιϊν και
ενίςχυςθ του πλαιςίου εποπτείασ τθσ αγοράσ.



Ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ τθσ τροφικισ αλυςίδασ.

2. Ενίςχυςθ των γνϊςεων


Βελτίωςθ τθσ ενθμζρωςθσ και αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τα δικαιϊματα και τα
ςυμφζροντα των καταναλωτϊν και των εμπόρων.



Απόκτθςθ γνϊςεων και ικανοτιτων για τθν αποτελεςματικότερθ ςυμμετοχι των καταναλωτϊν
ςτθν αγορά.
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3. Βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ, επιτάχυνςθ τθσ επιβολισ και εξαςφάλιςθ ζννομθσ προςταςίασ


Αποτελεςματικι επιβολι τθσ νομοκεςίασ για τουσ καταναλωτζσ, με επικζντρωςθ ςε βαςικοφσ
τομείσ



Παροχι ςτουσ καταναλωτζσ αποτελεςματικϊν μζςων για τθν επίλυςθ διαφορϊν

4. Ευκυγράμμιςθ των δικαιωμάτων και βαςικζσ πολιτικζσ για τθν οικονομικι και κοινωνικι αλλαγι


Προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τουσ καταναλωτζσ ςτθν ψθφιακι εποχι



Προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και υποςτιριξθ των ςυμφερόντων των καταναλωτϊν ςε
βαςικοφσ τομείσ.

Παράλλθλα και για ςκοποφσ επίτευξθσ των πιο πάνω ςτόχων, θ Επιτροπι προϊκθςε ζνα πολυετζσ
οικονομικό πρόγραμμα για τουσ καταναλωτζσ το οποίο αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςτθν εξαςφάλιςθ
υψθλοφ επιπζδου προςταςίασ ςτουσ καταναλωτζσ, κζτοντασ τουσ ςτο επίκεντρο τθσ ενιαίασ αγοράσ.
Το οικονομικό πρόγραμμα ανζρχεται ςυνολικά ςτα €188.829.000.

Κφπροσ
Στουσ δφςκολουσ καιροφσ που διανφουμε ςιμερα, τα κζματα τθσ προςταςίασ των καταναλωτϊν
προςλαμβάνουν νζεσ διαςτάςεισ και ςτθν Κφπρο. Η παρατεταμζνθ οικονομικι κρίςθ, θ οποία χτφπθςε
το νθςί μασ επθρζαςε ςε ςθμαντικό βακμό τον τρόπο που ςκζφτονται και ςυμπεριφζρονται οι
καταναλωτζσ.
Στθν Κφπρο το ποςοςτό τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ ανερχόταν πριν από τθν κρίςθ ςτο 67% του ΑΕΠ.
Σιμερα θ κατανάλωςθ ζχει μειωκεί ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, λόγω τθσ μείωςθσ των ειςοδθμάτων, τθσ
αυξθμζνθσ ανεργίασ, του τραπεηικοφ προβλιματοσ και του κλίματοσ αβεβαιότθτασ που επικρατεί
ςχετικά με τισ προοπτικζσ τθσ οικονομίασ.
Ο Κφπριοσ καταναλωτισ ζχει αλλάξει, περιορίηοντασ ςθμαντικά τα ζξοδα του και ςυγκρίνοντασ τιμζσ
και ποιότθτα των προςφερόμενων προϊόντων, τουλάχιςτο όπου ζχει επιλογζσ. Διεκδικεί περιςςότερο
τϊρα τα δικαιϊματα του, αλλά απογοθτεφεται όταν δεν ικανοποιοφνται δίκαιεσ απαιτιςεισ του.
Είναι υποχρζωςθ όλων των αρμόδιων φορζων να διαςφαλίςουν τα ςυμφζροντα των καταναλωτϊν και
να τουσ προςτατεφςουν ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό. Η ανάπτυξθ πολιτικισ ςτον τομζα προςταςίασ του
καταναλωτι ςτθν Κφπρο είναι πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ Υπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ
Καταναλωτϊν (ΥΑΠΚ) του Υπουργείου, Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ. Στόχοσ τθσ
Υπθρεςίασ είναι θ προςταςία τθσ αςφάλειασ και των οικονομικϊν ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, θ
ςυνεχισ ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ τουσ ςε κζματα που τουσ αφοροφν ωσ καταναλωτζσ, κακϊσ και θ
διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Για το ςκοπό αυτό, θ ΥΑΠΚ προωκεί ςειρά δράςεων και
μζτρων ϊςτε να διαςφαλίηει ότι οι καταναλωτζσ προςτατεφονται επαρκϊσ.
Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ ΥΑΠΚ ςυνάδει απόλυτα και με τον ευρφτερο ςτόχο που θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ζχει κζςει ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Θεματολογίου για τουσ Καταναλωτζσ. Ωσ εκ τοφτου,
προωκείται ζνα πλαίςιο ςτρατθγικισ για τουσ καταναλωτζσ για τθν περίοδο 2015 - 2020, το οποίο
βαςίηεται ςτουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει θ Ε.Ε. ςτο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τουσ καταναλωτζσ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ
Στόχοσ Ι: Βελτίωςη τησ αςφάλειασ των καταναλωτών
κοπόσ:
Η εδραίωςθ και θ ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ των προϊόντων μζςω τθσ αποτελεςματικισ εποπτείασ τθσ
αγοράσ.
Δράςεισ:
· Στενι παρακολοφκθςθ των ενεργειϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και χρθςιμοποίθςθ των μζςων
που προωκεί για ςκοποφσ αςφάλειασ των καταναλωτϊν, όπου αυτό επιτρζπεται με βάςθ τουσ
οικονομικοφσ πόρουσ που ζχουμε ςτθν διάκεςθ μασ.
·

Διενζργεια ερευνϊν αγοράσ από τουσ Συνδζςμουσ Καταναλωτϊν που να αφοροφν τθν αςφάλεια
των προϊόντων και των παιχνιδιϊν, ςτο πλαίςιο τθσ κρατικισ χορθγίασ που παραχωρείται για
εξειδικευμζνα προγράμματα και ζρευνεσ αγοράσ. Στόχοσ ο εντοπιςμόσ ενδεχόμενων
δυςλειτουργιϊν τθσ αγοράσ και θ επίλυςθ τουσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.

·

Ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ τθσ αγοράσ:
o

Στοχευόμενθ εποπτεία – Με βάςθ τον εντοπιςμό ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων τθσ αγοράσ.

o

Πραγματοποίθςθ περαιτζρω αιφνίδιων ελζγχων από τθν ΥΑΠΚ όπου και όποτε χρειάηεται και
ςυντονιςμόσ με άλλεσ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ που διενεργοφν παρόμοιασ φφςθσ ελζγχουσ (π.χ.
Κτθνιατρικζσ Υπθρεςίεσ, Υγειονομικζσ Υπθρεςίεσ κλπ). Αυτό κα βοθκιςει ςτθν καλφτερθ
εποπτεία τθσ αγοράσ, ςτθν καλφτερθ χριςθ των δθμόςιων πόρων και ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ.

·

Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ / ςυντονιςμοφ μεταξφ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν /Τμθμάτων που
επιτθροφν τθν αγορά για κζματα αςφάλειασ προϊόντων (π.χ. Τμ. Ηλεκτρομθχανολογικϊν
Υπθρεςιϊν, Τμ. Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, Τμ. Τελωνείου κλπ).

·

Επανεξζταςθ και ανακεϊρθςθ, όπου χρειάηεται, του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν αςφάλεια των
προϊόντων.

·

Δθμιουργία Ηλεκτρονικισ Βάςθσ καταγραφισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων.

Στόχοσ ΙΙ: Ενίςχυςη των γνώςεων
Σκοπόσ:
Η βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των καταναλωτϊν, θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ όςον αφορά τα
δικαιϊματα τουσ, θ ανάπτυξθ τθσ βάςθσ τεκμθρίωςθσ τθσ πολιτικισ για τουσ καταναλωτζσ και θ
παροχι υποςτιριξθσ ςτισ οργανϊςεισ καταναλωτϊν, λαμβανομζνων επίςθσ υπόψθ των ειδικϊν
αναγκϊν των ευάλωτων καταναλωτϊν.
Δράςεισ:
· Βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου, οφτωσ ϊςτε να γίνει πιο φιλικι προσ τουσ
καταναλωτζσ.
·

Χρθςιμοποίθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (face book, twitter) για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και
βελτίωςθσ των γνϊςεων των καταναλωτϊν. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ μπορεί, ςτο παρόν ςτάδιο, να
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προωκθκεί με τθ βοικεια των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ που διακζτουν άλλα Υπουργεία /
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ/ Ευρωπαϊκά Δίκτυα (π.χ. ΕΚΚ Κφπρου, Υπουργείο Άμυνασ κλπ).
·

Συνεργαςία με τθν Αρχι Ηλεκτριςμοφ Κφπρου για ςκοποφσ προϊκθςθσ ενθμερωτικϊν εντφπων που
αφοροφν κζματα καταναλωτϊν μζςω τθσ αποςτολισ των επιςτολϊν που αποςτζλλει θ Αρχι ςτα
ςπίτια των καταναλωτϊν.

·

Διοργάνωςθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ και
Ευρωπαϊκά Δίκτυα (π.χ. ΕΚΚ, Europe Enterprise Network κ.τ.λ.), με μθδαμινό κόςτοσ.

·

Περαιτζρω ςυνεργαςία με ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ εκπομπζσ, με ςτόχο τθν προβολι τθσ
Υπθρεςίασ και τθν ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν γφρω από κζματα που τουσ αφοροφν.

·

Χρθςιμοποίθςθ τθσ Γραμμισ Καταναλωτι 1429, κατά τθ διάρκεια των ωρϊν που δεν ςτελεχϊνεται
από Λειτουργοφσ τθσ Υπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν, ωσ μζςο
ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν. Αναπαραγωγι ακουςτικϊν μθνυμάτων του τφπου «Ήξερεσ ότι ζχεισ
το δικαίωμα…………».

·

Προϊκθςθ τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ / ιςτοςελίδασ τθσ Ε.Ε. «Consumer Classroom» ςτο
Υπουργείο Παιδείασ. Η εν λόγω πλατφόρμα χρθματοδοτείται από τθν Ε.Ε. και αποςκοπεί ςτθν
ενκάρρυνςθ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν ςτα δευτεροβάκμια ςχολεία για κζματα καταναλωτϊν
(www.consumerclassroom.eu).

·

Συνεχισ επιμόρφωςθ των καταναλωτϊν μζςω τθσ προϊκθςθσ εξειδικευμζνων προγραμμάτων και
ερευνϊν αγοράσ με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ των υπθρεςιϊν που αγοράηουν οι καταναλωτζσ όπωσ τθσ
αγοράσ τθλεπικοινωνιϊν, των τραπεηικϊν υπθρεςιϊν, τθσ αγοράσ ακινιτων ιδιοκτθςίασ (αςφάλειεσ
κατοικίασ, ςυμβάςεισ, τίτλοι ιδιοκτθςίασ κ.τ.λ.).

·

Προςαρμογι ςτισ νζεσ αλλαγζσ που επζφερε θ τεχνολογία για καλφτερθ ενθμζρωςθ των
καταναλωτϊν – προϊκθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ εφαρμογισ (application) για άμεςθ ενθμζρωςθ
των τιμϊν των πετρελαιοειδϊν (GIS), τθσ δθμιουργίασ εφαρμογϊν ςτα κινθτά τθλζφωνα για τθν
άμεςθ ενθμζρωςθ των καταναλωτϊν για τα δικαιϊματα τουσ και τα παρατθρθτιρια τιμϊν, κ.τ.λ.

·

Βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ και πλθρζςτερθ πλθροφόρθςθ των καταναλωτϊν ςε κζματα που
αφοροφν τισ ςυναλλαγζσ τουσ. Σε ότι αφορά τισ τιμζσ των πετρελαιοειδϊν, το Υπουργείο
αναμζνεται να προχωριςει ςτθ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ μζςω τθσ οποίασ κα
ανακοινϊνονται κακθμερινά οι τιμζσ ςτισ οποίεσ προςφζρονται τα καφςιμα από τα πρατιρια ανά
πάςα ςτιγμι. Το Υπουργείο εξετάηει τθ δυνατότθτα να ανακοινϊνει επίςθσ τον τρόπο διαμόρφωςθσ
των τιμϊν των πετρελαιοειδϊν.

Στόχοσ ΙΙΙ: Βελτίωςη τησ εφαρμογήσ, επιτάχυνςη τησ επιβολήσ και εξαςφάλιςη ζννομησ
προςταςίασ
Σκοπόσ:
Η ανάπτυξθ και θ ενίςχυςθ των δικαιωμάτων των καταναλωτϊν, ιδίωσ μζςω ζξυπνθσ και ρυκμιςτικισ
δράςθσ και βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε απλι, αποτελεςματικι, ςκόπιμθ και χαμθλοφ κόςτουσ
ζννομθ προςταςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ εναλλακτικισ ρφκμιςθσ των διαφορϊν.
Δράςεισ:
· Δθμοςιοποίθςθ των ποινϊν που επιβάλλονται (κακιζρωςθ του Name & Shame) για ςκοποφσ
μεγαλφτερθσ διαφάνειασ και ενθμζρωςθσ.
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·

Ενκάρρυνςθ των εμπόρων για να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο του ADR ςτθν Κφπρο, μζςω
ςυντονιςμζνων προςπακειϊν από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για ςυμμετοχι ςτο
μθχανιςμό.

·

Διοργάνωςθ διαλζξεων /ςεμιναρίων από λειτουργοφσ τθσ ΥΑΠΚ ςε οργανϊςεισ επιχειριςεων,
κακϊσ και ςε επιχειριςεισ για παρουςίαςθ των νομοκεςιϊν που εφαρμόηονται.

·

Αξιολόγθςθ τθσ ανάγκθσ για δθμιουργία/απόκτθςθ λογιςμικοφ με ςκοπό τθν καταχϊρθςθ,
διερεφνθςθ, επεξεργαςία και παρουςίαςθ των καταγγελιϊν και των αιτθμάτων των καταναλωτϊν
τόςο ςτα Κεντρικά Γραφεία όςο και ςτα Επαρχιακά Γραφεία.

Στόχοσ IV: Ευθυγράμμιςη των δικαιωμάτων και βαςικζσ πολιτικζσ για την οικονομική και
κοινωνική αλλαγή
Σκοπόσ:
Η επιβολι τθσ εφαρμογισ των δικαιωμάτων των καταναλωτϊν μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςυνεργαςίασ
ανάμεςα ςτουσ εκνικοφσ φορείσ επιβολισ τθσ εφαρμογισ και τθσ παροχισ ςυμβουλϊν ςτουσ
καταναλωτζσ.
Δράςεισ:
· Κακιζρωςθ ςυςτθματικϊν διαβουλεφςεων / ςυναντιςεων με τουσ ςυνδζςμουσ και τισ οργανϊςεισ
καταναλωτϊν για ανταλλαγι απόψεων για τα κζματα που τουσ απαςχολοφν.
·

Σφγκλιςθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ Καταναλωτϊν ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των αποφάςεων που λαμβάνονται.

·

Αξιοποίθςθ τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ (μελετϊν, ευρθμάτων, εμπειριϊν κ.τ.λ.) των μθ κυβερνθτικϊν
οργανϊςεων και των ιδιωτικϊν φορζων (Ιδιωτικά Πανεπιςτιμια κ.τ.λ.) με ςκοπό τθν καλφτερθ
εφαρμογι των δικαιωμάτων των καταναλωτϊν.

·

Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτθν ΥΑΠΚ και τουσ ςυνδζςμουσ/οργανϊςεισ καταναλωτϊν ςε
ότι αφορά τθν ανταλλαγι παραπόνων /πλθροφοριϊν που λαμβάνονται από καταναλωτζσ.
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