Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Τηλεοράσεις
&
home cinema
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών.
ΑΡΘΡΟ
• «Κοινωνικός» ηλεκτρισμός
• Απόσυρση προϊόντων
ΕΡΕΥΝΑ
• Εκτυπωτές
• Παιδικά Καθίσματα
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Το ταχυδρομικό τέλος έχει πληρωθεί Α.Α 13
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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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τηλεοράσεις - Έρευνα αγοράς
Οι θέσεις μας στην Βουλή
Σημαντικές Συναντήσεις

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Παράπονα και καταγγελίες καταναλωτών
Δείκτης τιμών καταναλωτή
Εκτυπωτές - Τα καλύτερα χαρακτηριστικά
Απόσυρση προϊόντων από τη αγορά

Αγαπητά Μέλη,
Φίλοι Καταναλωτές,

“Κοινωνικός” ηλεκτρισμός
Παιδικά καθίσματα - Ποιές μάρκες πέρασαν τα τέστ
Μας αφορά - Συντηρητικά
4

15
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Δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού,
2571 Βιομηχανική Περιοχή Νήσου
Τ.Κ.1501 Λευκωσία
Τηλ.: 22 479000, Φαξ: 22 479200
info@proteaspress.com.cy
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.
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Οι καλοκαιρινές διακοπές τέλειωσαν, όχι χωρίς προβλήματα για
τους καταναλωτές, και άρχισε η καθημερινότητα μας. Τώρα που τα
έξοδα είναι αυξημένα για τα παιδιά, τα σχολεία, τα συμπληρωματικά
μαθήματα, τα πανεπιστήμια, έρχονται και οι δημοτικοί και άλλοι
φόροι που πρέπει να πληρωθούν καθώς και άλλες πληρωμές που
πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου, χώρια οι δόσεις των
δανείων. Άραγε θα υπάρχει ο 13ος για να προλάβουμε όλα αυτά;

Ο καταναλωτής έχει φτάσει πια στα όρια του. Συνεχώς καλείται
να πληρώνει τις αυξημένες τιμές που προκύπτουν, άλλες από
αυξήσεις που μας έρχονται απ’ έξω και άλλες, οι περισσότερες, από
στρεβλώσεις της αγοράς , όπως πχ μονοπώλια και από την ελλιπή
έως ανύπαρκτη εποπτεία της αγοράς. Ναι στην ελεύθερη αγορά άλλα
όχι στην ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία. Στις δύσκολες ώρες πρέπει όλοι
να δείξουν υπευθυνότητα απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Τα καθημερινά έξοδα συνεχώς ανεβαίνουν, το γάλα, τα καύσιμα,
το νερό, ο ηλεκτρισμός είναι στα ύψη και από την 1η Μαρτίου ο
αυξημένος ΦΠΑ στα 17% .Και έπεται συνέχεια. Η σκέψη μας πάει
στους συμπολίτες μας που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, που
δυσκολεύονται πλέον να επιβιώσουν.

Και το χειρότερο, δεν μπορούμε πια να προγραμματίσουμε τίποτε.
Η οικονομική κατάσταση από τη μια και η αβεβαιότητα για το τι θα
γίνει από την άλλη αφαίρεσαν την προοπτική από τη ζωή μας.

Την ίδια ώρα ακούμε για νέα δάνεια που θα συνάψει η Κυβέρνηση
με το ΔΝΤ και την ΕΕ για να πληρωθούν μεταξύ άλλων και οι
ζημιές των τραπεζών. Τα νέα αυτά δάνεια εμείς οι καταναλωτές, οι
φορολογούμενοι πολίτες θα αποπληρώσου-με, με τα νέα μέτρα που
θα επιβληθούν. Και γιατί να πληρώσουμε εμείς για τις τράπεζες που
τόσα χρόνια έκαναν τεράστια κέρδη; Γιατί να μη πληρώσουν οι ίδιες
οι τράπεζες από μελλοντικά τους κέρδη; Πότε επιτέλους θα πληρώνει
εκείνος που ευθύνεται; Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η
έρευνα που διεξάγει η Κεντρική Τράπεζα και ελπίζουμε να υπάρξει
διαφάνεια και δημοσιότητα, αν μη τι άλλο, για να ξέρουμε τι ακριβώς
έγινε και ποιοι ευθύνονται.

Όμως ας μείνουμε αισιόδοξοι και ας μη τα βάλουμε κάτω. Οι
καταναλωτές ενωμένοι έχουν δύναμη και πρέπει να την ασκήσουν,
να διεκδικούν τα δίκαια και τα δικαιώματα τους με όλους τους
τρόπους. Ο Σύνδεσμος είναι δίπλα σας.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς,
Φρύνη Μιχαήλ
Πρόεδρος

