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ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:   4. Διαμόρφωση Ενεργού Πολίτη 

              1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 

 

  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ:   4.1 Αγωγή του καταναλωτή 

                                               4.3 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

   1.3 Αξίες ζωής  

 

  ΤΑΞΗ:     Α΄ Γυμνασίου 

  ΧΡΟΝΟΣ:     Δραστηριότητα αφόρμισης:  διδακτικές περίοδοι, 

                       Κεντρική δραστηριότητα: 2 διδακτικές περίοδοι  

                       Επέκταση – εισηγήσεις για ομαδικές δραστηριότητες: 4-5 διδακτικές περίοδοι 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Οι μαθητές: 

 Να κρίνουν καταναλωτικές πρακτικές διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των μελών και ομάδων του 

κοινωνικού συνόλου, όπως αυτά εκπορεύονται από τη Διεθνή Συνθήκη Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.  

 

 Να  γνωρίζουν και να κρίνουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις κρατικές 

υπηρεσίες υγείας. 

 

 Να ενημερώνονται και να ενεργοποιούν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες της Κύπρου και 

της Ευρώπης σε  περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του καταναλωτή. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες συμπλήρωσης και προώθησης ειδικών έντυπων αναφοράς 

παραπόνων που ίσως  προκύψουν από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, στην 

Κύπρο ή στην Ευρώπη.  

 Να εισηγούνται και να υλοποιούν δράσεις που συμβάλλουν στην υπεράσπιση ποικίλων 

δικαιωμάτων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

 Να επεξηγούν τη σχέση μεταξύ των αξιών ζωής ενός ατόμου και των επιλογών του. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΜΙΣΗΣ： 

 

Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν βίντεο σχετικό με την Αγωγή του καταναλωτή 

(http://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014).Ακολουθεί ιδεοθύελλα με τον όρο 

«καταναλωτής» και γίνεται συζήτηση για τη σημασία της «αγωγής του καταναλωτή».   

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Γίνεται επιλογή από τις πιο κάτω δραστηριότητες: 

 

 Οι μαθητές μελετούν εξατομικευμένα το ερωτηματολόγιο του Φύλλο Εργασίας 1 και 

καλούνται να απαντήσουν τις ερωτήσεις του. Μέσω συζήτησης δίνεται η ευκαιρία στον κάθε 

μαθητή να: 

(α) συγκρίνει την δική του καταναλωτική πρακτική με αυτήν των συμμαθητών του. 

(β) εντοπίσει τα σημεία που θα ήθελε επιπλέον ενημέρωση ώστε να γίνει σωστός 

καταναλωτής. 

 

 Δίνεται στους μαθητές άρθρο από εφημερίδα με θέμα «Καταναλωτές εκτεθειμένοι στην 

άγνοια τους» (Φιλελεύθερος, 15/03/09) και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε μια στατιστική 

έρευνα, σύμφωνα με την οποία «7 στους 10 Κύπριους δηλώνουν άγνοια για τα δικαιώματά 

τους ως καταναλωτές» (επισυνάπτεται παρακάτω). Ακολουθεί συζήτηση. 

 

 Δίνεται στους μαθητές ο πίνακας με τίτλο «Δικαιώματα του Καταναλωτή» (Φύλλο Εργασίας 

2) και με τη συνεργατική μέθοδο παραγωγής ιδεών (μέθοδος σάντουιτς) εντοπίζουν και 

καταγράφουν τα δικαιώματα του καταναλωτή. Συμπληρώνονται οι απαντήσεις με τη 

Διαφάνεια 1 και γίνεται ανάλογη συζήτηση.  

 

 Οι μαθητές χωρίζονται σε δυο ομάδες και ασχολούνται με δυο διαφορετικά σενάρια (Φύλλο 

Εργασίας 3). 

Συγκεκριμένα τους ζητείται να: 

(α) εντοπίσουν τα δικαιώματα του καταναλωτή στο κάθε σενάριο. 

(β) συνεχίσουν την κάθε ιστορία, με τη δράση που νομίζουν πως πρέπει να ακολουθήσει 

ο καταναλωτής, έτσι ώστε να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. 

 

 Οι μαθητές μελετούν το έντυπο υποβολής παραπόνου από τον «Οδηγό του Καταναλωτή» 

(Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, 2008) (Φύλλο Εργασίας 4) και η κάθε 

ομάδα το συμπληρώνει αφού έχει προηγουμένως καταγράψει ένα περιστατικό καταπάτησης 

των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτές. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα παρουσιάζει το 

περιστατικό της. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lmFXThtn014
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Γίνεται επίσης αναφορά στο περιοδικό «Ο Καταναλωτής» όπου δημοσιεύονται καταγγελίες 

από καταναλωτές και ποινές που επιβλήθηκαν (επισυνάπτεται παρακάτω). Επιλέγονται και 

διαβάζονται κάποιες καταγγελίες. 

 

 Προαιρετική επίσκεψη: Οργανώνεται επίσκεψη στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και 

Προστασίας Καταναλωτών για ενημέρωση και συλλογή ενημερωτικού υλικού. Εναλλακτικά, 

καλείται στο σχολείο λειτουργός της σχετικής υπηρεσίας. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι πιο κάτω δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να μελετήσουν το περιβάλλον 

στο οποίο ζουν (σχολείο, κοινότητα) και να εντοπίσουν τρόπους βελτίωσης της συμπεριφοράς 

τους ως καταναλωτές.  

 

«Μάτι του Καταναλωτή» 

Οι μαθητές ετοιμάζουν πίνακα με τίτλο «Μάτι του Καταναλωτή» (ενδεικτικός πίνακας 

επισυνάπτεται παρακάτω). Σε αυτό τον πίνακα αναγράφονται σημεία προβληματισμού τα οποία 

θα βοηθήσουν τον καταναλωτή να είναι πιο σωστός και συνειδητοποιημένος στις αγορές του.  Ο 

πίνακας αυτός μπορεί να τοποθετηθεί στην πινακίδα της τάξης και οι μαθητές καλούνται να τον 

συμπληρώνουν ανάλογα με τις αγορές τους. 

 

Αρχείο παραπόνων και λύσεων 

Δημιουργείται ένας πίνακας με δύο στήλες ο οποίος αναρτάται στην πινακίδα της τάξης. Η μία 

στήλη έχει τίτλο «Παράπονα/Προβλήματα Καταναλωτών» και η άλλη στήλη έχει τίτλο 

«Λύσεις/Τρόποι αντιμετώπισης». Οι μαθητές καταγράφουν στη μια στήλη περιπτώσεις άδικης 

αντιμετώπισής τους  ή των μελών της οικογένειας τους  και στην άλλη τους τρόπους με τους 

οποίους αποκατάστησαν την αδικία.  

 

Καντίνα του σχολείου 

Δίνεται στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 5 όπου καταγράφουν ιδέες και εισηγήσεις για τα 

τρόφιμα και ροφήματα που πωλούνται στην καντίνα του σχολείου τους. Μέρος της δράσης 

(ερωτήσεις 2,3,4) μπορεί να αποτελέσει η σύνταξη επιστολής προς τη Διεύθυνση του σχολείου 

και το Σύνδεσμο Γονέων ζητώντας την ανάλογη βοήθεια και στήριξη για τα αιτήματά τους. 

 

Ημερολόγιο Καταναλωτή 

Οι μαθητές ετοιμάζουν ημερολόγιο όπου για κάθε μήνα παρουσιάζεται ένα δικαίωμα του 

καταναλωτή με ένα σχετικό σκίτσο. Το υλικό αυτό μπορεί να τυπωθεί και να διανεμηθεί σε κάθε 

τμήμα. Οι μαθητές συντάσσουν επιστολή προς το Σύνδεσμο Γονέων, το Δήμο κλπ για 

οικονομική ενίσχυση έτσι ώστε να είναι εφικτή η έκδοσή του. 

 

«Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή» 
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Οργανώνεται εκδήλωση  στις 15 Μαρτίου, «Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή» με θέμα τα 

δικαιώματα του καταναλωτή. 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες της εκδήλωσης: 

  

- Προσκαλείται ειδικός λειτουργός από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας 

Καταναλωτών και οργανώνεται Βιωματικό Εργαστήριο με τη συμμετοχή μιας μικρής ομάδας 

μαθητών και γονέων. 

- Οργανώνεται περίπτερο ενημέρωσης όπου οι μαθητές διανέμουν ενημερωτικό υλικό που 

παρείχε η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών και ενημερώνουν τους 

συμμαθητές τους για τους τρόπους που μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 

Απεικονίζεται και επεξηγείται επίσης ο πίνακας «Μάτι του Καταναλωτή» που ήδη έχουν 

ετοιμάσει. 

- Οι μαθητές οργανώνουν ένα κωμικό θεατράκι, μέσα από το οποίο δίνεται το μήνυμα της 

ανάγκης για ενημέρωση του κάθε καταναλωτή για τα δικαιώματά του.  
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Φύλλο Εργασίας 1: Ερωτηματολόγιο 

 

Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις πιο κάτω ερωτήσεις σημειώνοντας με : 

 

1. Σκέφτεσαι με σοβαρότητα τις αγορές προϊόντων που κάνεις; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 

 

2. Θεωρείς ότι το χαρτζιλίκι που σου δίνεται είναι αρκετό για τις αγορές σου; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 

 

3. Όταν ψωνίζεις, σε επηρεάζουν οι βιτρίνες καταστημάτων για επιπλέον αγορές; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 

 

4. Συνηθίζεις να μιμείσαι τους φίλους ή τις φίλες σου στις αγορές που κάνουν; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 

 

5. Σε επηρεάζουν οι διαφημίσεις στην αγορά διαφόρων προϊόντων; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 

 

6. Πιστεύεις ότι οι διαφημίσεις προσφέρουν στον καταναλωτή σωστή ενημέρωση για τα 

προϊόντα που προωθούν; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 
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7. Θεωρείς ότι η σημερινή κοινωνία είναι υπερκαταναλωτική; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 

8. Θεωρείς ότι η ενημέρωση προς τους καταναλωτές, για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, είναι ικανοποιητική; 

 

ΝΑΙ  

 

ΟΧΙ 

 

(Αν επιλέξατε το «ΝΑΙ» σε περισσότερες από τις μισές ερωτήσεις τότε χρειάζεστε 

επειγόντως αγωγή καταναλωτή) 
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Φύλλο Εργασίας 2: Δικαιώματα Καταναλωτή 

 

 

 

 

 

Υψώστε το ανάστημά σας ….Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Φύλλο Εργασίας 3: Σενάρια 

 

Σενάριο 1： 

 

Η Κατερίνα αγόρασε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια από ένα τοπικό κατάστημα και μετά από 

δυο μέρες η σόλα του ενός παπουτσιού ξεκόλλησε. Η Κατερίνα τα επέστρεψε πίσω στο 

κατάστημα αλλά ο πωλητής αρνήθηκε να της επιστρέψει τα χρήματα ή να αντικαταστήσει τα 

παπούτσια με ένα καινούργιο ζευγάρι. 

 

(α) Εντοπίστε τα δικαιώματα της Κατερίνας. 

 

 

 

(β) Συνεχίστε την ιστορία αναφέροντας πως θα πρέπει να δράσει η Κατερίνα ως σωστός 

καταναλωτής. 

 

 

Σενάριο 2： 

 

Ο Γιώργος αγόρασε ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. 

Αργότερα ανακάλυψε ότι το κινητό τηλέφωνο είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο.  

 

(α) Εντοπίστε τα δικαιώματα του Γιώργου. 

 

 

 

(β) Συνεχίστε την ιστορία αναφέροντας πως θα πρέπει να δράσει η Κατερίνα ως σωστός 

καταναλωτής. 
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Φύλλο εργασίας 4: Έντυπο υποβολής παραπόνου 

  

 

Μέσω: ταχυδρομείου/ φαξ / ηλεκτρονικά/ με το χέρι  (κυκλώστε ανάλογα) 

Ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/2011 

  

Προς: Όνομα προμηθευτή 

  

 Από: Ονοματεπώνυμο καταναλωτή 

          Διεύθυνση 

          Τηλέφωνο επικοινωνίας 

        Φαξ /ηλ. ταχυδρομείο (αν υπάρχει) 

  

Θέμα: Ελαττωματική Σιδερόπρεσα  

(Παράδειγμα για προϊόντα ή υπηρεσίες) 

 Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, 

1. (περιγράφουμε με λίγα λόγια το πρόβλημα) 

Στις ΧΧ/ΧΧ/2011 αγόρασα από κατάστημα (ονομασία οίκου) στην πόλη (όνομα της 

πόλης), μια ηλεκτρική συσκευή, σιδερόπρεσα μοντέλο, έναντι των 120 ευρώ. 

2. (περιγραφή συμπτωμάτων ή διαπιστώσεων) 

Μετά από ένα μήνα  παρατήρησα ότι το χέρι του σιδέρου υπερθερμαινόταν 

αδικαιολόγητα. 

3. (περιγράφουμε τη σημερινή κατάσταση της συσκευής) 

Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή φοβούμενοι για 

εγκαύματα ή και πιθανή έκρηξη διότι κατά τη λειτουργία της εξακολουθεί να 

υπερθερμαίνεται. 

4. (περιγράφουμε την απαίτησή μας) 

θέλουμε να διορθωθεί ή να μας αποσταλεί άλλη συσκευή. 

5. (επισυνάπτουμε τυχόν φωτοαντίγραφα στοιχείων που κατέχουμε � τιμολόγιο, 

εγγύηση, δελτίο αποστολής κ.α.) 

Σας επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο απόδειξης αγοράς της συσκευής. 

 Με τιμή  Υπογραφή καταναλωτή /αντιπροσώπο 
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Φύλλο Εργασίας 5: Σχολικό Κυλικείο 

 

1.Τι θα μου άρεσε να προσφέρει το κυλικείο του σχολείου μου; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Με ποιους τρόπους μπορούμε να επηρεάσουμε τους υπεύθυνους του σχολικού κυλικείου 

ώστε να προσφέρουν περισσότερες επιλογές υγιεινών παρασκευασμάτων; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Ποιον από τους πιο πάνω τρόπους θεωρείτε πιο αποτελεσματικό; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Άλλες Ιδέες 

….……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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Με βάση τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καταναλωτής έχει τα εξής δικαιώματα： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 – ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Δικαίωμα προστασίας, υγείας και 

ασφάλειας 

Δικαίωμα προστασίας των 

οικονομικών συμφερόντων 

Δικαίωμα πρόσβασης στην 

πληροφόρηση 

Δικαίωμα της 

εκπαίδευσης 
Δικαίωμα της 

εκπροσώπησης 

Δικαίωμα πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη 

Δικαίωμα στην «αειφορική / αειφόρο» 

κατανάλωση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ – «ΜΑΤΙ» ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

«ΜΑΤΙ» ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Οικονομική άποψη 

 

 Πόσο κοστίζει; 

 Είναι καλή η τιμή σε σχέση με ένα όμοιο σε 

ποιότητα και ποσότητα προϊόν; 

 Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο φθηνότερο, 

εγχώριας προέλευσης; 

 

Περιβαλλοντική άποψη 

 

 Είναι η συσκευασία βιοδιασπώμενη; 

 Μήπως η συσκευασία συμβάλλει στην άσκοπη 

χρήση σπάνιων φυσικών πόρων; 

 Είναι το υλικό συσκευασίας ανακυκλώσιμο; 

 

Νομική άποψη 

 

 Αν δεν μείνω ικανοποιημένος από το προϊόν, 

μπορώ να το επιστρέψω; 

 Η σήμανση του προϊόντος συμφωνεί με όσα 

ορίζει ο νόμος; 

 

 

 

Υγεία και ασφάλεια 

 

 Περιέχει πρόσθετα; 

 Ποια είναι η επίδραση του προϊόντων στην 

υγεία μου γενικότερα; 
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Άρθρο Εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος»  

 

 

Καταναλωτές εκτεθειμένοι στην άγνοιά τους 

>Μέρα καταναλωτή σήμερα με σύνθημα «είσαι καταναλωτής, έχεις δικαιώματα, διεκδίκησέ τα»  

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΠΑΥΛΙΔΗ  

Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι καταγγελίες από καταναλωτές  

Είσαι καταναλωτής, έχεις δικαιώματα, διεκδίκησε  τα. Αυτό προτάσσει η Παγκόσμια Μέρα 

Καταναλωτών, η οποία έχει καθιερωθεί στις 15 Μαρτίου. Στην Κύπρο μόνο τρεις στους δέκα 

πολίτες ηλικίας 25-45 χρονών πιστεύουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές, 

ενώ το 49% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τους συνδέσμους καταναλωτών περισσότερο σε θέματα 

που αφορούν συμβουλές και πληροφόρηση. Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο 

Εμπορίου, φαίνεται ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που προβαίνουν 

σε καταγγελίες ή ζητούν ενημέρωση για νομοθεσίες ή σημάνσεις προϊόντων.  

Αύξηση παραπόνων  

Συγκεκριμένα, το 2008 ο αριθμός των τηλεφωνημάτων στην τηλεφωνική γραμμή 1429 ανήλθε 

στις 4.344, έναντι 1.446 το 2007. Από τα 4.344 τηλεφωνήματα τα 2.990 αφορούσαν παράπονα, 

κυρίως για ελαττωματικά και επικίνδυνα προϊόντα, υπερχρεώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, 

παραπλανητικές διαφημίσεις, την ποιότητα τροφίμων και απομιμήσεις.  

Τα υπόλοιπα 1.354 τηλεφωνήματα αφορούσαν αιτήματα για πληροφόρηση γύρω από τις 

διάφορες νομοθεσίες ή σημάνσεις προϊόντων. Το 2007 τα 1.353 τηλεφωνήματα αφορούσαν 

παράπονα και τα 93 αιτήματα για πληροφορίες.  

Το 2008 αποστάληκαν στο υπουργείο Εμπορίου γραπτώς, είτε μέσω φαξ, είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνολικά άλλα 2.023 αιτήματα από καταναλωτές. Από αυτά τα 561 

ήταν παράπονα για ελαττωματικά προϊόντα που δεν καλύπτονταν από την εγγύηση, 

παραπλανητικές διαφημίσεις και απομιμήσεις. Σε 63 περιπτώσεις διαπιστώθηκε από 

λειτουργούς του υπουργείου, ότι υπήρχε παραβίαση των διαφόρων νομοθεσιών που διέπουν τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, σε άλλες πέντε περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραβίαση της περί 

ξεπουλημάτων νομοθεσίας.  

Ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών, το οποίο διαμεσολαβεί στην επίλυση 

διασυνοριακών διαφορών των καταναλωτών, κατατέθηκαν το 2008 συνολικά 101 παράπονα και 

250 αιτήματα για πληροφορίες. Τα παράπονα αφορούσαν κυρίως αεροπορικά ταξίδια 

(ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσεων, απώλεια αποσκευών) και αγορές από το διαδίκτυο.  

Πάντως, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Cymar τον Ιούνιο του 2008 για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών, (SΑΝCΟ) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής μεταξύ 502 πολιτών ηλικίας 25-45 χρονών, φαίνεται ότι οι Κύπριοι έχουν ακόμη 

δρόμο να διανύσουν για να μάθουν, αλλά και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, ως 

καταναλωτές. Επτά στους δέκα δηλώνουν άγνοια για τα δικαιώματά τους.  

 

Πηγή: «Ο φιλελεύθερος, 15 Μαρτίου 2009» 
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Πηγή: Περιοδικό «Ο Καταναλωτής», 2001 
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