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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΤΑ 1ΡΟΦΙΜΩΝ 

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές και 
γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
των πολιτών ως καταναλωτών τροφίμων. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντώνται στη 
διαδικασία ενημέρωσης τους για την ασφάλεια και την 
ποιότητα των τροφίμων. 

Συγχρόνως επιδιώκεται: 

• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

• η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων πρακτικών 
σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Προτού αγοράσετε ένα τρόφιμο, ποιο είναι το στοιχείο που προσέχετε 
πρωταρχικά (π.χ τιμή, συστατικά, επωνυμία κατασκευαστή) και γιατί; 

• Προσέχετε την ημερομηνία παρασκευής και την ημερομηνία λήξης; 
Θεωρείτε σημαντικές αυτές τις πληροφορίες; Σε ποια τρόφιμα 
τις προσέχετε οπωσδήποτε; 

• Θέλετε να αγοράσετε ένα τρόφιμο, αλλά στην επισήμανση του 
αναγράφεται ένα συστατικό που δε γνωρίζετε; Σας αποτρέπει 
αυτό από την αγορά του τροφίμου; 

• Για ποιον από τους παρακάτω λόγους δε θα αγοράζατε ποτέ 
ένα τρόφιμο και γιατί: 
α) Εάν έλειπε η ημερομηνία λήξης; 
β) Εάν η εξωτερική του εμφάνιση φαινόταν αλλοιωμένη; 
γ) Εάν σας ήταν άγνωστη η κατασκευάστρια εταιρεία; 
δ) Εάν πιστεύατε ότι δεν υπήρχε πλήρης αναγραφή των συστατικών του; 

• Σας έχει τύχει ποτέ να μην είστε ικανοποιημένοι από ένα τρόφιμο 
που αγοράσατε; Για ποιο λόγο; Πώς αντιδράσατε; 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας -προσωπικές ή τρίτων-
ως καταναλωτών τροφίμων (π.χ. αναφορικά με τα χαρακτηριστικά τους, 
την ασφάλεια, την ποιότητα τους κτλ.) 

Προσδιορίζουμε επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την 
ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, καθώς και είδη κειμένων 
που τις συνοδεύουν. 

Φέρτε στην ομάδα υλικό σχετικά με την ασφάλεια 
και την ποιότητα των τροφίμων. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση 
της η ομάδα και τα ταξινομούμε. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση των κειμένων της κάθε ομάδας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του ως προς 
τις δεξιότητες γραμματισμού: 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του, 
• Να το διαβάσουμε αποσπασματικά, 
• Να το συμπληρώσουμε τσεκάροντας, 
• Να το συμπληρώσουμε συντάσσοντας κείμενο, 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο. 
• 

3. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 1, 2, 3 και 4, και ενδεχομένως 
και άλλα κείμενα τέτοιου τύπου. 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο των κειμένων. 

Παρατηρήστε την επισήμανση των κειμένων 1, 2 και 3. 

• Ποια χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στην επισήμανση 
και των τριών τροφίμων; Να τα καταγράψετε. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Για ποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίζατε ότι είναι 
υποχρεωτικό να επισημαίνονται σε ένα τρόφιμο και για ποια 
δε γνωρίζατε; 

• Σε ποια από τα τρία κείμενα αναγράφονται συνθήκες διατήρησης; 
Να τις εντοπίσετε. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Εστιάστε στα συστατικά του κειμένου 3. 

• Υπάρχουν κάποια που δε γνωρίζετε; Υπάρχουν κάποια που σας 
προβληματίζουν και τα θεωρείτε αρνητικά για την ποιότητα του 
προϊόντος και γιατί; 

• Ποιες είναι οι ενέργειες σας σε περιπτώσεις όπως η παραπάνω; 
Π.χ: α) το γεγονός αυτό σας αποθαρρύνει από το να αγοράσετε 

το προϊόν; 
β) Επικοινωνείτε με την κατασκευάστρια εταιρεία και ζητάτε 

διευκρινίσεις; 

Συζητήστε με την ομάδα την αντίδραση σας. 

Στο κείμενο 3 περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης του προϊόντος. 
Εντοπίστε τες και αξιολογήστε κατά πόσο είναι κατανοητές και σαφείς. 

Εντοπίστε και στα τρία κείμενα την ένδειξη της επικοινωνίας 
με την κατασκευάστρια εταιρεία. 

• Διακρίνετε διαφορές στον τρόπο παρουσίασης αυτού του 
χαρακτηριστικού; Να τις αναφέρετε. Πώς κρίνετε την παρουσία 
αυτής της ένδειξης στην επισήμανση των τροφίμων; 

Εστιάστε στο κείμενο 4 και αναφέρετε επιγραμματικά ποια 
χαρακτηριστικά είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στην επισήμανση 
των τροφίμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι η επισήμανση ενός τροφίμου μπορεί 
να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή. 

• Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; 
Αναφέρετε μερικά παραδείγματα. 

Αναφέρετε ποια χαρακτηριστικά αναγράφονται στις επισημάνσεις 
των τριών τροφίμων (κείμενα 1, 2 και 3) τα οποία, σύμφωνα με τις 
υποχρεωτικές ενδείξεις για τις επισημάνσεις των τροφίμων του 
κειμένου 4, δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

Συγκρίνετε τις διατροφικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα 
κείμενα 1, 2, και 3 (π.χ. επιλογή συστατικών, σχεδιαστικά στοιχεία). 

• Κρίνετε αναγκαία την παρουσίαση αυτών των πληροφοριών 
και στα τρία κείμενα; Τι σκοπό εξυπηρετούν; 

Λεξικογραμματική 

Να επισημάνετε όσες άγνωστες λέξεις έχετε στο κείμενο 4 
και να συζητήσετε τη σημασία τους με την ομάδα. 

Με βάση το περιεχόμενο του παραπάνω κειμένου, διατυπώστε 
γραπτώς τη σημασία του όρου «επισήμανση». 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Να επισημάνετε στο κείμενο 4 τα γλωσσικά στοιχεία (ρηματικούς 
τύπους, ονοματικούς τύπους, επιρρήματα κτλ.) με τα οποία δηλώνεται 
δέσμευση, υποχρέωση, απαίτηση. 

Ρηματικοί τύποι Ονοματικοί τύποι Επιρρηματικοί τύποι 

Ταξινομήστε αυτά τα γλωσσικά στοιχεία αρχίζοντας από όσα δηλώνουν 
τη μεγαλύτερη υποχρέωση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Στο κείμενο 1, με βάση τα γλωσσικά στοιχεία (ρηματικούς και ονοματικούς 
τύπους, προσδιορισμούς κτλ.) που αναφέρονται στο συγκεκριμένο 
προϊόν, να επισημάνετε ποια χαρακτηριστικά τού αποδίδονται. 

Γλωσσικά στοιχεία Χαρακτηριστικά τροφίμου 

• Ποια είναι η εικόνα που κατασκευάζεται για το εν λόγω προϊόν; 

Επεξεργαζόμαστε τον κοινωνικό ρόλο των κειμένων. 

• Ποιοι είναι οι στόχοι των κειμένων 1, 2 και 3; Δίνονται παραδειγματικά 
κάποιοι στόχοι. Συμπληρώστε, αν θέλετε, και άλλους και αιτιολογήστε 
την επιλογή σας, παραθέτοντας φράσεις/στοιχεία από τα κείμενα. 

ΣΤΟΧΟΙ ΦΡΑΣΕΙΣ/ΣΤΟΙΧΕΙ Δ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ενημέρωση 

Προβολή προϊόντος/διαφήμιση 

Προτροπή για χρήση 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Στα παραπάνω κείμενα χρησιμοποιούνται και πρακτικές προβολής και 
προώθησης των προϊόντων. Να τις επισημάνετε λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο τα γλωσσικά όσο και τα σχεδιαστικά στοιχεία των κειμένων. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 

• Ποιο κείμενο θεωρείτε πιο αποτελεσματικό ως προς την προώθηση 
του προϊόντος; Να σχολιάσετε την ύπαρξη στοιχείων/πρακτικών 
προώθησης και προβολής στην επισήμανση των προφίμων. 

Δραστηριότητες 

1. Τα κείμενα 5 και 6 αποτελούν μέρος της επισήμανσης δύο προϊόντων 
τροφίμων (ψωμί για τοστ και ζαμπόν κονσέρβας αντίστοιχα). 
Συγκρίνετε τα συστατικά των δύο προϊόντων. 

• Τι κοινό στοιχείο παρουσιάζουν; Να σχολιάσετε τη διαφορετική 
αναγραφή αυτού του συστατικού στην επισήμανση των τροφίμων. 

• Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

2. Εστιάστε στα κείμενα 7 και 8, και ειδικότερα στα συστατικά 
των δύο προϊόντων. 

• Ποιες επιπλέον πληροφορίες παρέχουν που δεν υπήρχαν στις 
επισημάνσεις των προηγούμενων τροφίμων; Να σχολιάσετε για ποιο 
λόγο χρησιμοποιούνται διαφορετικά σχεδιαστικά στοιχεία γι' αυτές 
τις πληροφορίες (κυρίως στο κείμενο 8). 
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Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Χριστίνα Λύκου 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κείμενο 1 

ΕΡ. ΠΑΡ/,ΓΟ,ΓΗΣ: 

i . j / 0 4 / 0 4 

ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΑΓ 

HIGH PASTEURISED MILK 

FULL FAT 3 , 5 % 

η e 

ΝΟΥΝΟΥ 

Family 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

κείμενο 2 

κείμενο 3 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κείμενο 4α 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κείμενο 4β 

και των τροφίμων που προορίζονται για ειδική διατροφή για τα οποία 
υπάρχουν ιδιαίτερες κοινοτικές διατάξεις), 

Υποχρεωτικές ενδείξεις της επισήμανσης: Η επισήμανση των τροφίμων πρέπει 
να περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις : 

• Την ονομασία πώλησης: 
πρόκειται για την ονομασία που προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις για 
το τρόφιμο αυτό ή, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες, από τις νομοθετικές διατάξεις ή 
τις συνήθειες που ισχύουν στο κράτος μέλος εμπορίας. 
Είναι επίσης αποδεκτή η ονομασία πώλησης που χρησιμοποιείται στο 
κράτος παραγωγής, εκτός εάν, παρά τις λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις και 
την προσθήκη άλλων περιγραφικών πληροφοριών, δημιουργεί σύγχυση στο 
κράτος εμπορίας. 
Η ονομασία πώλησης πρέπει να περιλαμβάνει, εξάλλου, ένδειξη περί της 
φυσικής κατάστασης και της διαδικασίας επεξεργασίας του τροφίμου (π.χ.: 
σε σκόνη, λυοφιλιωμένο, κατεψυγμένο, συμπυκνωμένο, καπνιστό) στην 
περίπτωση που η παράλειψη της ένδειξης αυτής θα μπορούσε να 
προκαλέσει εσφαλμένη εντύπωση στον αγοραστή. Αντιθέτως, ενδεχόμενη 
επεξεργασία με ιονίζουσα ακτινοβολία πρέπει να αναφέρεται πάντοτεΤον 
κατάλογο των συστατικών: αυτά πρέπει να απαριθμούνται μετά από την 
ένδειξη «συστατικά», σε φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος 
(με εξαίρεση τα μείγματα φρούτων ή λαχανικών) και να αναφέρονται με την 
ειδική ονομασία τους, επιφυλασσομένων ορισμένων παρεκκλίσεων που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι (Κατηγορίες συστατικών για τα οποία η 
ένδειξη της κατηγορίας μπορεί να αντικαταστήσει την ένδειξη του ειδικού 
ονόματος-π.χ.: «Έλαιο», «Βούτυρο κακάο», «Τυρί», «Λαχανικά»), το 
παράρτημα Ι! (Κατηγορίες συστατικών που αναφέρονται υποχρεωτικά με το 
όνομα της κατηγορίας τους συνοδευόμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον 
αριθμό ΕΚ -π.χ. : χρωστικό, μέσο οξίνισης, γαλακτωματοποιητής, 
υγροσκοπικό μέσον) και το παράρτημα Μ! (Αναγραφή των αρωματικών 
υλών) της οδηγίας. 
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται μνεία των συστατικών για τα 
νωπά φρούτα και λαχανικά, τα αεριούχα νερά, τα ξύδια ζυμώσεως, τα τυριά. 
το βούτυρο, το γάλα και το αφρόγαλα που έχει υποστεί ζύμωση, καθώς και 
τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνον συστατικό υπό τον όρο ότι η 
ονομασία πώλησης ταυτίζεται με το όνομα του συστατικού ή επιτρέπει τον 
καθορισμό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. 
Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται ως υποβοηθητικά της τεχνολογίας και 
τα πρόσθετα που περιέχονται σε ένα συστατικό ενός τροφίμου, αλλά δεν 
εξυπηρετούν κανένα τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν, δεν 
αναγράφονται στην επισήμανση του τροφίμου. 
Εξάλλου, δεν είναι υποχρεωτική η μνεία των συστατικών ενός σύνθετου 
συστατικού το οποίο δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 25% του 
τροφίμου. 

• Την ποσότητα των συστατικών ή των κατηγοριών συστατικών 
εκφρασμένη ως ποσοστό: 
Η απαίτηση αυτή έχει εφαρμογή όταν τα συστατικά που περιλαμβάνονται 
στην ονομασία πώλησης, προβάλλονται στην επισήμανση ή είναι ουσιώδη 
για το χαρακτηρισμό ορισμένου τροφίμου- ωστόσο, προβλέπονται ορισμένες 
εξαιρέσεις. 

• Την καθαρή ποσότητα: 
Η ένδειξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται εκφρασμένη σε μονάδες όγκου για 
τα υγρά και σε μονάδες μάζας για τα λοιπά προϊόντα. Ωστόσο, προβλέπονται 
ειδικές διατάξεις για τα τρόφιμα που πωλούνται με το κομμάτι και για τα 
στερεά τρόφιμα που προσφέρονται σε υγρό κάλυψης. 

• Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 
η ημερομηνία αυτή αποτελείται από την ημέρα, το μήνα και το έτος, εκτός εάν 
πρόκειται για τρόφιμα με διατηρησιμότητα μικρότερη από 3 μήνες (αρκούν η 
ημέρα και ο μήνας), τρόφιμα με μέγιστη διατηρησιμότητα 18 μηνών (αρκούν 
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ο μήνας και το έτος) ή με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 18 μήνες (το έτος 
αρκεί"). 
Δεν απαιτείται ημερομηνία διατηρησιμότητας στις περιπτώσεις των νωπών 
φρούτων και λαχανικών που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, των οίνων και 
των ποτών με κατ'όγκον περιεκτικότητα τουλάχιστον 10% σε οινόπνευμα, 
των μη οινοπνευματωδών αναψυκτικών, των χυμών φρούτων και των 
οινοπνευματωδών ποτών που είναι συσκευασμένα σε δοχεία χωρητικότητας 
άνω των πέντε λίτρων και πρόκειται να διατεθούν σε μονάδες ομαδικής 
εστίασης, των προϊόντων αρτοποιίας, των σακχαρωδών και προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής, των ξυδιών, του μαγειρικού άλατος, των σακχάρων σε 
στερεά μορφή, των τσικλών για μάσηση και των ατομικιόν μερίδων 
παγωτών. 
Στα εξαιρετικώς αλλοιώσιμα τρόφιμα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία 
μέχρι την οποία επιτρέπεται η κατανάλωση. 

Τις ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης. 

Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή 
του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας. 
Πα το βούτυρο που παράγεται στην επικράτεια του, το κράτος μέλος μπορεί να 
απαιτήσει μόνον την ένδειξη του κατασκευαστή, του συσκευαστή ή του πωλητή. 

• Τον τόπο καταγωγής ή προέλευσης, σε περίπτωση που η παράλειψη της 
ένδειξης αυτής είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή. 

• Τις οδηγίες χρήσεως, εφ'όσον είναι αναγκαίο. 
• Την αναγραφή του κτηθέντος κατ'όγκον αλκοολικού τίτλου για τα ποτά 

με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ'όγκον. 

Παρεκκλίσεις από τις υποχρεωτικές ενδείξεις: οι κοινοτικές διατάξεις που 
διέπουν ειδικά τρόφιμα μπορούν να μην απαιτούν τις ενδείξεις που αφορούν τον 
κατάλογο συστατικών και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, καθώς και 
να προβλέπουν άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις επιπλέον εκείνων που 
προαναφέρθηκαν, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται η πληροφόρηση του 
αγοραστή. 

Παρουσίαση των ενδείξεων: οι ενδείξεις πρέπει να είναι ευκόλως κατανοητές, 
ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Ωστόσο, προβλέπονται ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά : 

• Τις επαναχρησιμοποιούμενες υάλινες φιάλες και πς συσκευασίες μικρών 
διαστάσεων-

• τα προσυσκευασμένα τρόφιμα: 
οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται επί της προσυσκευασίας 
ή επίετικέττας συνδεδεμένης με αυτήν. Όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα 
διατίθενται στο εμπόριο σε στάδιο προγενέστερο της πώλησης στον τελικό 
καταναλωτή ή παραδίδονται για επεξεργασία σε μονάδες ομαδικής εστίασης, 
οι ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται μόνον στα εμπορικά έγγραφα με την 
προϋπόθεση ότι η ονομασία πώλησης, η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του συσκευαστή 
αναγράφονται επί της εξωτερικής συσκευασίας του τροφίμου· 

• τα τρόφιμα που δεν προσφέρονται προσυσκευασμένα προς πώληση ή για τα 
τρόφιμα που συσκευάζονται κατά την πώληση εφόσον το ζητήσει ο 
αγοραστής: 
τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τον τρόπο αναγραφής των 
υποχρεωτικών ενδείξεων. 

Εξάλλου, οι ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από 
τον καταναλωτή. Η επισήμανση μπορεί να αναγράφεται σε πολλές γλώσσες. 
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κείμενο 7 κείμενο 8 

ΤΟ Π Ι Ο Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Ο 

Ξ Ε Κ Ι Ν Η Μ Α 

ΚΑΘΕ Μ Ε Ρ Α ! 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ^ ^ ^ 

Δημητριακά 52% (ρύζι, καλαμπόκι), ζάχαρη, 
σοκολάτα σε σκόνη (ζάχαρη, σκόνη κακάο) 
12,5%, άμυλο σίτου, μερικώς υδρογονωμέ
νο φυτικό λιπαρό, δεξτρόζη, αποβουτυρωμένο 
κακάο σε σκόνη, αλάτι, αρωματική ύλη: βανιλ-
λίνη, ρυθμιστής οξύτητας: φωσφορικό νάτριο. 

BiTAMiNEI & ΜΕΤΑΛΛΑ: C, νιασίνη, πάντα 
δενικό οξύ, Βό, Β2, Β1, φολικόοξύ, Β12, 
ασβέστιο και σίδηρος. Το προϊόν αυτό 
υΠΟΟεί υ π ncn\evei iwn ΠΠΛ /•nnnur irnnnnnr 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

^ « ^ J-iSS 
Ενέργεια 

394 Kcol i 179Kcal 
1.670 Kj ; 755 Kj 

Πρωτεΐνες 
5,0 g I 5,7 g 

Για να δίνουμε 
τον καλύτερο μας εαυτό 
όλο το πρωινό. 

Συμμετέχουν στη δόμηση 
και τη συντήρηση 
του οργανισμού μας. 

Λίπη 
M g | 3,4 g 

ΕΚ των οποίων κεκορεσμένα 
3,0g Ι 2,1 g 

Παρέχουν ενέργεια νια 
στιγμιαία δράση, αλλά 
και για δραστηριότητες 
με διάρκεια. 

Βοηθούν στη ρύθμιση των 
πεπτικών μας λεπουργκαν. 

Μίγμα για Pancakes 

Οδηγίε* παρασκευή*: Γιο την προετοιμασία 8*10 

Τηγανίτων Αμερικάνικου Τύπου Θα χρειαστείτε: 

V 250 γρ. μίγμα για τηγανιτέ* (2 KotrncsJ 

ν300πι ίγάλα(1 1 Ακούπε5) 

Ν/ 1 μέτριο αυγό 

Ανακατέψτε μαζί όλα τα υλικά έω* ότου 

αναμειχθούν καλά, Λαδωατε ένα τηγάνι και σφήσιε 

το να ζεσταθεί σε μέτρια npos δυνατή φωτιά [ή 

ζεστάνετε ένα ταψί φούρνου στου* 190CC, αφού 

πρώτα το λαδώσετε). Αδειάστε περίπου 50 ml []/Ί 

φλυτζανάκι του καφέ) ζύμη* στο καυτό τηγάνι. 

Ψήστε την τηγανίτα μέχρι να στεγνώσει oris άκρε*, 

γυρίστε την και ψήστε την έω* ότου πάρει ένα 

χρυσό-καφέ χρώμα. Επαναλάβετε με την 

εναπομείνουοα ποσότητα ζύμη*. Μπορείτε να 

σερβίρετε TIS ζεστέ* τηγανιτέ* με maple syrup, με 

κρυστολική ζάχαρη, με παγωτό και σιρόπι 

σοκολάτα*, με φρέσκα φρούτα και κρέμα ή με 

μαρμελάδα και κρέμα. 

Συστατικά:Αλευρά™ MipKusYopoyuwwMtvtjΦυτικόttau.i.wKUTwa 
fmocivo φ»σφορ«ό ασβέστη όξινο ανθρακικό νάτριο, Άπαχα Γάλα as 
Σκόνη, fcfogzn. Αλση, Χρηστική: ριΒοφλαβίνη. f l ipitxv ΙΗΤΟΤΙΚ« 
Γαλακπ» «τι Σπορίου. 

ΑΝΑΛΩΙΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΟ ΜΕΡΟΙΙΥΙΚΕΥΑΙίΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 500γρ, 

800112233 44 

Παράγεται στην Αγγλία 

για την GENERAL MILLS, Inc. 

Minneapolis, MN 55440 USA. 

Εισάγεται & διανέμεται οπό την: 

GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ A J . , 

Α. Μεταξά 6, Τ.Κ. 145 64, 

Ν. Κηφισιά, τηλ.: 210 819 8000. 



Κ Ε Ν Τ Ρ Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε Ο Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ 
Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τ ις επικοινωνιακές και 
γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τ α δικαιώματα 
των πολιτών ως καταναλωτών αγαθών. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντώνται στη 
διαδικασία ενημέρωσης τους για τ α δικαιώματα τους και 
την προστασία τους ως καταναλωτών, όπως: 

• ενημερωτικά κείμενα για την ασφάλεια των προϊόντων, 

• ενημερωτικά κείμενα για την παραπλανητική διαφήμιση, 

• ενημερωτικά φυλλάδια για τη συμμετοχή των πολιτών 
στη χάραξη πολιτικής προστασίας του καταναλωτή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγχρόνως επιδιώκεται: 

• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

• η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων πρακτικών 
προστασίας των καταναλωτών. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

Διάρκεια 
Ενότητας 
8-12 ώρες 
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Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Ποιο χαρακτηριστικό επισημαίνετε αρχικά σε ένα προϊόν προτού 
το αγοράσετε; (πχ. τιμή, ποιότητα κτλ.) 

• Προτιμάτε τα προϊόντα που έχουν το σήμα CE ή Ε.Ε.; Αν ναι, γιατί; 
Τα θεωρείτε ποιοτικά καλύτερα; 

• Τι σημαίνει για σας ασφαλές προϊόν; Ποια χαρακτηριστικά πρέπει 
να πληροί; 

• Συνηθίζετε να συγκρίνετε τις τιμές του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά 
σημεία πώλησης; Έχετε διαπιστώσει σημαντικές διαφορές στην τιμή; 
Ποια προϊόντα κυρίως αφορούν; Πώς έχετε αντιδράσει; 

• Όταν αγοράζετε φαρμακευτικά προϊόντα ή καλλυντικά, διαβάζετε 
τις οδηγίες χρήσης ή τα συστατικά του προϊόντος; Ενημερώνεστε 
για τις πιθανές παρενέργειες και αντενδείξεις ή για τις επιβλαβείς 
ουσίες; Σας έχει τύχει ποτέ να υποστείτε κάποια βλάβη επειδή 
δε δείξατε τη δέουσα προσοχή; 

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Συγκρίνετε τους παρακάτω τίτλους: 

Προστασία του καταναλωτή: Ασφαλή προϊόντα 
Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να επισημαίνω 
σε ένα προϊόν. 

Ψωνίστε με διάφορους τρόπους, χωρίς εκπλήξεις. 
Επισήμανση και αναγραφή της τιμής. 

• Σε ποιες επικοινωνιακές περιστάσεις περιμένετε ότι θα τους 
συναντήσετε; Σε τι τύπου κείμενα θεωρείτε ότι θα ανήκουν; 
Τι θέμα πιστεύετε ότι πραγματεύονται; 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 1, 2, 3, και 4, και ενδεχομένως 
και άλλα κείμενα τέτοιου τύπου. 

2 
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Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο των κειμένων. 

• Να διακρίνετε τις θεματικές ενότητες στο κείμενο 1 και να βάλετε 

τίτλους στις θεματικές ενότητες με γνώμονα το κείμενο 2. 

• Να αναφέρετε ποια σημεία των κειμένων σάς δυσκόλεψαν ως προς 

την κατανόηση τους και γιατί. Συζητήστε στην ομάδα τις πιθανές 

δυσκολίες. 

• Συγκρίνετε τα δύο κείμενα ως προς το περιεχόμενο τους. 

Ποια στοιχεία του κειμένου 2 δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο 1; 

• Υπάρχουν στοιχεία στο κείμενο 1 που σας διευκόλυναν 

στην κατανόηση του κειμένου 2; Να τα επισημάνετε. 

• Στα προϊόντα που καταναλώνετε έχετε παρατηρήσει με ποιον τρόπο 

επισημαίνονται τα οικολογικά χαρακτηριστικά τους, αν υπάρχουν; 

Αναφέρετε παραδείγματα. 

• Ποια από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο κείμενο 2 

θεωρείτε, από την προσωπική σας εμπειρία, περισσότερο 

σημαντικά και γιατί; 

• Σας έχει τύχει ποτέ να αγοράσετε ένα προϊόν αλλά να μην 

καταλαβαίνετε ποια τα συστατικά ή οι οδηγίες χρήσης του; 

Σε τ ι οφείλεται; 

• Γνωρίζετε ότι, εκτός των άλλων, είναι δικαίωμα των καταναλωτών 

να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά των καταναλωτικών 

προϊόντων στη μητρική τους γλώσσα; (πρβλ. κείμενο 2, σημείο 8). 

Ποιες θα είναι οι ενέργειες σας σε ανάλογη περίπτωση; 

• Σύμφωνα με το κείμενο 3, ποια χαρακτηρίζονται «ευαίσθητα» 

προϊόντα; Αιτιολογήστε γιατί τους αποδίδεται αυτός ο όρος. 

• Αναφέρετε συνοπτικά ποιες είναι οι ειδικές ρυθμίσεις στις οποίες 

υπόκεινται τα παραπάνω προϊόντα. 

• Συμφωνείτε με την κατηγοριοποίηση του κειμένου; Υπάρχουν και 

άλλα προϊόντα που κατά τη γνώμη σας πρέπει να θεωρούνται 

«ευαίσθητα» και δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο; 

• Θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και για άλλες κατηγορίες 

προϊόντων; Αναφέρετε μερικές κατηγορίες. 

• Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο 4. Ποια σημεία σάς δυσκόλεψαν, 

και σε τ ι οφείλονται οι δυσκολίες; 

• Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν προκειμένου να λάβετε 

αποζημίωση για την αγορά ελαττωματικού προϊόντος; 

3 
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• Είναι επαρκείς οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την 
αποζημίωση που δικαιούστε σε περίπτωση που αγοράσετε ένα 
ελαττωματικό προϊόν; Θα θέλατε περισσότερες διευκρινίσεις 
και σε σχέση με ποια σημεία; 

Λεξικογραμματική 

• Ποιο το κύριο γλωσσικό χαρακτηριστικό (ονόματα, ρήματα κτλ.) 
του κάθε κειμένου; Ποια η λειτουργία τους στο κάθε κείμενο; 
Τι αποτέλεσμα έχει η μικρότερη παρουσία ρηματικών τύπων 
στο κείμενο 2; 

Να αναδιατυπώσετε την πρόταση «Απόφαση 93/465/ΕΟΚ... 
της σήμανσης πιστότητας», αντικαθιστώντας τα ονοματικά σύνολα 
με ρηματικά. 

• Διαπιστώνετε διαφορές ως προς την επικοινωνιακή 
αποτελεσματικότητα της; 

Στο κείμενο 4 να επισημάνετε και να σημειώσετε ρήματα 
στο β' πρόσωπο. 

• Σύμφωνα με αυτές τις επιλογές του κειμένου, ποιος είναι 
ο αποδέκτης του κειμένου; 

Να εντοπίσετε τον αποδέκτη του κειμένου 3. Με ποιους ρηματικούς 
τύπους γίνεται αυτό φανερό; 

Εστιάστε στην πρόταση «Οι κοινοτικοί κανόνες προβλέπουν, εξάλλου, 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων» του κειμένου 4. 
Να εντοπίσετε στο κείμενο πώς επεξηγείται η ευθύνη. 

Σχολιάστε την παρουσία/απουσία του δράστη στις δύο αυτές 
περιπτώσεις. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Έχετε πέσει ποτέ θύμα παραπλάνησης στην αγορά καταναλωτικών 
προϊόντων; Αν ναι, σε ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες; Αφορούσε 
την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων, την τιμή, ή συνδυασμό 
και των δύο; Συζητήστε με την ομάδα την εμπειρία σας. 

• Πώς αντιδράσατε; Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προβήκατε; 
Πού απευθυνθήκατε για να εκφράσετε τη δυσαρέσκεια σας; 

• Νομίζετε ότι η προστασία σας είναι ατομική σας υπόθεση και δικαίωμα, 
ή ότι αφορά γενικότερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
καταναλωτών; Πιστεύετε ότι η προστασία των δικαιωμάτων σας 
ως καταναλωτών είναι αποκλειστική υποχρέωση του κράτους; 

• Γνωρίζατε ποιες ενέργειες μπορούσατε να κάνετε για να 
προστατευτείτε από αυτή την παραπλάνηση; 

• Γνωρίζετε κάποιους φορείς προστασίας των καταναλωτών; 
Ποιους συγκεκριμένα; 

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 5, και ενδεχομένως 
και άλλα κείμενα τέτοιου τύπου. 

Επεξεργαζόμαστε το κείμενο. 

• Έχετε πέσει ποτέ θύμα παραπλανητικής διαφήμισης; Ως προς ποιο 
στοιχείο ήταν παραπλανητική σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται 
στο κείμενο 1; 

Από την εμπειρία σας επιλέξτε ένα ή περισσότερα προϊόντα που 
διαφημίστηκαν με παραπλανητικό τρόπο. Σημειώστε στον παρακάτω 
πίνακα ως προς ποια στοιχεία ήταν παραπλανητική η διαφήμιση για 
το συγκεκριμένο προϊόν. Αν θέλετε, συμπληρώστε στον πίνακα 
και άλλα στοιχεία παραπλάνησης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Προϊόν Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 

Τιμή 

Ποσότητα 

Ιδιότητες 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Προϊόν Β 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ 

Τιμή 

Ποσότητα 

Ιδιότητες 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Γνωρίζετε ότι έχετε το δικαίωμα αποζημίωσης σε μια τέτοια 
περίπτωση; Πού θα απευθυνθείτε προκειμένου να διεκδικήσετε 
αποζημίωση; Έχετε προβεί σε ανάλογες ενέργειες; 

• Σύμφωνα με το κείμενο, ποιοι έχουν έννομο συμφέρον στην 
απαγόρευση παραπλανητικής διαφήμισης; 

• Γιατί κατά τη γνώμη σας, εκτός από τις ρυθμίσεις που υπάρχουν 
σε κάθε κράτος-μέλος, η Ε.Ε. ασκεί πίεση στα κράτη-μέλη να βρουν 
τρόπους ελέγχου της παραπλανητικής διαφήμισης; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

• Γνωρίζετε ποιος είναι ο φορέας που χάρασει την πολιτική, νόμους, 
κανόνες κτλ. σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών; 

• Νομίζετε ότι ως πολίτες μπορείτε να συμμετάσχετε στη χάραξη αυτής 
της πολιτικής; Με ποιους τρόπους; Θα σας ενδιέφερε αυτή η συμμετοχή; 

• Διαπιστώνετε ότι, ενώ υπάρχουν σχετικές διατάξεις, αυτές δεν 
τηρούνται στην πράξη; Αναφέρετε κάποια παραδείγματα. 

• Υπάρχουν ομάδες πολιτών τις οποίες δεν αγγίζουν αυτές οι διατάξεις; 
Ποιες είναι αυτές; 

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 6α, 6β και 6γ, και ενδεχομένως 
και άλλα κείμενα τέτοιου τύπου. 

Κατανοούμε την οργάνωση του κειμένου. 

• Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες του κειμένου; Ποια τα γλωσσικά 
και σχεδιαστικά στοιχεία που συντελούν στο διαχωρισμό αυτό; 

• Σας είναι κατανοητοί οι τίτλοι των ενοτήτων του κειμένου; Με βάση 
αυτούς, τι περιεχόμενο περιμένετε να έχει κάθε ενότητα; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των έγχρωμων στοιχείων του κειμένου; 
Πώς δομούν το κείμενο; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των έντονων στοιχείων του κειμένου; 
Είναι ομοιογενή τα στοιχεία που υπογραμμίζονται; 

Να αξιολογήσετε το σχεδιασμό του κειμένου. Σας είναι κατανοητός; 
Επισημαίνετε διαφορές με τα άλλα κείμενα της ενότητας; 
(κείμενα 1, 2, 3, 4, 5) 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Σε ποια σημεία εντοπίζετε διαφορές αυτού του κειμένου σε σχέση 
με τα υπόλοιπα κείμενα της ενότητας ως προς τις πληροφορίες 
που παρέχει; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Αφού διαβάσετε προσεχτικά το κείμενο, απαντήστε στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

• Τι είναι η διαλογική χάραξη πολιτικής; 
• Ποιος την ασκεί; 
• Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε.; 
• Ποια η λειτουργία της διαλογικής χάραξης πολιτικής; 
• Ποια η θέση των πολιτών στη διαλογική χάραξη πολιτικής; 
• Τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να συμμετάσχουμε 

στη διαλογική χάραξη πολιτικής; 
• Σύμφωνα με το κείμενο, η επικοινωνία του πολίτη με τη διαλογική 

χάραξη πολιτικής είναι άμεση ή/και έμμεση; Εξηγήστε τα βήματα 
που πρέπει να ακολουθήσει ο πολίτης για τη συμμετοχή του 
στη διαλογική χάραξη πολιτικής. 

Λεξικογραμματική 

Να εντοπίσετε το ρηματικό τύπο «βοηθώ» και τα παραγωγό του, καθώς 
και το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζονται. 

• Πώς παριστούν τη συμμετοχή και τη συμβολή του πολίτη-αποδέκτη 
του κειμένου στη διαλογική χάραξη πολιτικής; 

Να εντοπίσετε τους ρηματικούς τύπους σε α' πρόσωπο στο κείμενο 
και να αναφέρετε το δράστη των ενεργειών. 

• Είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις; 
• Γιατί νομίζετε ότι χρησιμοποιείται α' πρόσωπο; Τι σκοπό εξυπηρετεί; 

Να επισημάνετε τους ρηματικούς τύπους στους οποίους δράστης 
είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτούς στους οποίους δράστης είναι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

• Ποια εικόνα δημιουργείται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ποια για την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση αυτά τα ρήματα; 

Να επισημάνετε τους ρηματικούς τύπους που αναφέρονται άμεσα 
στον αποδέκτη του κειμένου. 

• Ποια εικόνα δημιουργείται για τον αποδέκτη του κειμένου; 
Σχολιάστε ποιος είναι ο ρόλος του και η εμπλοκή του 
στη διαλογική χάραξη πολιτικής; 

Επεξεργαζόμαστε τον κοινωνικό ρόλο του κειμένου. 

• Ποιος ο σκοπός του κειμένου: ενημέρωση, προτροπή για χρήση, 
διαφήμιση κτλ. Αιτιολογήστε την επιλογή σας παραθέτοντας 
φράσεις/στοιχεία από το κείμενο. 

• Πιστεύετε ότι εξυπηρετείται αυτός ο σκοπός; 
• Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του κειμένου. Σας δίνει μια 

εικόνα του ρόλου σας ως πολίτη διαφορετική από αυτήν που είχατε; 

Δραστηριότητες 

Διαπιστώνετε ότι έχει παραβιαστεί κάποιο από τα δικαιώματα σας 
ως καταναλωτή. Με βάση τους φορείς προστασίας των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών που γνωρίζετε, να περιγράψετε στην ομάδα πώς 
καταλήξατε να επιλέξετε τον κατάλληλο φορέα για την αντιμετώπιση 
του συγκεκριμένου προβλήματος σας (ποια βήματα ακολουθήσατε, 
με ποιο τρόπον αντλήσατε τις πληροφορίες κτλ). 

Ειδικότερα, δημιουργούνται τρεις υπο-ομάδες. Η κάθε υπο-ομάδα 
αναλαμβάνει μία από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

α) Θα σας έχει συμβεί να αγοράσετε ένα ή περισσότερα ελαττωματικά 
προϊόντα. Πού εντοπίζεται η ελαττωματικότητα του προϊόντος; 
Σε ποιους φορείς θα απευθυνθείτε για να καταγγείλετε το γεγονός 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ή/και να διεκδικήσετε αποζημίωση; Συζητήστε τι προβλήματα 
αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
και ποια τα αποτελέσματα της. 

β) Σύμφωνα με τα κείμενα 6α, 6β και 6γ η διαλογική χάραξη πολιτικής 
προβλέπει ένα μηχανισμό αναπληροφόρησης. Από τις πληροφορίες 
που σας παρέχονται στο κείμενο ανατρέξτε στην κατάλληλη 
διεύθυνση και εκθέστε κάποιο πρόβλημα που σας απασχολεί ως 
πολίτη-καταναλωτή. Με ποιον τρόπο διασφαλίσατε ότι το πρόβλημα 
σας θα μεταφερθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Μοιραστείτε την 
εμπειρία σας στην τάξη. 

γ) Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρωτά 
απευθείας τους πολίτες-καταναλωτές». Από τις πληροφορίες 
που σας παρέχονται στο κείμενο 7 ανατρέξτε στην κατάλληλη 
διαδικτυακή πύλη προκειμένου να συμμετάσχετε άμεσα στις 
διαβουλεύσεις. Ακολουθήστε την κατάλληλη διαδικασία και 
μεταφέρετε την εμπειρία σας στην ομάδα. 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Μαριάννα Κονδύλη & Χριστίνα Λύκου 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
κείμενο 1 

Επισήμανση 

και αναγραφή της τιμής 

Εκτός από τους κανόνες επισήμανσης 

που αφορούν την ασφάλεια των προϊό

ντων, η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει 

και τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή 

σχετικά με την τιμή αλλά και με άλλες 

ουσιαστικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά 

του προϊόντος. 

Η αναγραφή της τιμής πώλησης είναι 

υποχρεωτική για κάθε προϊόν τρέχουσας 

κατανάλωσης. 

Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρη

σης (τιμή ανά κιλό, λίτρο ή μέτρο κλπ.] 

είναι υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα 

που πωλούνται προσυσκευασμένα σε με

ταβλητές ποσότητες (όπως τα μήλα που 

πωλούνται προσυσκευασμένα σε πολυκα

ταστήματα] ή χύμα, με εξαίρεση ορισμένα 

προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλού

νται σε προκαθορισμένες ποσότητες. Η 

αναγραφή της τιμής σας επιτρέπει να 

γνωρίζετε την αξία αγοράς του προϊόντος 

αλλά σας βοηθά και να πραγματοποιείτε 

συγκρίσεις μεταξύ διαφόρων προϊόντων. 

Το ίδιο ισχύει για την αναγραφή του βά

ρους των προσυσκευασμένων προϊό

ντων. 

Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι, για την 

αποφυγή κάθε σύγχυσης σχετικά με ορι

σμένες ονομασίες και ενδείξεις, καταρτί

ζεται σταδιακά ένα μητρώο «προστατευο

μένων γεωγραφικών ενδείξεων», οι 

οποίες αναγράφονται πάνω στα τρόφιμα ή 

αναφέρονται στη διαφήμιση τους. 

Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα ενι

αίο σύστημα επισήμανσης όσον αφορά τη 

σύνθεση τους. Κάθε πωλούμενο κλωστο

ϋφαντουργικό προϊόν (εκτός εάν πρόκει

ται για υφάσματα που πωλούνται με «το 

μέτρο», για τα οποία ισχύουν διαφορετικοί 

κανόνες) πρέπει να φέρει εμφανή και ευ

ανάγνωστη ετικέτα, στην οποία να αναφέ

ρεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε είδους 

ίνας, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο του 

10% στη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 

Εκτός αυτού, επεκτείνεται προοδευτικά η 

χρήση κοινοτικής επισήμανσης που ανα

δεικνύει τα οικολογικά ή οικονομικά χα

ρακτηριστικά ορισμένων προϊόντων, 

όπως το κοινοτικό οικολογικό σήμα ή η 

επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας 

των οικιακών συσκευών. 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
κείμενο 2 

Β. Προστασία του Καταναλωτή: Ασφαλή Προϊόντα 

1. Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να επισημαίνω σε ένα προϊόν 

1. Την αναγραφή της τιμής πώλησης και της τιμής ανά μονάδα μέτρησης. 

Οδηγία 98/6/ΕΟΚ Προστασία καταναλωτή όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των 
προϊόντων 

2. Κάθε προειδοποίηση που έχει ως στόχο να πληροφορήσει τον τελικό καταναλωτή 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

3. Τρόπος χρήσης 

4. Μέτρα προφύλαξης κατά τη χρήση 

5. Σήμανση συμμόρφωσης CE ( ΕΚ) των βιομηχανικών προϊόντων, το οποίο 
αποτελεί εγγύηση ότι τηρούνται οι «βασικές απαιτήσεις» σε σχέση με το 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά, τη θέση σε λειτουργία, τη 
χρήση. 

Απόφαση 93/465/ΕΟΚ σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας και 
τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης πιστότητας. 

6. Ονομασία προέλευσης - γεωγραφικές ενδείξεις 

7. Οικολογικό σήμα ( λογότυπο μαργαρίτα) διακρίνει προϊόντα που μπορούν να 
περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, σε σύγκριση με άλλα 
προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, π.χ. προϊόντα όπως απορρυπαντικά, καθαριστικά, 
χρώματα, χαρτιά, Η/Υ, στρώματα, υποδήματα κ.α. 

Κανονισμός (ΕΚ) 1980/2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής 
οικολογικού σήματος. 

8. Χρήση της γλώσσας της χώρας στην οποία πωλείται το προϊόν. 
Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληρέστερη ενημέρωση για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν το προνόμιο να απαιτούν τη χρήση της γλώσσας της 
χώρας τους στη σήμανση των προϊόντων που πωλούνται στις αγορές τους. 

9. Διαφήμιση (συγκριτική - παραπλανητική). 
Απειλή εξαπάτησης του καταναλωτή από τον τρόπο παρουσίασης προϊόντων τα 
οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ιδιότητες. 

Οδηγία 97/55/ ΕΚ περί παραπλανητικής διαφήμισης και συγκριτικής διαφήμισης 
Οδηγία 84/450/ΕΟΚ περί παραπλανητικής διαφήμισης 
Οδηγία 89/552/ΕΟΚ σχετικά με την τηλεοπτική διαφήμιση 
Οδηγία 2000/13/Ε Κσχετικά με την παρουσίαση και διαφήμιση ειδών διατροφής 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
κείμενο 3 

Ειδικές ρυθμίσεις για 

«ευαίσθητα» προϊόντα 

Τρόφιμα: στον τομέα των τροφίμων έχουν 

θεσπιστεί ειδικοί κανόνες για την εναρμόνιση 

των θεμελιωδών απαιτήσεων που αφορούν 

κυρίως την επισήμανση, τα χημικά πρόσθετα, 

την επιθεώρηση και τον έλεγχο της υγιεινής 

ή τα προϊόντα που προορίζονται για ειδική 

διατροφή. Έτσι, μπορείτε να ενημερώνεστε 

για τον κατάλογο των συστατικών, τον τρόπο 

χρήσης και την ημερομηνία λήξης των προ-

συσκευασμένων τροφίμων. 

Φαρμακευτικά προϊόντα: τα φαρμακευτικά 

προϊόντα υπόκεινται σε μια ιδιαίτερα αυστη

ρή διαδικασία έγκρισης πριν διατεθούν στην 

αγορά. Επιπλέον, κάθε φάρμακο που τίθεται 

σε κυκλοφορία συνοδεύεται από ένα φύλλο 

οδηγιών χρήσης. Οι οδηγίες αυτές πρέπει 

κυρίως να ενημερώνουν τους καταναλωτές 

όχι μόνο για τους όρους χρήσης του προϊό

ντος, αλλά και τις τυχόν αντενδείξεις ή πα

ρενέργειες κάθε προϊόντος. 

Καλλυντικά προϊόντα: τα καλλυντικά προϊό

ντα υπόκεινται επίσης σε μία ιδιαίτερα αυστη

ρή κοινοτική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά 

τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στη σύνθε

ση τους, όπως οι χρωστικές, τα συντηρητικά 

ή τα φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας [UV]. 

Υπάρχει ένας κατάλογος με 400 περίπου ου

σίες που απαγορεύονται στη σύνθεση των 

καλλυντικών, ο οποίος ενημερώνεται σε τα

κτική βάση. Η υποχρεωτική και αναλυτική 

επισήμανση επιτρέπουν στους καταναλωτές 

να έχουν επαρκή ενημέρωση. 

Παιχνίδια: τα παιχνίδια για παιδιά κάτω των 

14 ετών αποτελούν επίσης αντικείμενα ιδιαί

τερης προσοχής. Για παράδειγμα, η κοινοτι

κή νομοθεσία προβλέπει ότι τα παιχνίδια που 

προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μη

νών, όπως επίσης και τα εξαρτήματα και μέ

ρη αυτών που ενδέχεται να αποσπασθούν, 

πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε να 

είναι αδύνατη η κατάποση ή η εισπνοή τους. 

Επίσης, οι ετικέτες που βρίσκονται επάνω 

στα παιχνίδια ή στη συσκευασία τους, καθώς 

και οι οδηγίες χρήσης που τα συνοδεύουν, 

πρέπει να εφιστούν την προσοχή των χρη

στών ή των προσώπων που τους επιβλέ

πουν, με τρόπο αποτελεσματικό και πλήρη, 

στους κινδύνους που συνδέονται με τη χρή

ση των παιχνιδιών και στους τρόπους απο

φυγής των κινδύνων αυτών. 

Ιϊς καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 

το σήμα CE που θα πρέπει να υπάρχει, ανά

λογα με την περίπτωση, επάνω στο παιχνίδι 

ή στη συσκευασία του, δηλώνει ότι το παιχνί

δι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με αυτούς 

τους κοινοτικούς κανόνες. 

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές: πρέπει να φέ

ρουν το ίδιο σήμα CE όπως και τα παιχνίδια. 

Οι συσκευές αυτές υπόκεινται σε πολύ αυ

στηρές κοινοτικές απαιτήσεις για θέματα 

ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τις φυσικές, 

μηχανικές ή ηλεκτρικές τους ιδιότητες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
κείμενο 4 

Πρόληυ,η, κυρώσεις 

και ευθύνη λόγω 

ελαττωματικών προϊόντων 

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, πέρα των ελέγ

χων που πραγματοποιούν οι δημόσιες αρχές 

κάθε κράτους μέλους της Ένωσης, η δική 

σας επαγρύπνηση ως καταναλωτή αποτελεί 

το καλύτερο μέσο καθημερινής πρόληψης 

των κινδύνων. Η επαγρύπνηση αυτή μπορεί 

απλά να συνίσταται στην επαλήθευση της 

ημερομηνίας λήξης των τροφίμων που κα

ταναλώνετε ή της ηλικίας που συνιστά ο κα

τασκευαστής του παιχνιδιού που θέλετε να 

αγοράσετε για το παιδί σας. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν ένα καταναλωτικό 

προϊόν συγκεκριμένου μοντέλου ή τύπου θε

ωρηθεί επικίνδυνο, οι αρχές επιτήρησης της 

αγοράς έχουν το δικαίωμα να λάβουν κάθε 

μέτρο που υπαγορεύεται από το επείγον και τη 

σοβαρότητα της κατάστασης, όπως την αναστο

λή των πωλήσεων ή την απόσυρση του εν 

λόγω προϊόντος από την αγορά. Η κοινοτική 

νομοθεσία επιβάλλει επίσης στις παραπάνω 

αρχές την εφαρμογή συστημάτων ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ εκείνων και της Επιτρο

πής. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η λήψη 

μέτρων στο κατάλληλο επίπεδο. Επιπλέον, κά

θε κατάχρηση ή απουσία του σήματος CE στα 

παιχνίδια - ή στη συσκευασία τους - ή στις 

ηλεκτρικές συσκευές συνιστά παράβαση των 

κοινοτικών κανόνων, που τιμωρείται με την 

επιβολή αποτρεπτικών κυρώσεων, σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία των κρατών της ΕΕ. 

Οι κοινοτικοί κανόνες προβλέπουν, εξάλλου, 

την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊό

ντων. Με άλλα λόγια, εάν πέσετε θύμα ελατ

τωματικού προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο 

εισαγωγέας και, υπό ορισμένες προϋποθέ

σεις, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνοι για τη 

ζημία που προκλήθηκε εξαιτίας ενός προϊό

ντος που δεν παρέχει την ασφάλεια που δι

καιούται κανείς να αναμένει, θα πρέπει να 

γνωρίζετε ότι, για να εκτιμηθεί η ελαττωματι

κότητα του προϊόντος, θα ληφθούν ιδίως 

υπόψη η παρουσίαση του προϊόντος και η 

ευλόγως αναμενόμενη χρήση του. 

Σε περίπτωση που πέσετε θύμα ενός προϊό

ντος, δικαιούστε επανόρθωση των προσωπι

κών και υλικών ζημιών που προκλήθηκαν 

από το ελαττωματικό προϊόν, ακόμη και εάν 

δεν υπήρχε σφάλμα από μέρους του κατα

σκευαστή. Για να λάβετε αποζημίωση, αρκεί 

να αποδείξετε τη ζημία που έχετε υποστεί, το 

ελάττωμα του προϊόντος και τη σχέση μετά-
7 ι ι τ η ι ι ρ3ί ΐττί.« ιητΛΛ ι^πι r n n /ηιιιηη 

Πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, ότι υπάρχει 

ελάχιστο απαλλασσόμενο όριο για τις περισ

σότερες υλικές ζημίες. Επιπλέον, αυτή η δυ

νατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη παύει 

μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερο

μηνία κατά την οποία το θύμα όφειλε να είχε 

διαπιστώσει τη ζημία, το ελάττωμα και την 

ταυτότητα του κατασκευαστή. Σε κάθε περί

πτωση, μετά την πάροδο δέκα ετών από την 

ημερομηνία κυκλοφορίας του προϊόντος, 

δεν είναι πλέον δυνατή η επίρριψη ευθυνών 

στον κατασκευαστή. 

Το κείμενο στηρίχτηκε οε πληροφορίες που βρίσκο

νται οτις ιατοοεήίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
κείμενο 5 

Διαφήμιση 
Προκειμένου να σας προστατεύσει από την 

παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες 

συνέπειες της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

ορίσει κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται 

σε ολόκληρη την Ένωση. 

Με δυο λόγια, παραπλανητική διαφήμιση 

είναι κάθε διαφήμιση που πραγματοποιεί

ται από έναν επαγγελματία και η οποία 

σας παραπλανά ή ενδέχεται να σας παρα

πλανήσει, έτσι ώστε να επηρεάσει, για πα

ράδειγμα, την επιλογή σας μεταξύ των 

προϊόντων (και των υπηρεσιών] που επι

θυμείτε να αγοράσετε. 

Για να εκτιμηθεί εάν μια διαφήμιση είναι 

παραπλανητική, πρέπει να ληφθούν υπό

ψη όλα τα στοιχεία της. Λαμβάνονται κυ

ρίως υπόψη τα δεδομένα που αφορούν, 

για παράδειγμα, τη φύση, τη διαθεσιμότη

τα, τη σύνθεση, την τιμή ή την ποσότητα 

του προϊόντος, τα αναμενόμενα από τη 

χρήση του αποτελέσματα, τα αποτελέσματα 

των δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί, 

ή ακόμη, την ταυτότητα ή τις ιδιότητες του 

διαφημιζόμενου κλπ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μία διαφήμιση 

μπορεί να θεωρηθεί παραπλανητική τόσο 

από πλευράς περιεχομένου όσο και από 

πλευράς παρουσίασης τους μηνύματος 

της. Μια τέτοια περίπτωση είναι, για πα

ράδειγμα, εάν λάβετε ένα διαφημιστικό 

έντυπο του οποίου η γενική παρουσίαση 

σας αφήνει να πιστεύετε ότι κερδίσατε 

ένα χρηματικό ποσό ή ένα δώρο, ενώ 

στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. 

Εάν πέσατε θύμα παραπλανητικής διαφή

μισης, πρέπει να γνωρίζετε ότι, εκτός 

από τις δυνατότητες αποζημίωσης που 

σας παρέχονται σύμφωνα με τις εθνικές 

διατάξεις που ισχύουν σε κάθε κράτος 

μέλος, η κοινοτική νομοθεσία υποχρεώ

νει επίσης τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 

κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για 

τον έλεγχο της παραπλανητικής διαφήμι

σης προς το συμφέρον τόσο των κατανα

λωτών όσο και των ανταγωνιστών του εν 

λόγω επαγγελματία και του κοινού γενι

κότερα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ κείμενο 6α 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
κείμενο 6β 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
κείμενο 6γ 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ} 

Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η εξοικείωση με κείμενα 
διαφόρων τύπων που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
των παιδιών. Ειδικότερα, επιδιώκεται η εξοικείωση με 
τις γλωσσικές και επικοινωνιακές πρακτικές που είναι 
αναγκαίες για την κατανόηση των παραμέτρων τους, 
καθώς και της λογικής που τα διέπει, μέσα από την 
κριτική τους ανάγνωση. 

Κείμενα που παρατίθενται: 

• η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
• εγκύκλιοι, 
• μαρτυρίες, 
• τίτλοι και άρθρα από εφημερίδες, 
• γελοιογραφίες. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
6-12 ώρες 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα και καταγράφουμε πότε πιστεύουμε ότι 
παραβιάζονται δικαιώματα των παιδιών, καθώς και μέχρι ποια ηλικία 
θεωρείται ένα άτομο παιδί. 

Συζητούμε στην ομάδα για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων 
των παιδιών, όπως τις έχουμε πληροφορηθεί από τον τύπο, την τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο. 

Συζητούμε στην ομάδα περιπτώσεις που έχουν υποπέσει στην 
αντίληψη μας (από την καθημερινότητα μας) κατά τις οποίες 
πιστεύουμε ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Συζητούμε στην ομάδα και καταγράφουμε εμπειρίες από τη δική 
μας παιδική ηλικία, περιστάσεις κατά τις οποίες αισθανθήκαμε να 
πληγώνεται η αξιοπρέπεια μας, να μας ασκείται έντονη πίεση, να 
αδικούμαστε. 

Συζητούμε στην ομάδα και καταγράφουμε τομείς στους οποίους 
πιστεύουμε ότι χρειάζεται η επίσημη-κρατική μέριμνα για τα παιδιά 
και η προστασία των δικαιωμάτων τους. 

Φέρε και συ στην ομάδα κείμενα από εφημερίδες 
και περιοδικά που αναφέρονται σε καταστάσεις που 
αντιμετωπίζουν παιδιά σε διάφορες περιοχές του κόσμου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

Διαβάζουμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

• Ποιοι λόγοι πιστεύετε ότι οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας αυτού 
του κειμένου; 

• Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι συντάκτες του; 
• Σε ποιους απευθύνεται (παιδιά, εκπαιδευτικούς, κρατικές αρχές...); 
• Πώς είναι χωρισμένο το κείμενο της Σύμβασης; 
• Ποια στοιχεία μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι πρόκειται για νομικό 

κείμενο; 

• Ποια γλωσσικά στοιχεία υποδεικνύουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του; 

Εντοπίζουμε τα θέματα στα οποία κυρίως αναφέρεται. 

Καταγράφουμε τα θέματα αυτά σε πίνακα ως κύρια σημεία. 

Εντοπίζουμε τις λέξεις-κλειδιά και δίνουμε τίτλους στα άρθρα του νόμου. 

Κάνουμε πίνακα περιεχομένων. 
• Ποιες ανάγκες νομίζετε ότι εξυπηρετεί αυτό το κείμενο; 
• Ποιες αντιλήψεις για το παιδί διαφαίνονται; 

Καταγράφουμε τις ανάγκες τις οποίες νομίζουμε ότι δεν καλύπτονται 
από τη διατύπωση των άρθρων. 

Δραστηριότητα 

1. Να αντικαταστήσετε όσα ουσιαστικά μπορείτε με ρήματα στα άρθρα 
29 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 13 παρ. 1. 

• Πιστεύετε ότι δημιουργείται διαφορετικό επικοινωνιακό ύφος, 
κυρίως ως προς την αυστηρότητα του κειμένου; 

2. Να απομονώσετε τα στοιχεία εκείνα ενός επίσημου κειμένου 
που αποδίδουν την ουσία του. 

3 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

3. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Α. Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 1, 2, 3, 4 και 5. 

1. Εντοπίζουμε τον τρόπο οργάνωσης των κειμένων με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το γενικό τυπογραφικό και γραφίστικο σχεδιασμό, 
• την επιλογή της γραμματοσειράς, 
• την επιλογή μεγέθους και πάχους γραμμάτων, 
• τη χρήση της στίξης, 
• τις εικόνες που τυχόν συνοδεύουν τα κείμενα. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια διατυπώνουμε υποθέσεις για τους 
λόγους χρήσης των στοιχείων αυτών και τις πληροφορίες που τυχόν 
παρέχουν. 

Εντοπίζουμε τους τρόπους με τους οποίους υποδεικνύονται 
από τους συντάκτες οι λέξεις-κλειδιά. 

2. Βρίσκουμε από τη Σύμβαση τα άρθρα που σχετίζονται 
με τα παραπάνω δημοσιεύματα και συγκρίνουμε. 

• Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές εντοπίζετε; 
• Τι κάνει το ύφος των κειμένων να διαφέρει; 
• Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το κάθε είδος; 

Περιγράψτε τη λειτουργία του νομικού κειμένου σε σχέση 
με τη λειτουργία των άρθρων από τις εφημερίδες. 

4 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

Β. Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 6, 7, 8α-β και 9. 

Σε κάθε κείμενο που επεξεργάζεται η ομάδα εντοπίζουμε και 
αναγνωρίζουμε μερικά από τα βασικά του χαρακτηριστικά 
ως προς το περιεχόμενο και ως προς την κοινωνική τους χρήση. 

Διαβάστε πάλι από τον Κώδικα Νομικού Βήματος. την πρώτη σελίδα 
(σ. 1681) ως «τα παιδιά δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη». 

• Ποιο είναι το θέμα των κειμένων αυτής της ενότητας; 
• Ποιοι είναι οι συντάκτες κάθε κειμένου; 
• Ποιοι είναι οι αποδέκτες; 
• Ποια είναι η κοινωνική χρήση κάθε κειμένου; 

Γράφουμε σε 5-6 σειρές το συμπέρασμα μας από την ανάγνωση 
των κειμένων 6, 7, 8α-β και 9. 

• Διαβάζοντας τα δύο τελευταία κείμενα, πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες είναι παντού και για όλους οι ίδιες; Εμφανίζεται η παράμετρος 
αυτή στο άρθρο 28 της Σύμβασης; Τι άλλο θα μπορούσε να προβλέπεται; 

Καταγράψτε τις προσωπικές σας εμπειρίες από μάθηση εκτός σχολείου. 

5 
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4. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα περιπτώσεις παιδικής εργασίας που γνωρίζουμε. 

Καταγράφουμε μορφές της παιδικής εργασίας (αγροτικές εργασίες, 
μικροεπαγγέλματα, βοήθεια σε οικογενειακή επιχείρηση, οικιακές εργασίες...) 

Συζητούμε και καταγράφουμε τη σχετική οικογενειακή και προσωπική μας 
εμπειρία. 

5. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 10, 11 και 12, και από τον Κώδικα 
Νομικού Βήματος, στη σελίδα 9 (σ. 1689), το άρθρο 32, παρ. 1, 2. 

• Ποιο είναι το θέμα των κειμένων αυτής της ενότητας; 
• Ποιοι είναι οι συντάκτες κάθε κειμένου; 
• Ποιοι είναι οι αποδέκτες; 
• Πώς διαφοροποιούνται τα κείμενα μεταξύ τους; 
• Ποια είναι η κοινωνική χρήση κάθε κειμένου; 

Ποιες αντιλήψεις προβάλλονται; 
• Ποιες πληροφορίες επιλέγει καθένα από τα κείμενα αυτά 

να παράσχει; Με τη βοήθεια ποιων γλωσσικών στοιχείων; 
• Πιστεύετε ότι υπάρχουν πλευρές που αποσιωπούνται από 

κάθε κείμενο; 
• Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργασία 

του παιδιού δεν αποτελεί παραβίαση δικαιώματος; Καταγράψτε τις. 
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα όρια; 

Γράψτε σε 5-6 σειρές το συμπέρασμα σας από την ανάγνωση 
των κειμένων. 
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6. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Πρόκειται να γράψετε ένα άρθρο για τα παιδιά των Τσιγγάνων 
που πουλάνε λουλούδια. 

• Ποια στοιχεία είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση του θέματος; 

Κάντε έναν κατάλογο και ετοιμάστε ερωτηματολόγια που θα υποστηρίζουν 
συνεντεύξεις από παιδιά, γονείς, κοινωνική υπηρεσία. 

7. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα περιπτώσεις παιδικής παραβατικότητας 
που γνωρίζουμε. 

Καταγράφουμε μορφές της σε διαφορετικούς τόπους και περιστάσεις 
που έχουμε πληροφορηθεί από τα ΜΜΕ. 

Συζητούμε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς που έχουν 
ηρωποιηθεί εξαιτίας του πλαισίου στο οποίο συμβαίνουν, π.χ πράξεις 
αντίστασης στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. 

• Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι υπάρχει η πρόβλεψη για τους 
ανήλικους παραβάτες; 

8. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της τα κείμενα 13α-β, 14α-γ και 15, και από 
τον Κώδικα Νομικού Βήματος, τα άρθρα 37β και 40, παρ. 1, 2α, στις 
σελίδες 10-11 (σ. 1690-1691). 

• Ποιο είναι το θέμα των παραπάνω κειμένων; 
• Ποιοι είναι οι συντάκτες κάθε κειμένου; 
• Ποιοι είναι οι αποδέκτες; 
• Πώς διαφοροποιούνται τα κείμενα μεταξύ τους; 
• Ποια είναι η κοινωνική χρήση κάθε κειμένου; Ποιες αντιλήψεις 

προβάλλονται; 
• Ποιες πληροφορίες επιλέγει καθένα από τα κείμενα αυτά να παράσχει; 

Με τη βοήθεια ποιων γλωσσικών στοιχείων; 
• Πιστεύετε ότι υπάρχουν πλευρές που αποσιωπούνται από κάθε 

κείμενο; 

7 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

• Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το παιδί δεν 

είναι αναγκαίο να τιμωρείται; Καταγράψτε τις. Ποια πιστεύετε ότι 

είναι τα όρια; 

Γράψτε σε 5-6 σειρές το συμπέρασμα σας από την ανάγνωση 
των κειμένων. 

ITEELJk 
Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 

Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Πόπη Κύρδη 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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κείμενο 2 

Μεγάλα δικαιώματα 
για τα μικρά παιδιά 
^Ρ ι κάνετε όταν πιάνετε επ' αυτοφώρω το παι-
I δί σας να κλέβει; 

Θυμώνετε, αισθάνεστε λύπη, μένετε άφωνος, 
σαν χαμένος. Ομως, ακόμη κι αν η κατάσταση 
σας φαίνεται απελπιστική και η ανάγκη να του 
δώσετε ένα χαστούκι σάς φαίνεται επιτακτική, 
δεν έχετε το δικαίωμα να το χτυπήσετε. 

Δεν έχετε το δικαίωμα να καταφύγετε σε κά
ποια άλλη μορφή σωματικής βίας. 

Και μπορεί αυτό να σας φαίνετε... άδικο, αλλά 
δεν είναι. Πρόκειται απλά για έναν καινούργιο 
τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα. 

«Τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Ενας έφηβος 
είναι ακόμα παιδί», διαβάζουμε στην έκθεση της 
Unicef για «Τα δικαιώματα των παιδιών του κό
σμου μας», που εγκαινιάστηκε χθες στο Ζάππειο 
μέγαρο από τον αντιπρόεδρο της Unicef Κώστα 
Αργυρόπουλο και τον πρεσβευτή καλής θέλησης 
Αντώνη Σαμαράκη. 

«Τα παιδιά που χτυπήθηκαν, θα χτυπούν σ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το γεγονός ότι 
χτυπήθηκαν απειλεί να τα εμποδίσει να 'χουν 
στενές και στοργικές σχέσεις με τους άλλους», 
αναφέρεται σ' άλλο σημείο. 

Στην έκθεση βρίσκονται κατατεθειμένα τα 54 

άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού μέσα από έξι θεματικές ενότητες με πα
ρονομαστή τους: 

Δεν υπάρχουν μικρά δικαιώματα, εξασφαλί
στε το μέλλον στα παιδιά: όλα τα παιδιά χρειά
ζονται προστασία. 

Η έκθεση, που γίνεται με τη χορηγία της 
Hewlett - Packard και της Exposition Hellas S.A., 
θα διαρκέσει έως τις 21 Φεβρουαρίου (10.00 -
20.00), και αφορά κάθε ανθρώπινο ον ηλικίας 
κάτω των 18 χρόνων. 

Κάθε παιδί, αναφέρει η Σύμβαση, έχει δικαί
ωμα μόλις γεννηθεί να έχει όνομα και μια εθνι
κότητα, να εκφράζει τη γνώμη του και να λαμβά
νεται σοβαρά υπ' όψη αυτή, να ακολουθεί ελεύ
θερα τις πεποιθήσεις του και να λαμβάνει τη 
σχετική εκπαίδευση, να οργανώνεται και να δη
μιουργεί συλλόγους, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
σέβεται τα δικαιώματα των άλλων. 

Το σχέδιο της Σύμβασης που εκτίθεται στο 
Ζάππειο ήρθε από τη Νέα Υόρκη και θα παρου
σιαστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών για να ψηφιστεί στο τέλος του 1999. 

Π. ΜΑΡΙΤΣΑΣ 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1995 

Ανθεί η παιδική πορνεία για λόγους επιβίωσης. Οι απολύσεις, 
πονοκέφαλος για τις πλούσιες χώρες 

«θύματα» ίου πλούτου, 
τα παιδιά της Ταϊλάνδης 

Η' 

1 

ΓΕΝΕΥΗ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΣ 

Ι
παιδική πορνεία στις 
χώρες του Τρίτου 
Κόσμου και οι απολύσεις 

των εργαζομένων στο 
λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο 
κυριαρχούν φέτος στην 82η 
Σύνοδο της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). 

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, 
η οποία συμμετέχει μαζί με άλ
λες χώρες της νοτιοανατολικής 
Ασίας και της Λατινικής Αμερι
κής, παραδέχθηκε ήδη εδώ στη 
Γενεύη ότι περίπου 150.000 παι
διά στην επικράτεια της εκδίδο
νται για να εξασφαλίσουν την 
επιβίωση τους, αν και οι μη κυ-
βερνητικε'ς οργανώσεις (συνδι
κάτο, κ.λπ.) ανεβάζουν τον αριθ

μό αυτό έως και στο ε'να εκατομ
μύριο. Το φαινόμενο αυτό παίρ
νει τεράστιες κοινωνικές και 
υγειονομικές διαστάσεις τα τε
λευταία χρόνια με την «άνθηση» 
του «σεξουαλικού τουρισμού» 
από τις χώρες του Βορρά. 

Παράλληλα, εκατομμύρια 
παιδιά, άνω των 5 χρόνων, όπως 
καταγγέλλεται στη Σύνοδο, υπο
χρεώνονται να εργαστούν σε 
χώρες όπως το Πακιστάν, την 
Ινδία και τη Λατινική Αμερική, 
αντί να παρακολουθούν τα μα
θήματα τους στο σχολείο. 

Την ίδια στιγμή, 528 συνδικα
λιστές σε 17 χώρες δολοφονήθη
καν μόνο το 1994, ενώ άλλοι 
4.300 συνελήφθησαν ή εκτοπί
στηκαν, όπως αναφέρει η ετήσια 
έκθεση της ΔΟΕ. 

Από την άλλη πλευρά, 32 χώ
ρες, μεταξύ των οποίων και η 
Ελλάδα (ν. 1915/90 επί Ν.Δ. που 
ήδη έχει αναμορφωθεί) καλού
νται να ενημερώσουν την Επι
τροπή, διά μέσω των κυβερνητι
κών εκπροσώπων, σχετικά με τα 
μέτρα προστασίας των εργαζο
μένων από τις αδικαιολόγητες 
απολύσεις. Επίσης, η Μεγάλη 
Βρετανία καλείται να απολογη
θεί για πολλοστή φορά φέτος 
για το γεγονός ότι δεν επιτρέπει 
στο Κέντρο Κυβερνητικών Επι
κοινωνιών να συνδικαλιστεί. 

Αν και η κυβέρνηση Μέιτζορ 
υποχρεώνεται να συνδιαλλαγεί 
με τα συνδικάτα (T.U.C.) για το 
θέμα, τα τελευταία ελπίζουν κα
τά τις προσεχείς εκλογές (έως το 
τέλος του 1996) στην «απαλλα

γή» τους από τους συντηρητι
κούς. Μέσα σ' αυτό το κλίμα και 
εν όψει της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης του 1996, ο Ελληνας 
υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Σκουλαρίκης, ο οποίος μίλησε 
χθες στη Γενική Συνέλευση, ζή
τησε αλλαγή του ρόλου της 
ΔΟΕ, το συνυπολογισμό της ερ
γασίας και της κοινωνικής πολι
τικής στο κείμενο αναθεώρησης 
του Μάαστριχτ, ενώ τόνισε ότι 
«η νέα παγκόσμια διάκριση εί
ναι μεταξύ αυτών που κατέχουν 
μια θέση εργασίας και αυτών 
που δεν έχουν και που εξαρτώ
νται όλο και περισσότερο από 
πρακτικές ελεημοσύνης και κοι
νωνικής μέριμνας», δίνοντας 
έτσι έμφαση στο φαινόμενο της 
ανεργίας. 
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• Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η 

« Το χρέος μας 
στα παιδιά 

του κόσμου» 
Του ΘΕΟΔΏΡΟΥ Κ Ο Υ Λ Ο Υ Μ Π Η * 

Τι μας δείχνει σήμερα η «αξονική τομογραφία» ενόε πο
λύ κουρασμένου και προβληματικού «περιστατικού» που 
λέγεται πλανήτη Γη; Σε πρόσφατη μελέτη ins UNICEF 
με τίτλο «Η κατάσταση των παιδιών του Κόσμου 2000» 
παρουσιάζονται συγκλονιστικά στοιχεία για τα επικίνδυ
να συμπτώματα που εμφανίζουν τα εκατομμύρια φτωχά 
παιδιά του πλανήτη μαε. 

To KOOTOS τ α απραξίαε μπροστά στο πρόβλημα είναι 
τεράστιο. Σύμφωνα με τη UNICEF: Κάθε μέρα που τα 
κράτη δεν τηρούν TO ηθικέε και νομικέβ υποχρεώσει 
TOUS για τα δικαιώματα του παιδιού, 30.500 αγόρια και 
κορίτσια κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν από α σ θ ε ν ε ί 
που εύκολα θεραπεύονται. Κάθε μήνα που η εκστρατεία 
ενάντια στην τρομακτική πανεπιδημία του HIV/AIDS α
ναβάλλεται, 250.000 παιδιά και έφηβοι μολύνονται από 
το θανάσιμο ιό. Κάθε χρόνο, 585.000 γυναίκεε πεθαίνουν 
από επιπλοκέε κατά τη διάρκεια τ α εγκυμοσύνα και το
κετού, που εύκολα θα μπορούσαν να προληφθούν. Μόνο 
το 1999, γύρω στα 31 εκατομμύρια πρόσφυγε3 και εκτο
πισμένοι -Kupicos γυναίκεε και παιδιά- πιάστηκαν axis 
παγίδεε των συγκρούσεων στα ευπαθή σημεία του πλα
νήτη, ενώ μάταια αναζητούσαν ασφαλέε άσυλο. 120 εκα
τομμύρια παιδιά (ηλικίαε 5-14) είναι σήμερα εργάτεε 
«πλήρου5 απασχόλησα» (καλύτερα αποδίδεται cos «πλή-
pous εκμετάλλευση»). Τα ωράρια κυμαίνονται axis 
14-17 copes ημερησίωε. Επιπροσθέτου άλλα 130 εκατ. 
παιδιά είναι μερική5 εκμετάλλευση. Το 80% των παι-
διών-εργατών δεν αμείβονται. Σχεδόν όλα υφίστανται 
φυσική και ψυχολογική βία καθώε και σεξουαλική κακο
ποίηση. 

Ο πόλεμο5 -Kupicos oris υπανάπτυκτεε περιοχέ$ του 
πλανήτη- έχει γίνει η φρικτή κρεατομηχανή των παιδιών 
μαε. Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, σε εμφύλιεε δια-
μάχε$ (κυρίωε στην περιοχή τ α Acppuois) 27 εκατομμύ
ρια παιδιά έχουν εκτοπιστεί και 13 εκατομμύρια παραμέ
νουν axis περιοχέε τ α κακουχίαε, έρμαια τ α πείνα5, των 
ασθενειών, των σφαγών, λεηλασιών, βιασμών και διαμε
λισμών. Τέλο5,300 χιλιάδεε παιδιά (από την ηλικία των 8 
ετών και άνω) μετατράπηκαν σε στρατιώτεε ή αντάρτεβ 
axis διάφορεε συγκρούσει των τελευταίων ετών. Και τα 
παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην «κατήχηση» 
των εκπαιδευτών TOUS που εύκολα μπορούν να τα μετα
μορφώσουν σε φονικέ5 unxaves. 

Βασική παραδοχή μα5 είναι ότι τα δεινά των παιδιών 
αντικατοπτρίζουν TO γίγαντα ανισότητε5 που μαστί
ζουν τον πλανήτη μαε. Πρόσφατε5 στατιστικέβ των Ηνω
μένων Εθνών (Human Development Report, 1999) τεκ
μηριώνουν το τεράστιο και συνεχακ αυξανόμενο χάσμα 
που χωρίζει το εισόδημα των πολλών φτωχών από TOUS 
σχετικά λίγοα πλούσιουβ του πλανήτη. Το χάσμα αυτό 
ήταν 3 μερίδια (για TOUS πλούσιου5) npos 1 (για TOUS πιο 
φτωχού5) το 1820. Η αντίστουαι αναλογία έγινε 7 npos 1 
το 1870,11 npos 1 το 1913, 30 npos 1 το 1960, 60 npos 1 
το 1990 και 74 npos 1 το 1997. Και η αύξηση τ α από
στασα μάλλον θα συνεχιστεί με γεωμετρικούε ρυθμούβ 
cos τη στιγμή μια3 νέα5 μεγάλα παγκόσμιαε σύγκρου-
σ α . 

Η δυστυχία δεν μαστίζει μόνο πληθυσμού5 axis ζώνε$ 
τ α λεγόμενα υπανάπτυξα. Για παράδειγμα, στην πε
ριοχή τ α πρώην Σοβιετική5 Ενωσα, 30% του πληθυ
σμού (120 εκατομμύρια ψυχέ5) έχουν καταδικαστεί στη 
φτώχεια και TO τ ρ α γ ι ά συνέπειέβ τ α μετά το 1990. 
Ακόμη και στη φανταχτερή και πάμπλουτη Ν. Υόρκη των 
ΗΠΑ, 52% των παιδιών γεννιούνται σε συνθήκεβ ανέχει-
as με όλο και αυξανόμενοα ρυθμούβ. Παρόμοια φαινό
μενα έχουμε και σε άλλε5 χώρε5 τ α ζώνα των «προνο
μιούχων» μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η 
Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία και, δύστυχοι η Ελλάδα. Ευ-
TOXCOS όμωβ, που cms περιοχέ5 των προνομιούχων λει
τουργούν σχετικά καλά αναπτυγμένα συστήματα κοινω-
vums προστασίαβ των αναξιοπαθούντων. 

Και εδώ τίθεται το ερώτημα του 21ου αιώνα! Τι πρέπει 
να κάνουμε για να προλάβουμε την καταστροφή; Δεν 
μπορεί να αφεθούν οι δικέβ ]ias γενιέ5 να καταβροχθί
ζουν κυριολεκτικά το μέλλον των παιδιών \ias. Οι κανό-
νε5 τ α εντροπία5 είναι αμείλικτοι και οι ισορροπίε$ τ α 
φ ύ σ α ιδιαίτερα εύθραυστε5. Δεν μπορούμε αλόγιστα -να 
καταναλώνουμε TO συρρικνούμενεε πρώτεε ύλε3, τα ε
νεργειακά αποθέματα και TOUS υδάτινοα nopous. Δεν 
μπορούμε να συνεχίζουμε την ακατάσχετη τσιμεντοποί
ηση του πλανήτη και τη μόλυνση του περιβάλλοντο5, α-
ντιμετωπίζοντα5 το φάσμα τ α μελλοντικήε ζωή5 των 
παιδιών ]ias μέσα σε θερμοκήπια. 

Ποιο είναι το χρέοβ μα5 στο μέλλον των παιδιών μαε; 
Οταν εμείε, οι προνομιούχοι του πλανήτη, αφιερώνουμε 
λιγότερο από 0,25% του συλλογικού Ακαθάριστου Εγχώ
ριου npo'iovros για την αναπτυξιακή βοήθεια, τότε σε λί
γα χρόνια θα μιλάμε μόνο για ηλεκτροφόρα τείχη και φο
νικά ναρκοπέδια, για χωριστικέε ιδεολογίε5 και «συ
γκρούσει των πολιτισμών» για μια μικρή νησίδα των 
πλουσίων που θα αντιμετωπίζει τα φουρτουνιασμένα κύ
ματα τ α υπόλοιπα ανθρωπότητα5. 

Το χρέθ5 xins, cos τμήματοβ τ α Eupconauais Ενωσα, η 
οποία δεν έχει καμιά ανάγκη να υιοθετήσει το αμερικανι
κό πρότυπο τ α στρατιωτική3 IOXUOS, είναι να προωθή
σουμε ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ παγκόσμιαε εμβέλεια5. Να 
τονίσουμε, δηλαδή, την «πυρασφάλεια» και όχι μόνο την 
«πυρόσβεση». Η άμεση ευθύνη ]ias εντοπίζεται στην α
νάγκη διαμόρφωσα συλλογικών πολιτικών και δράσεων 
για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την πρόληψη 
μελλοντικών συγκρούσεων στην ευπαθή γειτονιά μα5 και 
axis υπόλοιπε5 προβληματικέ5 περιοχέ5 του κόσμου. 
Στην περιοχή των κοινών κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη, καίρια θέση κατέχουν ο paTOKmos, η ξενοφοβία 
και η ενίσχυση ακραίων πολιτικών δυνάμεων οι οποίε5 
στο όνομα του «προστατευτισμού» και του «ανόθευτου 
πατριωτισμού» μπορούν να απειλήσουν ακόμη TO δημο-
κρατικέε μα5 διαδικασίεβ και TOUS ανάλογοι θεσμού5. 

Η χώρα μα5 εδώ και χρόνια έχει διαβεί το κατώφλι του 
εκσυγχρονισμού και τ α ανάπτυξα. Αλλά οι μνήμεε τ α 
φτώχεκκ, τ α raivas, των ασθενειών, των διχασμών και 
των συγκρούσεων είναι ακόμη vcoms. Σ' ένα κόσμο πα-
γκοσμιοποίησα -με την καλή ή την κακή σημασία τ α 
έννοια?- η δυστυχία δεν μπορεί να στεγανοποιηθεί. Το 
μέλλον ανήκει στα παιδιά του κόσμου xcopis εξαιρέσει 
με βάση τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη φυλή ή το βιοτικό ε
πίπεδο. Το διογκούμενο χάσμα ανάμεσα arous προνομι-
ouxous του πλανήτη και τη μεγάλη πλειονότητα των 
φτωχών και κατατρεγμένων χτυπά κυριολεκτικά σαν μια 
ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια τ α ανθρωπότηταε. Το 
χρέοβ μα$ είναι να χτυπήσουμε το πρόβλημα στην καρ
διά του. Και αυτό, χρειάζεται δουλειά, ιδρώτα, Θυσίε5 και, 
πρωτίστου, αγάπη για τον πλησίον ]ias. 

* Ο Θεόδωρος Κουλουμπής είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσε
ων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και γενικός διευθυντής του 
Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ). 
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Θεωρούμε απάνθρωπη για τα παιδιά, προσβλητική για μας τους εκπαιδευτικούς 
και προκλητική για το αντιρατσιστικού κίνημα της χώρας μας την απαίτηση του 
Υπουργείου Εσωτερικών και την εντολή του Υπουργείου Παιδείας. Αν το κράτος 
θέλει να διαχωρίζει τα παιδιά σε νόμιμα ή παράνομα και ανάλογα να τα δέχεται ή 
όχι στο σχολείο πρέπει να καταλάβει πως οι εκπαιδευτικοί στο ελληνικό σχολείο 
τα "διαχωρίζουμε" μόνο με βάση τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και φυσικά τα 
δεχόμαστε όλα. 

Ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε καθήκον μας την παροχή εκπαίδευσης σε κάθε 
ανήλικο που βρίσκεται στη χώρα και ό,τι άλλο για μας αποτελεί παράβαση 
καθήκοντος. Ως εκ τούτου αρνούμαστε να υπακούσουμε σε οδηγίες που 
ποινικοποιούν το εκπαιδευτικό μας έργο και ως πολίτες αυτής της χώρας σε 
διατάξεις που ποινικοποιούν την κοινωνική μας αλληλεγγύη. 

Απαιτούμε από το ΥΠΕΠΘ: 

1. Να ανακαλέσει την εντολή της 5/9/2003 με αρ. πρωτ.94178/Δ5 
2. Να επιστρέψει στο Υπουργείο Εσωτερικών ως απαράδεκτο το 

συγκεκριμένο έγγραφο 

Προς γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών σας υπενθυμίζουμε 

• την Έβδομη αρχή της διακήρυξης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 
(1959) 

• την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αλλά και 

. το ν.2910/01 άρθρο 40 παρ 35 

Τα Πίσω Θρανία 

Πρωτοβουλία για εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις 

ν. 2910/2001 αρ. 40 παρ 3; «Για την εγγραφή αλλοδαπών ανηλίκων στα δημόσια σχολεία 
απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' 
εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία τέκνα: 
αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη παραμονή 
τους σε αυτήν.» 
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Pile, το μικρό αγόρι από το Νεπάλ 
Στην Pokhara, ζει ένα αγοράκι 9 ετών, που ονομάζεται Dile. Ο Dile εργάζεται στον 
τουρισμό. Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν την περιήγηση τους στα Ιμαλάια από την 
Pokhara. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πελάτες του Dile. Πιάνει από το μπράτσο κάθε 
ξένο και αρχίζει να αραδιάζει ερωτήσεις: «Θέλετε να αγοράσετε ενθύμια, να 
νοικιάσετε ένα πλοίο, να επισκεφτείτε ένα ναό; Θα σας πάω με 5 ρουπίες.». Ο Dile 
μιλά ευχερώς Αγγλικά και τα καταφέρνει επίσης στα Γαλλικά και στα Γερμανικά. 

Κατορθώνει επίσης να πει μερικές φράσεις και σε άλλες, λιγότερο γνωστές γλώσσες. 
Με πολλά γέλια φανερώνει τις ικανότητες του. [...] 
«θέλετε να με φωτογραφίσετε;. Σύμφωνοι!» Ξαναγίνεται επιχειρηματίας και δηλώνει 
αποφασιστικά: «5 ρουπίες η φωτογραφία!». 
Έπειτα αποφασίζει ότι δικαιούμαστε κάποια παζάρι. Με 10 ρουπίες μπορούμε να 
βγάλουμε 3 φωτογραφίες»Είναι γιατί σας αγαπά) πολύ!» λέει ο καινούριος μας φίλος 
με χαρούμενο χαμόγελο. [...] 
Δεν πάει σχολείο. «Δεν έχει σημασία», λέει με τόνο σταθερό, «εφ' όσον ξέρω να 
διαβάζω και να γράφω». Και ζητά μολύβι και χαρτί για να το αποδείξει.[...] 

Τα δικαιώματα των παιδιών στον Κόσμο. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για την 
Ανάπτυξη. Unicef. 1993. Σελ. 54-55 

Η μύηση 
Για να σημειωθεί το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, τα παιδιά 
των παραδοσιακών κοινωνκόν Sotho-Tswanas της Νότιας Αφρικής έπρεπε να 
υποστούν τελετές μύησης. Ο αρχηγός καλούσε όλα τα αγόρια της ίδιας ηλικίας με το 
γιο του. Τα έπαιρνε μακριά από το χωριό, για να τους μάθει να κυνηγούν, να 
σκληραγο)γηθούν και να αντέχουν τον πόνο. Τους μετέδιδε επίσης τις παραδόσεις της 
φυλής. Όταν επέστρεφαν στο χωριό γινόταν γιορτή. Στο εξής ανήκαν στην ίδια 
ομάδα και σ' όλη τους τη ζωή είχαν μεταξύ τους υποχρεώσεις. Περνούσαν και τα 
κορίτσια ανάλογες τελετές μύησης, αλλά όχι τόσο σκληρές. 

[···] 
τα παιδιά βοηθούν τους ενηλίκους αρχίζοντας να δουλεύουν από πολύ μικρά. 
[...]Μια παροιμία λέει «Τα παιδί που δεν ακούει το νόμο του πατέρα του, θ' ακούσει 
το νόμο των ορνέων». Σήμερα οι ενήλικοι της κοινωνίας αυτής παραπονούνται για 
την έλλειψη σεβασμού. Οι ευροοπαϊκές αντιλήψεις ατομικής υπευθυνότητας 
αντικαθιστούν τις παλιές παραδόσεις της συλλογικής ευθύνης. [...] 

Τα δικαιώματα των παιδιών στον Κόσμο. Ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης για την 
Ανάπτυξη. Unicef, 1993. Σελ. 144-145 
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Δε μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η παιδική εργασία είναι επιθυμητή αλλά ούτε και να 
δεχθεί ότι οι σταυροφορίες διεθνών οργανισμών για την εξάλειψη της, παρά τα 
προβαλλόμενα ανθρωπιστικά τους κίνητρα, είναι ικανές να διασφαλίσουν την ευημερία 
των παιδιών, αποκλείοντας τα από την αγορά εργασίας (Levine. 1999,139-155. James et. 
ΑΙ. 1999, 109). Είναι χαρακτηριστικές οι συνέπειες που είχε η απαγόρευση εισαγωγής 
προϊόντων κατασκευασμένων από παιδιά μικρότερα των 15 στις ΗΠΑ το 1992.Δεκάδες 
χιλιάδες παιδιά, απασχολούμενα σε επιχειρήσεις στο Μπαγκλαντές βρέθηκαν στο δρόμο, 
με αποτέλεσμα ο Διεθνής Οργανισμός εργασίας και η UNICEF να αναθεωρήσουν τον 
απόλυτο χαρακτήρα της αρχικής απόφασης και να εμπλακούν σε διαπραγματεύσεις με 
τους υπεύθυνους του Μπαγκλαντές για την αποκατάσταση αυτών των νεαρών εργατών 
(Mahler, 1997,77-84) 

Μακρυνιώτη, Δ..2003."Ζητήματα διαχείρισης της παιδικής ηλικίας:ασάφειες και 
αντινομίες", στο Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.) Τοπικά δ': Κόσμοι της Παιδικής 
ηλικίας. Αθήνα: Νήσος, σελ.40 
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• ΤΛΜΙΚΡΟΚΙΙΑΙΊΈΛΜΛΤΛ 

Ο όρος «ανεπίαημο; τομέα;» προσδιορί
ζει γενικά ε'να τομέα μικροόραιπηριοτή-
Tiuv, μικροεπιχειριμιεων και μικροεργα-
στηρέων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί, δε ν 
υπόκεινται στους κανονισμούς που ε-
φαρμόζονταΐ ιπις μεγάλες επιχειρήσεις 
ταυ διαρθρωμένου τομέα, Αν και τοναυ-
ναντοΰμε σχεδόν παντού, ο τομέας αυτός 
είναι ιδιαίτερα μεγάλος και ισχυρός (ττις 
αστικές περιοχές. 11 ζωτικότητα του ανα
γνωρίστηκε μόλις πρόσφατα και ιτε πολ
λές χώρες σήμερα διευθύνεται ραγδαία, 
πολλές φορές με την ενθάρρυνση τη; κυ
βέρνησης. Σε ορισμένες βιομηχανικέ'; 
χώρες και (πα περισσότερα αναπτυσσό
μενα κράτη, ο «ανεπίσημο; τομε'ίί;» απο
τελεί κύριο μοχλό της ανάπτυξης και α
ντιπροσωπεύει ως και το ένα τρίτο TCDV 

συνολικών οικονομικών δραστηριοτή
των. 

Τροφοδοτούμενο; από την εσωτερι
κή μετανάστευση και την αυξανόμενη α
ποκέντρωση της παραγωγής, ο τομέας 
τη; παραοικονομίας αποτελεί ήδη τον 
ταχύτερα αναπτυσσόμενο χώρο παιοι-
κής εργασίας. Στι; αρχές του επόμενου 
αιώνα είναι πολύ πιθανό να αποτελεί τον 
κύριο τομέα απασχόλησης των παιδιών, 
ξεπερνώντας τη γεωργία. Στις περισσό
τερες πόλεις περιλαμβάνει ήδη την 
πλειονότητα των παιδιών που εργάζο-
νται έ£ω από το οπίτι για να κερδίσουν 
λίγα χρήματα. 

Τα παιδιά συχνό συμμετέχουν στον 
τομέα της παραοικονομίας ID; υπάλληλοι 
επιχειρήσεων όπως είναι τα οικοδομικά 
υλικά, ιχ κατασκευές, οι βιοτεχνίες και 
οι υπηρεσίες διατροφής.. Ορισμένα από 
τα επαγγέλματα ιπα οποία απασχολού
νται παιδιά συγκαταλέγονται ιπα πλέον 
επικίνδυνα, ενώ στον ανεπίσημο τομέα 
έχουν καταγραφεί οι περισσότερες [βαρ
βαρότητες που αφορούν την παιδική ερ
γασία. 

Τα παιδιά που εργάζονται ϊκ πλινθο-
ποιεία μεταφέρουν πολύ ({αριά φορτία 
που ενδέχεται να τους προκαλέσουν σω
ματική καχεξία, αδυναμία ή παραμόρ
φωση. Στα εργαστήρια ταπητουργία; 
κινδυνεύει η όραση τους, τα άκρα ή η 
σπονδυλική τους στήλη. Νεαροί κατα
σκευαστές μολυβιών, αυτοί που φτιά
χνουν τα μολυβιά που άλλα παιδιά χρη
σιμοποιούν στο σχολείο, αναπνέουν επι
κίνδυνες ουσίες που μπορεί να του; κα
ταδικάσουν σε πρώιμη αναπηρία και θά
νατο από ασθένειες των πνευμόνων. 
Μπορούμε να αναφέρουμε πολλά ανά·) 
λογα παραδείγματα, τα οποία έχουν α-
ναγνωρκπείκαι καταδικαστεί ατοούνο· 
λό τους. 

Οι καταστάσεις αυτές εξακολουθούν 
να υφίστανται, και ε'να; λόγος είναι ότι 
πολλές χώρες εξαίρουν τις μικρέ; οικο
γενειακέ'; επιχειρήσεις από τις διατά
ξεις τη; νομοθεσίας που αφορά την παι
δική εργασία, παρά το γεγονός ότι τα 
περισσότερα εργαζόμενα παιδιά απα
σχολούνται ο' αυτού του είδους τι; επι
χειρήσεις. Οι υπηρεσίες επιθεώρησης 
ργασίας διαθέτουν τόσο περιορισμένα 

με'οα που μόλις και μετά |1ία; κατορθώ-
νουν να επισκεφτούν όλες τι; επιχειρή
σεις του επίσημου τομέα: με τον ανεπί-
σημο δεν αιτχολούνται σχεδίων καθόλου 
πην ουσία. 

Ορισμένα από τα παιδιά των πόλεων 
*ργάζονταΐ για 6ικ· του; λογαριασμό 
Πολλά απ' αυτά εξαιτκοΰν πλανόδια ε-
ταγγε'λματα όπως είναι η πώληση μι-
•ιροεμπορευμάτων, το γυάλισμα παπου-
Γοκόν, το πλύσιμο αυτοκινήτων, ακόμη 
και ΐ| πορνεία. Πολυάριθμες είναι οι πά
λει; και οι χώρες που απαγορεύουν με 
νόμους αυτέ; τι; δραιπηριάτητες, αλλά 
ε'χει αποδειχτεί πολύ δύσκολη η εφαρμι>-
γή του; και το πνεύμα του; είναι αμη ισ-
βητούμενο. Οι υπηρεσίες επιθεώρηιτης 
της εργασίας είναι τάοο αναποτελεσμα-
τικές ώστε χρειάζονται άλλα με'οα για να 
προστατευτούν τα παιδιά από τη βία, την 
εκμετάλλευση και την κατάχρηιτη που υ-
φίστανται. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ κείμενο 13á 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 
κείμενο 14á 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 
κείμενο 14â 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 
κείμενο 14γ 



Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ κείμενο 15 

» « ' - * 



ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΞΙΔΕΥ )ΝΤΑΣ 

Στις εφαρμογές γραμματισμού της ενότητας αυτής 
επιδιώκεται η εξοικείωση με τις επικοινωνιακές και 
γλωσσικές πρακτικές που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
των Ευρωπαίων πολιτών όταν ταξιδεύουν σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατανόηση και η αποτελεσματική 
χρήση ειδών αυθεντικών κειμένων που συναντώνται στη 
διαδικασία ενημέρωσης τους για τα δικαιώματα τους και 
την προστασία τους ως ταξιδιωτών, όπως: 

• ενημερωτικό κείμενο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του Ευρωπαίου πολίτη ως ταξιδιώτη σε μια χώρα της Ε.Ε., 

• ενημερωτικά κείμενα αναφορικά με τα δικαιώματα επιβατών 
αεροπορικών πτήσεων. 

Συγχρόνως επιδιώκεται: 

• η ανάπτυξη γενικότερων στρατηγικών μάθησης 
και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

• η κριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων πρακτικών 
ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
80 ώρες 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Διάρκεια 
Ενότητας 
10-14 ώρες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

1. ΣΥΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Συζητούμε στην ομάδα τις εμπειρίες μας -προσωπικές ή τρίτων- σχετικά 
με το ταξίδι μας σε μια χώρα του εξωτερικού, και ειδικότερα σε μια χώρα 
της Ε.Ε. 

Προσδιορίζουμε επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
του ευρωπαίου πολίτη ως ταξιδιώτη σε χώρες της Ε.Ε., καθώς και είδη 
κειμένων που τις συνοδεύουν. 

Φέρτε στην ομάδα υλικό σχετικά με τα δικαιώματα των 
ευρωπαίων πολιτών που μετακινούνται σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

2. ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΩ 

Εντοπίζουμε τις διαφορές ανάμεσα στα κείμενα που έχει στη διάθεση της 
η ομάδα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• το μέγεθος και το σχήμα του εντύπου, 
• το γενικό τυπογραφικό σχεδιασμό (μέγεθος γραμμάτων, 

γραμματοσειρά, διάστιχο), 
• την ύπαρξη χρωμάτων, 
• την ύπαρξη εικόνων, 
• την ύπαρξη πινάκων και διαγραμμάτων, 
• την ύπαρξη ειδικών χώρων που απαιτούν συμπλήρωση, 
• την ύπαρξη λογότυπων, υπογραφών και σφραγίδων. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ταξινομούμε τα κείμενα που έχει 
στη διάθεση της η ομάδα. 

Διατυπώνουμε υποθέσεις για τη χρήση των κειμένων της κάθε ομάδας. 

Εντοπίζουμε τ ι απαιτείτο κείμενο από το χρήστη του ως προς 
τις δεξιότητες γραμματισμού: 

• Να το διαβάσουμε στο σύνολο του, 
• Να το διαβάσουμε αποσπασματικά, 
• Να το συμπληρώσουμε τσεκάροντας, 
• Να το συμπληρώσουμε συντάσσοντας κείμενο, 
• Να παραγάγουμε αντίστοιχο κείμενο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

3. ΘΕΤΩ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Μετά τη συζήτηση στην ομάδα σχετικά με τη χρήση των κειμένων 
και τις δεξιότητες γραμματισμού που απαιτούν, συζητούμε και 
καταγράφουμε: 

• τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα, 
• τα θέματα που ενδιαφέρουν καθέναν προσωπικά. 

Στην παραπάνω καταγραφή σημειώνουμε για ποιες διαδικασίες 
χρειαζόμαστε υποστήριξη και εκπαίδευση. 

4. ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Σε κάθε κείμενο πρέπει να αναγνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους 
που επηρεάζουν τη συγκρότηση του, μερικές από τις οποίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Βασικές παράμετροι 

Ποιο είναι το θέμα του κειμένου; Τι πραγματεύεται; 
Ποιος είναι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου και ποιος 
ο σχεδιαστής; Αναφέρονται γλωσσικά ή/και σχεδιαστικά 
σε κάποια σημεία του κειμένου; 
Σε ποιους απευθύνεται αυτό το κείμενο; Αναφέρονται οι παραλήπτες 
του κειμένου; 
Ποια είναι η σχέση γλωσσικού και εικονικού στοιχείου στο κείμενο; 
Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις συναντούμε ανάλογα κείμενα; 
Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών των κειμένων; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

Α. Ενημερωτικό κείμενο για τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη 
ως ταξιδιώτη σε μια χώρα της Ε.Ε. 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 1, και ενδεχομένως και άλλα 
τέτοιου τύπου ενημερωτικά κείμενα. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 

Κατανοούμε την οργάνωση του κειμένου. 

• Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες του κειμένου; Ποια τα σχεδιαστικά 
στοιχεία που συντελούν στο διαχωρισμό αυτό; 

• Υπάρχουν υποενότητες; Να τις επισημάνετε. Ποια γλωσσικά 
και σχεδιαστικά στοιχεία σάς βοήθησαν να τις εντοπίσετε; 
Υπάρχει περαιτέρω διαχωρισμός του κειμένου; Από ποια στοιχεία 
το καταλαβαίνετε αυτό; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

Να σχολιάσετε το σχεδιασμό του κειμένου. 

• Τον βρίσκετε λειτουργικό και αποτελεσματικό ως προς την ανέρευση 

των πληροφοριών που σας ενδιαφέρουν; Υπάρχουν κάποια σημεία 

που σας δυσκολεύουν και που θα προτείνατε αλλαγές ώστε να είναι 

πιο κατανοητά στον αναγνώστη; 

• Ποιες θεματικές ενότητες θεωρείτε πιο σημαντικές για την 

πληροφόρηση σας αναφορικά με τα δικαιώματα σας όταν 

ταξιδεύετε σε μια χώρα της Ε.Ε.; 

• Υπάρχουν ενότητες που θεωρείτε απαραίτητες και που δεν 

αναφέρονται στο παρόν κείμενο; Να τις επισημάνετε. 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

• Τι σας είναι απαραίτητο προκειμένου να ταξιδέψετε σε μια χώρα-

μέλος της Ε.Ε.; Ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.; 

• Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να σας απαγορευτεί το δικαίωμα 

μετάβασης σας σε μια χώρα της Ε.Ε.; Ποιες είναι αυτές; 

Σκοπεύετε να ταξ ιδέψετε σε μια ευρωπαϊκή χώρα και να παραμείνετε 
περίπου για έ ξ ι μήνες με σκοπό να αναζητήσετε εργασία. 

• Τι ενέργειες πρέπει να κάνετε για να είναι νόμιμη η παραμονή σας; 

Αξιολογήστε τ ις πληροφορίες που σας παρέχονται από το κείμενο. 

• Σας είναι επαρκείς; 

• Ισχύουν τα ίδια δικαιώματα και για τα μέλη της οικογένειας σας; 

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί; Να εντοπίσετε τα σημεία του 

κειμένου στα οποία αναγράφονται αυτές οι πληροφορίες και να τις 

αξιολογήσετε. 

• Τι αντικείμενα έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε κατά τη μετάβαση σας 

σε μια χώρα της Ε.Ε.; Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί; 

Υποθέστε ότ ι θ έ λ ε τ ε να μ ε τ α φ έ ρ ε τ ε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό 
σε μια χώρα τ η ς Ε.Ε. για μια εμπορική συναλλαγή. 

• Σύμφωνα με το κείμενο, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβείτε 

για να διασφαλίσετε τη νόμιμη μεταφορά αυτού του ποσού; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

Αξιολογήστε τους περιορισμούς που ισχύουν ως προς τη μεταφορά 
κατοικίδιων ζώων. 

• Συμφωνείτε; Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για περαιτέρω πληροφορίες; 

Ταξιδεύετε σε μια ευρωπαϊκή χώρα για δουλειές με το αυτοκίνητο του 
πατέρα σας, ο οποίος όμως δεν είναι μαζί σας. Σας σταματούν και σας 
ζητούν την άδεια κυκλοφορίας. 

• Τι πρέπει να κάνετε για να αποφύγετε το πρόστιμο; 
• Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σας σε μια 

χώρα της Ε.Ε., σας συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα για το οποίο δε 
φταίτε, με ποιους τρόπους μπορείτε να αποζημιωθείτε; 
Αξιολογήστε τις πληροφορίες του κειμένου. 

• Σε ποιες κατηγορίες ταξιδιωτών πρέπει να ανήκετε ώστε να σας 
παρασχεθεί δωρεάν ιατρική περίθαλψη κατά την παραμονή σας 
σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε.; 

• Αν ταξιδεύετε σε μια ευρωπαϊκή χώρα για λόγους αναψυχής 
και αρρωστήσετε, τι πρέπει να κάνετε ώστε να αποζημιωθείτε 
για την ιατρική φροντίδα που σας παρασχέθηκε; 

Λεξικογραμματική 

• Υπάρχουν άγνωστες λέξεις στο κείμενο; Να τις επισημάνετε 
και να συζητήσετε τη σημασία τους με την ομάδα. 

Στην ενότητα «Πώς να εξασφαλίσετε την αναγνώριση των δικαιωμάτων 
σας και να τα διεκδικήσετε» να διευκρινίσετε τη διαφορά ανάμεσα 
στους όρους «διαφορές συμβατικής φύσεως» και «διαφορές με μια 
διοικητική αρχή». 

• Σας είναι κατανοητή η σημασία τους από το περιεχόμενο του κειμένου; 

Διατρέχοντας το κείμενο, να επισημάνετε τους γλωσσικούς τρόπους 
(π.χ ρήματα, ουσιαστικά, τρόπο εκφοράς κτλ.) με τους οποίους 
δηλώνεται δικαίωμα ή υποχρέωση για τον Ευρωπαίο πολίτη και 
να καταγράψετε ορισμένα σχετικά παραδείγματα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Να σχολιάσετε τα στοιχεία που εντοπίσατε. 

• Ποιο από τα δύο, το δικαίωμα ή η υποχρέωση, δηλώνεται πιο συχνά 
και με μεγαλύτερη ποικιλία γλωσσικών τρόπων; 

Με βάση τα παραπάνω, να σχολιάσετε ποια εικόνα κατασκευάζεται 
στο κείμενο για τον Ευρωπαίο πολίτη. 

Στην υποενότητα «Διαφορές με μια διοικητική αρχή» να επισημάνετε 
τους ρηματικούς τύπους που δηλώνουν προτροπή, ενέργεια, ικανότητα, 
δυνατότητα. 

Προτροπή Ικανότητα Δυνατότητα Ενέργεια 

Αφού τους ταξινομήσετε, να εντοπίσετε σε ποιους αναφέρονται, 
ποιοι είναι το υποκείμενο ή το αντικείμενο τους. 

• Μπορείτε να σχολιάσετε πώς διαμορφώνουν τη σχέση μεταξύ 
των εμπλεκομένων, δηλαδή συντάκτη και αποδέκτη μηνύματος; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

Σκεφτείτε εναλλακτικούς τρόπους εκφοράς των ρηματικών τύπων και 
αξιολογήστε το διαφορετικό αποτέλεσμα που έχουν ως προς τη σχέση 
των εμπλεκομένων. 

Εξετάζουμε τον κοινωνικό ρόλο του κειμένου. 

• Ποιοι είναι οι στόχοι του κειμένου; 

Δίνονται παραδειγματικά κάποιοι στόχοι. Συμπληρώστε, αν θέλετε, 
και άλλους και αιτιολογήστε την επιλογή σας παραθέτοντας φράσεις 
/στοιχεία από τα κείμενα. 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Συμβουλή 

Ενημέρωση 

Παρότρυνση 

Προτροπή για χρήση 

Αξιολογήστε το κείμενο ως προς την πληρότητα των πληροφοριών 
που παρέχει. 

• Πιστεύετε ότι υπάρχουν δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις ενός Ευρωπαίου 
πολίτη σχετικά με τη μετακίνηση του σε μια χώρα της Ε.Ε. 
που αποσιωπούνται ή αποκρύπτονται; 

Δραστηριότητα 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας σε μια χώρα-μέλος της Ε.Ε. έχετε 
ένα ατύχημα. Ενώ γνωρίζετε ότι δικαιούστε να σας παρασχεθεί δωρεάν 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

ιατρική περίθαλψη, δε σας αναγνωρίζεται αυτό το δικαίωμα και 
αναγκάζεστε να πληρώσετε τη νοσηλεία. Σε ποιες ενέργειες μπορείτε 
να προβείτε προκειμένου να αποζημιωθείτε; Να τις καταγράψετε. 

1 

2 

3 

4 

5 

Μετά να περιγράψετε προφορικά στην ομάδα τις διαδικασίες 
που συνεπάγεται κάθε ενέργεια και τα αποτελέσματα που έχει. 

Β. Ενημερωτικά κείμενα αναφορικά με τα δικαιώματα επιβατών 
αεροπορικών πτήσεων 

Η ομάδα έχει στη διάθεση της το κείμενο 2, και ενδεχομένως και άλλα 
ενημερωτικά κείμενα τέτοιου τύπου. 

Προσδιορίζουμε τις βασικές παραμέτρους με βάση τις ερωτήσεις 
της προηγούμενης σελίδας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ 

Κατανοούμε την οργάνωση του κειμένου. 

• Ποιες οι θεματικές ενότητες του κειμένου; Με ποια σχεδιαστικά 

ή/και γλωσσικά στοιχεία δηλώνεται ο διαχωρισμός τους; 

Δώστε ένα σύντομο τίτλο σε κάθε ενότητα. 

• Στο κείμενο δίνεται έμφαση σε ορισμένες πληροφορίες. 

Να επισημάνετε με ποιους γλωσσικούς και σχεδιαστικούς 

τρόπους επιτυγχάνεται αυτό. 

Να αξιολογήσετε το σχεδιασμό του κειμένου. 

• Υπάρχουν κάποια σημεία που σας δυσκολεύουν και που θα προτείνατε 

αλλαγές ώστε να είναι πιο κατανοητά στον αναγνώστη; (π.χ. τα 

σχεδιαστικά στοιχεία του κειμένου, η ύπαρξη υποσημειώσεων 

στο τέλος του κειμένου κτλ.); 

Επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο του κειμένου. 

Να διακρίνετε τους τρόπους παρουσίασης του μηνύματος (κείμενο, 
πίνακες κτλ.). Να εντοπίσετε για τ ι είδους πληροφορίες χρησιμοποιείται 
κάθε τρόπος παρουσίασης και να αξιολογήσετε αυτή τ η διαφοροποίηση. 

Να επισημάνετε τ ις πληροφορίες στις οποίες δίνεται έμφαση από το 
συντάκτη του κειμένου. 

• Συμφωνείτε με αυτή την επιλογή; 

Με βάση τις πληροφορίες του κειμένου, σε περίπτωση ματαίωσης 
τ η ς πτήσης σας να αναφέρετε: 

α) Με ποιους τρόπους υποχρεούται η αεροπορική εταιρεία να σας 

αποζημιώσει; 

β) Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις οι επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης; Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου στα οποία 

αναφέρονται αυτές οι πληροφορίες και να τις αναδιατυπώσετε 

προφορικά. 

Εστιάζοντας στον πίνακα του κειμένου, να αναφέρετε ποιες α λ λ α γ έ ς 
επιφέρει ο νέος νόμος ως προς τ α δικαιώματα των επιβατών στην 
περίπτωση που η πτήση τους έχει μεγάλη καθυστέρηση. 

• Ήταν εύκολος ο εντοπισμός των πληροφοριών; 

Να σχολιάσετε τ η σχέση ανάμεσα στο γλωσσικό και στο σχεδιαστικό 
μέρος του μηνύματος. 
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Να αναπτύξετε προφορικά το περιεχόμενο του όρου «εθελοντής» 
και να αξιολογήσετε αυτό το μέτρο. 

• Το θεωρείτε αποτελεσματικό; 

Υποθέστε ότι ταξιδεύετε αεροπορικώς για Νέα Υόρκη και λόγω 
υπερκράτησης στην πτήση σας δε σας επιτρέπουν να επιβιβαστείτε. 

• Τι αποζημίωση δικαιούστε από την αεροπορική εταιρεία σύμφωνα 
με το κείμενο; 

Λεξικογραμματική 

Στο κείμενο χρησιμοποιούνται συχνά ονοματοποιήσεις, δηλαδή μετατροπή 
των ρηματικών διαδικασιών σε ονόματα, με τις οποίες δίνεται έμφαση 
στο αποτέλεσμα της δράσης. Αναδιατυπώστε τις παρακάτω προτάσεις 
αντικαθιστώντας τις ονοματοποιήσεις με ρηματικά σύνολα. 

1. Επέκταση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών 
σε όλα τα είδη των πτήσεων. 

2. Μείωση των περιπτώσεων άρνησης επιβίβασης. 

3 . 0 νέος κανονισμός θα μειώσει δραστικά τη συχνότητα άρνησης 
επιβίβασης παρά τη θέληση των επιβατών, με το συνδυασμό νέων 
μέτρων. 
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• Διαπιστώνετε διαφορές ως προς την κατανόηση του περιεχομένου 
των προτάσεων; Σας φαίνεται περισσότερο κατανοητό και γιατί; 

Να εντοπίσετε στο κείμενο σε ποια ρήματα είναι υποκείμενο 
οι αεροπορικές εταιρείες και να καταγράψετε μερικά. 

ΡΗΜΑΤΑ 

Με βάση το σημασιολογικό περιεχόμενο των ρημάτων, να σχολιάσετε 
ποια εικόνα δημιουργείται στο κείμενο για τις αεροπορικές εταιρείες. 

Να συζητήσετε με ποιους άλλους τρόπους κατασκευάζεται στο κείμενο 
η υποχρέωση για τις αεροπορικές εταιρείες. 

Δραστηριότητα 

Εστιάζοντας στον πίνακα του κειμένου 2, να περιγράψετε προφορικά 
τι ισχύει για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών πτήσεων σύμφωνα 
με τον υπάρχοντα κανονισμό και τ ι αλλαγές επιφέρει ο νέος κανονισμός 
και για τις τρεις περιπτώσεις (άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης πτήσης 
και μεγάλης καθυστέρησης). 

5. ΔΙΕΥΡΥΝΩ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ 

Έρχεστε από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με σκοπό να ταξιδέψετε 
αεροπορικώς στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους. Φτάνετε στο 
αεροδρόμιο αλλά λόγω βλάβης του αεροπλάνου η πτήση σας ματαιώνεται. 
Περιμένετε πάνω από πέντε ώρες και τελικά σας ειδοποιούν ότι η νέα 
πτήση θα φύγει στις 3.00 π.μ. και σας πληροφορούν ότι πρέπει να 
περιμένετε στο αεροδρόμιο. Επειδή για σας δεν υφίστανται πια οι 
επαγγελματικοί λόγοι του ταξιδιού, αποφασίζετε να διανυκτερεύσετε 
στην Αθήνα με δικά σας έξοδα και την επόμενη μέρα φεύγετε πίσω 
για Θεσσαλονίκη. 
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Να συντάξετε μια επιστολή παραπόνων στην αεροπορική εταιρεία 
γιατί, εξαιτίας της ματαίωσης της πτήσης, χάσατε μια πολύ σημαντική 
επαγγελματική συνάντηση και να ζητήσετε να αποζημιωθείτε και για 
το εισιτήριο και για τα έξοδα που αναγκαστήκατε να κάνετε κατά την 
παραμονή σας στην Αθήνα. Να συγκρίνετε τις επιστολές με τους 
συμμαθητές σας και να σχολιάσετε τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και 
το ύφος των κειμένων (π.χ. τις διατυπώσεις που χρησιμοποίησαν για να 
παραπονεθούν και να ζητήσουν αποζημίωση, τα ρήματα και τον τρόπο 
εκφοράς τους κτλ.). 

ΠΈΕΙ_£Ε 
Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 

Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ελένη Καραντζόλα · Σύνταξη Ενότητας Χριστίνα Λύκου 
Συντονισμός Ύλης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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σει εισιτήρια και έχουν κλείσει θέση, κά

ποιος υπάλληλος της εταιρείας με την 

οποία πρόκειται να ταξιδέψουν τους ανα

κοινώνει ότι στην πτήση τους υπάρχει 

υπερκράτηση και θα πρέπει να επιβιβα ~ 
στούν σε επόμενη πτήση. Η άρνηση επιβί -^""Ti 
βασης προκαλεί στους επιβάτες μεγάλη 

αναστάτωση και απώλεια χρόνου. Εξίσου 
fllitiiF'^ ΊΤΤ • •"• • • § • • H i 

-: -.Ί ' ~ ' JJckfa-^flB 
δυσάρεστες εκπλήξεις προκαλούν οι μα fllitiiF'^ ΊΤΤ • •"• • • § • • H i 
ταιώσεις χωρίς προειδοποίηση και οι κα 5 3 1 ^^xiSS-' 
θυστερήσεις που αφήνουν τους επιβάτες • ' --CTCT^^, ί γ ^ Ι i i l ^ ' - ^ £ ^ V να περιμένουν αβοήθητοι για ώρες σε κά fff!.".jp ^ ^ &kjt^r*4w ' I L ^ T S E & J L 
ποιο αεροδρόμιο. "*** ,- .Τ1. ^ S P ^ H F 
0 νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει τον 

κανονισμό που ισχύει από το 1991. 0 κα

νονισμός αυτός παρουσίαζε σημαντικούς 

περιορισμούς, δεδομένου ότι δεν αποθάρ
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0 νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει τον 

κανονισμό που ισχύει από το 1991. 0 κα

νονισμός αυτός παρουσίαζε σημαντικούς 

περιορισμούς, δεδομένου ότι δεν αποθάρ ο νέος κανονισμός θα 
0 νέος κανονισμός θα μειώσει δραστικά τη 

συχνότητα άρνησης επιβίβασης παρά τη 

ρυνε ουσιαστικά τις αεροπορικές εταιρείες 

από την άρνηση επιβίβασης ούτε κάλυπτε 

εφαρμόζεται όχι μόνο στους 
επιβάτες οι οποίοι αναχωρούν 

θέληση των επιβατών, με το συνδυασμό 

νέων μέτρων. 

ακυρώσεις για εμπορικούς λόγους ή μα

κροχρόνιες καθυστερήσεις. Επιπλέον δεν 

από αεροδρόμιο το οποίο 
ευρίσκεται σε κράτος-μέλος 

Αρχικά, όταν οι αεροπορικές εταιρείες ανα

μένουν άρνηση επιβίβασης σε επιβάτες, 

εφαρμοζόταν σε έκτακτες πτήσεις που αλλά επίσης, εφόσον η και πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, 

ναυλώνονται από γραφεία ταξιδιών. αεροπορική εταιρεία, η οποία θα υποχρεούνται να ζητούν εθελοντές που 

Η κατάσταση αυτή θα αλλάξει ριζικά με το πραγματοποιεί την πτήση, είναι θα ήταν πρόθυμοι να παραχωρήσουν τη 

νέο κανονισμό, ο οποίος θα παρέχει στους 

επιβάτες αποτελεσματική και σφαιρική 

κοινοτικός αερομεταφορέας, 
και στους επιβάτες οι οποίοι 

θέση τους έναντι ορισμένων παροχών. Με 

άλλα λόγια, θα προσπαθούν να έρθουν σε 

προστασία από τη στιγμή που θα τεθεί σε 

εφαρμογή, σε έναν περίπου χρόνο. Με τον 

αναχωρούν από τρίτη χώρα 
προς κράτος-μέλος, εκτός εάν 

συμφωνία με επιβάτες που ενδιαφέρονται 

να παραχωρήσουν τις θέσεις τους. Μόνον 

κανονισμό αυτό ενισχύονται σημαντικά τα τυγχάνουν παρόμοιας εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εθελο

δικαιώματα των ταξιδιωτών σε τέσσερις μεταχείρισης στην τρίτη χώρα ντών, θα επιτρέπεται να αρνούνται την επι

τομείς: βίβαση σε επιβάτες παρά τη θέληση τους. τομείς: βίβαση σε επιβάτες παρά τη θέληση τους. 

θα εφαρμόζεται όχι μόνο στους επιβάτες Δεύτερον, εάν όλες οι αεροπορικές εταιρεί

1) Επέκταση των δικαιωμάτων των επιβα οι οποίοι αναχωρούν από αεροδρόμιο το ες ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες αρνηθούν 

τών αεροπορικών μεταφορών σε όλα τα οποίο ευρίσκεται σε κράτος-μέλος αλλά την επιβίβαση στους επιβάτες, θα πρέπει 

είδη των πτήσεων. επίσης, εφόσον η αεροπορική εταιρεία, η να καταβάλουν αποζημιώσεις αποτρεπτι

Μέχρι σήμερα, εξαιρούντο οι μη προγραμ οποία πραγματοποιεί την πτήση, είναι κοι κού ύψους: 

ματισμένες πτήσεις, που αποτελούν σημα νοτικός αερομεταφορέας, και στους επιβά • 250 ευρώ για πτήσεις κάτω των 1.500 

ντικό μέρος της αγοράς. 0 νέος κανόνι- τες οι οποίοι αναχωρούν από τρίτη χώρα χιλιομέτρων, 

Ι · ΕΥΡΠΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

τες οι οποίοι αναχωρούν από τρίτη χώρα χιλιομέτρων, τες οι οποίοι αναχωρούν από τρίτη χώρα χιλιομέτρων, 
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ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΑΩΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Στην ενότητα αυτή έχει δοθεί προτεραιότητα στην 
ενημέρωση των επιμορφούμενων σχετικά με καθημε
ρινές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν όσο αφορά τις 
αγορές τους και γενικότερα την καταναλωτική τους συ
μπεριφορά. Ο ρεαλισμός και η μαθηματικοποίησή του 
έχουν ως γενικό στόχο την προστασία του καταναλωτή. 

Ειδικότεροι στόχοι της ενότητας είναι: 

• Οι ενήλικοι θα μπορούν, μετά την μελέτη της παρούσας 

ενότητας και των επιμέρους δραστηριοτήτων της να 

αντιλαμβάνονται εύκολα την ποιότητα των προϊόντων 

και την περιεκτικότητα τους σε βλαβερές ουσίες. 

• Θα μπορούν να υπολογίσουν τη θερμιδική αξία των προ

ϊόντων αλλά να ελέγξουν την τιμή ουσιών που πιθανόν 

θα πρέπει να λαμβάνουν σε συγκεκριμένες ποσότητες. 

• Θα μπορούν να κάνουν έρευνα αγοράς και να προφυ

λάσσονται από αισχροκερδείς. Επίσης θα κατανοήσουν 

τη μέθοδο των προσφορών σε αγορές και έτσι θα είναι 

σε θέση να κρίνουν εάν συμφέρει μια αγορά ή όχι. 

• Θα γίνουν καλύτεροι καταναλωτές και θα προστατεύσουν 

τον προϋπολογισμό τους λειτουργώντας συγκροτημένα 

και κατανοώντας τους νόμους της αγοράς. 

• Θα τους δοθεί η δυνατότητα να συνδυάσουν τη γνώση 

αυτή με επόμενη γνώση που θα παρασχεθεί και αφορά 

την παροχή υπηρεσιών κι έτσι να επιλέγουν με τα δικά 

τους κριτήρια, χωρίς να παρασύρονται από πομπώδεις 

προτάσεις, το πώς και πότε και πού θα επενδύσουν το 

κεφάλαιο τους. 

Διάρκεια 
Προγράμματος 
40 ώρες 

Διάρκεια 
Ενότητας 
10-20 ώρες 
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι: 

• τα προϊόντα που διαφημίζονται ενδέχεται να είναι αυξημένα 
σε κόστος καθώς υπολογίζεται και το κόστος της διαφήμισης; 

• η διαφήμιση είναι η «τέχνη της παραπλάνησης» 
και είναι επιστήμη; 

• όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικές διαφημίσεις, σε πολλές περιπτώσεις 
(ιδίως όταν πρόκειται για προσφορές και τραπεζικά προϊόντα) κάτι 
«ψιλά γράμματα» περνούν ταχύτατα στο κάτω μέρος της οθόνης σας; 

• οι «προσφορές» δεν είναι πάντα προσφορές; 
• η προσφερόμενη ποσότητα μπορεί να κρύβει χαμηλότερης 

ποιότητας προϊόντα; 

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τα «σκοτεινά» 
σημεία των διαφημίσεων και με απλά μαθηματικά θα μάθουμε 
να υπολογίζουμε εύκολα και γρήγορα την πραγματική αξία των 
προϊόντων, αλλά και των υπηρεσιών που μας προσφέρονται. 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού διαφημίζει 
τα εξής: «Αγοράστε αύριο και για τρεις μόνο ημέρες ό,τι θέλετε και 
κερδίστε μαζί δώρο ένα DVD. Οι τιμές μας είναι οι χαμηλότερες 
της αγοράς στην τιμή μετρητοίς». Το συγκεκριμένο κατάστημα, 
έχει το ψυγείο που θέλετε στη τιμή των 590€. Τη στιγμή των 
διαπραγματεύσεων ο υπάλληλος σας ενημερώνει ότι για να πάρετε 
το δώρο θα πρέπει να αγοράσετε είδη αξίας τουλάχιστον 700%. Το 
δώρο είναι αξίας 79%. Εάν αγοράσετε με δόσεις, το ετήσιο επιτόκιο 
είναι 15% και αφορά 24 δόσεις. Το απέναντι κατάστημα πουλά το ίδιο 
ψυγείο σε 3 έντοκες ισόποσες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 13% και η 
τιμή μετρητοίς είναι 605€. 

• Με δεδομένο ότι το ψυγείο ήταν αναγκαίο να αλλαχθεί ενώ 
τίποτε άλλο δεν λείπει από το νοικοκυριό σας, ποια πρόταση 
σας συμφέρει και γιατί; 
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Σε πολλά έντυπα, ιδίως εφημερίδες, υπάρχουν διαφημίσεις για 
την πώληση αυτοκινήτων με ιδιαίτερα σύνθετο περιεχόμενο και με 
τονισμένα σημεία όπως «0 προκαταβολή, άτοκες δόσεις, συνολικό 
κέρδος 2.000€» και άλλα τα οποία αποσπούν την προσοχή μας 
από την ανάλυση του περιεχομένου. Βλέπετε, ο νόμος είναι 
αυστηρός όσο αφορά την παραπληροφόρηση. Οι διαφημιστές 
ωστόσο βρήκαν τον τρόπο να μας «παραπλανούν σύννομα». 
Σημειολογικά λοιπόν, χρησιμοποιώντας (,) δηλώνουν ουσιαστικά 
«ή αυτό ή το άλλο» και όχι κατ' ανάγκη όλα μαζί. Επομένως, είτε 
0 προκαταβολή, είτε άτοκες δόσεις είτε τα «δώρα» ή όποια άλλη 
προσφορά υπάρχει. 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Δίνονται παρακάτω προσφορές από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
για όχημα αξίας 16.000€: 

Α. 0 προκαταβολή και εξόφληση σε 60 δόσεις με σταθερό ετήσιο 
επιτόκιο 11% 

Β. 25% προκαταβολή και 36 άτοκες δόσεις 

Γ. 20% προκαταβολή, 24 δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 8,5% και 
δώρα αξίας 1.500€. 

• Με δεδομένο ότι διαθέτετε σε μετρητά 4.000€, πόσο θα στοιχίσει 
το αυτοκίνητο κατά περίπτωση; 

• Ποια πρόταση σας συμφέρει περισσότερο και γιατί; 

• φαντάζεστε κάτι άλλο εκτός των Α, Β, Γ; Να το διατυπώσετε. 

Ένα αγαπημένο θέμα των διαφημίσεων αυτή την εποχή είναι τα 
«πακέτα διακοπών» αλλά και η αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Οι προσφορές πάρα πολλές και το δέλεαρ ιδιαίτερα ελκυστικό. 
Αυτό που πρέπει πρώτα να προσδιορίσει ο υποψήφιος αγοραστής 
είναι εάν τον συμφέρει η αγορά και ποιες άλλες επιλογές έχει. 

ΑΣΚΗΣΗ 3 (ένθετο Ε 1α-β) 

Υπάρχουν τα εξής «πακέτα διακοπών» με την ίδια χρονική 
διάρκεια και για τον ίδιο προορισμό. Αφορούν δωμάτια-
διαμερίσματα της ίδιας κατηγορίας και για την ίδια περίοδο. 
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Αυτά είναι: 

Α. πέντε ημέρες για δύο άτομα με πρωινό 240€. Εάν υπάρχουν 
παιδιά χρεώνονται 10% το καθένα ημερησίως. 

Β. τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με ημιδιατροφή 
(πρωινό, δείπνο) 320%. Εάν υπάρχουν παιδιά, το πρώτο δωρεάν 
και κάθε επόμενο 15% ημερησίως. 

Να υπολογίσετε το συνολικό σε κάθε περίπτωση κόστος 
και να βρείτε σε ποια το κόστος είναι υψηλότερο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις προστίθενται κι άλλα στοιχεία, πιο 
πολύπλοκα, που κάνουν τους υπολογισμούς μας περισσότερους 
και άρα, ελάχιστοι είναι αυτοί που υπεισέρχονται στη διαδικασία 
σύγκρισης. Επιλέγουν επιφανειακά και συνήθως σφάλουν. Ας 
δούμε μια τέτοια περίπτωση: 

ΑΣΚΗΣΗ 4 (ένθετο Ε2α-δ) 

Υπάρχουν, όπως στην προηγούμενη άσκηση, δύο προσφορές για 
διακοπές με την ίδια χρονική διάρκεια και για τον ίδιο προορισμό. 
Αφορούν δωμάτια- διαμερίσματα της ίδιας κατηγορίας και για την 
ίδια περίοδο. Τα εισιτήρια κοστίζουν 70% το άτομο με επιστροφή 
ενώ τα παιδικά κοστίζουν 45%. 

Οι προσφορές είναι: 

Α. επτά ημέρες για δύο άτομα με πρωινό 340€. Εάν υπάρχουν 
παιδιά χρεώνονται 12€το καθένα ημερησίως. Επίσης παρέχεται 
έκπτωση 20% στα εισιτήρια. 

Β. έξι διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με ημιδιατροφή (πρωινό, 
δείπνο) 420%. Εάν υπάρχουν παιδιά, το πρώτο δωρεάν και κάθε 
επόμενο 15% ημερησίως. Επίσης παρέχεται δωρεάν η μετάβαση 
των παιδιών (τα εισιτήρια). 

Να συγκρίνετε τις δύο προσφορές για ζευγάρι, τριμελή 
και τετραμελή οικογένεια. 

• Ποια προσφορά θα επιλέγατε κατά περίπτωση; 

Στην αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή τα πράγματα γίνονται λίγο 
πιο περίπλοκα καθώς οι προσφορές μπορεί να είναι δελεαστικές 
ωστόσο δεν παρουσιάζουν τις μάρκες των περιεχόμενων τμημάτων 
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με αποτέλεσμα ο υποψήφιος αγοραστής να μην μπορεί να κάνει 
εκτίμηση της προσφοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
χρειάζεται επισταμένη έρευνα αγοράς και μάλιστα αφού πρώτα 
έχουμε καταλήξει στο τ ι ακριβώς θέλουμε. Για παράδειγμα, ένας 
υπολογιστής με επεξεργαστή 4.0 GHz, μνήμη 256 Mb και κάρτα 
γραφικών 64Mb ίσως να είναι υποδεέστερος ενός άλλου με 
επεξεργαστή 2.0 GHz, μνήμη 512 Mb και κάρτα γραφικών 128 Mb 
εάν πρόκειται να παίξουμε παιγνίδια! 

Αυτά βέβαια τα αφήνουμε στους ειδικούς. Ας ασχοληθούμε με το 
τι πληρώνουμε και γιατί το πληρώνουμε. 

Η αγορά υπολογιστή με δόσεις περισσότερες των 12 είναι 
λάθος καθώς η αξία τους πέφτει ραγδαία και απαιτούν 
ανανέωση ή αναβάθμιση κάθε δύο τουλάχιστον χρόνια! 
Δηλαδή, μέχρι να ξεχρεώσουμε τον πρώτο έχουμε ήδη 
χρεωθεί και τον δεύτερο! 

Πριν αγοράσουμε υπολογιστή θα πρέπει να σταθμίσουμε 
τις ανάγκες μας. Εάν πρόκειται για εργαλείο δουλειάς (να 
κρατά αρχείο πελατών, να εκδίδει τιμολόγια, να δημιουργεί 
προσφορές κλπ) σίγουρα δεν χρειαζόμαστε παιχνιδομηχανή, 
αλλά ένα απλό και λειτουργικό μηχάνημα με το μικρότερο 
δυνατό κόστος. 

Ας δούμε τα ένθετα που ασχολούνται με την πώληση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τον τρόπο που είναι διατυπωμένες 
οι προσφορές. Παρατηρούμε πληθώρα πληροφοριών που είναι 
δύσκολο να αποκωδικοποιήσουμε, καθώς και πολλά (*) τα οποία 
παραπέμπουν σε ψιλά γράμματα. Αναζητώντας τα ψιλά αυτά 
γράμματα διαπιστώνουμε ότι, πολλές φορές είναι γραμμένα στο 
πλάι, σε κάθετη διάταξη έτσι ώστε να τα διαβάσουν ελάχιστοι. 
Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν, κάνει τη διαφήμιση 
σύννομη. Τι γράφουν αυτά; Συνήθως αναφέρουν ότι στην τιμή 
δεν υπολογίσθηκε ο Φ.Π.Α. 18%. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο 
στην Ελλάδα όπου έχουμε μάθει ότι η τιμή που αναγράφεται στα 
προϊόντα είναι και η τελική. Είναι «προϊόν εισαγωγής» από άλλες 
χώρες και φυσικά παραπλανεί τον έλληνα καταναλωτή. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στα ένθετα αυτά είναι ότι δίνεται 
έμφαση στην ταχύτητα του επεξεργαστή ενώ τα υπόλοιπα 
τμήματα αναφέρονται ονομαστικά, χωρίς τις προδιαγραφές και το 
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όνομα του κατασκευαστή. Πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό; 
Ας δούμε το ένθετο με τις τιμές για τα διάφορα στοιχεία ενός 
υπολογιστή. Η διαφορά μεταξύ ενός επώνυμου και ενός «άλλου» 
τμήματος μπορεί να είναι και της τάξης του 200%!!! 

Όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή πρέπει να 
γνωρίζουμε ότι αφορά μόνο το «κουτί» με το περιεχόμενο 
του και όχι άλλες συσκευές όπως οθόνη ή εκτυπωτή! 

ΑΣΚΗΣΗ 5 

Σε περιοδικό που αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές βρίσκουμε 
τις παρακάτω προσφορές: 

Α. πωλείται σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τιμή των 
799% χωρίς Φ.Π.Α. 18% και περιλαμβάνει επεξεργαστή, 
σκληρό δίσκο 60 Gb και οθόνη απλή 17”. 

Β. πωλείται σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τιμή των 
999% με Φ.Π.Α., σκληρό δίσκο 80 Gb, εκτυπωτή αξίας 80% ενώ 
μόνο με 499% αγοράζετε οθόνη TFT (προηγμένης τεχνολογίας 
με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς ακτινοβολία). 

Να συγκρίνετε τις δύο προσφορές και να τις αξιολογήσετε. 

• Ποια θα επιλέγατε και γιατί; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
και το ένθετο με τον τιμοκατάλογο των επιμέρους τμημάτων. 

ΑΣΚΗΣΗ 6 (ένθετο Ε3α-γ) 

Να δημιουργήσετε δύο ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή που να περιλαμβάνουν επεξεργαστή, οθόνη, 
εκτυπωτή, σκληρό δίσκο, κάρτα γραφικών, μητρική (motherboard), 
μνήμη 256 Mb, μόντεμ (modem), DVD, CD-ROM recorder των 
οποίων η αξία να μην υπερβαίνει τα 1.300€ με τη βοήθεια του 
ένθετου τιμοκαταλόγου. Στις τιμές να περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
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Π Α Μ Ε ΓΙΑ Ψ Ω Ν Ι Α Σ Τ Ο Σ Ο Υ Π Ε Ρ Μ Α Ρ Κ Ε Τ ; (ένθετο Ε4α-γ) 

Προσφορές.... Προσφορές...Προσφορές... 

• «στα τρία προϊόντα το ένα δώρο» 

• «παίρνετε ένα και σας χαρίζουμε άλλο ένα» 

• «σε κάθε συσκευασία 20% επιπλέον προϊόν» 

• «με την αγορά τριών προϊόντων από το ράφι, δώρο μία τσάντα» 

• «αγοράζετε δύο προϊόντα μας και παίρνετε δώρο ένα άρωμα» 

• «με την αγορά δύο προϊόντων μας δώρο έκπτωση 50% στην 

επόμενη αγορά σας» 

• «αγοράζοντας από την ομάδα Α μπαίνετε σε κλήρωση για χιλιάδες 

πλούσια δώρα» 

• «με πέντε κουπόνια που θα βρείτε σε αντίστοιχες συσκευασίες των 

προϊόντων μας συμμετέχετε σε κλήρωση με δώρο ένα σπίτι» 

Ακόμη υπάρχουν και οι προσφορές που συναντάμε κάνοντας 
μια βόλτα από τ α ψυγεία με νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα όπως 
κρέας, τυριά συσκευασμένα, τ α οποία πωλούνται στη μισή τιμή. 

Ωστόσο αυτή η τ ε λ ε υ τ α ί α περίπτωση εγκυμονεί κινδύνους και 
αφορά την ποιότητα των προϊόντων. Αυτά συνήθως προσφέρονται 
στο κόστος ή και χαμηλότερα επειδή λήγουν σύντομα. Το σκεπτικό 
είναι απλό: αν δεν πωληθούν θα καταλήξουν στη χωματερή και η 
επιχείρηση θα έχε ι σοβαρή ζημία (απώλεια χρημάτων). Ενώ με 
την προσφορά τους σε δ ε λ ε α σ τ ι κ ή τ ιμή μειώνουν τ η ζημία ή 
εξασφαλίζουν κέρδος. 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις αναφέρονται κάποια από τ α κείμενα 
προσφορών που διαβάζουμε ε ίτε σε διαφημιστικά φυλλάδια ε ίτε 
στα σημεία πώλησης των προϊόντων 

Το ίδιο φαινόμενο επικρατεί και στην παραγγελία φ α γ η τ ο ύ στο 
σπίτι (πίτσα, σουβλάκια κλπ). 

Κάτι άλλο που υπάρχει με τ η μορφή της προσφοράς (καλή 
αναλογία τιμής- ποσότητας) είναι τ α υπερσυμπυκνωμένα προϊόντα. 
Αυτά αφορούν κυρίως απορρυπαντικά. Βέβαια η τιμή τους είναι 
σχετικά υψηλότερη από τ α αντίστοιχα του ανταγωνισμού αλλά 
υπόσχονται μεγαλύτερη απόδοση, έως και 200%. 
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Αυτό σημαίνει ότι: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
Ένα κοινό υγρό πιάτων σε συσκευασία των 200 ml κοστίζει 0,50%. 
Στην αντίστοιχη συσκευασία ένα υπερσυμπυκνωμένο 3 φορές 
κοστίζει 0,92%. Αν αυτό το αραιώσουμε με αναλογία 2 προς 1 τότε 
θα πάρουμε υγρό 200 * 3= 600 ml ίσο δηλαδή με 3 συσκευασίες 
του κοινού και μόνο στη διπλάσια τιμή! 

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Είναι προτιμότερο να πληρώσουμε κάτι παραπάνω για ένα 
προϊόν που είναι εγγυημένο ότι θα διαρκέσει πολλαπλάσιο 
χρόνο από τον ανταγωνισμό του. 

Πρέπει να ρυθμίζουμε τις αγορές μας με γνώμονα τις 
πραγματικές ανάγκες μας. Π.χ για κάποιον που ζει μόνος 
του είναι οικονομικότερο το υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου 
(χρησιμοποιεί όση ποσότητα θέλει) παρά οι ταμπλέτες οι 
οποίες απαιτούν ελάχιστο βάρος ρούχων προς πλύση. 

Κάποια τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα. Δεν υπάρχει 
λόγος να αγοράσουμε π.χ. 7 κιλά ντομάτες επειδή 
προσφέρονται στη λαϊκή αγορά ως «7 κιλάΙ 5 %» καθώς δεν 
θα τις καταναλώσουμε όλες σε πέντε το πολύ ημέρες που 
συντηρούνται στα συνηθισμένα ψυγεία. Το αποτέλεσμα είναι 
να πετάξουμε τις υπόλοιπες και να έχουμε οικονομική ζημία. 

ΑΣΚΗΣΗ 7 

Με δεδομένο ότι 1 κιλό ντομάτες έχει επτά τεμάχια, μελετήστε 
την παρακάτω προσφορά: 
Προσφέρονται 7 κιλά προς 5 % 
Το 1 κιλό κοστίζει 0,80% 
Μια οικογένεια καταναλώνει καθημερινά 3 ντομάτες. Την 6^ ημέρα 
όσες δεν καταναλώθηκαν είναι χαλασμένες. 

• Τι ζημία θα έχουν; 
• Τι κέρδος θα είχαν σε σχέση με τη ζημία εάν αγόραζαν 

με το κιλό κάθε φορά που θα τις χρειάζονταν; 
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ΑΣΚΗΣΗ 8 

Zr?7 λαϊκή αγορά υπάρχουν οι παρακάτω προσφορές 
για τις πατάτες: 
α. 7 κιλάΙ 5€ 
β. 9 κιλάΙ 7 € 
γ. 3 κιλά Ι 2,50 € 
δ. 11 κιλά Ι 9 % 

Να συγκρίνετε τις προσφορές και να τις ταξινομήσετε 
με φθίνουσα σειρά. 

ΑΣΚΗΣΗ 9 

Σε σούπερ Μάρκετ βλέπουμε δύο εταιρείες να προσφέρουν 
με διαφορετικό τρόπο τα κατεψυγμένα τυροπιτάκια τους. 
Η Α εταιρεία πουλά τρεις μαζί συσκευασίες προς 7,35%. 
Η Β εταιρεία πουλά δύο μαζί συσκευασίες προς 5,90% και προσφέρει 
εκπτωτικό κουπόνι 50% για την αγορά μιας ακόμη συσκευασίας. 

Να συγκρίνετε τις προσφορές. 

ΑΣΚΗΣΗ 10 (ένθετο Ε4α-γ) 

Θέλετε να αγοράσετε απορρυπαντικό για το πλυντήριο σας και 
βρίσκετε αμήχανοι μπροστά στις ακόλουθες προσφορές: 

α. απορρυπαντικό σε σκόνη, για 45 πλύσεις, βάρους 5 κιλών 
στην τιμή των 13 € 

β. απορρυπαντικό σε σκόνη, για 40 πλύσεις, βάρους 4 κιλών και 
επιπλέον 20% του προϊόντος δωρεάν στην τιμή των 13,50€ 

γ. απορρυπαντικό σε ταμπλέτες για 50 πλύσεις στην τιμή των 15 € 

δ. υγρό απορρυπαντικό 3 λίτρων στην τιμή των 18€ (κάθε πλύση 
απαιτεί τη χρήση 40 ml περίπου υγρού). 

• Ποιο σας συμφέρει να αγοράσετε; 

Να κατατάξετε τις προσφορές με αύξουσα σειρά. 

Το ουσιώδες σε όλους τους προαναφερόμενους προβληματισμούς 
είναι να γίνεται ΠΑΝΤΑ αναγωγή στην τιμή της μιας μονάδας ώστε 
να είναι αντικειμενικά δυνατή η όποια σύγκριση. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Να προμηθευτείτε έντυπα προσφορών ή/ και να καταγράψετε 
προσφορές από καταστήματα του τόπου σας και να τις συγκρίνετε. 

2.Σε ομάδες να συντάξετε εικονικές προσφορές που να 
δελεάσουν τις υπόλοιπες ομάδες , αλλά και προσφορές 
που θα τις παραπλανήσουν και θα τις οδηγήσουν σε λάθος 
αγορά.Σύμμαχος σας μπορεί να είναι ο χρόνος (θέτουμε ένα 
χρονικό περιθώριο όπου η άλλη ομάδα θα πρέπει να επιλέξει). 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Ωραίος σχεδιασμός, σχήμα, πρωτότυποι χρωματισμοί, κάθε είδους 
αισθητική χρησιμοποιημένη στις συσκευασίες των προϊόντων με 
στόχο την προώθηση τους στο αγοραστικό κοινό. 

Πολλές συσκευασίες προϊόντων παραπλανούν με το μέγεθος τους, 
το οποίο δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στο περιεχόμενο. Φροντίζουν 
δε να τονίζουν ιδιαίτερα το μεικτό βάρος. Έτσι καλό θα ήταν όταν 
συγκρίνουμε τιμές ομοειδών προϊόντων να βεβαιωνόμαστε για το 
καθαρό βάρος τους. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ένθετο Ε5α-γ) 

Τρεις εταιρείες τροφίμων πωλούν τόνο σε κονσέρβα. 
Οι κονσέρβες είναι σε διαφορετικές διαστάσεις. 

• Η α έχει μεικτό βάρος 250 γραμμάρια και φαίνεται μεγάλη σε όγκο. 
Το καθαρό βάρος είναι 175 γραμμάρια (g) και η τιμή της είναι 1,70%. 

• Η β έχει μεικτό βάρος 220 γραμμάρια, καθαρό βάρος 190 g και 
η τιμή της είναι 1,87%. 

• Η γ έχει μεικτό βάρος 270 g, απόβαρο 65 g και η τιμή της είναι 2,25%. 

Να συγκρίνετε τις τιμές και να τις ταξινομήσετε. 

Στα διάφορα προϊόντα υπάρχει και μια κατηγορία εκτός 
σύγκρισης και είναι αυτή της ανώτερης ποιότητας όπου 
το υψηλό κόστος δικαιολογείται εν μέρη λόγω της 
προσφερόμενης ποιότητας. 

Τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι υποχρεωτικό από την 
νομοθεσία να αναγράφουν σε ευδιάκριτη θέση την 
ημερομηνία λήξης, την εκατοστιαία σύσταση και κάποια 
από αυτά και τη θερμιδική τους αξία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Η τελευταία επισήμανση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ώστε να μπορούμε 
να ελέγχουμε τη διατροφή μας, αλλά και να προφυλασσόμαστε 
από ουσίες που, πιθανόν, σε μεγάλη ποσότητα να μας βλάψουν 
οργανικά. Επίσης, σε άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως σάκχαρο 
ή χοληστερίνη, η αναγραφή της εκατοστιαίας σύστασης των 
τροφίμων αφενός, ενημερώνει για το περιεχόμενο και, αφετέρου, 
βοηθά να υπολογίσουν πόση από τη συγκεκριμένη τροφή μπορούν 
να καταναλώσουν με ασφάλεια. 

ΑΣΚΗΣΗ 11 (ένθετο Ε6) 

Δίνονται στο ένθετο που αφορά την άσκηση 11 οι πίνακες με την 
εκατοστιαία ανάλυση των συστατικών και τη θερμιδική αξία έξι 
προϊόντων. 

Με δεδομένο ότι δεν πρέπει να καταναλώσουμε περισσότερα από 
40 g λίπους και δεν πρέπει να λάβουμε περισσότερες από 1300 
θερμίδες (cal), να κατασκευάσετε πίνακα με τρεις τουλάχιστον 
προτάσεις διατροφής (συνδυασμούς τροφών και ποσοτήτων τους). 

ΑΣΚΗΣΗ 12 (ένθετο Ε7α-γ) 

Είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι ο ενήλικας άντρας με μέση 
σκελετική κατασκευή και άνω των 25 ετών, χρειάζεται την ημέρα 
3.200 cal για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Το αντίστοιχο 
για τη γυναίκα είναι 2.300 cal. 

Με βάση αυτή την πληροφορία να καθορίσετε την ποσότητα 
από τα παρακάτω προϊόντα που χρειάζονται για τη διατροφή 
τους. Να μην εξαιρέσετε από τους υπολογισμούς σας κανένα 
προϊόν Επίσης, να λάβετε υπόψη ότι ο άντρας, λόγω βαριάς 
εργασίας, καταναλώνει επιπλέον του μέσου όρου 40 cal την ώρα 
κι εργάζεται οκτάωρο. 

Τα προϊόντα, των οποίων την εκατοστιαία σύσταση θα την βρείτε 
στο ένθετο που αφορά την άσκηση 12, είναι: 

• Γάλα 
• Πατατάκια σνακ 
• Γάλα σοκολατούχο αποβουτυρωμένο 
• Ρύζι 
• Μούσλι δημητριακών για πρωινό 
• Χυμός μπανάνας 

11 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

• Κομπόστα βερίκοκο 
• Κονσέρβα τόνου 
• Αναψυκτικό 
• φυσικός χυμός από τέσσερα φρούτα 

ΑΣΚΗΣΗ 13 (ένθετο Ε8) 

Ένας κύριος με πρόβλημα χοληστερίνης δεν πρέπει να παραβιάζει 
τη σχέση 1:4 μεταξύ κορεσμένων και ακόρεστων λιπαρών και 
δεν πρέπει να καταναλώνει περισσότερα από 10 g κορεσμένων 
λιπαρών την ημέρα. 

• Με τη βοήθεια του ένθετου που αφορά την άσκηση 13, 
τι θα του προτείνατε να καταναλώσει και σε ποια ποσότητα; 

ΑΣΚΗΣΗ 14 (ένθετο Ε9) 

Στον πίνακα φαίνεται η εκατοστιαία σύσταση μιας συσκευασίας με 
δημητριακά. Να ορίσετε την ποσότητα που πρέπει να καταναλώσει 
κάποιος ώστε να λάβει: 

• φολικό οξύ 835 μ9 
• Βιταμίνη Β12 17,5 μ9 
• Νιασίνη 120 mg 
• Σίδηρο 35 mg 
• Κορεσμένα λίπη.... 3 g 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε ομάδες, αφού καθορίσετε τις διατροφικές σας τάσεις, 
να καταρτίσετε διάφορα διαιτολόγια με την ακόλουθη λογική: 

7.000 cal = 1 κιλό αποθηκευμένου λίπους 

μέση ημερήσια ανάγκη σε θερμίδες: 2.800 

Πληροφορίες για τη θερμιδική αξία των τροφών δίνονται 
στον διπλανό πίνακα: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Β^ΕϊΧϋ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (g) ΘΕΡΜΙΔΕΣ (cal) 

αβγό 1 αβγό 85 

αγγούρι 100 10 

αθερίνα τηγανητή 1.000 3.080 

αρακάς φρέσκος 1.000 280 

αρνί παϊδάκια με λίπος 125 320 

αχλάδια με φλούδα 1.000 590 

βοδινός κιμάς 10% λίπος 1.000 2.870 

φιλέτο ψητό 100 205 

γάλα 1,5% λιπαρά 100 50 

γαλοπούλα άπαχη 1.000 1.400 

γιαούρτι 4% λιπαρά 100 75 

γλυκό του κουταλιού 12 110 

γόπα σχάρας 100 113 

ελιές πράσινες 100 92 

ζάχαρη άσπρη 100 390 

ζυμαρικά με αβγά 100 383 

καρότα 1.000 310 

κέτσαπ 100 390 

κρασί κόκκινο ξηρό 1 ποτήρι 90 

κρουασάν σοκολάτας 1 τεμάχιο 325 

μήλα με φλούδα 1.000 530 

μπύρα 500 310 

ντομάτες 1.000 220 

πατάτες 1 μέτρια 95 

ελαιόλαδο 100 880 

ψωμί χωριάτικο 100 285 

χόρτα βραστά 100 35 

χοιρινή μπριζόλα 125 390 

φέτα πρόβεια 100 380 

13 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ - ΔΑΝΕΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια οι πιστωτικές κάρτες έχουν αντικαταστήσει 
τα μετρητά σε όλες σχεδόν τις αγορές μας. Αποτέλεσμα είναι 
να ξοδεύουμε αβίαστα όλο και περισσότερο. Ωστόσο, με βάση 
έρευνες, οι συνέπειες είναι ολέθριες για πολλές ελληνικές 
οικογένειες. 

Αυτό βέβαια αποτελεί θέμα προς διερεύνηση και από άλλους 
επιστημονικούς τομείς κι όχι μόνο από τα μαθηματικά. Τα 
μαθηματικά ωστόσο, μας βοηθούν να καταρτίζουμε τον 
προϋπολογισμό μας κι αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα 
μας πληροφορήσουν για το επιπλέον κόστος που καλούμαστε 
να πληρώσουμε όταν αγοράζουμε με δόσεις με τη χρήση της 
πιστωτικής μας κάρτας. 

ΑΣΚΗΣΗ 15 

Το ετήσιο επιτόκιο είναι 14,75% (τη στιγμή που αν έχεις 
λογαριασμό ταμιευτηρίου το καθαρό επιτόκιο είναι μόλις 1,25%) 
και τα λοιπά π.χ. επιτόκιο υπερημερίας, 2,5%. Η πολιτική της 
Τράπεζας είναι να υπολογίζει την ελάχιστη δόση ως το 1/30 της 
συνολικής οφειλής συν τους τόκους του μήνα. 

Έστω ότι ξοδεύεις 1700 ευρώ. 

• Ποιο θα είναι το ποσό της πρώτης δόσης; Κι αν τον επόμενο 
μήνα ξοδέψεις άλλα 1200 ευρώ, ποια θα είναι η επόμενη δόση; 

Να κατασκευαστεί εξίσωση ώστε να μπορεί κάποιος να υπολογίσει 
άμεσα την επόμενη οφειλή του.... 

Υπολογίστε τους συνολικούς τόκους που θα πληρώσετε σε ποσό 
2000 ευρώ μέχρι την ολική αποπληρωμή του. 

Με δεδομένο ότι οι πρώτες 40 μέρες είναι άτοκες, καθορίστε 
την ημερομηνία αποπληρωμής. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

ΑΣΚΗΣΗ 16 

Υποθέτουμε ότι χρωστάμε στην πιστωτική μας κάρτα 3.000 % 
και το ετήσιο επιτόκιο είναι 14,25% ενώ το επιτόκιο υπερημερίας 
(πανωτόκιο) είναι 2,5%. 

Έστω ότι για τους επόμενους έξη μήνες δεν έχουμε τη δυνατότητα 
καταβολής: 

• Τι πόσο θα πρέπει να πληρώσουμε τελικά με την πάροδο 
του εξαμήνου; 

• Πόσο επί % τόκους θα πληρώσουμε επιπλέον; 

Να κατασκευαστεί πίνακας όπου θα φαίνονται τα ποσά 
των κανονικών δόσεων και η μηνιαία προσαύξηση. 

Να γίνει η γραφική παράσταση. 

ΑΣΚΗΣΗ 17 

Το αυτοκίνητο που θέλετε να αγοράσετε διακαώς κοστίζει 
25.000 % τοις μετρητοίς. Τα έξοδα φακέλου και λοιπά είναι 
650 % και η ασφάλεια ετησίως 560 %. 
Το μηνιαίο επιτόκιο είναι 0,90%. 

• Για περίοδο αποπληρωμής τους 60 μήνες, ποια θα είναι 
η μηνιαία δόση και ποιο θα είναι το τελικό ποσό αποπληρωμής; 

Να υπολογίσετε το ίδιο για περίοδο 72 μηνών. 

• Ποια θα είναι η διαφορά ή αλλιώς απώλεια χρημάτων; 

Σε ομάδες να καταρτιστεί πίνακας τοκοχρεολυτικής απόσβεσης 
για τους εξήντα μήνες. 
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ΑΣΚΗΣΗ 18 

Θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο αξίας 20.000€ και τρεις 
αντιπρόσωποι σας κάνουν τις παρακάτω προσφορές για το ίδιο 
μοντέλο: 

Α. Προκαταβολή 35%, διάφορα έξοδα 850€ και 48 δόσεις 
με μηνιαίο επιτόκιο 0,7%. 

Β. Προκαταβολή 50% και ετήσιο επιτόκιο 7,5% σε 36 δόσεις. 

Γ. Χωρίς προκαταβολή, διάφορα έξοδα 700€ και εξόφληση 
σε 60 δόσεις με επιτόκιο 0,55% το μήνα. 

• Σε ποια από τις περιπτώσεις Α, Β, Γ πληρώνετε τα λιγότερα 
χρήματα; 

• Μήπως θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την αγορά αυτή με 
καταναλωτικό δάνειο που θα πάρετε από την Τράπεζα σας 
με ετήσιο επιτόκιο 8% και έξοδα φακέλου 160€ σε 48 δόσεις; 

Το παρόν έργο εντάσεται στο ΕΠΕΑΕΚ 2 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.2 και συνχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 75% 

Επιστημονικός Σχεδιασμός Ευγενία Κολέζα · Σύνταξη Ενότητας Αλέξανδρος Καρβούνης 
Συντονισμός 34λης Ειρήνη Βοκοτοπούλου · Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Βουβούλα Σκούρα & Δημήτρης Χαλκιόπουλος 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 1α 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 1β 

εικ.1 

εικ.2 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 2α 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 2β 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 2γ 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 2ä iii. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 3α 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 3β 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 3γ 



Π Ρ Ό Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 4α 

Δ Ω Ρ Ο 
Με τον οποιοδήποτε συνδυασμό αγοράς 4 τεμαχίων 
από τα παρακάτω NEW WAVE Gel παίρνετε ΔΩΡΟ 

2 τεμ. VIVALITY Σαμπουάν Regular 400 ml. 

NEW WAVE GEL 
Styling Gel, Power Hold Gel, 

Control Styling Gel, 
Flashy Wet Gel. 150 ml. 

Power Gel Control, 100 ml 
Flashy Gel Wax, 75 ml. 

Συσκευασία 2 τεμ. (Ε 5,98 Λ) 

Ε 2,99 Λ 
εικ.1 εικ.2 

εικ.3 

εικ.4 εικ.5 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 4β 

Δ Ω Ρ Ο 
Με τον οποιονδήποτε συνδυασμό αγοράς 2 τεμ. 
URIEL 72 Μεζούρες REGULAR/ALPINE παίρνετε 
ΛΩΡΟ ARIEL Υγρό Απορρυπαντικό 20 Μεζούρες 

εικ.6 εικ.7 

εικ.8 εικ.9 

εικ.10 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 4γ 

Τ ά UIIUItUui|iiuic uuniuo>, 

KN0RR σε φάκελο 

ΔΩΡΟ 
1 τεμ μαγιονέζα 

HELLMANN'S 
250 nil 

Αγοράζοντας 1 τεμ παρθένο 
ελαιόλαδο ΑΣΤΡΟΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΔΩΡΟ 
Τ 0 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΟΝΟΣ 

εικ.11 

εικ.12 

εικ.13 εικ.14 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
έ ν θ ε τ ο 5α 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 5β 

ΝΟΥΝΟΥ 
Γ Α Λ Α Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Μ Ε Ν Ο 

® ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

' Αραιώστε 
Ι μέρος γάλο 

ΝΟΥΝΟΥ 
Γ Α Λ Α Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Μ Ε Ν Ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΥΝΟΥ 

Το ΝΟΥΝΟΥ είναι αγνό, πλήρες αγελαδινό γάλι 
με όλη του την κρέμα. Ο αυστηρός και σχολαστικέ 

ποιοτικός έλεγχος, από το άρμεγμα μέχρι και t 
συσκευασία του, καθώς και η σύγχρονη μέθοδος παραγωγής εξασφαλίζοι. 

την υψηλή και σταθερή ποιότητα του. 

w BR an· 

ΜΕΓΑΛΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Το ΝΟΥΝΟΥ είναι υγιεινό, 
σίγουρο γάλα, με υπέροχη 
γεύση και με όλα τα θρεπτικά 
συστατικά, που είναι απαραί
τητα για τη σωστή διατροφή 

ι και την ανάπτυξη των παιδιών. 

ΛΙΠΑΡΑ: 7,8% 
Ο.Σ.Υ.Γ.: 25,9% * Φυσικά συστατικά γάλακτος 

Μ Ε Ο Λ Η Τ Ο Υ Τ Η Ν Κ Ρ Ε Μ Α 410 γρ. e 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 5γ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
έ ν θ ε τ ο 6 

ιόντα η ίδια μεγάλη απόλαυση LINEA με λίγες θερμίδες. 
Συστατικά: Αλεύρι σίκαλης ολικής άλεοης (71%), Αλεύρι σίκαλης, Μαυροκούκι (4%), Νερό. Μαγιά, Αλάτι 
;1,4%), Γαλακτωματοποιητές: Μόνο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων, Κύμινο. 

ΜΕΣΗ ΔΙΑΘΡΕΓΤΠΚΗ ΑΞΊΑ 

ΑΝΑ 100g ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑ 

Ενέργεια 320 kcal/1350 kJ 35 kcal/140 kJ 

Πρωτείνες 9.2 0 1.0fl 
Υδατάνθρακες 61 g (από τα οποία 1,0g 

ζάχαρη και Og λακτοζη) 
6.5 g (από τα οποία 0,1 g 
ζάχαρη και Og λακτοζη) 

Λιπαρά 3.6 g (από τα οποία 0,7g 
κεκορεσμένα) 

0.4 g (από τα οποία 0,1g 
κεκορεσμένα) 

Φυτικές ίνες 17 g 1.8g 

Μάταιο 

Η 
^mf '^^B 

^m ,# if 
ΑΙ ΑΊ ΡΟΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΒΙΤΑΜΊΝΕΣ ΠΟΙΟΙΤΟ 

ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΙΥΊΤΑηΚΑ IE 100 g I l i01H2Cg 
ΙΥΝΙΠΟΜΕΝΗΪ 

HMEPHIIA! ΠΑΡΟΧΗ! 
VITAMINS AND MINERALS 1 PIS lOCg ΡΕ» POIITION 30 g 13A.· 

Βττομίνη A / Vitamin A 1300 ug 260 „ g 32.5% 
Βιταμίνη D / Vitamin D 7.9 pg 1.58 pg 31.6% 
Βιταμίνη Ε / Vitamin Ε 15.8 mo 3.1ό mg 314* 
Βιταμίνη C / Vitamin C 9 4 7 mg 18.94 rig 31.6% 
ΒιταμίνηΒΙ /Vi tominBl 2.2 mg 0.44 mg 31.4% 
Βιταμίνη B2 / Vitamin B2 2.5 mg 0.50 mg 31.3% 
Βιταμίνη Βό / Vitarrn B6 3.2 mg 0.64 mg 32X>% 
Βιταμίνη Bl 2/Vitamin Bl 2 3.0 μ 9 0,60 pg 60.0% 
Νασίνη / Niacinamide 18.(4 tig 3.63 nig 20.2% 
Παντο&£νικό ο ξ ύ / 13.11 mg 2.62 mg 437% 
Pantothenic acid 
Βιοτίνη / Biotin 0.23 mg 0.040 mg 307% 
Φαλικό οξϊί / Folic acid 316.0pg 63.20 m 31.6% 
AoBccmo / Calcium 1200 mg 240 nsg 30.0% 
Μαγνήσιο / Magnesium 395.1 mg 79.02 mg 26L3 

Φωσφόρος / Phosphorus 133.4mg 26.28 mg 3.3% 
Σίδηρος / Iron 48.5 mg 9 7 mg 69.3% 

1 R.D.A, « Recommended Daily Allowance 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ IE Λ ] 9 CAOTONIC IEaOIH20g 
NUTRITIONAL INFORMATION PER 1C C:.CACT0MC PEE PORTION 20 g 

Evcpyeia / Energy 3504 k : I4«£7fc 70.08 kcd/297.14 kJ 
Προτϊΐνες / Proteins 
Υοστάν&ρακες / Carbohydrates 
Λιπαρά / Fai 

4.8 a 0.96 g Προτϊΐνες / Proteins 
Υοστάν&ρακες / Carbohydrates 
Λιπαρά / Fai 

7 " g 
2.8 g 

15.3 g 
0.56 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 
Ψιλοκομμένες αποφλοιωμένες 
τομάτες (75%), ελαφρά συμπυ

κνωμένος χυμός τομάτας (18%), 
φρέοκο κρεμμύδι (6.5%), αλάτι (0.5%), 

διορθωτής οξύτητας: κιτρικό οξύ. 

ΜΕΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ 100g 
MEAN NUTRITIONAL VALUE PER 100g. 

Ι Ενεργειακή αξία/Energy value 24kcal/100kJ 

Πρωτείνες /Proteins 1,2 g 

|Α».ί:ΙΛιΗ1!*#ίΐιΒΙϋΒΐπΠΗ 

Λιπαρές ύλες /Fat 

Παράγεται και συσκευάζεται στην Ε.Ε. 
για λογαριασμό της: 

ΕΛΑΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74, 

Ν. ΦΑΛΗΡΟ. Τ.Κ. 185 47.www.e1ais.gr 

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 4 0 0 g Ο NET WT 
(ΣΤΡΑΓΓ. ΒΑΡΟΣ: 280g) 

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΚΙΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ. 

Α*ΟΥ ΑΝΟΙΧΟΕΙ, ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 5-6 ΗΜΕΡΕΣ 

Ανάλωση κατά προτίμηση ' 

πριν από το τέλος (7s 

του Δεκ. 2005 χ 

mrm'o 

εικ.1 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΑΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 7α 

Nahrwertinforrriation/.nformations nutritionnelles/Valori 
nutrizionali medi/lnformacion nutricional/Nutritional 
Information/lnformacao nutricional: valores medios 
aprox./Nutritionele informatie/epenTtKa στοιχεία κατά 
μέσο όρο/Ravintoarvo/NSringsvarde 

100g enthalten/pour 100g/ 
per 100g/por 100g/ 

100g contains/poM QOg/ 
per iOOg/ανά lOOg/ 
100g:ssa/per 100g 

1 Portion <40g/60ml Vollmilch)/par 
portion (40g/60ml) de lait entier/ 

1 Porzione (40g/60ml di latte intero)/ 
1 portion (40g/60ml whole milk)/por 

radon (con 40g/6Qmf de leche)/ 
Iporcao (40g/60ml leite qordo)/per 

portie (40g/60ml) voile melk/l μερίδα 
(40q/6uml πλήρες γάλα)/1 annos 

(40g/60ml taysmaitoa)/1 portion 
helmjolk 

Energie/Valeur energetique/valore energetico/ 
Vatore energetico/Energy/Vaior energetico/Energetische 
waairte/EvtpYeic^Energiaa/Energl 

1718 kJ 
408 kcal 

848 kJ 
202 kcal 

EiweiB/Proteines/Proteine/Proteinas/Protein/ 
Proteinas/Eiwrtten/npuL^h^q/ProteJinia/Protein 9,0g 5,6g 

Kohlenhydrate/Glucides/Carboidrati/Hidratosde 
carbono/Carbohydrate/Glicidos/ 
Koolhydraten/YoaTavSpoKeq/HiilFhydraatteja/ 
Kolhydrater 

davon Zucker/dont sucre/di cui zuccheri/(de los cuales 
azucares)of which sugars/dos quais acucar/waarvan 
suiker/εκ των οποίων σάκχαρα/joista sokereita/varav 
sockerarter 

61(0g 

24,3g 

27,1g 

12,4g 

Fett/Ltpides/Grassi/Grassas/Fat/Lipidos/Vetten/ 
Amapa/Rasvaa/Fett 

davon gesattigte Fettsauren/dont acides gras satures/ 
di cui saturi/los cuales acidos grasos/of which saturated 
fatty acids/dos quais acidos gordos saturados/waarvan 
verzadigde vetzuren/εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά 
οξέα/josta tyydyttyneita rasvahappoja/varav mattat fett 

14,2g 

4,7g 

7,8g 

3,ig 

Ballaststoffe/Fibres alimentaires/Fibre alimentari/Fibras/ 
Ftbre/Fibras βϋΓηβηΐΒΓβΒΜ^^βνθΖθΙε/Εδώδίμες ίνες/ 
Ravintokuitua/Kostfiber 4,6g i,8g 

Natrium/Sodium/Sodio/Sodium/Sio/Sodio/ 
Natrium/NaTpio/Natriumia/Natrium 0,27g 0,13g 

Vitamin B1/Vitamine BWitamina B1/ 
Thiamin/Vitamina B1/Vitamine Βΐ/Βιταμίνη B1/ 
B1-vitamiinia/Vitamin B1 

0,5mg 
(36%1 

0,2 mg 

Eisen/Fer/Ferro/Hierro/lron/Ferro/ 
fJzer/<t>(i)o<popoq/Rautaa/Jarn 

3.2ma 
(23%^ 

1,3mg 
(9%η 

Magnesium/Magnesium/Magnesio/lvlagnesium/Magnesio 
MagnesturiVIVlaY^aio/Magnesiumia/Magnesiurn 

92,3mg 
(31%*) 

44,1 mg 
(15%) 

εικ.1 εικ.2 εικ.3 

εικ.4 





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΑΙΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
έ ν θ ε τ ο 7γ 

* 

ύχοΑν 
Συστοηκα: Νερό, ί>υσικες Ζαχορουχες Πβιοντικες Υλες: 
Ζάχαρη Ισογλακόζη, Διοξείδιο Ανθρακα, 'Μέσο Οξινκτης: 
Κιτρικό Οξυ. Σβντηρηττκο: Βενζοϊκό Ναηο Ρυθμιστής 
Οξύτητας: Κιτρικό Νάτριο. Αρωματικές Ουσίες. 
Πσρσνετα χα συσκευάζεται στην Ελλάδα ακβ την Coca-Cob 
Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.. 151 25 Μαρούσι, με , 
άδεια χρήσεως από την The Coca-Cola C 
62003 THE COCA-COLA COMPANY. 
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν το τέλος της ι 
που αναγράφεται στο πώμα. 

4IATWKH ΓΗΗΡΟΦΟΝΒ ΑΝΑ 10Μ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: « k e l , 1 7 7 k j 
ΠΡΟΤΕΪΝΕΣ: Og 

ί | ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ: 10L2g 
| ΛΙΠΗ: 09 

8001155800 

11/2ΛΙΤΡ' 

Καστανό Ρύζι: Μια φυσική επιλογή για υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή 
Το κάστανο ρύζι αποτελεί δημητριακό, που κατά την αποφλοίωση του 
διατηρεί το περίβλημα του καρπού του, το οποίο περιέχει τις ίνες και τα 
θρεπτικά συστατκά που θεωρούνται απαραίτητα για την καθημερινή 
διατροφή. 
Το καστανό ρύζι προτείνετε από διατροφολόγους γιατί περιέχει μαγνήσιο 
και φώσφορο, συστατικά που είναι απαραίτητα για την σωστή διαδικασία 
του μεταβολισμού και την καλή υγεία. Επίσης οι διατροφικές ίνες του 
δημιουργούν αίσθημα κορεσμού και συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη 
υγεία του πεπτικού συστήματος. 

Μια καλά ισορροπημένη δίαιτα αποτελείται από 55% 
υδατάνθρακες, 30% λίπη και 15% πρωτείνες. ^ τ ^ 
Διαθρεπτικές Αξίες 1\_ 
Συστατικά: 100% αναποφλοίωτο ρύζι. 
Το εικαστικό στοιχείο στις συσκευασίες 
χρησμοποιείται αποκλειστικά για 
διακοσμητικούς λόγους. 

Σε προστατευτική ατμόσφαιρα 

e500g © ΠηγήΔιατροφικήςΠυραμίδαςυεΟΑΑΙΒ 
Dept. of Health and Human Ser. 

Πλούσιο σε υδατάνθρακες 

Περιέχει φυτικές ίνες - Φυσικό χωρίς γλουτένη 

Περιέχει φώσφορο και μαγνήσιο 

ΡΥΖΙΑ'ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Διαθρεπτικές Αξίες 

(ανά 100 γρ άβραστου προϊόντος) 

Ενέργεια kJ 1425 / kcal 336 
Πρωτείνες 
Υδατάνθρακες 
εκ των οποίων σάκχαρα 
Λίπη 
εκ των οποίων κορεσμένα 

Φυτικές Ινες 
Νάτριο 

Βιταμίνη Β1 
Φώσφορος 
Μαγνήσιο 

8.0g 

7ig 
0.47g 

2.2g 
0.44g 

4.7g 
0.006g 

0.25 mg η 17.8% of RD A* 

:n34%ofRDA· 

*RDA= Συνιστώμενη Ημερήσιο Ποσότητα 

εικ.8 

εικ.9 εικ.10 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 8 

Ανά 100g/PerlOOg 

Ενέργεια/Energy , 

Πρωτείνες/Protein 
Υδατσ,νθρακες/Carbohyd rate 
Λιπαρα/Fat 
Φυτικές Ίνες/Fibre 
Νάτριο/Sodium 

2036 kJ 
' --486kcal 

e, 6,6 g 
> 62^9 g 

23.1 g - . . 

0 7 g \ 

ANA 00 g, 

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 3,2or 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 4,7qr 
ΛΙΠΑΡΑ 3,7gr 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ 63 Kcol 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ 130 mg 
ΦΩΣΦΌΡΟΣ 90 mg 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: A, Bl, B2 
Β6, ΒΙ2, C. D, E. 

Θρεπτική αξία ανά 100γρ. συμπυκνωμένου γάλατος 
Nutritional value per 100g of condensed milk 

Ενέργεια Kcal / Energy Kcal 137 (574 kj) 

Πρωτεΐνες g / Proteins g 6,5 

Υδατάνθρακες g / Carbohydrates g 9,7 

Λιπαρά g / Fat g 7,5 

εικ.1 εικ.2 

εικ.3 εικ.4 εικ.5 

εικ.6 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
ένθετο 9 

Ενέργεια 
392 Kcal ί 175 Kcal 
1.660 Kj 742 Kj 

Πρωτεΐνες 

3,0 g 6,6 g 

¥οβιήνδρβ«ς 
79,0g ! »J9 

εκ των onotwv σόκχβρ< 
36,2 g t6,eg 

Λίπη 

4,9 g 3 A g 

ΕΚ των οποίων κεκορεομένα 

l,0g 1,5 g 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ανά,0°5 QieSioa 
Ο Μ Ϊ > & .",li5n< 

ημ-αποίουι/μΕΫου 

Για γα δίνουμε 

τον καλύτερο μας εαυτό 

όλο το πρωινό. 

Συμμετέχουν στη δόμηση 

και τη συντήρηση 

του οργανισμού μας. 

Παρέχουν ενέργεια νια 

στιγμιαία δράση, αλλά 

και για δραστηριότητες 

με διάρκεια. 

6οη8ούν στη ρύθμιση των 

πεπτικών μας λεπουργκύν. 

Βιταμίνη C 

51,0 mg 85% ; 16,4 mg 

Βιταμίνη Β) 

l,2mg85% 

Έχει αντιοξειδωτική 

δράση. 

1,4mg85% ί O^mg 

Νιαοίνη 

Umg85% 

•ολκό οξύ ft& 

Βοηθούν τον οργανι

σμό μας να παράγει 

ενέργεια κατά την 

άσκηση χρησιμο

ποιώντας αποδοτικότερα 

την τροφή που 

έχουμε καταναλώσει. 

Συμμετέχουν στην 

παραγωγή νέων 

κυττάρων. 

5,lmg85% ; 1,9 mg 

ΜΕΤΑΛΛΑ 

Ασ&έστ» 

267mg30% 1 230mg 

ΙίΦηρος 

Βοηθάει στο σχημα

τισμό αντισωμάτων. 

Βοηθάει στη διατή

ρηση της οστικής μάζας. 

Βοηθάει στη μετά 

φορά του οςΊιγόνου. 


