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Χριστουγεννιάτικες αγορές δώρων.  Χρήσιμες συμβουλές. 

 

 
Κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι αισθητά αυξημένος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι 

καταναλωτές, καλό είναι να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί μπορούμε στις αγορές μας. Ως εκ τούτου 

οι πιο κάτω συμβουλές, θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα τον οικογενειακό σας 

προϋπολογισμό. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. 

 

1. Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας από πριν. Δεν είναι λίγες οι φορές που θέλουμε να 

αγοράσουμε ένα προϊόν και καταλήγουμε να αγοράζουμε περισσότερα, πολλές φορές 

αχρείαστα. Αυτό μας βγάζει εκτός προϋπολογισμού με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται 

οικονομικά προβλήματα. 

 

2. Ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, πριν προβείτε σε αγορά. Να 

θυμάστε ότι για αγορές από το κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην 

πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές.  

 

Επειδή κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, συνηθίζεται να αγοράζουμε και δώρα που θα 

δώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα, είναι πολύ πιθανό αυτά τα δώρα να χρειαστεί να 

επιστραφούν στο κατάστημα για ανταλλαγή ή ακόμα και για επιστροφή. Πρέπει απαραίτητα 

να γνωρίζουμε την πολιτική του καταστήματος για την περίπτωση αυτή. Απαραίτητα, πριν 

αγοράσετε κάποιο δώρο  να βεβαιώνεστε για την πολιτική του καταστήματος και να ζητάτε 

την κάρτα επιστροφής ή ανταλλαγής δώρου. Μη αρκεστείτε σε προφορικές διαβεβαιώσεις. 

 

Όσο αφορά την κάρτα ανταλλαγής, θα πρέπει να προσέξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αναφέρονται στην κάρτα. Πιθανό να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί μέχρι πότε θα 

πρέπει να γίνει η ανταλλαγή και χρονικοί περιορισμοί ως προς τις ημέρες, ακόμα και τις ώρες 

που το κατάστημα δέχεται την ανταλλαγή. 
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3. Ενημερωθείτε κατά πόσο το κατάστημα που σας ενδιαφέρει εφαρμόζει τον Κώδικα 

Καταναλωτικής Δεοντολογίας. 

 

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας σας προσφέρει μεγαλύτερη προστασία. Ρυθμίζει 

την συμπεριφορά του καταστήματος έναντί σας σε σειρά θεμάτων που δεν καλύπτονται από 

κάποια ειδική νομοθεσία. Με λίγα λόγια, το κατάστημα που εφαρμόζει αυτό τον κώδικα, να 

είστε σίγουροι ότι εφαρμόζει τους κώδικες καταναλωτικής δεοντολογίας και επαγγελματικής 

ευσυνειδησίας.  

 

4. Ενημερωθείτε κατά πόσο το κατάστημα που σας ενδιαφέρει συμμετέχει στο μηχανισμό 

Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών διαφορών ή άλλο παρόμοιο μηχανισμό όπως είναι 

ο μηχανισμός επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που προσφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος 

Καταναλωτών. 

 

Ο μηχανισμός επίλυσης καταναλωτικών διαφορών θα σας φανεί πολύ χρήσιμος στην 

περίπτωση που θα υπάρξει μια διαφορά/διαφωνία  μεταξύ σας και του πωλητή αναφορικά 

με κάποιο θέμα. Ο μηχανισμός θα σας απαλλάξει από αχρείαστες αντιπαραθέσεις και 

προστριβές με τον πωλητή.  

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. 

 

Τα παιχνίδια συγκαταλέγονται ανάμεσα στις συνηθισμένες αγορές μας κατά τη χριστουγεννιάτικη 

περίοδο. Γι’ αυτό, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα πιο κάτω: 

 

1. Να επιλέξετε το παιχνίδι που είναι κατάλληλο για την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις 

δεξιότητες του παιδιού. 

 

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα, ενδιαφέροντα και 

διαθέτει χωριστές γνώσεις και δεξιότητες. Ως εκ τούτου θα πρέπει το παιχνίδι να είναι 

κατάλληλο και σύμφωνο με την ηλικία, ενδιαφέροντα και δεξιότητες του παιδιού. 

 

Όλα τα παιχνίδια για παιδιά, πρέπει να φέρουν σήμανση που να αναφέρεται στην ηλικία των 

παιδιών για την οποία κατασκευάστηκε το παιχνίδι. Είναι νομική υποχρέωση του 

κατασκευαστή. 
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2. Να φέρουν τη σήμανση CE. Είναι και αυτή υποχρεωτική από τη νομοθεσία.  

 

Η σήμανση CE είναι μια υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι το παιχνίδι 

κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας που ίσχυαν κατά τη 

χρονική περίοδο της κατασκευής του. 

 

3. Να φέρουν τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση τους και στα ελληνικά. Είναι υποχρεωτική. 

 

Οι οδηγίες για την ασφαλή χρήση των παιχνιδιών είναι μεγάλης σημασίας γιατί έχει να κάνει 

με την ασφάλεια και ίσως τη ζωή του παιδιού. ΜΗΝ αγνοείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 

Πάντοτε να τους δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. 

 

 Επίσης να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και στις οδηγίες συναρμολόγησης του παιχνιδιού, 

όπου το παιχνίδι αγοράζεται αποσυναρμολογημένο και θα χρειαστεί να το συναρμολογήσετε 

εσείς ή τα παιδιά. Οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να είναι και αυτές διατυπωμένες και 

στα ελληνικά. 

 

4. Τα υλικά συσκευασίας του παιχνιδιού πρέπει να απομακρύνονται αμέσως. Υπάρχει 

μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών γιατί τα υλικά αυτά δεν προορίζονται για 

χρήση από τα παιδιά. Τα νάιλον τεμάχια και άλλα υλικά συσκευασίας μπορούν να 

προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα ασφυξία στα παιδιά. 

 

 

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ  

 

Ένα από τα συνηθισμένα δώρα που γίνονται κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων 

είναι και τα είδη ένδυσης για τα παιδιά. Υπάρχουν και εδώ σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια των 

παιδιών. Έτσι πρέπει να προσέξετε τα πιο κάτω. 

 

1. Για παιδιά μέχρι 7 χρόνων απαγορεύονται οποιαδήποτε ελεύθερα κορδόνια στην περιοχή 

του λαιμού και του στήθους. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. 

 

2. Για την περιοχή στήθους και μέσης απαγορεύονται οποιαδήποτε ελεύθερα κορδόνια μήκους 

μεγαλύτερου των 20 εκατοστών. 
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3. Ελεύθερα κορδόνια περιοχής μέσης και κάτω από τη μέση για παιδιά με ηλικία μέχρι               

14 χρόνων, δεν πρέπει να κρέμονται κάτω από το κατώτερο άκρο του ενδύματος. 

 

4. Ελεύθερα κορδόνια στην περιοχή των μανικιών για παιδιά μέχρι 14 χρόνων, δεν πρέπει να 

ξεπερνούν το μήκος των 7,5 εκατοστών. 

 

5. Τα ελεύθερα κορδόνια στην περιοχή περίσφιξης της πλάτης δεν πρέπει να δένουν στο πίσω 

μέρος του ενδύματος. 

 

6. Τα κορδόνια δεν πρέπει να φέρουν τρισδιάστατα διακοσμητικά αντικείμενα ή κόμπους. 

 

 


