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ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Επιτέλους ραφοποίηση!
Η ελλιπής δυνατότητα του καταναλωτή να ενημερώνεαι για τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (ΓΤΤ), πεται
ιόριζε την εφαρμογή του δικαιώματος της επιλογής
ριόριζε
του αν θέλει να τα αγοράσει
ή όχι, αφού αυτά ήσαν, στα
ράφια των καταστημάτων,
ανάμιχτα με τα άλλα.
Αυτό το πολύ σοβαρό θέμα
που άπτεται της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και ιδιαίτερα των
μικρών παιδιών και όσων
υποφέρουν από συγκεκριμένες ευαισθησίες όπως
οι αλλεργίες, βαίνει προς
ρύθμιση, αφού η Βουλή
προχώρησε στη ψήφιση σχετικού νόμου, στη συζήτηση του οποίου συμμετείχε θετικά και η ΠΕΚΠΟΙΖΩ.
Σύμφωνα με τον νόμο, «για σκοπούς αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά
την έκθεση για πώληση των ΓΤΤ ή των τροφίμων που
περιέχουν ΓΤ συστατικά, στα καταστήματα πώλησης
τροφίμων … σε κάθε κατάστημα, τα διατιθέμενα προς
πώληση ΓΤΤ ή τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα
που περιέχουν ΓΤ συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά
διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα.
Η έναρξη εφαρμογής της νομοθεσίας θα γίνει σε τρείς
μήνες, αφού το χρονικό αυτό όριο θεωρήθηκε αναγκαίο για τη σχετική προσαρμογή των καταστημάτων

τροφίμων.
Τα επηρεαζόμενα είδη τροφίμων είναι πολλά, είτε γιατί τα ίδια από μόνα τους προέρχονται από μετάλλαξη,
είτε έχουν στη σύσταση τους παράγωγα άλλων Γενετικά Τροποποιημένων Προϊόντων
(Γ
(ΓΤΠ).
Ω τέτοια μπορεί, μεταξύ πολλών άλλων
Ως
να αναφερθούν το καλαμπόκι, η σόγια, κάπ
ποια
είδη ψαριών, όπως ο σολομός καθώς
κα
και πολλές σάλτσες, μπισκότα, σοκολάτες,
π
παγωτά, παιδικές τροφές, κρέατα αν τα ζώα
έχ
έχουν τραφεί με ΓΤ ζωοτροφές κ.ά.
Ε
Είναι βέβαια σωστό να πούμε πως το πρόβλ
βλημα δεν λύνεται απόλυτα, αφού πολλά
τρ
τρόφιμα που στη σύνθεση τους περιέχουν
σ
συστατικά από ΓΤΠ σε ποσότητες κάτω του
0,9% δεν σημαίνονται σχετικά. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στη σήμανση πολλών τροφίμων, σκόπιμα δεν
γίνεται αναφορά στην προέλευση τους από γενετική
τροποποίηση.
Τέλος πρέπει να πούμε πως οι καταναλωτές έχουν
υποχρέωση να ενημερώνονται
σχετικά και πως η οργάνωση
μας είναι πάντοτε στη διάθεση τους για ενημέρωση
τους και για να τους δώσει σχετικές πληροφορίες και συμβουλές σε κάθε
περίπτωση.

Σεξισμός
και
στερεότυπα

Επικίνδυνοι,
υπερμεγέθεις
αναπτύρες

σελ.3
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Στη σελ. 2 δημοσιεύουμε ανακοίνωση του
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
για τη ραφοποίηση των μεταλλαγμένων.

Δώστε στον Κύπριο Καταναλωτή τον «Φύλακα Άγγελό» του!
Για τον θεσμό του Επιτρόπου Καταναλωτών
έχουμε μιλήσει και έχουμε γράψει τόσες φορές
που δεν νομίζουμε ότι υπάρχει καταναλωτής
που δεν άκουσε ή δεν διάβασε γι’ αυτόν.
Χάριν της ιστορίας αναφέρουμε ότι εμείς πρώτοι ζητήσαμε τη δημιουργία και στην Κύπρο
του θεσμού αυτού το 1997. Ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, που ήταν τότε στην πρώτη θητεία
του ως βουλευτής έδειξε ενδιαφέρον και αφού
ενημερώθηκε από μας, ενέγραψε σχετικό θέμα
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και
Αξιών.
Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση του θέματος που
επαναλήφθηκε πολλές φορές και πέρασε από
πολλές συμπληγάδες μέχρι την κατάθεση, στην
λήγουσα σε λίγες βδομάδες παρούσα περίοδο
της Βουλής, από τον κ. Ομήρου σχετικής προς
τούτο Πρότασης Νόμου, η οποία συζητήθηκε
πολλές φορές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εμπορίου.
Η τελευταία συζήτηση έγινε στις 22 Μαρτίου
2011. Η ΠΕΚΠΟΙΖΩ αντιπροσωπεύθηκε σε
όλες τις συνεδρίες που έγιαναν και πάντοτε
κατάθεσε ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλι-

κό για την ενημέρωση των βουλευτών και την
υποστήριξη της ψήφισης σε νόμο της Πρότασης και τη δημιουργία του Επιτρόπου Καταναλωτών και στη Κύπρο.
Κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής
φάνηκε να υπάρχει ευνοϊκή συγκυρία για την
υπερψήφιση σε νόμο της πρότασης, αφού
όλες οι Οργανώσεις και Οργανισμοί καθώς και
οι βουλευτές των περισσοτέρων κομμάτων δεν
εκφράστηκαν αρνητικά.
Αρνητική ήταν, όπως πάντα, για προφανείς
λόγους, η τοποθέτηση κάποιων κρατικών
υπηρεσιών με προεξάρχουσα την Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού.
Εμείς κάναμε και κάνουμε ξανά έκκληση σε
όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν θετικά και να
υπερψηφίσουν τη δημιουργία του θεσμού του
Επιτρόπου Καταναλωτών για να αποκτήσουν
και οι Κύπριοι Καταναλωτές τον «Φύλακα Άγγελο» τους, όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν οι Σκανδιναβοί.
Η Κύπρος, με τις ιδιάζουσες συνθήκες αγοράς

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕ 5,000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

που έχει, οι οποίες δεν ευνοούν τη σωστή και
υγιή λειτουργία του ανταγωνισμού, έχει, κατά
αντικειμενικό τρόπο, απόλυτη ανάγκη του θεσμού αυτού.
Η δημιουργία του ανεξάρτητου αυτού θεσμού
θα μπορέσει επίσης να αντιμετωπίσει την αναποτελεσματικότητα των κρατικών υπηρεσιών
που, είτε γιατί πολλές φορές θέτουν οικονομικά
συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα του καταναλωτή είτε γιατί λόγω της πολυδιάσπασης
και της γραφειοκρατίας αδυνατούν να συντονιστούν και να του δώσουν την πραγματική και
αποτελεσματική προστασία που τόσο πολύ
έχει ανάγκη.
Τέλος, πέρα από την αντικειμενική αναγκαιότητα, η Βουλή και τα κόμματα, ψηφίζοντας
τον νόμο θα έδιναν, ιδιαίτερα μέσα σ’ αυτή τη
φοβερή οικονομική κρίση, στον Κύπριο Καταναλωτή, ένα πολύ μεγάλο ανακουφιστικό αντιστάθμισμα στην αφαίμαξη της τσέπης του από
την ακρίβεια και τους φόρους και παράλληλα
θα δημιουργούσαν στην αγορά ένα όπλο για
αποτελεσματική καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 391
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 273

Η... «ακτινογραφία»
μιας συνηθισμένης
μέρας

σελ.5

Οι διπλωμάτες
εξαιρούνται του νόμου

σελ.6
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ποιότητα ζωής

Ραφοποίηση μεταλλαγμένων
Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εδώ και
χρόνια ασκεί πίεση προς την Κυβέρνηση και τη
Βουλή για την εφαρμογή όλων των δυνατών μέτρων προστασίας των πολιτών από τους κινδύνους
που εμπεριέχει η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων ουσιών και η απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.
Κήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς:
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφια στο προεκλογικό του πρόγραμμα στο κεφάλαιο
για το περιβάλλον αναφέρει ότι «θα διεκδικήσει το
δικαίωμα όπως καταστεί η Κύπρος ζώνη ελεύθερη
από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς».
Στη Συνέντευξη Τύπου για τις πρώτες 120 ημέρες
της Διακυβέρνησης του για το θέμα των γενετικά
τροποποιημένων οργανισμών δήλωσε: «Με σκοπό
την ανακήρυξη της Κύπρου σε περιοχή απαλλαγμένη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
αποφασίστηκε η εκπόνηση ειδικής μελέτης τεκμηρίωσης του αιτήματος μας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μέχρι τότε αναβάλλεται η εφαρμογή των
σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών».
Ζητούμε από την Κυπριακή Κυβέρνηση να υλοποιήσει όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστόφιας και
να προχωρήσει στην ανακήρυξη της Κύπρου σε
ζώνη Ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους
Οργανισμούς, ενώ παράλληλα θα διενεργείται η
μελέτη για τεκμηρίωση του αιτήματος της προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μελέτη που έχει καθυστερήσει ήδη κατά ένα περίπου χρόνο. Η Κυπριακή
Δημοκρατία μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία κ.α) που έχουν
αναλάβει δράση σε αντίθεση με την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ραφοποίηση Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων:
Η πρόταση νόμου «ο περί τροφίμων (Έλεγχος
και Πώληση)» κατατέθηκε από τον βουλευτή των
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη
στη Βουλή στις 27 Μαΐου 2004 και εξετάστηκε σε
αρκετές συνεδρίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος
που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα
μεταξύ 10 Ιουνίου 2005 και 7 Ιουνίου 2007. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του
νόμου έτσι ώστε τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα να τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένο
για το σκοπό αυτό χώρο, δηλαδή σε ξεχωριστά
ράφια μακριά από τα μη γενετικά τροποποιημένα
τρόφιμα. Επίσης σε περίοπτη θέση, θα πρέπει να
τοποθετείται σχετική πινακίδα.
Στις 29 Ιουνίου 2005, μία μέρα μόλις πριν τη ψήφιση της πρότασης νόμου, ο τότε πρόεδρος της Βου-

λής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Χριστόφιας
είχε συνάντηση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο τότε πρέσβης των ΗΠΑ έδωσε
στον κ. Χριστόφια ανεπίσημο έγγραφο όπου αναφερόταν ότι η ψήφιση μιας τέτοιας πρότασης θα
κλόνιζε τις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ δεδομένου ότι
οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα ανά το παγκόσμιο
στην παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Προϊόντων. Το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν
η αναβολή της ψήφισης της πρότασης νόμου.
Η πρόταση νόμου ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιουνίου του 2007
και στη συνέχεια αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας στις 28 Ιουνίου του 2007. Η Βουλή στις 12 Ιουλίου 2007, αφού επανεξέτασε την
πρόταση νόμου, δεν έκανε δεκτή την αναπομπή
εμμένοντας στην προηγούμενη απόφασή της.
Μετά την πιο πάνω απόφαση της Βουλής των
Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την
31η Ιουλίου 2007 καταχώρισε στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορά για τον εν λόγω ψηφισθέντα από
τη Βουλή νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 140.1 του
συντάγματος.
Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε πως η Βουλή
των Αντιπροσώπων όφειλε να υποβάλει την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναμένει
εντός τριμήνου τυχόν αντίδραση της τελευταίας
πριν ψηφίσει τον υπό αναφορά νόμο.
Ο Γενικός Εισαγγελέας διασαφήνισε ότι η Βουλή σε
περίπτωση που επιθυμεί να ξαναψηφίσει την πρόταση νόμου πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την πρόταση νόμου και να ψηφίσει μετά
την πάροδο τριών μηνών εφόσον η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν εκφράσει αντίθετη άποψη.
Η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε από τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, στις 13 Νοεμβρίου 2008
προκειμένου να προκληθεί πίεση από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων προς την κυβέρνηση.
Όντως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
όπως προωθήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσχέδιο νομοσχεδίου για την ραφοποίηση των
γενετικά τροποποιημένων προϊόντων μέσω του
υπουργείου Εμπορίου του Κράτους. Το προσχέδιο
νομοσχεδίου προωθήθηκε τον Ιούλιο του 2010. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έφερε ένσταση όπως
προχωρήσει η Βουλή στην ψήφιση του νομοσχεδίου.
Ζητούμε όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσει πριν την λήξη των εργασιών της το νομοσχέδιο για την ξεχωριστή ραφοποίηση είτε μέσω
της ψήφισης του κυβερνητικού νομοσχεδίου είτε
μέσω της ψήφισης της πρότασης νόμου των Οικολόγων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ

Πρόβλημα με τρόφιμα;

Που θα βρείτε
την εφημερίδα μας

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εφημερίδα μας αποστέλλεται
ταχυδρομικά στα μέλη και τους
φίλους της Ένωσης. Διατίθεται
επίσης:

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας
πληροφορούν το καταναλωτικό κοινό ότι για σκοπους καλύτερης
και ταχύτερης εξυπηρέτησης σε περίπτωση παραπόνων
για ακατάλληλα τρόφιμα, μπορούν να απευθύνονται στους
υπεύθυνους υγειονομικούς επιθεωρητές των επαρχιών στα
ακόλουθα τηλέφωνα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:

22467951, 22467927
99527451

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:

25305006, 25305296
99839818

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:

24304297
99630716

ΠΑΦΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:

26804445, 26804449
99632347

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:

23812166, 23812167
99654731

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να απευθύνονται στην
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
τηλ: 22313111 και 99 499987 (εκτός ωρών εργασίας).

Γίνε μέλος
Όσοι επιθυμουν να γίνουν μέλη της Παγκύπριας Ενωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής μπορούν να συμπληρώουν την πιο
κάτω αίτηση και να την αποστείλουν στα γραφεία της Ένωσης,
Τ.Θ.16033 2085 Στρόβολος, Λευκωσία.
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι αναγκαία
Μέρος Α: Ατομική Εγγραφή
Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:(*)...........................................................................
Ημ. Γεν.: ................….Α.Τ.:(*)...........…….........................................
Διεύθυνση:(*).....................................................................................
Χωριό/Δήμος: ...............................Κωδ:(*).......................................
Τηλ.Οικίας:(*)..............Τηλ.Εργασίας:.................Φορητό:(*).............
Επάγγελμα:...................................Εργοδότης: ................................
Διεύθυνση Εργασίας:.....................................................Φαξ:...........
E-mail: …………………………………………………………..............
Μέρος Β: Οικογενειακή Εγγραφή
Στοιχεία Οικογένειας
Όνομα Συζύγου: .............................Ημ.Γεν.:................Α.Τ.:.............
Ονόματα παιδιών (Ανίλικοι, φοιτητές ή στρατιώτες μέχρι 25 χρονών)
1..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
2..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
3..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
4..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
5..............................Ημ.Γεν.:.................Α.Τ.: ......................
Υπογραφή:...........................................….Ημερομηνία: ...................
Μέρος Γ: Ποσά που πληρώνονται
Εγγραφή και Συνδρομή (εφάπαξ):
Ατομική
¼
Οικογενειακή
Προαιρετική Εισφορά
¼ «
Σύνολο
¼ BBBBBBB

¼
¼
¼ BBBBBBB
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ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟ
Όνομα/ διεύθυνση
κατηγορουμένου

Είδος/ εμπορικό όνομα Αδίκημα
επιχείρησης τροφίμων

WELLSPRING TRADING
LTD,
Λεμεσός

Εισαγωγείς τροφίμων

Οι κατηγορούμενοι κατά ή περί τις 14/04/08, πώλησαν μπισκότα στα οποία
κατόπιν επίσημης δειγματοληψίας ανιχνεύθηκαν DNA του υποκινητή 35S
και του τερματιστή αλληλουχίας NOS καθώς και DNA γενετικά τροποποιημένης σόγιας Round up Ready σε ποσοστό 100%.

Πρόστιμο
€250

Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων - Άρσος
Λεμεσού.

Αρτοποιείο

Ο κατηγορούμενος κατά ή περί την 31/07/09 στο χωριό Άρσος της επαρχίας Λεμεσού, διατηρούσε επιχείρηση τροφίμων ήτοι αρτοποιείο στο οποίο
παρασκευάζονταν τρόφιμα κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες.

Πρόστιμο
€1,000.

H κατηγορούμενη μεταξύ 19/06/09 και 11/08/09 στην Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου διατηρούσε επιχείρηση τροφίμων με υγειονομικές ελλέιψεις/
παραλείψεις (δεν ήταν εφοδιασμένη με έγκυρο πιστοποιητικό υγείας, δεν
προέβηκε σε ανάλυση του νερού του ντεποζίτου της επιχείρησης, δεν
εφάρμοζε στην επιχείρηση διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP

€5,000.- εγγύηση για ένα
χρόνο.

Ο κατηγορούμενος κατά η περί την 22/03/10 στην Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου, παρήγαγε και πώλησε φράουλες στις οποίες μετά από επίσημη δειγματοληψία ανιχνεύθηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκου πέραν
αποδεκτού ορίου.

Πρόστιμο
€1,300.-

Υπεύθυνη επιχείρησης
τροφίμων, Κισσόνεργα –
Πάφος.

Υπεύθυνος επιχείρησης
τροφίμων, Κισσόνεργα –
Πάφος.

Snack bar

Φρουταρία

ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΟΤΥΠΑ

Έτσι την είδαν;

Υ

πάρχει μια διαφήμιση στην τηλεόραση που
πραγματικά αξίζει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια ως παράδειγμα προς αποφυγή.
Ένα παράδειγμα προς αποφυγή με πολλαπλούς
αποδέκτες. Αποφυγή από διαφημιστικές, από πελάτες που δέχονται τέτοιες προτάσεις, από τα κανάλια και τα μέσα που δέχονται να τις προβάλουν,
από τον κόσμο που δέχεται να προβάλλονται και
από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο που… αυτό
δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει.
Να ξεκαθαρίσω πως ούτε προηγούμενα ούτε συμφέρον έχω, ούτε κοινωνική προβολή ζητάω. Το
κάνω γιατί με τσαντίζει που η πνευματική κοινωνική αναλγησία έχει πειράξει τις ηθικές μας αντοχές
και κάποιος πρέπει επιτέλους να βάλει λίγο φρένο.
Δε θεωρώ τον εαυτό μου ηθικό αλλά δεν επιτρέπω
κάποιοι – ίσως εξ αμελείας – να με θεωρούν δεδομένα ανήθικο.
Στη διαφήμιση αυτή παρουσιάζεται μια παραλία
με «κακάσχημες» γυναίκες. Μια από αυτές τις
«δεν έχει στον ήλιο μοίρα» γυναίκες, πνίγεται
και μετά κείτεται λιπόθυμη στην άμμο περιμένοντας μάταια κάποιος από
τους παρευρισκόμενους
άντρες να της δώσει το
φιλί της ζωής. Το ρόλο του
πρίγκιπα αναλαμβάνει για
λίγα δηνάρια ένας γνωστός μας ηθοποιός. Παίρνει
δύναμη πίνοντας καφέ, σκύβει (ενώ την ίδια στιγμή
οι υπόλοιποι άντρες αηδιάζουν) και επαναφέρει στη
ζωή και στην «ομορφιά» όχι μόνο το θύμα αλλά ως
δια μαγείας όλες τις γυναίκες στην παραλία, ενώ
οι άντρες παραμένουν στην «ομορφιά» τους. Μια
φαλοκρατική διαφήμιση φτιαγμένη από άντρες για
άντρες γεμάτη σεξισμό και στερεότυπα.
Να είσαστε σίγουροι πως αν γινόταν αυτό σε μια
ούτω καλούμενη ανεπτυγμένη χώρα του εξωτερικού τώρα θα τους είχαν πάρει και τα σώβρακα στις

μηνύσεις. Εδώ φαίνεται πως είμαστε ένα κράτος
και μια κοινωνία ανοχής και αυτό δεν έγινε τυχαία.
Εκπαιδευτήκαμε με παραδείγματα όπως αυτό.
Προσπάθησα να το καταγγείλω στο Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο αλλά έπρεπε να συμπληρώσω
μια τεράστια φόρμα με τα στοιχεία μου και διερωτώμαι, γιατί ένα κοινωνικό έγκλημα, ένας βιασμός
κατά εξακολούθηση χρειάζεται επώνυμη καταγγελία για να διερευνηθεί; Γιατί, μη γελιέστε, αυτή η
διαφήμιση είναι κοινωνικός βιασμός. Βιάζει τους
αποδέκτες, δημιουργεί σεξιστικούς θύτες και προδικασμένα θύματα. Μας διδάσκει πως για να είναι
μια γυναίκα κοινωνικά αποδεκτή, πρέπει να είναι
με τα κοινωνικά πρότυπα «όμορφη» αλλιώς «λιθοβολείται» με βλέμματα αηδίας. Προσοχή λοιπόν
«άσχημες» και «χοντρές» μη πηγαίνετε στις παραλίες γιατί άμα πνιγείτε ούτε ο ναυαγοσώστης δεν
πρόκειται να σας σώσει.
Απορώ
Απ
που κανείς δεν
είπε
είπ κουβέντα. Πού είναι
έστω
έσ
μια εκπρόσωπος
το
του
γυναικείου φύλου;
Που
Π είναι οι γυναίκες πολιτικοί
λι
μας; Όλοι «όμορφοι» είναι σε αυτή τη
φο
χώρα και θα με αφήσετε
χώ
εμ
εμένα τον «άσχημο» να
πνίγομαι;
Τόσο πολύ συπν
νη
νηθίσαμε
στους βιασμούς
μας
μα που τους θεωρούμε
φυσιολογικούς;
Μήπως
φυ
αυτή η εθελοτυφλία είναι σημάδι πως πρέπει να
εισάγουμε επειγόντως στα σχολεία μάθημα αποκωδικοποίησης των ΜΜΕ; Για να μην παίζουν με
τα μυαλά μας, για να μη μας κατευθύνουν τόσο εύκολα, για να κολυμπάμε και όχι να πνιγόμαστε σε
έναν άσχημο εικονικό κόσμο.

Δημήτρης Βυθός
Social Advocacy & Media Education

Αποτέλεσμα

Μπήκε στο ράφι ο Επίτροπος
Χρηματοοικονομικών Διαφορών
Για τον Νόμο που προνοεί την ίδρυση και λειτουργία του θεσμού του
Επιτρόπου Εξώδικης Επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών μεταξύ
καταναλωτών και χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων, δηλαδή τραπεζών
και ασφαλιστικών εταιρειών, γράψαμε στο τεύχος μας αρ. 23, Δεκεμβρίου 2010 – Ιανουαρίου 2011.
Ο Νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός και έχει σκοπό να προστατεύσει
τους καταναλωτές από τυχόν αδικίες ή/και τάσεις και πράξεις εκμετάλλευσης, καθώς και της σχετικά γρήγορης αντιμετώπισης και επίλυσης
διαφορών που προκύπτουν από παράπονα και καταγγελίες των καταναλωτών.
Είναι γνωστό ότι ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε με καθυστέρηση ενός περίπου χρόνου από την περίοδο που, σαν κράτος μέλος της ΕΕ, είχαμε
υποχρέωση να τον ψηφίσουμε και να τον βάλουμε σε εφαρμογή.
Εμείς σαν ΠΕΚΠΟΙΖΩ, που είχαμε σαν μόνιμη διεκδίκηση τη δημιουργία
του θεσμού αυτού, ζητήσαμε σε όλα τα στάδια δημόσιας διαβούλευσης
αλλά και κατά την συζήτηση που έγινε ενώπιο της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Νομικών, όπως η πλήρης εφαρμογή του αρχίσει αμέσως και
χωρίς άλλη καθυστέρηση.
Πέρα από τη δική μας επιθυμία, αναμέναμε πως, λόγο της καθυστέρησης με την οποία πέρασε η σχετική νομοθεσία, ο διορισμός του Επιτρόπου και του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από τον νόμο,
θα ετύγχανε της κατάλληλης επίσπευσης.
Δυστυχώς αντί της επίσπευσης, παρατηρούμε από πλευράς των αρμοδίων, μια αδιαφορία και μια απεμπόληση ευθύνης τόσο απέναντι στον
κύπριο καταναλωτή όσο και απέναντι στην ΕΕ, με αποτέλεσμα να μην
έχει ακόμα διοριστεί έστω και ο Επίτροπος και γενικά ο σχετικός νόμος
να έχει τοποθετηθεί στο ράφι και ο χρόνος εφαρμογής του να παραμένει
άγνωστος.
Εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε πως οι αρμόδιοι έχουν άμεση ευθύνη και υποχρέωση να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη εφαρμογή της
νομοθεσίας και θα συνεχίσουμε το ζητούμε με κάθε τρόπο. Προειδοποιούμε δε ότι, αν δεν δούμε σύντομα τους αρμόδίους να προβαίνουν σε
ενέργειες προς την κατεύθυνση εφαρμογής του νόμου, θα προχωρήσουμε σε καταγγελία στην ΕΕ.
Καλούμε λοιπόν τους αρμοδίους, να λάβουν σοβαρά υπόψη τους πως,
η οργάνωση μας από τη μια δεν θα διστάσει να καταγγείλει και από την
άλλη δεν θα δεχθεί, τυχόν πρόστιμα που θα μας επιβληθούν από την
ΕΕ λόγω της καθυστέρησης, να τα μετακυλήσουν, όπως συνήθως και
με την μεγαλύτερη ευκολία γίνεται, στους ώμους των πολιτών – καταναλωτών.
Τέλος θα θέλαμε να καλέσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο της δημοκρατίας
και το Υπουργικό Συμβούλιο να δείξουν πως, όταν μιλούν για προστασία των καταναλωτών, το εννοούν και να προχωρήσουν άμεσα με το
διορισμό του Επιτρόπου και του Διοικητικού Συμβουλίου, για να προχωρήσουν αυτοί με τη σειρά τους στις αναγκαίες ενέργειες άμεσης λειτουργίας του Θεσμού.
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Κατάγγειλέ τους!

Η στήλη “Κατάγγειλέ τους!” αποτελεί βήμα έκφρασης για τους αναγνώστες,
αλλά και ευρύτερα τους καταναλωτές. Ο κάθε ενεργός πολίτης - καταναλωτής,
έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει δημοσίως, κακώς έχοντα που έχουν περιέλθει
στην αντίληψή του. Με στόχο διττό: Από τη μια για να χειριστεί τα θέματα αυτά
και η Ένωση καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και από την άλλη για γίνουν
ευρύτερα γνωστά, ώστε, άλλοι καταναλωτές να προστατευθούν από τυχόν επιτήδειους.
Διότι οι καταναλωτές έχουν ισχύ και η ισχύς τους αυτή, έγγειται κυρίως στην ενημέρωση.
Κατάγηγειλέ τους, λοιπόν, φίλε καταναλωτή! Μην τους επιτρέψεις ποτέ να επαναπαυθούν
στην σκέψη ότι μπορούν να σε ξεγελάσουν χωρίς συνέπειες... Κατάγγειλέ τους!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ PROSAFE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΡΕΣ

Επικίνδυνοι υπερμεγέθεις (king size) αναπτήρες
Τον Ιανουάριο του 2010, ο οργανισμός PROSAFE μαζί 13 κράτη μέλη, ξεκίνησαν
ένα κοινό πρόγραμμα εργασίας που έχει απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει ότι όλοι οι
αναπτήρες που τοποθετούνται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλείς. Στο πρόγραμμα αυτό, συμμετέχει και η Κύπρος με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, έχουν παρατηρήσει ότι στην αγορά κυκλοφορούν
μερικά μοντέλα αναπτήρων υπερβολικά μεγάλων σε μέγεθος. Τέτοιοι αναπτήρες
πωλούνται συνήθως ως «Αναπτήρες XXL», «Αναπτήρες King Size», «Αναπτήρες
Jumbo» ή με άλλες παρόμοιες ονομασίες. Έχουν σχήμα
κανονικού αναπτήρα για τσιγάρα μόνο που το μέγεθος
το
τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.
Το πρόγραμμα έχει παρατηρήσει ότι στις πλείστες των
περιπτώσεων, οι αναπτήρες αυτοί δεν συμμορφώνονται
πε
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και θέλει να υπογραμμίσει τα εξής:
γρ
• Οι αναπτήρες αυτοί θεωρούνται αναπτήρες για τσιγάρα.
Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να συμμορφώνονται με το περί
Γι
της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Διάθεση στην
τη
Αγορά Αναπτήρων Ασφαλή για τα Παιδιά και ΑπαγόρευΑγ
ση της Διάθεσης Φαντεζί Αναπτήρων) Διάταγμα του 2010
για την περίπτωση της Κύπρου.
γι
Αυτό προϋποθέτει ότι:
Αυ
• Οι αναπτήρες πρέπει να είναι ασφαλείς και να συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφάλειας EN ISO 9994.
φώ
• Πρέπει να φέρουν μηχανισμό ασφαλείας για τα παιδιά
και να συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφάλειας EN
κα
13869.
13
• Τέτοιοι αναπτήρες, ακόμη και αν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 10cm, δεν μπορούν να θεωρηθούν αναπτήρες χρησιμότητας λόγω της προβλεπόμενης χρήσης τους. Οι αναπτήρες τσιγάρων και οι αναπτήρες χρησιμότητας,
διακρίνονται μόνο βάσει της προβλεπόμενης χρήσης τους και όχι από το μέγεθος
τους:
• Η προβλεπόμενη χρήση των αναπτήρων τσιγάρων είναι το άναμμα τσιγάρων, πούρων, πίπας κλπ.
• Η προβλεπόμενη χρήση των αναπτήρων χρησιμότητας είναι το άναμμα μπάρμπεκιου, κεριών, τζακιών κλπ.
Τέλος, αναφέρεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων αναπτήρων στην αγορά
που δεν πληρούν τα προαναφερθέντα, θα αποσύρονται αμέσως.

Επικοινωνία με την Υπηρεσία
Για παράπονα, καταγγελίες και περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε:
▪ Γραμμή Καταναλωτή 1429
▪ Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσίας 22867232
▪ Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
▪ Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
▪ Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804610

γ
Υγεία & ασφάλεια του καταναλωτή
για

ς
Δημοσίευση
μη

ασφαλή

της

Ε.Ε.

προϊόντα
Κ
Κατηγορία:
Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Φορτιστής ταξιδίου
Π
Εμπορική επωνυμία: Enjoy
Ε
Τύποι/Αριθμόι μοντέλου: Type:
Τ
TCNOK12 και TCSAM10S
T
Χώρα προέλευσης: Ταϊβάν
Χ
Κοινοποιούσα χώρα: Φινλανδία
Κ

Συνδυασμός μπρελόκ
με φωτεινή πηγή λέιζερ, άγνωστης μάρκας, με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία
Κ
Κίνδυνος
Κ
βλάβης στην
όραση
ό
από την υψηλή
ακτινοβολία
α
που εκπέμ
μπει
φωτεινή πηγή λέιζερ.
ιζ
Γνωστοποιήθηκε
στο
σύστημα από την
σ
Κ
Κύπρο.
Εντοπίστηκαν
αποσύ
στο κατάστημα Sea view και αποσύρθηκαν
από την αγορά
έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.
Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Βραστήρας νερού
Εμπορική επωνυμία: YONG HENG
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: GB 04706.1- 1998
Barcode: 6949579000056
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Ρουμανία

!

Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές
Προϊόν: Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή
(Electric shaver)
Εμπορική επωνυμία: Target
Τύπος/Αριθμός μοντέλου: RSCW7700
EAN 6 945378 800248
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κοινοποιούσα χώρα: Λουξεμβούργο
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία

Περισσότερες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

ΑΠΡΙΛΗΣ - ΜΑΗΣ 2011

ποιότητα ζωής

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κιν
Κινητό
τηλέφωνο. 365 φορές πάνω από το όριο!
Συνήθως η ημέρα μας αρχίζει μ’ ένα τηλεφώνημα. Σύμφωνα με τα διεθνή όρια ασφαλείας, η ακτινοβολία δεν
Σ
πρέπει να ξεπερνά τα 5 με 6 μιλιβάτ/ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο οικιακός μετρητής έδειξε 1.827(!) μιλιβάτ
-365 φορές πάνω από το όριο -τη στιγμή που το τηλέφωνο καλούσε, όπως και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας! Να σημειώσουμε ότι στη δική μας μέτρηση η απόσταση μετρητή - κινητού ήταν περίπου 10
εκατοστά, ενώ όταν συνομιλούμε χωρίς hands free, το κινητό εφάπτεται στο κεφάλι και η απόσταση.
μηδενίζεται. Oταν το κινητό φορτίζει, η μέτρηση κυμαίνεται σε φυσιολογικά όρια, ωστόσο οι ειδικοί
συμβουλεύουν να μη φορτίζουμε το κινητό δίπλα στο κεφάλι μας. Σε κλειστούς, μικρούς χώρους,
όπως το ασανσέρ, το αυτοκίνητο ή τα τούνελ των αυτοκινητοδρόμων, η ακτινοβολία αυξάνεται,
καθώς το κινητό προσπαθεί πιο έντονα να «πιάσει» σήμα.

Μετρήσαμε τις συσκευές που συνήθως χρησιμοποιούμε σε μια ημέρα. Η
μέτρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του ερευνητή του «Δημόκριτου»,
κ. Δημήτρη Κοσμόπουλου στο σπίτι μιας τετραμελούς οικογένειας. Το όριο
ασφαλείας που θέτουν οι περισσότεροι ερευνητές αλλά και οι κατασκευαστές
των μετρητών είναι τα 5,8 μιλιβάτ/τ.μ. εφόσον η έκθεσή μας στην ακτινοβολία είναι διαρκής. Οι εθελοντές μας, ένα νεαρό ζευγάρι με δύο παιδιά 3 και
5 ετών, παρακολούθησαν με περιέργεια και αγωνία το πείραμα και πριν φύγουμε, τα ασύρματα τηλέφωνα είχαν εξαφανιστεί, ο πομπός του ασύρματου
Ιντερνετ είχε μπει στην αποθήκη και η οικοδέσποινα θα αγόραζε επειγόντως
hands free! Να λοιπόν η «ακτινογραφία» μιας συνηθισμένης μέρας.

Κίνηση προστασίας
δικαιωμάτων των πεζών
Ο αριθμός των νεκρών από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα παρουσίασε μείωση από 75 το 2009 στους 60 το
2010. Αντίθετα οι θάνατοι πεζών που συνέβηκαν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα από 9 το 2009 αυξήθηκε
στους 13 το 2010. Η ανησυχητική αύξηση του ποσοστού των θανάτων πεζών καθιστά επιτακτική την ανάγκη
λήψης προληπτικών μέτρων.
Αναλύοντας τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, βλέπουμε
ότι το 2010 είχαμε 8 θανάτους πεζών που προσπάθησαν να διασταυρώσουν, τρεις καθώς βρίσκονταν πάνω
σε πεζοδρόμια ή νησίδα και δύο καθώς περπατούσαν σε
δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε
ότι το 2009 είχαμε ένα θάνατο και 13 σοβαρά τραυματίες
και 11 σοβαρά τραυματίες το 2010 πάνω σε διαβάσεις
πεζών.
Πέραν από τα στατιστικά, είναι σε όλους μας ορατά τα
προβλήματα στην υποδομή, με πιο σοβαρά την ανυπαρξία πεζοδρομίων σε πολλούς δρόμους ή την κατάληψή
τους από αυτοκίνητα και άλλα εμπόδια καθώς και την
απουσία ικανοποιητικού αριθμού ασφαλών διασταυρώσεων. Αν σε αυτά προσθέσουμε την έλλειψη οδικής συνείδησης και την ανεύθυνη συμπεριφορά αρκετών οδηγών, τότε διαγράφεται ζοφερό το τοπίο μέσα στο οποίο
διακινούνται οι πεζοί στον τόπο μας.
Μια ομάδα πολιτών με ιδιαίτερη ευαισθησία στα πιο
πάνω θέματα αποφασίσαμε την ίδρυση της Κίνησης
Προστασίας Δικαιωμάτων πεζών. Οι σκοποί της κίνησης
είναι:
1. Η ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και η
ανάπτυξη της συνείδησης για σεβασμό των δικαιωμάτων
των πεζών.
2. Η επισήμανση και η υπόδειξη, προς τις αρμόδιες αρχές, αλλοιώσεων και παρεμβάσεων που θέτουν σε
κίνδυνο τα δικαιώματα των πεζών.
3. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και
νομικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα
4. Η στήριξη και η παρέμβαση προς τους φορείς του δημοσίου τομέα στο σχεδιασμό νομοθετικών πρωτοβουλιών και την υλοποίηση μέτρων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των πεζών.
5. Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, η συμμετοχή σε προγράμματα Κυπριακά ή διεθνή που έχουν σχέση με την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
α) Αριθμός Πεζών που ενέχονται σε τροχαία δυστυχήματα
Θύματα
Νεκροί
Σοβαρά
Ελαφρά
Ολικό

2009
9
112
88
209

2010
13
100
105
218

β) Πίνακας θυμάτων (νεκροί και σοβαρά τραυματίες) που αφορά πεζούς ανάλογα με την ενέργεια τους στο δρόμο κατά την
ώρα του δυστυχήματος
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΖΟΥ

2009
ΝΕΚΡΟΙ
Διασταύρωνε από δεξιά καλυπτόμενος από σταματημένο όχημα
0
Διασταύρωνε από δεξιά μη καλυπτόμενος από σταματημένο όχημα
5
Διασταύρωνε από δεξιά καλυπτόμενος από κινούμενο όχημα
0
Διασταύρωνε από αριστερά καλυπτόμενος από σταματημένο όχημα
0
Διασταύρωνε από αριστερά μη καλυπτόμενος από σταματημένο όχημα 0
Διασταύρωνε από αριστερά καλυπτόμενος από κινούμενο όχημα
0
Διασταύρωνε σε διάβαση πεζών
1
1
Βάδιζε στο δρόμο - με πρόσωπο στην τροχαία - χωρίς πεζοδρόμιο
βάδιζε στο δρόμο - με πρόσωπο στην τροχαία - με πεζοδρόμιο
0
Βάδιζε στο δρόμο - με πλάτη στην τροχαία - χωρίς πεζοδρόμιο
0
Βάδιζε στο δρόμο - με πλάτη στην τροχαία - με πεζοδρόμιο
0
Στεκόταν η έπαιζε μέσα στο δρόμο
0
Εκτός δρόμου - πεζοδρόμιο, νησίδα κλπ.
1
Άλλη ενέργεια μέσα στο δρόμο
1
ΟΛΙΚΟ
9

ΣΟΒΑΡΑ
23
30
3
1
2
0
13
3
4
4
2
8
14
5
112

2010
ΝΕΚΡΟΙ
0
3
0
0
5
0
0
0
0
2
0
0
3
0
13

Συνολικός αριθμός για το 2009: 71 νεκροί και 641 σοβαρά τραυματισμένοι
Συνολικός αριθμός για το 2010: 60 νεκροί και 586 σοβαρά τραυματισμένοι
γ) Αριθμός νεκρών που ενέχονται σε τροχαία δυστυχήματα:
Θύματα
Νεκροί
Σοβαρά

2009
9
112

Ποσοστό
12,68%
17,47%

2010
13
100

21,64%
17,06%
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Γιάννα Ιωαννίδου

ΣΟΒΑΡΑ
3
29
3
5
15
2
11
1
1
1
3
5
8
13
100

Ασύρματο δίκτυο Ιντερνετ (router)
Μην ξεχνάτε να το κλείνετε!
Η ελευθερία που μας προσφέρει η
ασύρματη τεχνολογία είναι πολύ σημαντική, ενώ το γεγονός ότι αποφεύγουμε
τα ενοχλητικά καλώδια την κάνει ακόμη
πιο δημοφιλή. Το απαραίτητο router
τοποθετείται τις περισσότερες φορές στο γραφείο ή σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο υπάρχει υποδοχή τηλεφώνου, συχνά δίπλα στον καναπέ, όπου περνάμε τη μισή ημέρα, ή ακόμα χειρότερα στην κρεβατοκάμαρα. Στο σπίτι,
όπου έγινε η μέτρηση, το router είναι τοποθετημένο σ’ ένα ντουλάπι δίπλα
στο κρεβάτι. Η μέτρηση έδειξε 15,20 μιλιβάτ, τριπλάσια από το όριο, σε
απόσταση 10 εκατοστών, ενώ δίπλα στην κεραία η ακτινοβολία άγγιξε τα
578 μιλιβάτ (100 φορές μεγαλύτερη του ορίου)! Υπολογίστε ότι αυτό το ποσό
εκπέμπεται συνεχώς, όσο το router παραμένει αναμμένο - ακόμη κι όταν δεν
χρησιμοποιείτε το Ιντερνετ. Αρα, μπορεί η ακτινοβολία να είναι μικρότερη του
κινητού π.χ., όμως τη λαμβάνετε συνεχώς.

Ασύρματος back server. Μακριά του όσο λειτουργεί
Πρόκειται για ένα σκληρό δίσκο, ο οποίος συνδέεται ασύρματα με τον υπολογιστή μας και κάνει backup στα πολύτιμα αρχεία μας. Η θέση του συνήθως
είναι πάνω στο γραφείο μας, αλλά στο σπίτι όπου έγινε η μέτρηση οι οικοδεσπότες τον είχαν τοποθετήσει κάτω από το κρεβάτι τους. Και οι δύο αυτές
θέσεις είναι ακατάλληλες, αφού η μέτρηση έδειξε 15,20 μιλιβάτ, τρεις φορές
πάνω από το όριο. Η συσκευή εκπέμπει ακτινοβολία φυσικά την
ώρα που λειτουργεί, λαμβάνοντας ασύρματα και αποθηκεύοντας τα αρχεία σας. Την ώρα που αυτό συμβαίνει, καλό είναι
να είστε μακριά από τη συσκευή. Οταν την έχετε κλειστή,
μπορείτε να την τοποθετείτε οπουδήποτε θέλετε.

Φούρνος μικροκυμάτων. Από μακριά κι αγαπημένοι
Μεσημέρι έφτασε, ώρα για φαγητό. Από τις πλέον δημοφιλείς οικιακές συσκευές στις σύγχρονες κουζίνες είναι ο φούρνος μικροκυμάτων, που προσφέρει ευκολία και χρόνο. Συχνά μάλιστα δεν τον χρησιμοποιούμε μόνο για
να ζεστάνουμε για λίγο το φαγητό μας, αλλά για
πολύ περισσότερη ώρα, προκειμένου να ξεπαγώσουμε τρόφιμα, να ψήσουμε ή να ζεστάνουμε νερό.
Ειδικά δε τα τελευταία χρόνια, στις καινούργιες κουζίνες, η θέση του βρίσκεται περίπου στο ύψος του
κεφαλιού και συνήθως όση ώρα λειτουργεί στεκόμαστε μπροστά του σε μικρή απόσταση. Η μέτρησή μας έδειξε 11,53 μιλιβάτ, διπλάσια του ορίου,
σε μια απόσταση 20 - 30 εκατοστών. Εν ολίγοις: αφήστε τον να δουλεύει
μόνος του, όση ώρα λειτουργεί καλό είναι να απομακρύνεστε, και εσείς και
κυρίως τα μικρά παιδιά. Αυξημένη σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια είναι η
ακτινοβολία που εκπέμπει και ο συμβατικός φούρνος όταν λειτουργεί, οπότε
καλό είναι και σε αυτή την περίπτωση να κάνετε το ίδιο.

Ενδοεπικοινωνία Baby Phone. Χαμηλή ακτινοβολία, αλλά όχι για παιδιά
Την πολύ χρήσιμη αυτή συσκευή οι γονείς την χρησιμοποιούν σε καθημερινή
βάση, κυρίως το βράδυ, όταν το μωρό ή το παιδί κοιμάται. Πολλοί δε, για
να είναι σίγουροι ότι θα ακούσουν και τον παραμικρό θόρυβο που θα κάνει
το παιδί, το τοποθετούν ακόμα και μέσα στο κρεβατάκι ή την κούνια του.
Η μέτρηση δίπλα στην κεραία έδειξε 3,20 μιλιβάτ, κάτω του ορίου, ενώ σε
απόσταση 20 εκατοστών η ακτινοβολία έπεσε κάτω από το μηδέν. Ωστόσο,
τα παιδιά και ειδικά τα βρέφη είναι πολύ ευαίσθητα
ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Καλό
είναι λοιπόν να το τοποθετείτε σε μια απόσταση μεγαλύτερη του μέτρου. Αλλωστε, οι συσκευές αυτές
είναι υπερβολικά ευαίσθητες και πιάνουν και από
μεγαλύτερη απόσταση τους ήχους.

Ασύρματο τηλέφωνο. Η ύπουλη ακτινοβολία
Στα περισσότερα σπίτια η θέση του ασύρματου τηλεφώνου είναι στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι, στο τραπεζάκι του καναπέ ή στο γραφείο, σε σημεία
δηλαδή στα οποία περνάμε πολλές ώρες της ημέρας και της νύχτας μας.
Ακόμα και όταν δεν μιλάμε όμως με το ασύρματο τηλέφωνο, η βάση του
εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία, και αυτό είναι το ύπουλο σε αυτή την περίπτωση. Η μέτρηση έδειξε 31,40 μιλιβάτ, πενταπλάσια του ορίου, δίπλα στη
βάση του τηλεφώνου. Οταν τοποθετήσαμε τον μετρητή στο μαξιλάρι,
στο σημείο δηλαδή που βρίσκεται το κεφάλι μας επί τουλάχιστον
οχτώ ώρες κάθε βράδυ, έδειξε 10,76 μιλιβάτ, νούμερο δύο φορές
πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να μην αγγίζει την τιμή του κινητού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αυτό
όμως εκπέμπει χωρίς καμιά διακοπή!
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Γιατί οι εκστρατείες αλλαγής κοινωνικής συμπεριφοράς αποτυχαίνουν
Ο γνωστός
ωστός κωμικός Χάρρυ Κλυνν είπε σε ένα από
αυτά τα σοφά του αστεία: «τι κακό και αυτό με τα
αυτοκινητιστικά
κινητιστικά δυστυχήματα. Αν τη βγάλουμε καθαρή ένα Σαββατοκύριακο στο επόμενο κάνουμε
τζάκποτ». Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια τα
τροχαία παραμένουν ένα άλυτο πρόβλημα με μια κοινωνία να αρνείται πεισματικά να αλλάξει την κατά τα
άλλα αυτοκτονική της συμπεριφορά. Πεισματικά επικίνδυνες
και παράλογες συμπεριφορές
όμως βλέπουμε σε ένα μακρύ
κατάλογο με ευαίσθητα θέματα
που περιλαμβάνει περιβάλλον,
οικογενειακή βία, ναρκωτικά,
ρατσισμό και βία στα γήπεδα
όπως αυτές με το μαχαίρωμα
του θεατή στο γήπεδο. Αυτά
τα γεγονότα δε ξεκίνησαν ως
κεραυνός εν αιθρία ούτε είναι
σημάδι των καιρών μας απλά δεν ασχολήθηκε κανείς
σοβαρά μαζί τους.
Τόσα χρόνια φτιάξαμε ένα προτεκτοράτο εγωιστικής
συμπεριφοράς λες και κάποιο Άρειο εθνικιστικό γονίδιο μας ξεχωρίζει ή μας απαλλάσσει από ότι κάνουμε
ή δεν κάνουμε. Στην πραγματικότητα όμως την κατάσταση αυτή την συντηρεί το ίδιο το κράτος, εν αγνοία
του φυσικά. Μα πως; Συνέχεια βλέπουμε βαρύγδουπες εκστρατείες κατά του καπνίσματος, για τις ζώνες,
για το περιβάλλον, εκστρατεία, εκστρατεία, εκστρατεία. Μόνο Σταυροφορίες που δεν τις είπαμε. Αυτές
λοιπόν οι «Σταυροφορίες» ανατίθενται – και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα – για επικοινωνία κατευθείαν σε
διαφημιστικές εταιρείες ή γενικά σε ανθρώπους των
ΜΜΕ. Το παράδοξο είναι πως ενώ οι διαφημιστικές
βλέπουν τα προϊόντα ως ανθρώπους όταν πρόκειται

για ανθρώπους τους βλέπουν ως προϊόντα.
Ετοιμάζουν μια βαρύγδουπη καμπάνια κατ’ αρχάς για
να ικανοποιήσουν την μισαλλοδοξία τους και ύστερα να δικαιολογήσουν τα λεφτά, που συνήθως είναι
αυτά είναι πολλά. Έτσι το προϊόν «άνθρωπος» έχει
ένα συγκεκριμένο lifespan (διάρκεια ζωής στο ράφι)
που είναι προδικασμένο να πεθάνει. Χωρίς καμιά
αξιολόγηση ο επόμενος που
θα αναλάβει την καμπάνια είναι
α
αναγκασμένος
και να την ξανασ
σκοτώσει.
Αλλά τι τους νοιάζει;
Τ δουλειά τους την έκαναν και
Τη
μ περισσό θράσος μοιράζουν
με
μ
μεταξύ
τους ματωμένα εύσημα
κ βραβεία γιατί την ίδια στιγμή
και
ά
άνθρωποι
συνεχίζουν να πεθαίν
νουν,
να χάνουν την αξιοπρέπ
πειά
τους, να βιάζονται ψυχικά
κ
και
σωματικά. Άνθρωποι με
όνομα, η μητέρα μας, ο αδερφός μας, το παιδί μας,
εμείς οι ίδιοι!
Είναι προφανές λοιπόν πως κανείς από τους εμπλεκόμενους δε ρώτησε πώς τα έχουν καταφέρει οι άλλοι.
Πώς ας πούμε οι θερμόαιμοι ανεγκέφαλοι «ωραίοι
ως Άγγλοι» κατάφεραν να παρακολουθούν ειρηνικά
ποδόσφαιρο; Ίσως και να το βολεύει το κράτος αυτό
γιατί όσο υπάρχει «άρτος και θεάματα» ο κόσμος δεν
ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Γι’ αυτό

δε ρώτησαν και δεν έμαθαν το χρυσό κανόνα που
λέει πως για να επιτευχθεί ΜΟΝΙΜΗ αλλαγή κοινωνικής συμπεριφοράς πρέπει να γίνει οικειοθελώς. Δεν
εκβιάζουμε, δεν εκδικούμαστε, ούτε επαφιόμαστε σε
δημοσιοϋπαλληλίστικα τηλέφωνα και επιστημονικοφανές φυλλάδες. Με ανθρώπινο πρόσωπο σκύβουμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας που
θέλουμε να επηρεάσουμε και με σεβασμό, μιλώντας
στη γλώσσα που καταλαβαίνουν βοηθάμε, πάντα σε
συνεργασία μαζί τους, να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη μιας αλλαγής ενώ ταυτόχρονα νομοθετικές ρυθμίσεις διευκολύνουν το σκοπό αυτό.
Και επειδή αυτό προϋποθέτει τον εκπολιτισμό του
κράτους και των λειτουργών του τότε η μόνη λύση
είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα που να ασχολείται αποκλειστικά με ευαίσθητα θέματα. Η ομάδα θα
πρέπει να απαρτίζεται από κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, μάρκετινγκ, διαφημιστές και ανθρώπους
που σπούδασαν Αλλαγή Κοινωνικής Συμπεριφοράς.
Γιατί ναι, αυτό το μάθημα διδάσκεται χρόνια τώρα
σε πανεπιστήμια της Αμερικής, της Αγγλίας και της
Αυστραλίας και αυτές οι ομάδες λειτουργούν με επιτυχία σε πολλές χώρες. Μόνο τότε θα δούμε επιτυχημένες εκστρατείες που θα σώζουν ζωές. Εγώ νίπτω
τας χείρας μου αλλά δυστυχώς μέχρι τότε κόσμος θα
σκοτώνεται με ηθικό αυτουργό το κράτος. Έτσι απλά,
έτσι ωμά!

Δημήτρης Βυθός

Οι διπλωμάτες εξαιρούνται των νόμων

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών παρουσιάζει φωτογραφική μαρτυρία της
καταπάτησης της νομοθεσίας για τους χώρους στάθμευσης των αναπηρικών οχημάτων. Ο φωτογραφικός φακός φίλου του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
συνέλαβε διπλωματικό όχημα να σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που προορίζεται
ε
για τα αυτοκίνητα αναπήρων σε κεντρικό
γ
ξενοδοχείο στη Λευκωσία.
ξ
Δυστυχώς, η συνολική και χωρίς τιμωρία
Δ
παραβίαση
π
της νομοθεσίας για την προσ
στασία των δικαιωμάτων των αναπήρων
Αναφορικά
ά με το πιο πάνω
ά
θέ
θέμα παρατίθενται
ίθ
για ενημέρωσή
έ
ή
από τους ημεδαπούς, επιτρέπει και στους
α
σας τα πιο κάτω:
διπλωμάτες να κάνουν το ίδιο.
δ
Πότε επιτέλους θα αναλάβουν οι αρχές τις
Π
1. Η Ισπανική βουλή έγκρινε τον Δεκέμβριο του 2010 τον νέο
ευθύνες
ε
τους;
αντικαπνιστικό νόμο ο οποίος τροποποιεί τον προηγούμενο,

Νέος αντικαπνιστικός
νόμος στην Ισπανία

στον οποίο εύστοχα αναφέρεστε και ως «Ισπανικό μοντέλο»
νόμου. Ο νέος νόμος ή η τροποποίηση του προηγούμενου,
απαγορεύει το κάπνισμα σε όλους του κλειστούς δημόσιους
χώρους, όπως επίσης και σε ευαίσθητους ανοικτούς χώρους
όπως είναι σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς λεωφορείων, τρένων κ.ο.κ.
2. Το «υβριδικό» μοντέλο που είχε εφαρμοστεί στην Ισπανία
απέτυχε παταγωδώς και η αναφορά του ως αντικαπνιστικό
μέτρο μόνο αστεία μπορεί να χαρακτηριστεί. Κανένα σοβαρό
κράτος δεν μπορεί να μελετά την εφαρμογή τέτοιων αστείων
ρυθμίσεων που την ουσία αναιρούν την ουσία της νομοθεσίας
η οποία είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και συμφέροντος.
3. Η εφαρμογή του νέου νόμου στην Ισπανία είναι σχεδόν
καθολική (πλην μερικών μεμονωμένων εξαιρέσεων) και αγκαλιάστηκε από την κοινωνία, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για
μείωση κύκλου εργασιών καφεστιατορίων κλπ. Αντίθετα, οι
υπό αναφορά επιχειρήσεις έγιναν πλέον προσιτές σε πολίτες
και οικογένειες που αδυνατούσαν, για όλους τους γνωστούς
λόγους, να βρίσκονται στις επιβαρυμένες με καπνό συνθήκες
που επικρατούσαν μέχρι πρόσφατα.
4. Οι ποινές που προβλέπονται είναι αποτρεπτικές αφού για
επιχειρήσεις προνοείται μεταξύ άλλων η αφαίρεση άδειας λειτουργίας, πρόστιμο μέχρι και 200 000 ευρώ, ποινή φυλάκισης
κ.ο.κ.
5. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι οι τοπικές και κρατικές
Αρχές προβαίνουν σε συνεχείς ελέγχους για τήρηση του νόμου
και καταγγελία των παρανομούντων.
6. Η είδηση για τη ψήφιση του νέου νόμου κοινοποιήθηκε από
την Πρεσβεία στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας στις
23/12/2010.
Ως πολίτης και λειτουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη δράση και πρωτοβουλίες σας για το
κοινό καλό και δημόσια υγεία.

Σάββας Βλαδιμήρου
(πρεσβεία Κύπρου στη Μαδρίτη

ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ”
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΟ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΧΟΛΙΑ. (Ποιότητα Ζωής)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απόψεις για το περί ξεπουλημάτων νομοσχέδιο
Επιστολή της ΠΕΚΠΟΙΖΩ
προς την γενική διευθύντρια
του υπουργείου Εμπορίου, κα Ζέτα Αιμλιανίδου
Οι απόψεις της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής είναι οι ακόλουθες:
1. Η νομοθεσία είναι αναγκαία γιατί βοηθά τους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε περιόδους δύσκολες και
κρίσης, όπως αυτή που περνούμε τα τελευταία χρόνια, να προγραμματίσουν επωφελώς τις αγορές
τους, γνωρίζοντας τις περιόδους ξεπουλημάτων.
2. Η νομοθεσία όμως είναι χρήσιμη και μπορεί να είναι αποτελεσματική και επωφελής για τους καταναλωτές αν εφαρμόζεται πιστά, κυρίως ως προς τους ελέγχους που πρέπει η αρμόδια αρχή να κάνει και
επίσης ως προς τις καταγγελίες και την επιβολή των τιμαριωτικών μέτρων που αυτή προνοεί.
3. Δυστυχώς η εμπειρία δείχνει πως, για δικούς της λόγους, η αρμόδια αρχή είτε δεν έχει, είτε δεν
δείχνει στην πράξη πως έχει είτε δεν μπορεί να δείξει την απαραίτητη βούληση να εφαρμόσει, όχι μόνο
αυτή, αλλά και μια σειρά άλλες νομοθεσίες, να επιβάλει πρόστιμα και άλλες τιμωρίες που προνοούνται
από αυτές και να προστατεύσει τους καταναλωτές.
4. Η γκάμα των προϊόντων πρέπει να διευρυνθεί και να περιλάβει προϊόντα πέρα από της ένδυσης και
υπόδησης, προϊόντα τεχνολογίας, εργαλεία, παιχνίδια, μικροέπιπλα κλπ
5. Οι περίοδοι πρέπει επίσης να αυξηθούν, για παράδειγμα πριν από τα Χριστούγεννα και μετά, πριν
από το Πάσχα και μετά, πριν από το δεκαπενταύγουστο και μετά.
6. Μεμονωμένα οι εταιρείες τεχνολογικών και οικιακών προϊόντων να έχουν τη δυνατότητα, μια φορά
τον χρόνο, να κάνουν ξεπουλήματα για συγκεκριμένα προϊόντα.
Περισσότερα και αναλυτικότερα θα μπορέσουμε να εκφράσουμε κατά τη σχετική συζήτηση που θα γίνει
στη βουλή.

Για το ΔΣ της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής,
Δρ. Λούκας Αριστοδήμου, Πρόεδρος
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(έναυσμα εκπομπή ΡΙΚ 20/12/2010, παρόντες: καρεκλοκένταυροι πολιτείας και αστυνομίας και ειδικοί επιστήμονες)
Οι ειδικοί επιστήμονες λένε ότι η κακή οδήγηση είναι θέμα συμπεριφοράς του Κυπρίου οδηγού που
χρειάζεται μια πολυθεματική ομάδα επιστημόνων
συμπεριλαμβανόμενων ψυχολόγων για την ανάλυση και γιατρειά του φαινομένου.
Η αστυνομία που δεν συμπεριλαμβάνεται στους ειδικούς επιστήμονες, και δικαιολογημένα γιατί έχει
υιοθετήσει επί πολλά χρόνια την εύκολη απάντηση
κοροϊδεύοντας τους πάντες: άσχετα αν αυτό αλλά
αναποτελεσματική λύση που τους προσφέρει τα
ακόλουθα:
• Έξυπνα έχει αναγάγει την αιτία κάθε δυστυχήματος στην ταχύτητα.
1. Δεν χρειάζεται να εμβαθύνουν οι αστυνομικοί της περισσότερο, είτε φυγοπονώντας
ή σπαταλώντας από τον πολύτιμο χρόνο τους(!), για να βρουν τυχόν άλλους
λόγους για τους οποίους έγινε το ατύχημα.
2. Κλείνουν και οι υποθέσεις και πιο
εύκολα και πιο γρήγορα, κατ’ εντολή του
αρχηγού (δυο περιπτωσεις).
3. Χρησιμοποιεί επί πολλά χρόνια το αποτυχημένο σύνθημα «η ταχύτητα σκοτώνει»
και το έχει εμπεδώσει στο μυαλό όλων των κυπρίων μέσω πολυέξοδης τηλεοπτικής και άλλης διαφήμισης
4. Οι συγγενείς πλέον δεν απαιτούν να έχουν την
πραγματική αιτία του δυστυχήματος από την αστυνομία.
Έξυπνα λοιπόν χρησιμοποιεί τους αστυνομικούς που κρυμμένοι πίσω από στροφές,
θάμνους και ταμπέλες σημαδεύουν πανεύκολα με πιστόλια-ραντάρ…
• παγιδεύοντας ξεδιάντροπα αμέριμνους τους οδηγούς
• από τους οποίους αποσπά τεράστια ποσά κάθε
χρόνο
• Τα ποσά αυτά δεν έφεραν κανένα από τους σκοτωμένους πίσω στην ζωή
• Έτσι λοιπόν είναι ένα εντελώς αναποτελεσματικό
μέτρο όσον αφορά την πρόληψη ατυχημάτων
• σωστά θεωρείται από όλο τον κόσμο μόνο άλλο
ένα φοροεισπρακτικό μέσο.
Να θεωρήσει λοιπόν η πολύξερη αστυνομία τα ακόλουθα:
• Απαριθμώντας όλα τα τροχαία για τα οποία αποφάνθηκε ότι η ταχύτητα ήταν η αιτία του τραυματισμού ή θανάτου
• Να παρουσιάσει πόσοι από τους αναμεμιγμένους
οδηγούς είχαν πιαστεί με το ραντάρ για υπερβολική

ταχύτητα πριν το δυστύχημα και πόσες φορές.
(Στην Γερμανία υπάρχουν δρόμοι χωρίς όριο
ταχύτητας και τα δυστυχήματα ανά 100,000 είναι λιγότερα από ότι στην Κύπρο. Δεν είναι η
ταχύτητα που σκοτώνει αλλά είναι η κακή οδήγηση, κ. Δημητρίου)
Γιατί συνεχίζουν να σκοτώνονται οι κύπριοι οδηγοί;
Διότι οι καρεκλοκένταυροι της πολιτείας έκαναν
λάθος όταν ανάθεσαν στην αστυνομία να φόροεισπράττει από πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων.
Οι καρεκλοκένταυροι της πολιτείας αλλά και της
αστυνομίας φταίνε για τους σκοτωμένους από τα
τροχαία διότι δεν έχουν πάρει προληπτικά κανένα αποτελεσματικό μέτρο αλλά προτίμησαν να εισπράττουν τα πρόστιμα. Έτσι
επιτρέπεται αμέσως στους κακούς οδηγούς να κυκλοφορούν πάλι ελεύθεροι με
τα αυτοκίνητα τους στους δρόμους αποτελώντας κίνδυνο για τους εαυτούς τους
και τους άλλους.
Ποιος παραιτήθηκε ή εκδιώχτηκε
από την θέση του ένεκα αναποτελεσματικότητας;
Θέλουν να αποδείξουν ότι η Αστυνομία δεν έχει
μετατραπεί σε φοροεισπράκτορα; Γιατί αντί να
παίρνουν λεφτά από τους τροχαίους παραβάτες
δεν παίρνουν:
• Άδεια οδήγησης για περίοδο ανάλογα με τροχαίο
αδίκημα
• Κλείδωμα αυτοκινήτου για περίοδο ανάλογα με
τροχαίο αδίκημα
Θα θεωρούσατε πως τα πιο κάτω τροχαία
αδικήματα δικαιολογούν αφαίρεση άδειας
και κλείδωμα αυτοκίνητου: (ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
1. παραβίαση του κόκκινου
2. παραβίαση διάβασης πεζών (zebra crossing)
3. παραβίαση διάβασης πεζών (pelican crossing)
4. παραβίαση προτεραιότητας ΣΤΟΠ
5. ταχύτητα 75κμ σε περιοχή 65κμ
6. ταχύτητα 140κμ σε περιοχή 100κμ
7. λανθασμένη χρήση JUNCTION BOX σε είσοδο/
έξοδο πυροσβεστικής/νοσοκομείου
8. στάθμευση στο πεζοδρόμιο
9. επαναστροφή
10. ακατάλληλο αυτοκίνητο
• χωρίς φώτα
• χωρίς αριθμό
• με μαύρα τζάμια
• με τροχούς που προεξέχουν του αμαξώματος
• με προφυλακτήρες ζώων (BULL BARS)

21/12/2010. Δυστύχημα στα Λύμπια. Η
αστυνομία αμέσως έφταιξε τον σκοτωμένο οδηγό
που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Βλέπετε, έκαναν την δουλειά τους!
Ίσως όμως να ήταν τώρα ζωντανός αν:
• ο εγκαταλειμμένος σκύλος δεν πεταγόταν μπροστά του στα τρία μέτρα
• το αυτοκίνητο δεν παρουσίασε κάποια βλάβη
• δεν έκλεισε τα μάτια του από κούραση και νύστα
κοντά στην στροφή – ποιες είναι οι αιτίες – πιθανά
προβλήματα υγείας;
• Δεν έπαιρνε τα μάτια του από τον δρόμο, στιγμιαία, για να κοιτάξει κάπου αλλού πριν από την
στροφή;
• Ας μη ξεχνάμε ότι με ταχύτητα 100κμ/ωρ, το αυτοκίνητο προχωρεί 28 μέτρα σε κάθε δευτερόλεπτο!
• Η κρίση του δεν επηρεάστηκε μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο
16/07/2010. Δυστύχημα στην Αγία Νάπα.
Σοβαρός τραυματισμός πεζής από «γουρούνα».
Αυτά τα επικίνδυνα για τους πεζούς οχήματα ακόμα
κυκλοφορούν στους δρόμους και όλοι τα βλέπουν.
Η αστυνομία μόνο δεν τα βλέπει! Αυτά τα οχήματα φτιάχτηκαν να χρησιμοποιούνται σε δασικές και
αγροτικές περιοχές και όχι μέσα στις πόλεις.

Γιώργος Διονάς
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών
και Ποιότητας Ζωής

Νέο πρότυπο για την ασφάλεια των τσιγάρων

Απαιτήσεις ασφάλειας
για μείωση των πυρκαγιών

Τα τσιγάρα ως γνωστό είναι επικίνδυνα προϊόντα αφού όταν πεταχτούν απρόσεκτα ή αφεθούν
αφύλακτα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές με όλες τις δραματικές συνέπειες που συνεπάγονται, όπως υλικές
κές ζημιές, τραυματισμούς ή και θανάτους. Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1000 άτομα πεθαίνουν κάθε έτος από φωτιές που προκαλούνται από τσιγάρα.
Για αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CEN), τη δημιουργία
προτύπου για τις απαιτήσεις ασφαλείας που πρέπει να διέπουν τα τσιγάρα. Η κατασκευή των τσιγάρων σύμφωνα
με αυτό το πρότυπο αναμένεται να μειώσει αισθητά τους
προαναφερθείς κινδύνους, αφού θα έχουν τη δυνατότητα
να σβήνουν από μόνα τους, μέχρι σε ένα ορισμένο βαθμό.
Το εν λόγω πρότυπο αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Νοεμβρίου 2011
και θα σημάνει την έναρξη εφαρμογής του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ως εκ τούτου, από τις 17 Νοεμβρίου 2011 και έπειτα τα τσιγάρα που
εισάγονται στην κοινοτική αγορά ή κατασκευάζονται στην ΕΕ καθώς επίσης
αυτά που θα είναι διαθέσιμα στην αγορά θα πρέπει να συμμορφώνονται

πρότυ
με το πρότυπο.
Όσα τσιγάρα δε
συμμορφώνον
συμμορφώνονται
με το πρότυπο
θα αποσύρον
αποσύρονται από την αγορά.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταν
Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η α
αρμόδια αρχή για την
εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων
του 2004 έως 2010, προχώρησε ήδη σε ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων στη εμπορία των τσιγάρων (κατασκευαστές,
εισαγωγείς από τρίτες χώρες και προμηθευτές από ΕΕ).
Με βάση τα πιο πάνω, αναμένεται ότι κατά την 17 Νοεμβρίου 2011 όλα τα τσιγάρα που θα είναι διαθέσιμα
στην αγορά, θα συμμορφώνονται με το πρότυπο, διαφορετικά θα αποσύρονται χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Επικοινωνία με την Υπηρεσία:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα
πιο κάτω τηλέφωνα:
▪ Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσίας: 22867232, 22867110
▪ Γραμμή Καταναλωτή: 1429
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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Γ.Δ. ΤΟΥ ΡΙΚ
ΕΠ

Έξι χρόνια συζητήσεις
για ένα νόμο «χωρίς δόντια»

Καταγγελία μεροληπτικής
συμεριφοράς του ΡΙΚ
κατά της ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Ολοκληρώθηκε
στις 10 Μαρτίου,
Κοινοβου
στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Νομικών
Νομικών, η συζήτηση του νομοσχεδίου που α
αφορά στη
δημιουργία το
του θεσμού
του Διαμεσολαβ
Διαμεσολαβητή Εξώδικης Διευθέτησης Κα
Καταναλωτικών Απαιτήσεων.
Για μερικές δεκαετίες αυτός ο θεσμό
θεσμός ήταν διεκδίκηση και απαίτηση των κυπρίω
κυπρίων καταναλωτών
λωτών, οι οποίοι για μικροδιαφορές εμπορικής
φύσης ήταν αναγκασμένοι να προσφεύγουν στα
δικαστήρια, να υφίστανται τις ψυχοφθόρες διαδικασίες για 2-3 χρόνια, να χάνουν μεροκάματα
και στο τέλος να μην παίρνουν έστω και μια αποζημίωση.
Από την ένταξη μας στην ΕΕ, το πρόβλημα αυτό
από πρόβλημα των κυπρίων, έγινε και πρόβλημα όλων των ευρωπαίων καταναλωτών που,
κάνοντας αγορές στην Κύπρο δεν είχαν τη δυνατότητα, μέσω μιας απλής και σύντομης εξώδικης διαιτησίας να βρούν το δίκαιο τους και να
αποζημιωθούν.
Πολλές ήταν οι φορές που ρεζιλευτήκαμε στην
ΕΕ, αφού ήμασταν η μοναδική χώρα – μέλος
που δεν είχαμε τον θεσμό του Διαμεσολαβητή
Καταναλωτικών Απαιτήσεων.
Οι αλλεπάλληλε καταγγελίες και απαιτήσεις μας,
αλλά και των ευρωπαίων καταναλωτών, οδήγησαν το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην
κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου για την δημιουργία αυτού του θεσμού.
Από τότε πέρασαν σχεδόν έξι ολόκληρα χρόνια
συζητήσεων και αναβολών, ενώπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κυρίως γιατί
ο Δικηγορικός Σύλλογος Κύπρου, για ευνόητους
λόγους, αντιτίθετο στη δημιουργία του θεσμού
αυτού. Να σημειώσουμε δε ότι, τη φορά αυτή
όλοι οι επηρεαζόμενοι, ακόμα και οι εκπρόσωποι
των εμπορευομένων (ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και ΠΟΒΕΚ)

ή
λ
υ
Βο

βρέθηκαν να συμφωνούν ακόμα και στις λεπτομέρειες.
Δυστυχώς όμως και,
και εμείς χωρίς περιστροφές
επιρρίπτουμε την ευθύνη σε μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, οι πρόνοιες του
τελικού νομοσχεδίου που πάει στην ολομέλεια
της Βουλής για ψήφιση, δεν ικανοποιεί πλήρως
κανένα από τους άμεσα εμπλεκόμενους που
είναι οι οργανώσεις των καταναλωτών και των
εμπορευομένων.
Οι κύριες πρόνοιες διαφωνίας είναι το ποσό για
το οποίο ο καταναλωτής δικαιούται να προσφύγει σε διαμεσολάβηση, που μειώθηκε από πέντε
χιλιάδες ευρώ στις δύο χιλιάδες (για μεγαλύτερα
ποσά ο καταναλωτής θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται στα δικαστήρια) και, κυρίως το θλιβερό,
κατά την άποψη μας γεγονός ότι, έχουν εξαιρεθεί οι δικηγόροι και μαζί τους για να μην είναι οι
μόνοι και «κατηγορηθούν», και μερικές άλλες
ομάδες επαγγελματιών, όπως γιατροί, οδοντίατροι, μηχανικοί και γενικά όσων «η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται από επαγγελματικό σύνδεσμο
και/ή σύλλογο.
Με άλλα λόγια οι καταναλωτές δεν θα μπορούν
να προσφύγουν με απαιτήσεις κατά των επαγγελματιών αυτών, ποιοί μένουν δηλαδή μέσα;
Μόνον οι μικροεπιχειρήσεις και τα μικροκαταστήματα. Και, εύλογα διερωτάται κάποιος: αν
αύριο και η ΠΟΒΕΚ κάνει ένα εσωτερικό όργανο
που να ρυθμίζει παρόμοιας φύσης διαφορές, τι
θα απογίνει ο νόμος;
Η απάντηση είναι απλή: Θα καταστεί άχρηστος
και θα επανέλθουμε στη σημερινή θλιβερή κατάσταση ο καταναλωτής να συνεχίσει να μην μπορεί να δικαιωθεί και να αποζημιωθεί. Δηλαδή, στη
γλώσσα του απλού πολίτη: «Πού ήσουν, πούποτε». Πέρα δε από αυτό, η Κύπρος θα συνεχίσει να ρεζιλεύεται, κατά χειρότερο ακόμα τρόπο
αφού θα έχει μεν νόμο(;) αλλά «χωρίς δόντια».

Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών
και Ποιότητας Ζωής

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Ο περί στερεών και επικίνδυνων
αποβλήτων (τροποποιητικός) νόμος
Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο διεξήχθη συζήτηση για τον πιο πάνω νόμο. Στις 24 Φεβρουαρίου, με επιστολή μας προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Περιβάλλοντος, δώσαμε τις θέσεις της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής,
όπως πιο κάτω.
Όπως τοποθετηθήκαμε και στην Επιτροπή σας, η ΠΕΚΠΟΙΖΩ όχι μόνο είναι σύμφωνη με την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), αλλά
τάσσεται και υπέρ της επιτάχυνσης της, γιατί ενώ αυτή είναι εκ των ουκ άνευ, έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Πέρα όμως από αυτή την θετική μας στάση δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε και τις επιφυλάξεις
μας για τον τρόπο επίλυσης που προδιαγράφεται και σχεδιάζεται από την υπό εξέταση νομοθεσία.
Οι ανησυχίες μας εστιάζονται κυρίως στα ακόλουθα:
1. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για αδειοδότηση από τις κρατικές υπηρεσίες και για την εξασφάλιση εγγυήσεων από τις τράπεζες θα είναι τόσο δύσκολες όσο και χρονοβόρες, το δε συνολικό
κόστος που σίγουρα θα καλείται να καταβάλει στο τέλος ο καταναλωτής θα είναι πολύ ψηλό.
2. Είναι ενδεχόμενο η όλη διαδικασία να εμπλακεί μέσα στη γραφειοκρατία καθώς και στις χρονοβόρες διαδικασίες και αργούς ρυθμούς της δημόσιας υπηρεσίας με τα ανάλογα αρνητικά αποτελέσματα.
3. Το συνολικό κόστος, ακόμα και για μικρές και ασήμαντες εργασίες που ένας καταναλωτής θα
μπορούσε να εκτελέσει και από μόνος του και σε χρόνους της τάξης ωρών ή μιας δυο ημερών, είναι
ενδεχόμενο να αποβεί παράλογα και αδικαιολόγητα ψηλό.
4. Είναι ενδεχόμενο να ενθαρρυνθεί και να ευνοηθεί η δημιουργία κάποιων μονοπωλίων.
5. Ένεκα ακριβώς των πιο πάνω δημιουργείται το ενδεχόμενο, αντί ο υπό συζήτηση νόμος να εξαλείψει τις παρανομίες, με τις γνωστές αρνητικές τους επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον και στην
υγεία μας, να οδηγήσει σε αύξηση αυτών των παρανομιών.
Για όλους τους πιο πάνω λόγους έχουμε την άποψη πως η Επιτροπή σας πρέπει να προωθήσει
ανάλογες τροποποιήσεις και βελτιώσεις έτσι που η τελική νομοθεσία που θα εγκριθεί να φέρει τα
σκοπούμενα επιθυμητά αποτελέσματα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή.
Για δε τις πολύ μικρές περιπτώσεις, αυτές ενώ θα καλύπτονται από την υποχρέωση διαχείρισης,
να μην έχουν κόστος ή αυτό να είναι λογικό ή μόνο συμβολικό.

Δρ Λουκάς Αριστοδήμου
Πρόεδρος Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

Κύριο Θέμη Θεμιστοκλέους
Γενικό Διευθυντή ΡΙΚ
Αξιότιμε κύριε,
Μεροληπτική - προκλητική - συμπεριφορά κυρίας Βίβιαν
Κανάρη
Λυπούμαστε πολύ που αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε ξανά
κοντά σας για να καταγγείλουμε την άδικη και
μεροληπτική συμπεριφορά της υπαλλήλου του Ιδρύματος
Ιδρ
σας κυρίας Βίβιαν
Κανάρη που,
πο απ’ ότι αντιλαμβανόμαστε οργανώνει
οργανώ και παρουσιάζει το τηπ
λεοπτικό πρόγραμμα
«Συν – Πλην».
Από την έναρξη
ένα
του προγράμματος της
δεν έδωσε ούτε μία φορά την ευκαιρία σε
ένα εκπρόσωπο της Οργάνωσης μας
μ να συμμετάσχει σ’ αυτό,
πάρα πολύ συχνά καλεί τους εκπροσώπους
εκπρ
της άλλης οργάνωσης καταναλωτών.
Εμείς
Ε ί προσπαθήσαμε
θή
τα τελευταία
λ
ί χρόνια, είτε με προσωπική
επαφή, είτε με παρεμβάσεις στο πρόγραμμα της, είτε με απευθείας τηλεφωνικές συνομιλίες μας στην ίδια, να την ευαισθητοποιήσουμε προς την κατεύθυνση παραχώρησης ευκαιριών
και σε δικούς μας εκπροσώπους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της.
Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της έγινε από εμένα προσωπικά, πριν από την παρουσίαση του προγράμματος
που είχε παρουσιάσει με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Καταναλωτών.
Εμείς, επειδή είχαμε από πριν πληροφορηθεί για αυτό, μέσω
της πιο πάνω αναφερόμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας, της
ζητήσαμε χαρακτηριστικά «να βάλει ακόμα μια καρέκλα, μεταξύ
των τόσων πολλών που είχε» αλλά αυτή αρνήθηκε και μας είπε
χαρακτηριστικά «εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν δύο οργανώσεις καταναλωτών».
Σας παρακαλώ, αν δεν έχετε παρακολουθήσει την εν λόγω εκπομπή να την δείτε και να κρίνετε και μόνος σας πόσο άδικη
και ακατανόητη ήταν η στάση της, να καλέσει μια πληθώρα εκπροσώπων, ακόμα και από συνδικαλιστικές οργανώσεις και να
αρνηθεί να καλέσει και εμάς.
Επειδή εμείς, από την όλη συμπεριφορά της, συμπεραίνουμε
ότι η συμπεριφορά της αγγίζει τα όρια της διάκρισης σε βάρος
της Οργάνωσης μας, θα την καταγγείλουμε και δημόσια δημοσιεύοντας την επιστολή μας αυτή τόσο στην ιστοσελίδα και την
εφημερίδα μας, όσο και στα άλλα ΜΜΕ.
Από εκεί και πέρα, αναμένουμε την παρέμβαση σας για αποκατάσταση της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης της Οργάνωσης
μας, όσο και του καλού ονόματος του ΡΙΚ.

Με εκτίμηση,
Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Πρόεδρος ΠΕΚΠΟΙΖΩ

