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Κατάγγειλέ τους!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

BLINKERS

Να προστατευθούν οι καταναλωτές

Πρώτοι και καλύτεροι
στις... χρεώσεις ΣΕΛ.3

Ακρωτηριασμοί παιδιών
με καροτσάκια ΣΕΛ.3

Με υγεία και ασφάλεια
Καλές γιορτές! ΣΕΛ.4

Με συμμετοχή οργανώσεων καταναλωτών
από 13 ευρωπαϊκές χώρες και με στόχο την
αναζήτηση των ευθυνών για την μεγάλη οικονομική κρίση πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα:
«Παγκόσμια Οικονομική κρίση: Νέα Μέτρα
για την Προστασία των Καταναλωτών».
Την Κύπρο στο συνέδριο εκπροσώπησε η
ΠΕΚΠΟΙΖΩ με τον πρόεδρο της Δρα Λουκά
Αριστοδήμου ο οποίος προέδρευσε σε μια
από τις συνεδρίες. Μίλησαν επίσης καθηγητές, κρατικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι των
τοπικών αρχών, τραπεζών, της Βιομηχανίας,
του Εμπορίου κ.ά.
Πολύς ο προβληματισμός και πολλές οι συζητήσεις που, σε μερικές περιπτώσεις ήταν δυναμικές και περιστράφηκαν κυρίως γύρω από τα
αίτια και τους υπεύθυνους για την κρίση. Εξετάστηκαν τα μέτρα που λήφθηκαν από την ΕΕ
και εθνικές κυβερνήσεις και επισημάνθηκε η
ανεπάρκεια ενδιαφέροντος και πρακτικών
μέτρων προς όφελος των καταναλωτών.
Τονίστηκε το ότι, οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ,
η ελεύθερη αγορά και ο ελεύθερος ανταγωνισμός λειτουργούν μόνο για όσους έχουν τη
δύναμη να τις διαχειριστούν και να τις «μανουβράρουν», όχι όμως για τους καταναλωτές, οι
οποίοι τις πιο πολλές φορές καταλήγουν να
είναι τα μεγάλα θύματα.
Τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κρίση και για
την απουσία μέτρων προστασίας των καταναλωτών (οι οποίοι πληρώνουν τις μεγαλύτερες
συνέπειες), έχουν οι κυβερνήσεις, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, η Διεθνής Τράπεζα, οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες... Στο τέλος - τέλος
το ίδιο το σαθρό οικονομικό σύστημα των μεγάλων συμφερόντων.

... και να είναι και να
φαίνεται!
ΣΕΛ.5

Ακατάλληλα τρόφιμα
- καταδίκες
ΣΕΛ.6

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
εκπαίδευσης δικαστών

Ακόμα και μετά την κρίση, όλοι αυτοί ασχολούνται και παίρνουν μέτρα για να δώσουν
μια καλύτερη εικόνα της οικονομίας των αριθμών, που τους φέρνει πολιτικό όφελος. Λίγο
νοιάστηκαν για την πραγματική οικονομία της
παραγωγής και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ενώ έδωσαν πακτωλούς χρημάτων στις τράπεζες δεν νοιάστηκαν να διασφαλίσουν σαν
αντάλλαγμα την μείωση των επιτοκίων. Ακόμα
λιγότερο ή καθόλου νοιάστηκαν για τη μείωση
των τιμών και για την περιφρούρηση των θέσεων εργασίας και της αγοραστικής ικανότητας
των καταναλωτών.
Καθημερινά τους απασχολεί ανάκαμψη μέσα
από τους αριθμούς και τους δείχτες. Δεν μιλούν όμως και δεν τους απασχολεί πολύ
πότε και πώς θα ανακάμψει η ποιότητα
ζωής των πολιτών που έχει υποστεί οπισθο-

δρόμηση δεκαετιών, για κάποιους ίσως και
ολόκληρης της υπόλοιπης ζωής τους.
Στην Κύπρο, ένεκα του μικρού μεγέθους της
οικονομίας της αλλά και της μεγάλης εξάρτησης της από την ευρωπαϊκή και τη διεθνή
οικονομία, οι επιπτώσεις της κρίσης κτυπούν
με σχετική καθυστέρηση και πλήττουν κυρίως
τα μικρομεσαία εισοδήματα και αυτά των νέων
που ξεκινούν τις οικογένειες τους.
Σε πιάνει κατάθλιψη όντας ώριμος ταξιδιώτης αυτής της ζωής, να σκέφτεσαι πώς θα
ζήσουν αυτοί οι νέοι, πάνω στους οποίους
η πολιτεία και η κοινωνία, κατά τα άλλα,
εναποθέτει τις ελπίδες της.
Πώς, αν και πότε θα μπορέσουν να αποπληρώσουν μια στέγη, πώς θα μεγαλώσουν τα
παιδιά τους και πώς θα τα καταστήσουν ικανά
να αντιμετωπίσουν τη ζούγκλα της ζωής που
καθημερινά γίνεται πιο άγρια.

Άρχισε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των δικαστών στο
οποίο συμμετέχει και Κύπρος με την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής. Το πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο «EU Network to
Promote Training Courses for National Judges (CONCORDIA)», έχει
τρεις βασικούς στόχους: (α) να δώσει εκπαιδευτική βοήθεια στους
εθνικούς δικαστές των νέων χωρών μελών της ΕΕ, (β) να ενδυναμώσει τη συνεργασία σε δικαστικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών
δικαστών όλων των χωρών μελών (παλαιών και νέων) και (γ) να
καταρτίσει τους δικαστές σε σχέση με την εφαρμογή των Άρθρων
81 και 82 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Το πρώτο σεμινάριο έγινε στην
Μπρατισλάβα της Σλοβακίας στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2009. Από την
Κύπρο στο σεμινάριο συμμετείχε ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λάρνακας κ. Άγγελος Δαυίδ. Το δεύτερο σεμινάριο θα γίνει στη Λετονία το Γενάρη του
2010, η δε Κύπρος παίρνει σειρά μετά, πιθανώς τον Φεβρουάριο. Εκτός από τα σεμινάρια στις χώρες που συμμετέχουν θα οργανωθεί και καλοκαιρινό σχολείο μιας βδομάδας τον Ιούνιο του 2010.
Πληροφορίες και ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην σχετική με το πρόγραμμα σύνδεση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΕΚΠΟΙΖΩ, www.consumersunion.org.cy.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ
Νέες αυξήσεις στο
ρεύμα!
ΣΕΛ.8
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕ 5,000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 391
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 273

Οι καταναλωτές όμως δεν είναι... “αρνιά”
Εξοργισμένοι είναι οι καταναλωτές με όσα βλέπουν το φως της
δημοσιότητας αναφορικά με το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης στην τιμή του αρνίσιου κρέατος την περίοδο των εορτών
των Χριστουγέννων. Οι δηλώσεις του προέδρου
των κρεοπωλών ότι το αρνίσιο κρέας δυνατό να
φράσει μέχρι και στα 14 ευρώ το κιλό κατά τις γιορτές σε συνδυασμό και με τους ψιθύρους ότι κάποιοι
εντέχνως δημιουργούν εικόνα ζήτησης και έλλειψης
ικανοποιητικής προσφοράς με στόχο να ωθηθούν
προς τα πάνω οι τιμές άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου.
Την ίδια ώρα η αδυναμία των αρμοδίων να βάλουν
φραγμό σε τέτοιες μεθοδεύσεις αφήνουν ουσιαστικά τα πράγματα στα χέρια των ίδιων των καταναλωτών. Θετική αναλαμπή πάντως σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως
τουλάχιστον καταγράφηκε από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων

τις τελευταίες ημέρες είναι η αποφασιστικότητα των καταναλωτών να “δειξούν κόκκινη κάρτα” σε αυτούς που επιμένουν
να θεωρούν ότι μπορούν να τους εκμεταλλεύονται ατιμωρητί.
Οι δηλώσεις των καταναλωτών ότι θα επιλέξουν
άλλα κρέατα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και
ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν ό,τι - ό,τι
και όσα - όσα είναι ηχηρότατο χαστούκι στην αισχροκέρδεια και σαφέστατπο μήνυμα προς όσους
θεωρούν ότι οι καταναλωτές είναι οι ίδιοι... αρνιά.
Αντιθέτως και στο πρόσφατο παρελθόν, με το μποϋκοτάζ στο γάλα και το ψωμί οι καταναλωτές απέδειξαν ότι έχουν ισχύ και όταν χρειαστεί μπορούν
να την επιστρατεύσουν. Αν κάποιοι λοιπόν έχουν
κατά νου να αισχροκερδίσουν σε βάρος των καταναλωτών,
πολύ καλά κάνουν να το ξανασκεφτούν!
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ποιότητα ζωής

Ρουσφέτι...
Από το Δημοσθένη Στεφανίδη
Δικηγόρο, Συμβούλιο της Επικρατείας
Σε αποφάσεις Ελλαδικών Δικαστηρίων γίνεται αναφορά στην αρχή της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας (ή -απλώς- σταδιοδρομίας) και πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις κάθε Έλληνα πολίτη με βάση την
προσωπική του αξία και ικανότητα, η οποία αρχή απορρέει από το άρθρο 5 του Συντάγματος (Αποφάσεις ΣτΕ* 1211 και
281/2007, ΣτΕ 163/2001, ΣτΕ 1112/2000, ΣτΕ 2005/1999 κ.α) ή στη συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και την απορρέουσα από τη συνταγματική αρχή της ισότητας δημοκρατική αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής
του αξίας (ΣτΕ 2063/2006, ΣτΕ 4498/2005, 218/2005, Ολ. 2396/2004 κ.α).
Επίσης, σε άλλες αποφάσεις, με παραπομπή σε άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος, γίνεται λόγος για τις συνταγματικά
κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και ειδικότερα της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας
κάθε έλληνα πολίτη στις δημόσιες θέσεις κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρα 4 παρ. 1 και 4,
5 παρ. 1), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7) που, κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο τη διαδικασία εισόδου
στο υπαλληλικό σώμα αλλά και περαιτέρω τις εν γένει διαδικασίες εξελίξεως (προαγωγής ή αναθέσεως καθηκόντων) των
δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1) (ΣτΕ 1070/2008, ΣτΕ 398/2007, ΣτΕ
379/2007).
Συναφώς, σε άλλες αποφάσεις γίνεται αναφορά στην υπαγόρευση από την αρχή της αξιοκρατίας όπως η πρόσβαση σε
δημόσιες υπηρεσίες και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (ΣτΕ 1316/2009, ΣτΕ 1463/2008, Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1064/2007, ΣτΕ 3404/2006,
ΣτΕ 2063/2006, ΣτΕ 1091/2006, ΣτΕ 4498/2005, ΣτΕ 2904/2005, ΣτΕ 1666/2005 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2070/2005,
ΣτΕ Ολομ. 2396/2004, ΣτΕ 2717/2003, ΣτΕ 2099/2000, 5094/1996, 3675/1996 κ.α).
Επιπρόσθετα, στην απόφαση ΣτΕ 3167 λέχθηκαν τα ακόλουθα (Οι εμφάνσεις δικές μου):
«Ο νομοθέτης με την ίδρυση του Α.Σ.Ε.Π. θέλησε να «διακοπεί ο ομφάλιος λώρος μεταξύ κυβερνώντος κόμματος και
δημόσιας διοίκησης» και να ανατραπεί η από μακρού χρόνου διαμορφωμένη εξάρτηση της δημόσιας διοίκησης από
κομματικές και άλλες παρεμβάσεις η οποία στηρίχθηκε στο
«ρουσφέτι» και είχε ως συνέπεια να αναπαράγεται ένα αναχρονιστικό πρότυπο διοίκησης «τόσο σε επίπεδο θεσμών
όσο και σε επίπεδο λειτουργίας» (βλ. εισηγητική έκθεση
του ν. 2190/1994). Ο νομοθέτης θέσπισε, εν πρώτοις, με
τις διατάξεις του ν. 2190/1994, εγγυήσεις ανεξαρτησίας
για τα μέλη αυτού και την εν γένει λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π.
προκειμένου η συσταθείσα ανεξάρτητη διοικητική αρχή να
εκπληρώσει ανεμπόδιστα την αποστολή της. Περαιτέρω, ο
νομοθέτης κατέστρωσε ένα σύστημα προσλήψεων που βασίζεται στις αμιγώς δημοσίου δικαίου αρχές της διαφάνειας
και της αντικειμενικότητας, επιβάλλοντας για κάθε πρόσληψη την προηγούμενη προκήρυξη αλλά και την επιλογή του καταλληλότερου μεταξύ των ενδιαφερομένων υποψηφίων
μέσω διαγωνισμών ή πινάκων προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων,...».
Παρόμοια, στην απόφαση 10109/1994 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) αναφέρθηκαν τα εξής (Οι εμφάνσεις δικές μου):
«Δια του αρθρου 28Α του ν. 2190/1994 ορίζεται ότι “Ειδικά για τη Δ.Ε.Η. όλες οι πράξεις της περιόδου 9.5.1993 έως
15.11.1993 που αφορούν αρχική πρόσληψη και μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου,
έστω και αν πρόκειται περί αλεπαλλήλων συμβάσεων με ή χωρίς διακοπή, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ή ορισμένου
χρόνου ετήσιας διαρκειας ακυρώνονται σ` όλες τις περιπτώσεις”. Η ρύθμιση αυτή όπως προκύπτει από την αιτιολογική
έκθεση της συγκεκριμένης αυτής διατάξεως υπαγορεύθηκε από τη διαπίστωση ότι κατά το χρονικό διάστημα από της
1ης.4.1990 έως και 9.4.1993 η Δημόσια Επιχείρηοη Ηλεκτρισμού προέβη σε αθρόες προσλήψεις υπαλλήλων και εργατών
διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων δια συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου συνεχώς ανανεουμένων κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων περί προσλήψεως εκτάκτου προσωπικού χωρίς αυτές οι προσλήψεις να δικαιολογούνται
από την ανάγκη επιτελέσεως του έργου της και της εν γένει ασκήσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τουναντίον ο
νομονέτης διαπίστωσε ότι οι προσλήψεις αυτές αποτέλεσαν χαριστικές παροχές σε φίλους του τότε κρατούντος κόμματος
(ρουσφέτια) και είχαν ως επακόλουθο την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση της εν λόγω επιχειρήσεως δια της αυξήσεως
των λειτουργικών της δαπανών με συνέπεια να είναι πλέον εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να προβεί στην αύξηση του
παραγομένου απ` αυτήν ηλεκτρικού ρεύματος που έχει ως επακόλουθο όχι μόνον την επιβάρυνση των καταναλωτών
αυτού πολιτών, αλλά και την κάμψη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και η
μείωση του κόστους των δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών και η αύξηση της αποδοτικότητάς τους προς εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος. Κατόπιν αυτών η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 28Α του ν. 2190/1994 δεν
προσκρούει στις συνταγματικές αρχές της ισότητας των πολιτών και της προστασίας της εργασίας αφού και αυτή έχει ως
σκοπό την απαλλαγή της συγκεκριμενης επιχειρήσεως κοινής ωφελείας από περιττές και αναποτελεσματικές δαπάνες
με τις οποίες είχε επιβαρυνθεί δια της προσλήψεως προσωπικού πέραν των πραγματικών της αναγκών» (Όμοια και η
απόφαση 10108/1994 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων).

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ «ΡΟΥΣΦΕΤΙ»
ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

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
Ονοματεπώνυμο:(*)
Ημ.Γέν.: ...........................................................................................
Α.Τ.:(*) .............................................................................................
Διεύθυνση:(*) ...................................................................................
..........................................................................................................
Χωριό/Δήμος:(*) ..............................................................................
Κώδ:(*) ............................................................................................
Τηλ.Οικίας:(*) ...................................................................................
Τηλ.Εργασίας: ..................................................................................
Φορητό:(*) .......................................................................................
Επάγγελμα: .....................................................................................
Εργοδότης: ......................................................................................
Διεύθυνση Εργασίας: .......................................................................
Φαξ: .................................................................................................
E-mail: .............................................................................................
Εφάπαξ Εγγραφή και Συνδρομή: ατομική, ευρώ 10,00*
οικογενειακή, ευρώ 20,00**
*Τραπεζικές επιταγές εκδομένες στο όνομα της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, να αποστέλλονται ταχυδρομικά με την αίτηση.
**Συμπεριλαμβάνει σύζυγο και παιδιά μέχρι 25 ετών αν είναι φοιτη-

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).

Λευκωσία:

Οκτάγωνο
Λεφ. Σταυρού, Στρόβολος
Βιβλιοπωλείο Μαυρομάτης
στην υπεραγορά Ορφανίδης,
Στρόβολος
Daily Needs Kiosk
Λεωφ. Σταυρού 31
Περίπτερο ΣΤΑΥΡΟΥ
Πειραιώς 22 Στρόβολος
Περίπτερο Almarie Ltd
Α. Αβρααμίδη 48 Δασούπολη
Περίπτερα Convinience Store
Νίκης 32 λαι Περικλέους 47
“Η κουζίνα της μαμάς”
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33
Περίπτερο “ΘΑΝΑΣΗΣ”
Παλαμά 96, Μ. Γειτονιά
Cartriege World
Αγ. Φυλάξεως 31
υπεραγορά ΜΕΤΡΟ
Στρόβολος.

Λεμεσός:

Περ. Ευτυχία
Κολωνακίου 11
Πρατήριο Έσσο
Κολωνακίου 5
καθαριστήριο ΖΑΠ
Κολωνακίου 12
Σταθμός Βιοντίζελ
δίπλα από εκκλησία Αγ.
Αντωνίου.

Λάρνακα:

Stamar Oasis
Κέντρο Τύπου, Γρ. Διγενή 12.

τές ή στρατιώτες.
Η συνδρομή μπορεί να αποστέλλεται και με έμβασμα στους ακόλουθους λογαριασμούς:
Λαϊκή Τράπεζα: 017 - 21 - 016521
ΣΠΕ Στροβόλου: 10033 - 40 - 13308 - 7

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:		
Αντιπρόεδρος:		
Γενικός Γραμματέας:
Ταμίας:			
Μέλη:			
			
			
			
			

Εφημερίδα:

Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Νίκος Ραφίδιας
Σταύρος Λεπτός
Έλενα Βαλιαντή-Κουππάρη
Γιάννος Χατζησάββας
Γιώργος Διονάς
Μάρκος Γανωματής
Γιάννης Καλλής
Γιώργος Χριστοδούλου

http:/www.consumersunion.org.cy

ΕΚΔΟΤΗΣ: Παγκύπρια ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
ΚΑΤΑ ΝΟΝΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Τ.Θ.: 16033, 2085 Στρόβολος
ΤΗΛ: 22313111 ΦΑΞ: 22463077
e-mail: consumersunion@cytanet.com.cy
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“Πρώτη και καλύτερη” στις... χρεώσεις
S
R
E
K
LIN

B

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Για να ενημερώσω όσο πιο πολύ κόσμο με αυτό που μου συνέβηκε και με εξόργισε αποφάσισα να στείλω αυτό το e-mail
σε φίλους και γνωστούς με απώτερο σκοπό να προωθηθεί σε όσους πιο πολλούς καταναλωτές γίνετε, γιατί είναι καιρός
να ξυπνήσουμε και να επαναστατήσουμε. Τέρμα οι σιωπές και οι ντροπές, τα πράγματα είναι εκτός ορίων και πάντα την
πληρώνουμε εμείς οι καλοθελητές καταναλωτές, σε εισαγωγικά «ΡΙΦΚΙΑ».
Και εξηγώ: πήγαμε BLINKERS (αναγκαστικά αφού όλα τα cafe ήταν γεμάτα) οικογενειακώς και με τρεις φίλους για να
παρακολουθήσουμε κάποιο ποδοσφαιρικό αγώνα, με αποτέλεσμα να πληρώσω εγώ για 4 μπιφτέκια, 3 μπίρες και δύο
νερά 140 ευρώ! Όλο το ποσό ήταν 230 ευρώ για 7 κωλομπέρκερς. Εάν είναι μέσα στα λογικά πλαίσια χρέωσης παρακαλώ απαντήστε μου!

Θετικά σχόλια απέσπασε η νέα
στήλη “Κατάγγειλέ τους!”, την
οποία η εφημερίδα μας εγκαινίασε
από την περασμένη έκδοση και η
οποία ουσιαστικά αποτελεί βήμα
έκφρασης για τους αναγνώστες,
αλλά
και
ευρύτερα
τους
καταναλωτές. Μέσα από την παρούσα
στήλη 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.
Κατάγηγειλέ
τους,
λοιπόν,
φίλε
καταναλωτή! Μην τους επιτρέψεις
ποτέ να επαναπαυθούν στην σκέψη
ότι μπορούν να σε ξεγελάσουν χωρίς
συνέπειες... Κατάγγειλέ τους!

Επανερχόμαστε στο παρόν τεύχος στο
θέμα που είχαμε δημοσιεύσει στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας υπό
τον τιτλο «Έλεος, πλέον!»
Είχαμε υποσχεθεί ότι η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
θα διερευνούσε περαιτέρω το όλο θέμα
(πρωτίστως για να επιβεβαιώσει την
καταγγελία για υπερβολικές χρεώσεις) και
αν χρειαζόταν θα επαναρχόμασταν.
Με αυτό το σκεπτικό στο προηγούμενο
τεύχος δεν είχαμε δημοσιοποιήσει το
όνομα της μπυραρίας για την οποία έγινε
η καταγγελία, δεδομένου και του γεγονότος ότι έφτασε κοντά μας την τελευταία
στιγμή.
Σήμερα, έχοντας επιβεβαιώσει του λόγου
το αληθές όχι μόνο επανερχόμαστε αλλά
και συγκεκριμενοποιούμε την καταγγελία.
Αφορά την BLINKERS στη Λευκωσία.
Επισημαίνουμε μάλιστα ότι αναγνώστες
της εφημερίδας μας όταν διάβασαν τη
σχετική καταγγελία επικοινώνησαν με
την Ένωση για να καταθέσουν και οι ίδιοι
ανάλογες εμπειρίες.
Ένας μάλιστα μας επισήμανε με δόση
σαρκασμού ότι η συγκεκριμένη μπυραρία
αυτοδιαφημίζεται σαν «η πρώτη και η
καλύτερη», μότο το οποίο, συνοδεύει τις
ταμειακές αποδείξεις, κάτι που ο αναγνώστης μπορεί να παρατηρήσει στην απόδειξη της εν λόγω καταγγελίας την οποία
επαναδημοσιεύουμε.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ MACLAREN

Σημειώθηκαν ακρωτηριασμοί παιδιών!
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, πληροφορεί
τους καταναλωτές, ότι μετά από
την ανάκληση των παιδικών καροτσιών MACLAREN στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, τα οποία σε
αρκετές περιπτώσεις προκάλεσαν ακρωτηριασμούς και τραυματισμούς σε δάχτυλα παιδιών
που τις χρησιμοποιούσαν, προχώρησε σε επίδοση προς την εταιρεία
New Baby City, ειδοποίησης προσωρινής αναστολής πώλησης των

μοντέλων που θεωρήθηκαν ανασφαλή.
Τα μοντέλα αυτά είναι: VOLO, TRIUMPH,
QUEST SPORT, QUEST MOD, TECHNO

XT, TECHNO XLR, TWIN TRIUMPH, TWIN
TECHNO, και EASY TRAVELER.
Το θέμα απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μελετά την καλύτερη
δυνατή λύση, ώστε τα καροτσάκια να
καταστούν ασφαλή. Γι’ αυτό καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στη
κατοχή τους τέτοια καροτσάκια, να
αποφεύγουν να τα χρησιμοποιούν,
ή να τα χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη
προσοχή όταν είναι απόλυτη ανάγκη
και δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή και σε κάθε περίπτωση να απομακρύνουν τα μικρά παιδιά κατά το

άνοιγμα ή κλείσιμό τους.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών θα βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσει επίσης την καθημερινή επιτήρηση της αγοράς
διασφαλίζοντας στο μέτρο του δυνατού, ότι
στην αγορά δεν κυκλοφορούν επικίνδυνα
προϊόντα.
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Καλές γιορτές

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εν όψει
των εορτών των Χριστουγέννων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην αγορά και παράλληλα ενημερώνει τους καταναλωτές ανάλογα, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειας τους. Σε αυτή της την προσπάθεια, βασικό κλειδί επιτυχίας, αποτελεί και η δική σας συμπεριφορά κατά την αγορά και
τη χρήση διαφόρων προϊόντων. Γι’ αυτό το λόγο η Υπηρεσία επιθυμεί να σας πληροφορήσει
και να σας επιστήσει την προσοχή για τα πιο κάτω προϊόντα, για τα οποία παρατηρείται αυξημένη ζήτηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων:
1. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή, ώστε να μην θέτουν
σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των χρηστών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
Σημάνσεις και Πληροφορίες
Τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν:
1) τη σήμανση CE, που αποτελεί τη δήλωση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του, ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των σχετικών
Ευρωπαϊκών Νόμων και Κανονισμών.
2) το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
του, ή του εισαγωγέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3) όπου χρειάζεται προειδοποιήσεις και ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση τους όπως για:
•ο ελάχιστο όριο ηλικίας
•την ανάγκη επίβλεψης από ενήλικα,
•το σωστό τρόπο συναρμολόγησης τους,
•τους κινδύνους που δυνατό να εγκυμονεί η χρήση τους και τρόπους αποφυγής τους.
Συμβουλές
Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί κατά τις αγορές παιχνιδιών που προορίζονται για
παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών. Επίσης πρέπει να αποφεύγετε την αγορά και να
απομακρύνετε από τα παιδιά παιχνίδια που:
•δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους.\
•αποτελούνται από μικρά κομμάτια που μπορούν να αποσπαστούν από το παιχνίδι με
πιθανότητα κατάποσης και πρόκλησης ασφυξίας και πνιγμού.
•διαθέτουν κορδόνι που λόγω του μήκους του ενδέχεται να προκληθεί στραγγαλισμός.
•παράγουν δυνατούς ήχους οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στην ακοή.
•έχουν φθαρεί ή καταστραφεί και τα οποία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το παιδί λόγω αποσπώμενων αντικειμένων, αιχμηρών ακμών
κλπ.
Γενικά, πρέπει να επιλέγετε προσεκτικά τα παιχνίδια που θα αγοράσετε και να λαμβάνετε υπόψη τις σημάνσεις καθώς και τις οδηγίες/
προειδοποιήσεις.
2. ΚΕΡΙΑ
Τα κεριά είναι από τη φύση τους επικίνδυνα προϊόντα που μπορεί
να αποτελέσουν αιτία πυρκαγιών με όλα τα συνεπακόλουθα. Για το
λόγο αυτό η χρήση τους πρέπει να γίνεται πάντα με μεγάλη προσοχή.
Βασικές Οδηγίες Προφύλαξης
1) Τοποθετήστε τα κεριά σε όρθια θέση σε μια άκαυστη και σταθερή
βάση.
2) Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3) Μην αφήνετε αναμμένα κεριά χωρίς επιτήρηση.
4) Κρατήστε τα αναμμένα κεριά μακριά από:
o εύφλεκτα αντικείμενα (χαρτιά, κουρτίνες, χαλιά κλπ.),
o παιδιά και κατοικίδια ζώα,
o ρεύματα αέρος.

5) Μην αφήνετε τα κεριά να καίγονται εντελώς.
6) Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας πριν τα ανάψετε.
7) Μην μετακινείτε κεριά όταν είναι αναμμένα ή ζεστά.
8) Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί με κεριά που περιέχουν υλικά που μπορεί να είναι εύφλεκτα.
9) Μην αγοράζετε κεριά τα οποία προσομοιάζουν κατά
οποιοδήποτε τρόπο με τρόφιμα.
3. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά προϊόντα τα οποία
παρά το γεγονός ότι δεν είναι τρόφιμα έχουν σχήμα,
όψη, μέγεθος κλπ. τέτοια ώστε ενδέχεται οι καταναλωτές και ιδίως τα παιδιά να τα εκλάβουν ως τρόφιμα και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλείψουν ή να τα καταπιούν, πράγμα που ενδεχομένως συνεπάγεται κινδύνους όπως ασφυξία, δηλητηρίαση
και πνιγμό.
Τα προϊόντα αυτά συνήθως έχουν μορφή φρούτων, γλυκών, ροφημάτων και άλλων τροφίμων και μπορεί να είναι κεριά, στολίδια, αφρόλουτρα, σβηστήρια, διακοσμητικά, λοσιόν
σε μπουκάλι κλπ. Η εισαγωγή, παραγωγή και διάθεση τέτοιων προϊόντων απαγορεύεται.
4. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
Η παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Πολλά ατυχήματα έχουν καταγραφεί, κατά τη διάρκεια
δραστηριοτήτων των παιδιών, από εγκλωβισμό των κορδονιών των ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες, δέντρα και σε άλλα σημεία. Έχουν καταγραφεί
περιπτώσεις όπου ελαστικά κορδόνια τραβηχτήκαν και εκσφενδονίστηκαν προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο και σε άλλα
σημεία του σώματος.
Έτσι, η Υπηρεσία μας, προς αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων,
σας συστήνει όπως όταν αγοράζετε παιδικά ενδύματα λαμβάνετε
σοβαρά υπόψη τα πιο κάτω:
1.να μην αγοράζετε ενδύματα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας
κάτω των 7 ετών, όταν αυτά φέρουν κορδόνια για λειτουργική χρήση ή ως διακοσμητικά στην περιοχή της κουκούλας ή του λαιμού.
Για τα ενδύματα με κορδόνια που ήδη κατέχετε, αφαιρέστε τα κορδόνια ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν με ασφαλή τρόπο.
2.σε ενδύματα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 7-14 ετών,
ελέγχετε πριν τα αγοράσετε ότι αυτά δε φέρουν κορδόνια κατασκευασμένα από ελαστικό, και ότι το μήκος των κορδονιών που εξέχουν σε κάθε άκρο
δεν ξεπερνά τα 7,5 εκατοστά στην περιοχή της κουκούλας ή του λαιμού. Ακόμη, βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια είναι ραμμένα σε τουλάχιστο ένα σημείο (σε ίση απόσταση από
τις εξόδους) ούτως ώστε όταν τραβηχτούν να μην μπορούν να βγουν ή να επιμηκυνθούν
πέρα των 7,5 εκατοστών.
Η εισαγωγή, παραγωγή και διάθεση παιδικών ενδυμάτων που δε συμμορφώνονται με τις
πιο πάνω υποδείξεις απαγορεύεται.

Παιδιά, τηλεόραση και ηλεκτρονικός υπολογιστής

Γνωρίζετε ότι …
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν πρέπει να δαπανούν
περισσότερη από μια ώρα την ημέρα σε βιντεοπαιχνίδια,
στην τηλεόραση, ή στον υπολογιστή;
Τα παιδιά στη δημοτική εκπαίδευση δεν πρέπει να δαπανούν περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα σε ηλεκτρονικές δραστηριότητες;
Γιατί συνιστάται η μείωση του χρόνου μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή σε 1-2 ώρες την ημέρα;
Αν μειωθεί αυτός ο χρόνος σε μια με δύο ώρες την ημέρα,
είναι πιθανόν τα παιδιά να σημειώσουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και λιγότερο πιθανόν να αναπτύξουν βίαιη συμπεριφορά. Αντίθετα, είναι δυνατό να ασχοληθούν
επωφελώς και περισσότερο με κοινωνικές δραστήριες και
ασχολίες.
Απολαύστε οικογενειακές στιγμές αντί τηλεόραση!
5 σημεία για να μειώσετε το χρόνο μπροστά στην τηλεόραση ή τον υπολογιστή.
1. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα τηλεθέασης.
Μπορείτε να κάνετε κανόνες για το πότε και για πόσο τα
παιδιά μπορούν να βλέπουν τηλεόραση, όπως ποτέ να μη
βλέπουν τηλεόραση πριν το σχολείο ή κάνοντας την κατ’
οίκον εργασία τους.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει και προγράμματα που αρέσουν στα παιδιά σας και να
το ακολουθήσετε πιστά.
2. Εσείς και τα παιδιά σας μπορείτε να επιλέγετε ευχάριστες δραστηριότητες παρά να παρακολουθείτε τηλεόραση
και να σερφάρετε στο διαδίκτυο ...
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα από διασκεδαστικές
εναλλακτικές δραστηριότητες που αντικαθιστούν τον τηλεοπτικό σας χρόνο, όπως για παράδειγμα διάβασμα βιβλίων,
συζήτηση θεμάτων που ενδιαφέρουν, περιπάτους, εξωτερικά παιχνίδια, κολύμπι κλπ.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το παιδί σας προσφέροντάς
του για αντάλλαγμα μια ώρα τηλεθέασης για κάθε ώρα που
ξοδεύει σε φυσική δραστηριότητα.
3. Προτρέψτε τα παιδιά σας να τρώνε μόνο υγιεινά φαγητά
μπροστά στη τηλεόραση ή τον υπολογιστή.
Μπορείτε να αποφύγετε την κατανάλωση ανθυγιεινού φαγητού επιτρέποντας στα παιδιά σας να τρώνε μόνο λαχανικά και φρούτα μπροστά από την τηλεόραση ή τον υπολογιστή.
Γεύματα μπροστά στην τηλεόραση πρέπει να αποφεύγονται. Μπορείτε να μετατρέψετε την ώρα του γεύματος σε
μια ευχάριστη οικογενειακή δραστηριότητα.
4. Μπορείτε να μειώσετε τις τηλεοράσεις και τους υπολογι-

στές που έχετε σπίτι.
Η ύπαρξη μεγαλύτερου
αριθμού τηλεοράσεων ή
υπολογιστών στο σπίτι
δυσχεραίνει την εφαρμογή προγράμματος.
Τηλεοράσεις και υπολογιστές στα δωμάτια των
παιδιών είναι ιδιαίτερα
ζημιογόνα διότι είναι πολύ δυσκολότερο να ελέγξεις τον
χρόνο παρακολούθησης και το περιεχόμενο παρακολούθησης, ενώ προωθούν την αποξένωση.
5. Μπορείτε να προσφέρετε στο παιδί σας ευχάριστες δραστηριότητες παρά να του επιτρέπετε να βρίσκεται αδρανής
μπροστά από μια οθόνη.
Αν το παιδί σας έχει κάνει καλή δουλειά, όπως να μαζέψει
τα παιχνίδια του, σας ζητάμε να αποφύγετε να το ανταμείψετε με τηλεοπτικό χρόνο. Αλλιώς ή τηλεόραση γίνεται ακόμη πιο σημαντική για το παιδί σας.
Από το ερευνητικό πρόγραμμα «Μαθαίνοντας να ζω
υγιεινά» του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου «Υγεία του Παιδιού» - www.ideficsstudy.eu
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...και να είναι και να φαίνεται!

Δρ. Λουκάς Αριστοδήμου
Πρόεδρος ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Έχουμε διαβάσει με προσοχή και ενδιαφέρον αρκετά από τα
άρθρα της πρώτης έκδοσης του περιοδικού σας Legal&More.
Περισσότερο σταθήκαμε στη συνέντευξη του προέδρου του
Δικηγορικού Συλλόγου (ΔΣ) κ. Δώρου Ιωαννίδη με τίτλο «Ο
δικηγόρος πρέπει να είναι τίμιος» και του πρώην δικαστή κ.
Σώτου Δημητρίου με τίτλο «Κέντρα Διαιτησίας, μια εξώδικη
λύση για επίλυση οικονομικών διαφορών».
Σωστά, κατά τη δική μας άποψη, ο κ. Ιωαννίδης αναγνωρίζει ότι ένα, ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα της απονομής «δίκαιης» δικαιοσύνης στην Κύπρο, είναι οι καθυστερήσεις στην
απονομή της και δίνει μερικές από τις αιτίες που αυτό συμβαίνει.
Ο κ. Ιωαννίδης όμως έχει παραλείψει να καταλογίσει και την
αναλογούσα ευθύνη στους χειρισμούς των δικηγόρων και, θα
προσθέταμε εμείς, και των νομικών που πολιτεύονται π.χ. στη
νομοθετική εξουσία που θα μπορούσαν, αν ήθελαν, να επηρεάσουν θετικά και να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της
κατάστασης.
Από την άλλη, συμφωνούμε απόλυτα με τη θέση που εκφράζει
ο κ. Ιωαννίδης για συνεχή επιμόρφωση των δικηγόρων (εμείς
θα λέγαμε και των δικαστών – γι’ αυτό η οργάνωση μας συμμετέχει σ’ ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για εκπαίδευση των
δικαστών) που θα γίνει σε διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.
Επίσης συμφωνούμε πως το επάγγελμα του δικηγόρου,
όπως, εξ’ άλλου και όλα τα επαγγέλματα, απαιτεί τιμιότητα
αλλά θα προσθέταμε και ηθική και απόλυτη ηθική. Φαίνεται
όμως, όπως και ο ίδιος έμμεσα υποβάλλει, ότι οι δικηγόροι
στην Κύπρο, «δυσκολεύονται» να περάσουν στην κοινωνία
αυτό το μήνυμα, η δε κοινωνία γενικά, δεν τους εμπιστεύεται
στο βαθμό που θα έπρεπε.
Πολύ σωστά ο κ. Ιωαννίδης αναφέρεται στους δικηγόρους
βουλευτές και για το ότι, εξ’ αντικειμένου μερικές φορές μπορεί
να δημιουργηθεί διαπλοκή και ασυμβίβαστο, αφού, όπως και ο
ίδιος λέγει καλούνται να αποφασίσουν και/ή να νομοθετήσουν
σε θέματα που μπορεί να επηρεάζουν πελάτες τους.
Σωστά επισημαίνει ο κ. Ιωαννίδης (και έχουμε προσωπική
εμπειρία) ότι «δεν μπορεί ο βουλευτής-δικηγόρος να είναι αμερόληπτος». Επικροτούμε δε και τη θέση που δηλώνει ότι έχει
ο ΔΣ ότι δηλαδή «υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ δικηγορίας και
βουλευτικής ιδιότητας». Ο ίδιος λέγει ότι «το θέμα πρέπει
να ρυθμίσει η πολιτεία». Εμείς νομίζουμε ότι ο πρώτος
που, αν θελήσει, μπορεί να έχει αποφασιστικό ρόλο είναι ο
ίδιος ο ΔΣ, ίσως με τον απλούστερο τρόπο – μέσα από τον
κώδικα δεοντολογίας του.
Στο θέμα της επίσπευσης της απονομής της δικαιοσύνης,
ο κ. Ιωαννίδης κάνει κάποιες εισηγήσεις σωστές, όπως η
χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής, της επικοινωνίας, του διαδικτύου κλπ. Αποφεύγει όμως, ο κ. Ιωαννίδης
να κάνει αναφορά σε σύγχρονους, απλούς και αποτελεσματικούς θεσμούς και μεθόδους που χρησιμοποιούνται

σε άλλες χώρες όπως π.χ. της
διαιτησίας και της εξώδικης επίλυσης διαφορών.
Επειδή εμείς γνωρίζουμε ότι η
θέση του ΔΣ, όπως ο ίδιος ο κ.
Ιωαννίδης την έχει εκφράσει στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου για τη δημιουργία τέτοιου θεσμού, είναι, ή ήταν(;) αρνητική στο
θέμα αυτό, η μη αναφορά του στη
συνέντευξη του δεν μας ξένισε.
Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι, προς μεγάλη μας απογοήτευση
αλλά και απαράδεχτη ταλαιπωρία και συνεχιζόμενη αδικία και
ζημιά σε βάρος των καταναλωτών, αυτό το νομοσχέδιο πάει κι’
έρχεται για πολλά χρόνια χωρίς να ψηφιστεί. Ίσως, στην αναφορά του για το ασυμβίβαστο ο κ. Ιωαννίδης θα μπορούσε να
το αναφέρει αυτό σαν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.
Πολύ σύντομα όμως το νομοσχέδιο αυτό για τη δημιουργία
του θεσμού της εξώδικης διευθέτησης απαιτήσεων των καταναλωτών μέσω διαιτησίας, βρεθεί και πάλι για συζήτηση στην
Επιτροπή Νομικών και ελπίζουμε τη φορά αυτή ότι, τόσο ο κ.
Ιωαννίδης από πλευράς του ΔΣ, όσο και οι δικηγόροι βουλευτές θα πουν το ΝΑΙ!
Αναμένουμε να είναι «δίκαιοι» απέναντι στους καταναλωτές
λαμβάνοντας υπόψη τη δεινή θέση τους να μην μπορούν να
δικαιώνονται και να αποζημιώνονται, όπως εξ’ άλλου επιβάλλει το επίσημα αναγνωρισμένο δικαίωμα τους.
Στο θέμα αυτό, θεωρούμε ότι σημαντική και εμπεριστατωμένη
είναι η τοποθέτηση του πρώην δικαστή κ. Σώτου Δημητρίου
στο δικό του άρθρο το ίδιο τεύχος. Ο κ. Δημητρίου μάλιστα,
ανάγει τη διαιτησία και την εξώδικη διαδικασία, ως κοινωνικό
μάλιστα φαινόμενο, στην «εμβρυϊκή ηλικία των Κοινωνιών».
Τόσο καθυστερημένη είναι η δική μας η κοινωνία;
Ο κ. Δημητρίου με όραμα στρατηγικό μάλιστα, με το οποίο
εμείς συμφωνούμε, έχει την άποψη ότι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός «Κέντρου Διαιτησίας» στην Κύπρο, θα μπορούσε
να την καταστήσει αξιόλογο κέντρο επίλυσης διαφορών και για
γειτονικές χώρες με τις ανάλογες πολύπλευρες θετικές επιπτώσεις.

Η κοινωνία
θέλει το δικηγόρο
τίμιο, ηθικό και δίκαιο

Κοινωνικά επιδόματα
ή παροχές υπηρεσιών;
Με την παρούσα κοινωνική πολιτική της «Κυβέρνησης
Χριστόφια», η οποία χαρακτηρίζεται ως ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και βάση της οποίας τα υφιστάμενα
επιδόματα - συντάξεις σε στοχευόμενες κοινωνικές
ομάδες, έχουν αυξηθεί και καινούργια επιδόματα
έχουν προωθηθεί, ικανοποιώντας έτσι βασικά αιτήματα των Κυπριακών Κοινωνικών Οργανώσεων, άρχισε
να διαφαίνεται η επίπτωση αυτής της επιδοματικής
πολιτικής στη ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ των πολιτών αυτών
που τα έχουν ανάγκη.
Σίγουρα η παρουσία των επιδομάτων αποτελεί μια
ουσιαστική βάση για μια ουσιαστική βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που
τα επιδόματά τους ήσαν κάτω από το όριο φτώχιας
και κατ΄επέκταση την κοινωνική επανένταξη ή και ενσωμάτωση τους, ως ισότιμοι πολίτες της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
Αλλά εδώ δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός
ότι μια αύξηση ενός επιδόματος κατά €20 ή €30 τον
μήνα, ενώ μπορεί στο κράτος να κοστίζει πολλά
εκατομμύρια, στη ζωή του λήπτη δεν επιφέρει καμιά
ουσιαστική βελτίωση, ακόμα μπορούμε να πούμε ότι
περνά απαρατήρητη από τους δικαιούχους.

Σήμερα κάτω από την οικονομική «άνεση» που
χαρακτηρίζει την κοινωνία μας και ως μια Ευρωπαϊκή
Κοινωνία Πολιτών, τα κοινωνικά μας προβλήματα
έχουν μεταπηδήσει στο επόμενο στάδιο (Πυραμίδα
των ανθρωπίνων αναγκών του Maslow), ξεπερνώντας
την ικανοποίηση των βασικών - βιοτικών αναγκών
ήλθαμε στο στάδιο της ποιότητας, της αμεσότητας, και
της κοινωνικότητας των Παροχών.
Εδώ ακριβώς το Κράτος φυσιολογικά αδυνατεί να
ανταποκριθεί διότι ο μηχανισμός του είναι προγραμματισμένος στη ικανοποίηση των βασικών αναγκών
κάθε πολίτη (φαγητό, στέγη, ένδυση, παιδεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ).
Ποίοι και πως λοιπόν θα καλύψουν, ως πολιτεία
πλέον (Κράτος και Ενεργοί Πολίτες) το κοινωνικό αυτό
καινό;
Η λύση στο πρόβλημα αυτό έχει ήδη προωθηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με τη θεσμοποίηση
προγραμμάτων που απευθύνονται στους ΕΝΕΡΓΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ και τις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ τους (ΜΚΟ), δίδοντάς
τους την ευκαιρία να συλλάβουν σφαιρικά τα προβλήματα αυτά και με καινοτόμες ιδέες να προτείνουν
λύσεις, τις οποίες και θα χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. αφού

Του Χρύση Μιχαηλίδη

πρώτα τις εγκρίνει.
Η Ιδέα αυτή έχει εισέλθει και στη Κυπριακή πραγματικότητα, όχι βέβαια με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές,
αλλά πνιγμένη στις κυπριακές προκαταλήψεις και
παρεμποδιζόμενη από τον κυπριακό κρατικό συγκεντρωτισμό.
Τη ποιότητα στη ζωή των ανθρώπων που η μοίρα,
τους έχει εντάξει σε κάποια «περιθωριακή» κοινωνική
ομάδα, μπορεί να αλλάξει βασικά μέσω των ΜΚΟ που
συνδυάζουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ
στο προώθηση προγραμμάτων ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ και που υποχρεωτικά ασχολούνται με τη «Λεπτομέρεια» αυτή τη λεπτομέρεια που
μπορεί να κρατά καθηλωμένο ένα άνθρωπο στο σπίτι
του μια ολόκληρη ζωή.
Βέβαια η κρατική οικονομική στήριξη των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση, όπως και η στήριξη
των οργανώσεων αυτών στο τομέα της ΥΠΟΔΟΜΗΣ
και της ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ.
Αν αυτό δεν υλοποιηθεί η κοινωνική μας πολιτική θα
παραπαίει ανάμεσα στο υπάρχω και το ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΩ ικανοποιώντας μόνο την μικροκομματική πολιτική
(ψηφοσυλλέκτες) και όχι τους κύπριους πολίτες.
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Έντονη ανησυχία από τα εργατικά
ατυχήματα Εκκλήσεις από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με αφορμή τα 2 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν πρόσφατα, εκφράζει κατ’ αρχήν τη βαθειά του λύπη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Το Τμήμα ανησυχεί
βαθύτατα για το γεγονός ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές εν ώρα εργασίας και τονίζει για άλλη μια φορά
ότι είναι πλέον καιρός οι εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εφαρμόζουν πολιτική,
Είναι πάντως
δέον να επισημανθεί
ασφαλές σύστημα και μεθόδους εργασίας, περιλαμβανομένης και της σύστασης και αποτεότι
φρονιμότερο θα ήταν οι
λεσματικής λειτουργίας Επιτροπών Ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της
αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες,
υγείας και της ασφάλειας των εργοδοτουμένων τους. Καλεί επίσης τις οργανώσεις των
το κράτος ως τέτοιο, να λειτουργούν
εργαζομένων και όλους γενικά τους εργαζόμενους να υποδεικνύουν, και στην ανάγκη
προληπτικά, διότι παρήγορα εκ των
υστέρων λόγια κάθε άλλο παρά οποιανα απαιτούν, την εκ μέρους των εργοδοτών κατάρτιση γραπτής εκτίμησης των κινδύδήποτε ουσιαστική σημασία έχουν. Ως
νων καθώς και τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων εξάλειψης ή ελαχιστοποίησης
εκ τούτου εκείνο που απαιτείται είναι να
των κινδύνων αυτών ώστε οι χώροι εργασίας να είναι απόλυτα ασφαλείς. Το Τμήμα, γίνονται ενέργειες τέτοιες και να λαμβάνονται εκείνα τα μέτρα που θα υποχρεώτέλος, δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει, αφενός στην υποστήριξη όλων εκείνουν τους εργοδότες να φροντίζουν για
νων των εργοδοτών που συνεργάζονται αρμονικά μαζί του και επιδιώκουν τη βοήτην ασφάλεια των εργοδοτουμένων
θεια του για εφαρμογή της νομοθεσίας και βελτίωση των επιπέδων του εργασιακού
τους και όχι να αφήνεται ουσιαστικά
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων τους, αφετέρου όμως να διώξει όλους εκείνους τους
στην καλή τους προαίρεση να το
πράξουν. Ιδού η Ρόδος...
ασυνείδητους εργοδότες, οι οποίοι κατάφορα παραβιάζουν το νόμο.

Ποινικές καταδίκες για ακατάλληλα
Κάποιοι επιτέλους πρέεπι να σταματήσουν να
παίζουν με την υγεία των καταναλωτών, πολύ δε
περισσότερο με την υγεία των μικρών παιδιών.
Ο συνεχής εντοπισμός από τις Υγειονομικές
Υπηρεσίες παραβάσεων που
����������������
αφορούν ακατάλληλα τρόφιμα και επιχειρήσεις τροφίμων με
υγειονομικές ελλείψεις, και η καταδίκη ατόμων
και επιχειρήσεων στον τομέα αυτό πρέπει να
μας κρατά, ως καταναλωτές, σε εγρήγορση. Από
τη μια ως Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής χαιρετίζουμε την αποτελεσματικότητα των αρμοδίων υπηρεσιών εκεί και όπου
παρατηρείται, από την άλλη όμως επισημαίνουμε την ανάγκη για περισσότερους και πιο επισταμένους ελέγχους.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας
ανακοίνωσαν
επίσης ότι κατά το μήνα
Ιούνιο 2009 έχουν εκδικαστεί άλλες 2 υποθέσεις που αφορούσαν
ακατάλληλα τρόφιμα και επιχειρήσεις τροφίμων με
υγειονομικές ελλείψεις. Εναντίον των εν λόγω επιχειρήσεων και των υπευθύνων τους επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο €1,100. - (χίλια εκατόν ευρώ).
Οι καταδίκες και το χρηματικό πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο φαίνονται στον διπλανό
πίνακα.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υγείας μέσα
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους που απορρέουν από την Εθνική και
Κοινοτική
Νομοθεσία
για τα τρόφιμα ανακοινώνουν ότι κατά
το μήνα Ιούλιο 2009
έχουν εκδικαστεί 2
υποθέσεις που αφορούσαν ακατάλληλα τρόφιμα και επιχειρήσεις τροφίμων με
υγειονομικές ελλείψεις.
Εναντίον των εν λόγω επιχειρήσεων και των

τρόφιμα
υπευθύνων τους επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο €1,050.- (χίλια πενήντα ευρώ).
Οι καταδίκες και το χρηματικό πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο
φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Οι πιο πάνω υποθέσεις αφορούν
επίσημους ελέγχους και δειγματοληψίες που διενήργησαν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας κατά το Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008.
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Rapex
Δημοσίευση κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη
λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής
Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί
τους καταναλωτές ότι έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα τα ακόλουθα προϊόντα
που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους:
Κεριά, απομιμήσεις τροφίμων σε
μορφή γλυκών, μάρκας FAIRY CAKES,
μοντέλο A0514230, με γραμμοκώδικα
5203390576215 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας
ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί
μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από
τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά
και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν.

λόγω του ότι στο σωλήνα του αναπνευστήρα υπάρχουν σχισίματα που επιτρέπουν την είσοδο του νερού.

Διακοσμητικό στολίδι τραπεζιού σε
μορφή κουνελιού, μάρκας Junction
18, με γραμμοκώδικα 5029306 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατάποση των
ματιών που αποσπώνται εύκολα από το
στολίδι.

Περιπατητής μωρών (περπατούσα),
μάρκας BabySeat Mars, μοντέλο JN
168, με γραμμοκώδικα 7048731615813
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από την περπατούσα.

Φορητός υπολογιστής, μάρκας Acer,
μοντέλα Aspire 5738G LX.PAL0X.002
και Aspire 5738G LX.PAM0X.006, με
γραμμοκώδικες 4712842602880 και
4712842602903 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πυρκαγιάς από
πιθανή υπερθέρμανση του τροφοδοτικού της συσκευής κατά την λειτουργία.
Εντοπίστηκε στην Κύπρο και έγινε εισαγωγή από την εταιρεία NEW CYTECH
DISTRIBUTION LTD, η οποία έχει κάνει
ανάκληση για επιδιόρθωση τους.

Παιδικό πατίνι (σκούτερ), μάρκας
Cycletrack, μοντέλο BZ2911/890-90820000, με γραμμοκώδικα 7340011376170
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση
του χρήστη λόγω του ότι το μπροστινό
πιρούνι είναι αδύνατο και σπάζει.

Ξύλινο εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκας
KIK, μοντέλο 3677000, με γραμμοκώδικα 3677000912100000199 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού επειδή το πρώτο στρώμα του
ξύλινου παιχνιδιού αφαιρείται εύκολα με
αποτέλεσμα να αποκαλύπτονται μυτερές
ακμές.
Ξύλινο εκπαιδευτικό παιχνίδι, μάρκας
Happy Nature, μοντέλο 10585, με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού
από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών λόγω του μικρού τους μεγέθους.
Εξοπλισμός καταδύσεων, αναπνευστήρας, μάρκας TRIBORD,
μοντέλα SNK 500 blue, 1105364 και
1105830, SNK 500 grey, 1105371,
CARAIBI 500 blue, 1111751/ 1111753
/1111754/1111755/1111756/ 1111757,
R’GO LADY NAUSICA blue, 1105277/
1105278/1105279/1105281, MT 500
LADY pink, 1105365, MT MAN blue,
1105368/1105369 και MT MAN red,
1105827/1105828 και με άγνωστη χώρα
κατασκευής. Κίνδυνος πνιγμού του δύτη

Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας King
Archer, μοντέλο 9822-1, με γραμμοκώδικα 7460745258211 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού
λόγω της μεγάλης κινητικής ενέργειας
που αποκτούν τα βέλη.

Παιδικό φορεματάκι, μάρκας ME TOO,
με γραμμοκώδικα 5707297637272 και με
χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία
κορδονιών στο φορεματάκι.
Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια
σε διάφορες μορφές ζώων, μάρκας
Playmaker Toys, μοντέλο 8317604550,
με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος
πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών
κομματιών που αποσπώνται εύκολα από
τα παιχνίδια.
Παιδική τσάντα σε μορφή σκύλου,
μάρκας Tiger, μοντέλα 9154-10 Pink
και 9154-10 White, με γραμμοκώδικα
2000027003743 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση του φερμουάρ που
αφαιρείται εύκολα από τη τσάντα.
Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι,
μάρκας Robin du Lac, μοντέλο FUT
1004, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται
εύκολα από το παιχνίδι.
Μαλακό εκπαιδευτικό παιχνίδι
με αριθμούς και γράμματα, μάρκας RABBIT SERIES, μοντέλο
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Προϊόντα με επικίνδυνες
χημικές ουσίες
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω
προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:
1. Πλαστική μπάλα με την επωνυμία «WD Spiderman», κωδικό αριθμό No. 3230
MM και κωδικό αριθμό EAN 8420011025403. Η μπάλα είναι Ισπανικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
2. Πλαστικό αλογάκι πόνυ και κουκλίτσα με την επωνυμία «My Little Pony» και κωδικό αριθμό TS269. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις
(2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
3. Γυναικείο εσώρουχο μαύρου χρώματος με την επωνυμία «Kik», με κωδικό αριθμό μοντέλου Season: 108, WGR: 817, Order No. 59069, και κωδικό αριθμό EAN
59069008171009000599. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Γερμανίας και περιέχει την καρκινογόνο ουσία 4 -αμινοαζωβενζόλιο (η
οποία ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
4. Μπαλόνια σε διάφορα χρώματα με την επωνυμία «Have Fun» και με κωδικό αριθμό 2877. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας και περιέχει τις τοξικές ουσίες νιτροζαμίνες, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
5. Υφασμάτινα φουλάρια με την επωνυμία «Casual & Comfortable» με κωδικούς αριθμούς μοντέλων F06441/905 (γαλάζιο) / F06439/905 (κόκκινο) και κωδικούς αριθμούς
αναφοράς 89133550091 / 8913345009 αντίστοιχα. Τα φουλάρια είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Φινλανδίας και περιέχουν τις καρκινογόνες
ουσίες Βενζιδίνη και 3.3’-διμέθοξυ Βενζιδίνη, (αζωχρώματα) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα
είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm
1738/00326943, με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή
κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
Παιδικό χειμωνιάτικο ολόσωμο, μάρκας Jingli, μοντέλο 7335136-0, με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών
στη κουκούλα του ολόσωμο.
Παιδικό ψηλό αναδιπλούμενο καρεκλάκι, μάρκας 4 BABY, μοντέλο LBFOX-2, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή
ανατροπή της καρέκλας λόγω αστάθειας.
Συνδυασμός μπρελόκ με μαλακό
παραγεμισμένο αρκουδάκι, μάρκας
PAUL, μοντέλο 3309, με γραμμοκώδικα
4026272033092 και με χώρα κατασκευής την Γερμανία. Κίνδυνος πνιγμού από
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών
που αποσπώνται εύκολα από το μπρελόκ.
Σαπούνια απομιμήσεις τροφίμων σε
μορφή γλυκών, μάρκας FRESHLINE,

Ακατάλληλος χαλβάς στην αγορά
Χαλβάς με σαλμονέλλα εντοπίστηκε από τις
υγειονομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε την
τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Πρόκειται για το προϊόν “χαλβάς με φυστίκια” με την
εμπορική ονομασία LEDRA και με ημερομηνία λήξης τις 17 Φεβρουαρίου του 2012. Το
προϊόν διατέθηκε στην αγορά σε πλαστική
συσκευασία των 500 gr με κωδικό παρτίδας
170209. Το προϊόν είναι κυπριακής προέλευσης και παραγωγής/συσκευασίας: Plamacon
Sesame Ltd.
Το προϊόν αποσύρθηκε από την αγορά. Σε
περίπτωση που καταναλωτές έχουν ήδη αγο-
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ράσει το προϊόν δεν πρέπει να το καταναλώσουν.
Ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων η
Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί με τις αγορές τους τόσο αναφορικά με την ασφάλεια των προϊόντων που
αγοράζουν (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδικά παιγνίδια) όσο και με την υγιεινή των
τροφίμων (ημερομηνία λήξης, συνθήκες διατήρησης κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν
τόσο με την ΠΕΚΠΟΙΖΩ όσο και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

με γραμμοκώδικες 5204989021208,
5204989021215, 5204989021222,
5204989021239, 5204989021246,
5204989021253 και 2000962004601
και με χώρα κατασκευής την Ελλάδα.
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί μπορεί
να εκληφθούν σαν τρόφιμα από τους
καταναλωτές και κυρίως από παιδιά και
ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα,
να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. Η
γνωστοποίηση εισήχθηκε στο σύστημα
Rapex από την Κύπρο. Εντοπίστηκε
στο κατάστημα FRESHLINE Homemade
Cosmetics.
Μπαταρίες φορητού υπολογιστή,
μάρκας Advent και EiSystem, μοντέλα Advent-K4000, K6000, KC500-B,
KC500-R, KC500-P, 9115, 9117, 9215,
9315, 9517, 9617, 1015, 1215, 1315,
1515, 1615, 1715, 1815, 9217, 9815 και
EiSystem- 1201, 4113, 4115C, 4213,
4413, με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων
από πιθανή ανάφλεξη της μπαταρίας
λόγω υπερθέρμανσης.

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ,
ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΑ!
ΠΕΚΠΟΙΖΩ:

www.consumersunion.org.cy
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ΑΔΙΚΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΟ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!

Νέα αύξηση από την ΑΗΚ

Είναι με λύπη που η σύνταξη της εφημερίδας μας και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής για δεύτερη συνεχή έκδοση βρισκόμαστε στην ανάγκη
να ασχοληθούμε με την Αρχή Ηλεκτρισμού. Δεν είναι βέβαια θέμα «ψύχωσης» με
την ΑΗΚ. Οι εξελίξεις ωστόσο δεν μας αφήνουν «ν’ αγιάσουμε». Οι νέες αυξήσεις
που έρχεται αν επιβάλει η ΑΗΚ στην κατανάλωση ρεύματος (να βάλει δηλαδή και
πάλι το χέρι στην τσέπη του καταναλωτή, σε μια περίοδο μάλιστα που η οικονομική
κρίση οξύνεται) υποχρεωτικά μας βρίσκει στην αντίπερα όχθη. Δίπλα από τον απλό
καταναλωτή.
Μεγάλη απογοήτευση διακατέχει τους κα- αναγκαία, γιατί οι καιροί προδιαγράφονται
ταναλωτές, γιατί παρά τις κάποιες αντιδρά- εξαιρετικά δύσκολοι και με μακροχρόνιες
σεις, στο τέλος όλοι έμειναν για ακόμα μια αρνητικές επιπτώσεις.
φορά στα λόγια. Το αποτέλεσμα μετρά και οι Τέλος, επειδή κάποιοι δεν περιορίστηκαν
πραγματικές επιπτώσεις τις οποίες μόνο ο στο άχαρο έργο της επιβολής της νέας αύκαταναλωτής, για πολλοστή φορά, με υπο- ξησης, και μίλησαν και για δήθεν «δημόσια
τιμητικές κολακείες και εύσχημους, πλην διαβούλευση», να μας επιτρέψουν να τους
κενούς περιεχομένου καθησυχασμούς, κα- πούμε πως, είτε δεν ξέρουν τι σημαίνει και
λείται να πληρώσει.
πως πρέπει να γίνεται αυτή, είτε μας κοροϊΟι καταναλωτές δεν διερωτώνται πια, για- δεύουν. Τους καλούμε δε να ανατρέξουν
τί. Την αδικία την αναγνωρίζουν και ακόμα στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να
περισσότερο την βιώνουν. Μέσα στην βα- μορφωθούν.
θύτερη οικονομική κρίση, τις τελικές και συνολικές επιπτώσεις της οποίας επωμίζονται
οι καταναλωτές, το κράτος δίνει σήμερα τις
ευλογίες του στην ΑΗΚ για τη νέα αύξηση
της τιμής του ρεύματος, επικαλούμενο το
επιχείρημα πως από το 1983 οι διατιμήσεις
της ΑΗΚ δεν έχουν αυξηθεί.
Μα πού στηρίζεται αυτό το
επιχείρημα; Μήπως πάνω
στο γεγονός ότι κατά
την υπό αναφορά περίοδο η ΑΗΚ, με την
ανοχή και/ή την ενθάρρυνση του το
κράτος καρπώθηκε εκατοντάδες εκατομμύρια
λίρες από κέρδη
που εκταμιεύθηκαν από την τσέπη του ίδιου του
καταναλωτή, κατά
τρόπο μάλιστα παράνομο και αντισυνταγματικό;
Ή μήπως πάνω στο ότι
με την άδικη, για την ΑΗΚ
αλλά κυρίως για τον καταναλωτή που καλείται στο τέλος να πληρώσει,
κατανομή του προστίμου για τους ρύπους
που, σύμφωνα με τη πρόσφατη δήλωση
της γενικής ελέγκτριας, κας Γιωρκάτζη, έφερε στην ΑΗΚ έλλειμμα €9,6 εκ., στις δε ιδιωτικές επιχειρήσεις περίσσευμα €1,9 εκ: Δεν
είναι αυτό άδικο και παράλογο;
Η ΠΕΚΠΟΙΖΩ θεωρεί τη νέα αύξηση σαν
παράλογη και απαράδεχτη και για ένα άλλο
λόγο, που, αφού τον καταναλωτή δεν τον
υπολογίζουν, αυτό δε θα ‘πρεπε να τον παραγνωρίσουν. Ο λόγος αυτός παραπέμπει
σ’ ένα φαύλο κύκλο αυξήσεων και ανατιμήσεων που με σιγουριά θα ακολουθήσουν,
σε προϊόντα και υπηρεσίες και θα οδηγήσει
την ήδη καταποντισμένη, λόγο οικονομικής
κρίσης, αγοραστική ικανότητα του καταναλωτή, ακόμα πιο χαμηλά, με απώτερο
αρνητικό αποτέλεσμα πάνω στην ίδια την
πραγματική οικονομία.
Εμείς, για τους πιο πάνω λόγους και κυρίως ένεκα του γεγονότος ότι, ο ίδιος ο καταναλωτής έχει ήδη καταβάλει, υπό μορφή
έμμεσης φορολογίας τα εκατομμύρια των
παράνομων κερδών που διοχετεύτηκαν
στα ταμεία του κράτους, καλούμε το κράτος
να ακυρώσει την αύξηση που έχει αποφασιστεί και να την καλύψει το ίδιο επιστρέφοντας έστω και ένα μικρό μέρος αυτών των
κερδών στον Κύπριο καταναλωτή.
Επίσης, βρίσκοντας λογική την εισήγηση
της μείωσης του ΦΠΑ στο ρεύμα, (πράγμα
που έκαναν και άλλες χώρες), να την υιοθετήσει, κατά τρόπο αντισταθμιστικό.
Καλούμε παράλληλα τον Κύπριο καταναλωτή, συνειδητοποιώντας ότι βάλλεται πανταχόθεν και κατά διαρκή τρόπο το εισόδημα
του ο οικογενειακός του προϋπολογισμός,
το μέλλον των παιδιών του και η ποιότητα
ζωής του, να μαζευτεί, να ασκήσει σώφρονα και συντηρητική αγοραστική νοοτροπία,
να περιορίσει την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στο ελάχιστο δυνατό και να περιορίσει τις αγορές του μόνο στα απαραίτητα

Ας
μειώσουν
τουλάχιστον
τον ΦΠΑ
για το
ρεύμα

ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

