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¶ÔÏ‡ÁÏˆÛÛÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ
Ô ·ÚÈıÌfi˜ 112 ÛÂÏ. 4

Ακριβή η Κύπρος
σε γάλα και ψωµί
ŒÚÂ˘Ó· ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙÈ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
Της Φωτεινής Παναγή

Πολύ πιο ψηλά από τον µέσο όρο
της ΕΕ αγοράζουµε το ψωµί και το
γάλα στην Κύπρο

¶ÚÔ˜ ÌÈ· Ó¤·
¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Î‹ √ÚÁ¿ÓˆÛË
∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÂÏ. 4

ª¿ıÂÙÂ ÁÈ· Ù· ∂ÈÎ›Ó‰˘Ó·
ÚÔ˚fiÓÙ·! ÛÂÏ. 7

¡¤Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÙ˘Ô
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‚ÚÂÊÈÎ¤˜ ÛÙÚ¿ÙÂ˜ ÛÂÏ. 6

Σηµαντικές αποκλίσεις στις τιµές αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της
κοινοτικής επικράτειας αλλά και σε
σχέση µε τρίτες ευρωπαϊκές χώρες,
καταγράφει έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που δόθηκε στις 2
Φεβρουαρίου στη δηµοσιότητα από την
αρµόδια Επίτροπο για θέµατα καταναλωτή, Μεγκλένα Κούνεβα.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της
έκθεσης, µια από τις ακριβότερες χώρες
της Ευρώπης σε ορισµένα βασικά είδη
διατροφής και υπηρεσίες είναι η Ελλάδα,
ενώ στην Κύπρο µε εξαίρεση το γάλα και
το ψωµί που κινούνται σε υψηλά επίπεδα,
στα άλλα προϊόντα οι τιµές βρίσκονται
κοντά στο µέσο όρο της Κοινότητας.
Στο ψωµί η Ελλάδα µε 1,31 ευρώ/κιλό
έχει την πρωτιά σε ακρίβεια, ενώ ακολουθεί η Κύπρος στη δεύτερη θέση µε ενδεικτική τιµή 1,13 ευρώ/κιλό. Φτηνότερη
χώρα στην τιµή ψωµιού η Ουγγαρία µε
0,57 ευρώ/κιλό.
Στο σύνολο της Κοινότητας, σοβαρά
προβλήµατα καταγράφει η Κοµισιόν και
στον τοµέα των υπηρεσιών στην ενέργεια, στις τράπεζες και στις µεταφορές.
Σε όλους αυτούς τους τοµείς λιγότερο
από το 60% των καταναλωτών δηλώνει
ικανοποιηµένο από τις υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής ∆ρ.
Λούκας Αριστοδήµου δήλωσε στην εφηµερίδα ότι η έρευνα επιβεβαιώνει τις
αλλεπάλληλες καταγγελίες της Ένωσης
ότι οι τιµές ολοένα και αυξάνονται.

Λούκας Αριστοδήµου:

“H έρευνα επιβεβαιώνει
τις καταγγελίες µας”
«Εµείς βέβαια δεν χρειαζόµασταν την
πιο πάνω έρευνα για να µάθουµε πως το
γάλα και το ψωµί στην Κύπρο είναι από
τα ακριβότερα στην Ε.Ε. ∆υστυχώς αυτή
είναι η πραγµατικότητα που ζούµε καθηµερινά τα τελευταία χρόνια και η έρευνα
απλώς την επιβεβαιώνει.
Η έρευνα επιβεβαιώνει τους φόβους
αλλά και τις αλλεπάλληλες καταγγελίες
µας, ότι, δυστυχώς, οι τιµές µόνο προς τα
πάνω διαχρονικά ανεβαίνουν χωρίς να
υπάρχει η προς τα κάτω οδός.
Εµείς δεν µπορούµε παρά να εκφράσουµε την πικρία µας γιατί οι τιµές στα
δύο πιο βασικά είδη διατροφής είναι τόσο
επιβαρυντικές για το καλάθι του κύπριου
καταναλωτή και να κακίσουµε την απληστία κάποιων που, ενώ υπόσχονταν πως,
το ενεργειακό κόστος και το κόστος των

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏Ì¤Ú· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
¢ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÛÂÏ. 5
Ταχυδροµικό τέλος πληρωµένο - Αρ.
άδειας 391. Κλειστό έντυπο Αρ. αδείας 273

Η Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή καθιερώθηκε το 1983 µε απόφαση του ΟΗΕ,
σε ανάµνηση µιας οµιλίας του αµερικανού προέδρου Τζον Κένεντι, που έθεσε
τις βάσεις του καταναλωτικού κινήµατος.
Στις 15 Μαρτίου του 1962 ο Τζον
Κένεντι, σε µία µνηµειώδη οµιλία του στο
Κογκρέσο, σκιαγράφησε τα τέσσερα
βασικά καταναλωτικά δικαιώµατα:
Ικανοποίηση των βασικών αναγκών,
ασφάλεια, πληροφόρηση και επιλογή.
Είπε, µεταξύ άλλων: « Καταναλωτές

είµαστε όλοι! Πρόκειται για τη µεγαλύτερη οικονοµική µονάδα, η οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από
κάθε δηµόσια ή ιδιωτική οικονοµική απόφαση. Ο καταναλωτής είναι η µόνη
σηµαίνουσα οικονοµική µονάδα, η οποία
δεν είναι αποτελεσµατικά οργανωµένη
και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται.»Με την ευκαιρία του εορτασµού,
διοργανώνεται στις 14 Μαρτίου,ώρα
11:00 π.µ., εκδήλωση στη Λεωφ.
Μακαρίου στη Λευκωσία.

δηµητριακών µειωθεί θα µείωναν και τις
τιµές που φρόντιζαν να ανεβάζουν σε
συνεχή βάση.
Παράλληλα θα θέλαµε να κάνουµε ξανά
έκκληση προς τον αρµόδιο υπουργό να
µελετήσει και να πάρει άµεσα αποτελεσµατικά µέτρα, ώστε πραγµατικά να προστατευθεί ο καταναλωτής από την συνεχή και επώδυνη αφαίµαξη, που µακροπρόθεσµα τείνει να επηρεάσει αρνητικά
και την ποιότητα ζωής του.
Τα παρατηρητήρια τιµών αξίζει να στραφούν προς τα είδη αυτά µε ειδικές έρευνες στις οποίες να συµπεριληφθούν και
κάποια συγγενικά προς το ψωµί και το
γάλα προϊόντα, που απευθύνονται σε
ευαίσθητες οµάδες πληθυσµού, όπως τα
παιδιά και οι ηλικιωµένοι, στα οποία η
αισχροκέρδεια είναι χωρίς όρια».
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√ ‰È·‚‹ÙË˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÏfiÁˆ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜
Αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός
των ατόµων που εµφανίζουν διαβήτη στη Βρετανία, µε τους ειδικούς να συνδέουν την αύξηση
των κρουσµάτων της νόσου µε
την παχυσαρκία, που προκαλείται από ανθυγιεινούς τρόπους
διατροφής, και την έλλειψη
άσκησης.
Τα ευρήµατα καταδεικνύουν ότι
τα κρούσµατα διαβήτη στη
Βρετανία αυξάνονται ταχύτερα
από ό,τι στις ΗΠΑ, όπου τα
ποσοστά της νόσου είναι τα
υψηλότερα στον κόσµο.
Ο αριθµός των ανθρώπων που
πρόσφατα διαγνώσθηκε ότι
πάσχουν από διαβήτη αυξήθηκε
κατά 74% από το 1997 µέχρι το
2003, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της έρευνας που δηµοσιεύονται

στην Επιθεώρηση
Επιδηµιολογίας και Κοινοτικής
Υγείας.
Το σύνολο των περιπτώσεων
διαβήτη το 1996 αντιστοιχούσε
στο 2,8% του πληθυσµού ενώ το
2005 αυξήθηκε σε 4,8%.
Οι αριθµοί αυτοί αντιπροσωπεύουν αύξηση ύψους 5% σε ετήσια
βάση, δηλαδή 54% στη δεκαετία,
αναφέρει η µελέτη που συντάχθηκε από Ισπανούς και
Σουηδούς ερευνητές. Όλα τα
στοιχεία αφορούν άτοµα ηλικίας
από 10 έως 79 χρόνων. Η συχνότητα εµφάνισης της νόσου είναι
κατά 29% µεγαλύτερη µεταξύ
των ανδρών απ' ό,τι µεταξύ των
γυναικών.
Το µεγαλύτερο µέρος των νέων
περιπτώσεων αφορά διαβήτη

°›ÓÂ ª¤ÏÔ˜
Όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, µπορούν να συµπληρώσουν 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:(*)………………………………………………..

τύπου 2, ο οποίος συνδέεται µε
τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα
άτοµα, γράφει η επιθεώρηση.
Από τους 42.642 ανθρώπους που
διαγνώσθηκε ότι πάσχουν από
διαβήτη από το 1995 έως το
2006, µόλις οι 1.256 ήταν ινσουλινοεξαρτώµενοι που έπασχαν
από διαβήτη τύπου 1 και οι
41.386 έπασχαν από διαβήτη
τύπου 2 που συνδέεται άµεσα µε
τον τρόπο ζωής.

Ηµ. Γεν:……………………………………………………………..
Α.Τ.: (*).....………………………………………………………….
∆ιεύθυνση: (*)………………………………………….……..........
……………………………………………………………….……....
Χωριό/∆ήµος: (*)….......…………………………………………..
Κωδ: (*)………………………………………………………………
Τηλ. Οικίας: (*) ....………………………………………………….
Τηλ. Εργασίας:……………………………………………………..

∏ ÌÔÓ·ÍÈ¿ ‚Ï¿ÙÂÈ fiÛÔ Î·È ÙÔ... Î¿ÓÈÛÌ·
Έρευνα του πανεπιστηµίου του
Σικάγο, υπό τον καθηγητή ψυχολογίας John Cacioppo, η οποία
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό
"Journal of Cognitive Neuroscience"
(Περιοδικό Γνωσιακής
Νευροεπιστήµης) και παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της
Αµερικανικής Ένωσης για την
Προώθηση της Επιστήµης, δείχνει
ότι η κοινωνική αποµόνωση επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας του
εγκεφάλου. Είναι η πρώτη έρευνα
που χρησιµοποίησε την κλασική
πλέον τοµογραφία µαγνητικού
συντονισµού (fMRI) για να µελετήσει τη σχέση µοναξιάς-εγκεφαλικής δραστηριότητας.
Σύµφωνα µε τον ερευνητή, η
µοναξιά υποσκάπτει την υγεία και
µπορεί να κάνει ίδια ζηµιά µε το
κάπνισµα. Το αίσθηµα κοινωνικής
απόρριψης ή αποµόνωσης αυξάνει
την πίεση του αίµατος, το επίπεδο
του άγχους (η µοναξιά αυξάνει
την ορµόνη του στρες κορτιζόλη),
εξασθενεί το ανοσοποιητικό
σύστηµα και αυξάνει τις πιθανότητες εµφάνισης Αλτσχάιµερ, κατάθλιψης και αϋπνίας. Από την άλλη,
µειώνει το επίπεδο της θέλησης
και επιµονής, επηρεάζοντας έτσι

αρνητικά την ικανότητα κάποιου
να ακολουθεί ένα υγιεινό στιλ
ζωής.
Η µοναξιά, κατά τον Cacioppo,
µειώνει γενικά τον έλεγχο που
ασκεί κάποιος στη ζωή του και
αυτό επηρεάζει αρνητικά την
υγεία του. Σύµφωνα µε τον ερευνητή, η κοινωνικότητα έχει εξελικτικές ρίζες. Προκειµένου να επιβιώσουν στο απώτατο παρελθόν,
οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να
αναπτύξουν δεσµούς µεταξύ τους
για να µεγαλώσουν τα παιδιά
τους. Στη συνέχεια, για να προοδεύσουν, χρειάστηκε να αναπτύξουν περαιτέρω το αίσθηµα
αλτρουισµού και συνεργασίας.
Όπως ο φυσικός πόνος λειτουργεί
ως σήµα για αλλαγή συµπεριφοράς από τον πάσχοντα, έτσι και
και η µοναξιά (κοινωνική αποµόνωση), σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, αναπτύχθηκε εξελικτικά ως
σήµα για αλλαγή συµπεριφοράς,
ώστε να αποκατασταθούν οι κοινωνικοί δεσµοί.
Ο Cacioppo, µαζί µε τον καθηγητή Jean Decety, είναι από τους
πρωτεργάτες µιας νέας προσέγγισης της ψυχολογίας, καθώς και
της λεγόµενης "κοινωνικής νευρο-

¶Ô˘ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜
Η εφηµερίδα µας αποστέλλεται ταχυδροµεία στα
µέλη και φίλους της Ένωσης. ∆ιατίθεται επίσης στα
πιο κάτω περίπτερα:
Οκτάγωνο – Λεωφόρος Σταυρού, Βιβλιοπωλείο
Μαυροµµάτης στη Υπεραγορά Ορφανίδης,
Στρόβολος, Daily Needs Kiosk Λεωφ. Σταυρού 31,
Περίπτερο ΣΤΑΥΡΟΥ, Πειραιώς 22 Στρόβολος,

∂º∏ª∂ƒπ¢∞

«¶√π√∆∏∆∞ ∑ø∏™»
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και
Ποιότητα Ζωής
Κατά νόµον υπεύθυνος: ∆ρ. Λούκας Αριστοδήµου
Τ.Θ. 16033, 2085 Στρόβολος
Τηλ: 22313111, Φαξ: 22463077
e.mail: consumersunion@cytanet.com.cy

∆ιεύθυνση Εργασίας: …………………………………………….
Φαξ: …………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………

επιστήµης". Όπως έγραψαν σε
άρθρο τους στο περιοδικό
"Perspectives on Psychological
Science", "η επιστήµη του 21ου
αιώνα µπορεί και πρέπει να γίνει
όχι µόνο η επιστήµη της φανερής
συµπεριφοράς ή η επιστήµη του
νου, αλλά επίσης η επιστήµη του
εγκεφάλου".
Το νέο επιστηµονικό ρεύµα,
µελετώντας τους εγκεφαλικούς
µηχανισµούς και τα κυκλώµατα
των κυττάρων του εγκεφάλου
(νευρώνων), προσπαθεί να βασίσει
σε νευρωνικές βάσεις τις ψυχολογικές λειτουργίες, θεωρώντας ότι
αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του
έργου του Κάρολου ∆αρβίνου, που
θεωρούσε τον εγκέφαλο προϊόν
της εξέλιξης και ότι η ψυχολογία
συνεπώς πρέπει να έχει ως θεµέλιο τον εγκέφαλο.

Περίπτερο Almarie Ltd., Α. Αβρααµίδη 48, ∆ασούπολη,
Περίπτερα Convenience Store, Νίκης 32 και
Περικλέους 47, «Η κουζίνα της µαµάς», Λεωφ.
Γιάννου Κρανιδιώτη 33, Περίπτερο «ΘΑΝΑΣΗΣ»,
Παλαµά 96, Μ. Γειτονιά, Cartridge World, Αγ.
Φυλάξεως 31, Υπεραγορά ΜΕΤΡΟ, Στρόβολος.
Λεµεσός: Περ. Ευτυχία, Κολωνακίου 11, Πρατ. Εσσο
Κολωνακίου 5, Καθαριστήριο ΖΑΠ, Κολωνακίου 12,
Σταθµός Βιοντίζελ, δίπλα από εκκλησία Αγ. Αντωνίου.

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ¶·ÁÎ‡ÚÈ·˜
ŒÓˆÛË˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜
Πρόεδρος: ∆ρ. Λούκας Αριστοδήµου
Αντιπρόεδρος:Νίκος Ραφίδιας
Γενικός Γραµµατέας:Σταύρος Λεπτός
Ταµίας:Έλενα Βαλιαντή-Κουππάρη
Μέλη: Γιάννος Χατζησάββας, Γιώργος ∆ιονάς,
Χριστοδούλου

Επάγγελµα: .………………………………………………………
Εργοδότης: ………………………………………………………..

Μάρκος Γανωµατής, Γιάννης Καλλής, Γιώργος

http:/www.consumersunion.org.cy

Φορητό: (*)……………………………………………………….....

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

¶ƒ√µ§∏ª∞ ª∂ ∆ƒ√ºπª∞;

ÕÌÂÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·
Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας µε
αφορµή τα πρόσφατα περιστατικά ανεύρεση ξένου σώµατος
σε τρόφιµα επιθυµούν να πληροφορήσουν το καταναλωτικό
κοινό ότι για σκοπούς καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης σε περιπτώσεις παραπόνων για ακατάλληλα τρόφιµα,
αυτοί µπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους
Υγειονοµικούς Επιθεωρητές των Επαρχιών στα ακόλουθα
τηλέφωνα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 22467951 - 22467927
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99527451
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 25305006 - 25305296
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99839818
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 24304297
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99630716
ΠΑΦΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 26804445 - 26804449
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99632347
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 23812166 - 23812167
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99654731
Επιπρόσθετα οι αταναλωτές µπορούν να απευθύνονται και
στην Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής:
Τηλέφωνα 22313111 και 22463003 (ώρες εργασίας) και
99499987 (εκτός ωρών εργασίας)
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¶ÚÔ˜ ÌÈ· Ó¤· ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Î‹ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
Του ∆ρα Λουκά Αριστοδήµου*
Πολλές φορές έχουµε εκφράσει τις ανησυχίες και την
ενόχληση µας για το γεγονός ότι, διαχρονικά έχει διαµορφωθεί στην Κύπρο µια άδικη κατάσταση αγοράς
µέσα από την οποία ευνοούνται τα ολιγοπώλια, τα
µονοπώλια και τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και η
οποία λειτουργεί σε βάρος των συµφερόντων των καταναλωτών.
Αυτή η κατάσταση ευνοεί επίσης, σε µεγάλο βαθµό,
την πολιτικοοικονοµική διαπλοκή καθώς και την επιτηδειότητα κάποιων να βάλλουν χωρίς αναστολές, αφού
τιµωρία δεν υπάρχει, χέρι στην τσέπη και το µόχθο του
πολίτη-καταναλωτή.
Βλέπουµε λοιπόν να παρατηρούνται φαινόµενα όπως:
• η έλλειψη διαφάνειας που οδηγεί πολλές φορές σε
απάτες και σε «συνεργασίες» τύπου καρτέλ.
• ο ανταγωνισµός σε πολλούς τοµείς να πάσχει και να
είναι νοθευµένος
• το κράτος είτε να µη θέλει, είτε να αδυνατεί να παίξει το ρόλο του λόγω δοµικών και θεσµικών αδυναµιών
και ελλείψεων, όταν δε, κάτω από πιέσεις και διαφαινόµενο πολιτικό κόστος, αποφασίσει να παρέµβει, είναι
τόσο αργά που η τέτοια παρέµβαση είναι ανώφελη.
Ταυτόχρονα, όλοι γνωρίζουµε πως, δεν υπερβάλλουµε
όταν εµείς φωνάζουµε πως ο κύπριος καταναλωτής
ουδέποτε αποζηµιώνεται. Ακόµα και όταν κάποιος, από
υπερβάλλοντα ζήλο και αγανάκτηση για την αδικία που
υφίσταται, αποφασίσει να διεκδικήσει µέσω της δικαιοσύνης το δίκιο του, η διαδικασία αποβαίνει ατελέσφορη
και αναποτελεσµατική και µόνο χάσιµο χρόνου και
ψυχικό άγχος του αποφέρει. Αυτός είναι και ο λόγος
που οι κύπριοι καταναλωτές σχεδόν ουδέποτε αποφασίζουν να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους διαδικασία και
που ακόµα αρνούνται να υπογράψουν τα παράπονα και
τις καταγγελίες τους.

¶ÔÈÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È
Για την κατάσταση αυτή σίγουρα ευθύνονται τα κράτη
µέλη και η περί καταναλωτών πολιτική της ΕΕ, αλλά
δεν είναι άµοιρες ευθυνών οι παραδοσιακές οργανώσεις καταναλωτών που, αφού έντεχνα εγκλωβίστηκαν
από την πλουσιοπάροχη οικονοµική ενίσχυση που εισέπρατταν (τώρα, λόγω κρίσης, τα πράγµατα έγιναν πιο
δύσκολα), έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν το ρόλο
που τους ορίζεται από τα κατεστηµένα µε τα οποία πολλές φορές ταυτίζονται ξεχνώντας τον πραγµατικό πορισµό τους.
Παράλληλα µια σειρά από οργανώσεις καταναλωτών,
όπως είναι στην Κύπρο η Παγκύπρια Ένωση
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω),
άδικα και µε κριτήρια ξεπερασµένης νοοτροπίας που

αγγίζουν τα όρια της διάκρισης, δεν τυγχάνουν καµιάς
ή ελάχιστης οικονοµικής στήριξης, προφανώς γιατί δεν
συναίνεσαν και αρνούνται να συνταχθούν µε τα κρατικά
και τα ευρωπαϊκά καταστηµένα.
∆ιαπιστώνοντας λοιπόν αυτή την σκληρή και άδικη
πραγµατικότητα στην οποία έχουν βρεθεί οι ευρωπαίοι
καταναλωτές και οι οργανώσεις που γνήσια τους
εκφράζουν και, προσµετρώντας και τις φοβερές επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, της οποίας τα
µεγάλα θύµατα είναι πρώτιστα οι καταναλωτές, δεκαπέντε οργανώσεις καταναλωτών από διάφορες χώρες της
ΕΕ, παλιές και νέες, µεγάλες και µικρές, ζήτησαν και
είχαν στις 20 Ιανουαρίου 2009, συνάντηση στις
Βρυξέλλες µε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και µε αριθµό ευρωβουλευτών.
Θέµα της συνάντησης ήταν η υπό εκκόλαψη Λευκή
Βίβλος για τη «Συλλογική Αποζηµίωση» των καταναλωτών και ο ρόλος που πρέπει να αποδοθεί θεσµικά στις
οργανώσεις των καταναλωτών. Την Κύπρο στην συνάντηση αυτή εκπροσώπησε µε σηµαντικές εισηγήσεις η
Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω µε τον πρόεδρο της.
Ανάγκη αποτελεσµατικών Θεσµών και ρόλος στις
Οργανώσεις Καταναλωτών
Εµείς, πέρα από την επισήµανση της αναγκαιότητας
προώθησης της δηµιουργίας της Λευκής Βίβλου, τονίσαµε πως, εκτός από οδηγίες, νόµους κανονισµούς κλπ,
χρειάζεται να δηµιουργηθούν, µέσα από µικρούς, ευέλικτους και χαµηλού κόστους θεσµούς συνθήκες ούτως
ώστε µε απλές σύντοµες και χωρίς κόστος για τον
καταναλωτή διαδικασίες, αυτός να αποζηµιώνεται πραγµατικά και σε ουσιώδη χρόνο.
Επίσης τονίσαµε τον σηµαντικό ρόλο που έχουν να
παίξουν οι οργανώσεις των καταναλωτών, όχι µόνο
αυτών που σήµερα ευνοούνται, αλλά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να βρει τρόπους να ακούει τη φωνή όλων των
άλλων τις οποίες και να ενισχύει κατά τρόπο δίκαιο.

∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Î‹
√ÚÁ¿ÓˆÛË ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
Οι οργανώσεις που παρευρέθησαν στις πιο πάνω
συναντήσεις, είχαν ειδική µεταξύ τους συνάντηση στην
οποία έγινε από κάθε εκπρόσωπο παρουσίαση της κατάστασης των καταναλωτικών κινηµάτων στις χώρες που
εκπροσωπήθηκαν.
Οι εκπρόσωποι των δεκαπέντε οργανώσεων αφού
ανάλυσαν και συζήτησαν τα προβλήµατα και τις αδυναµίες του καταναλωτικού κινήµατος τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφού εξέφρασαν την
απογοήτευση τους γιατί:
• στην υφιστάµενη Οργάνωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο
επικρατεί µια απαράδεχτα κλειστή και εσωστρεφής
κατάσταση,
• αυτή η κατάσταση περιορίζει τον πλουραλισµό και
την πολυφωνία,
• µονοπωλεί την εκπροσώπηση που είναι βασικό

Αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής µε εκπρόσωπο
της Ευρωπαικής Επιτροπής και Ευρωβουλευτές
έξω από το Ευρωκοινοβούλιο

Συνεδία για την ίδρυση της Νέας Πανευρωπαϊκής
Οργάνωσης Καταναλωτών
δικαίωµα των καταναλωτών,
• εν πολλοίς αυτή η όλη δράση της δεν είναι ικανοποιητικά αποτελεσµατική,
• δεν εκφράζει τους ευρωπαίους καταναλωτές στη
µεγάλη τους πλειοψηφία
• αντί να ασχολείται µε τα σοβαρά καθηµερινά προβλήµατα και την επίλυση τους, σπαταλά χρόνο και
χρήµα µόνο για δηµοσιεύσεις και εκπαίδευση,
αποφάσισαν και συνυπέγραψαν τα ακόλουθα:
1. Τη δηµιουργία νέας Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης
Καταναλωτών
2. Την πρόσκληση για συµµετοχή στις συζητήσεις για
τον πιο πάνω σκοπό όλων των ενδιαφερόµενων οργανώσεων από όλες τις χώρες µέλη
3. Να ανοίξουν ένα διάλογο για τη διαµόρφωση της
φιλοσοφίας, των σκοπών και στόχων, της στρατηγικής,
της οργανωτικής δοµής, του προγράµµατος δράσεων,
του προϋπολογισµού και των µέσων χρηµατοδότησης
της
4. Βαρύτητα και προτεραιότητα θα δοθεί στην ανάληψη δράσεων και υποβολή προτάσεων προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο που να
στοχεύουν στην επίλυση προβληµάτων και στη δηµιουργία συνθηκών πραγµατικής και ουσιαστικής προστασίας
των καταναλωτών και που να συµβάλλουν στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής όλων των ευρωπαίων πολιτών.
Ο ∆ρ. Λουκάς Αριστοδήµου είναι Πρόεδρος της
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

¶·Î¤ÙÔ 300 ÂÎ. Â˘ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
™ÙÂÁ·ÛÙÈÎ¿ ‰¿ÓÂÈ· ÌÂ ÌË‰ÂÓÈÎfi ÂÈÙfiÎÈ· Ù· ÚÒÙ· 2 ¯ÚfiÓÈ·

Νέα µέτρα για στήριξη της τουριστικής και κατασκευαστικής βιοµηχανίας αλλά και για ενίσχυση του τραπεζικού συστήµατος, συνολικού κόστους πέραν των 300
εκ. ευρώ, ενέκρινε στις 3 Φεβρουαρίου 2009 το
Υπουργικό Συµβούλιο.
Σε διάσκεψη τύπου ο Πρόεδρος Χριστόφιας ανέφερε
ότι η λήψη των µετρων δείχνει την αποφασιστικότητα
µε την οποία εργάζεται η κυβέρνηση για να διατηρήσει

εύρωστη την οικονοµία του τόπου.
Τα µέτρα αφορούν την τουριστική και κατασκευαστική βιοµηχανία αλλά και στην ενίσχυση του τραπεζικού
συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τον τουρισµό τα µέτρα είναι ύψους 51
εκ.ευρώ και αφορούν την κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης των ξενοδοχειακών µονάδων προς τους
∆ήµους, την µείωση των τελών προσγείωσης και
άλλων τελών µε τα οποία επιβαρύνονται οι αεροπορικές εταιρείες και την µείωση του ΦΠΑ από 8% σε 5%.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα 51 εκ
ευρώ θα οδηγήσουν σε µείωση των τουριστικών πακέτων.
Εξαγγέλθηκε επίσης σχέδιο εσωτερικού τουρισµού
για χαµηλά αµοιβόµενους ύψους 10 εκ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα µέτρα για ενίσχυση και του κατασκευαστικού τοµέα, η κυβέρνηση αποφάσισε µέτρα

που αφορούν την εξασφάλιση ιδιοκτητης κατοικίας για
χαµηλά και µεσαία στρώµατα κόστους 10 εκ, ευρώ και
την εισαγωγή σχεδίου δανειοδότησης για χαµηλά αµοιβόµενα ζευγάρια µε συνολικό εισόδηµα 40,000 ευρώ.
Η αποπληρωµή των δανείων θα µπορεί να γίνεται σε
20 χρόνια µε µηδενικό επιτόκιο τα πρώτα 2 χρόνια.
Η κυβέρνηση θα δαπανήσει 31 εκ. ευρώ για νέες
προσφυγικές µονάδες και 20 εκ. ευρώ για επιδιορθωση
σχολικών κτιρίων.
Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τοµέα η κυβέρνηση θα
διατηρήσει για ακόµη 3,5 µήνες τις καταθέσεις της
ύψους 700 εκ ευρώ σε εµπορικές τράπεζες.
Ο Υπ. Οικονοµικών επέδωσε ήδη στις 27
Φεβρουαρίου τις πρώτες 30 εγκρίσεις δανείων, συνολικού ποσού 4.2 εκατ. ευρώ, σε νεαρά ζευγάρια που
απευθύνθηκαν για στεγαστικό δάνειο στον Οργανισµό
Χρηµατοδοτήσεως Στέγης.
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¶ÔÏ‡ÁÏˆÛÛÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 112
Από τον ∆εκέµβριο του 2008, οι ευρωπαίοι πολίτες
µπορούν να καλούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
από οποιοδήποτε σηµείο της ΕΕ, µε δωρεάν κλήση από
σταθερή ή κινητή συσκευή, στον αριθµό 112, τον ενιαίο
ευρωπαϊκό αριθµό έκτακτης ανάγκης.
Ωστόσο, ένας µόνο στους τέσσερις ευρωπαίους πολίτες γνωρίζει ότι ο σωτήριος αυτός αριθµός υπάρχει και
σε άλλα κράτη µέλη, ενώ τρεις στους δέκα που έκαναν
χρήση του αριθµού αυτού σε άλλη χώρα αντιµετώπισαν
προβλήµατα γλώσσας.
Για να εξασφαλιστεί η δηµοσιότητα του αριθµού 112
ανά την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µαζί µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, ανακήρυξαν
την 11η Φεβρουαρίου ως «Ευρωπαϊκή Ηµέρα του 112»,
ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό το 112 και να ενθαρρυνθούν οι εθνικές αρχές να καταστήσουν περισσότερο
πολύγλωσσες τις υπηρεσίες του ενιαίου ευρωπαϊκού
αριθµού έκτακτης ανάγκης.
Τι έδειξε το Ευρωβαρόµετρο;
Έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ η οποία έγινε για λογαριασµό της Κοµισόν δείχνει ότι το 94% των πολιτών της
ΕΕ πιστεύει στην χρησιµότητα της ύπαρξης ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθµού έκτακτης ανάγκης. Επίσης, στην
έρευνα του Ευρωβαρόµετρου, υπογραµµίζονται τα
σηµεία τα οποία επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση:
Προβλήµατα γλώσσας: το 28% των καλούντων αντιµετωπίζουν πρόβληµα γλώσσας όταν καλούν το 112 ενώ
βρίσκονται στο εξωτερικό, παρόλο που σύµφωνα µε την
πληροφορία την οποία παρέχουν 21 κράτη µέλη, τα

Ένας µόνο στους τέσσερις ευρωπαίους πολίτες
γνωρίζει την ύπαρξη του σωτήριου αριθµού 112

κέντρα που διαχειρίζονται τις κλήσεις 112 προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σε θέση να
χειρίζονται τις κλήσεις αυτές στα αγγλικά.
∆ιάδοση του 112: Γενικά, µόνο το 24% των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ απάντησε άµεσα ότι γνωρίζει πως
µπορεί να καλέσει το 112 για να επικοινωνήσει µε τις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε όλη την ΕΕ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση µε το
Φεβρουάριο 2008, ωστόσο υπάρχουν µεγάλες διαφορές
µεταξύ των χωρών σε ό, τι αφορά την γνώση για την
ύπαρξη του αριθµού αυτού: από 3% στην Ιταλία σε 58%
στη Τσεχική ∆ηµοκρατία. Πολλά κράτη µέλη ενηµερώνουν τους πολίτες τους και τους επισκέπτες για την
ύπαρξη του 112.
Ιστορικό
Ο αριθµός 112 καθιερώθηκε το 1991 για να υπάρχει,
εκτός από τους εθνικούς αριθµούς έκτακτης ανάγκης,
ένας ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός για την ευκολότερη
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδίως για
τους ταξιδιώτες. Από το 1998, οι κοινοτικοί κανόνες
απαιτούν από τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την
δωρεάν πρόσβαση του αριθµού 112 από σταθερά και
κινητά τηλέφωνα. Από το 2003, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών πρέπει να παρέχουν στις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο στον οποίο
βρίσκεται ο καλών, ώστε αυτές να µπορούν να εντοπίζουν γρήγορα τα θύµατα ατυχήµατος. Τα κράτη µέλη
οφείλουν και αυτά, από πλευράς τους, να ενηµερώνουν
τους πολίτες για το 112.

∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÏÏÂÚÁÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜

¡¤· Â›ÛËÌË Ô‰ËÁ›·
∞·ÁfiÚÂ˘ÛË ÙË˜ Ô˘Û›·˜ DMF ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ô‰ÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Η χρήση της ουσίας φουµαρικό διµεθύλιο (DMF) –
βιοκτόνο το οποίο προκάλεσε σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις σε εκατοντάδες καταναλωτές, λόγω
της χρήσης του σε καταναλωτικά προϊόντα
καθηµερινής χρήσης όπως π.χ. καναπέδες και
υποδήµατα – θα πρέπει να απαγορευθεί σε
ολόκληρη την ΕΕ, καθώς τα κράτη µέλη ψήφισαν
υπέρ σχεδίου απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα
διατεθούν στην αγορά της ΕΕ καταναλωτικά
προϊόντα που περιέχουν DMF.
Τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά
πρέπει να ανακληθούν και να αποσυρθούν αµέσως.
Σε κάποιες χώρες οι καταναλωτές που
χρησιµοποίησαν προϊόντα που περιέχουν DMF
αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα υγείας, µεταξύ
άλλων, κνησµό, ερεθισµό, ερύθηµα, εγκαύµατα και
σε ορισµένες περιπτώσεις οξείες αναπνευστικές
διαταραχές.
Το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής αφορά µέτρο
επείγουσας ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ, έως ότου
δοθεί µόνιµη λύση µε την έκδοση κανονιστικών
µέτρων. Το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής θα
υποβληθεί προς διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στη συνέχεια στο σώµα των
Επιτρόπων για τελική έγκριση.
Το φουµαρικό διµεθύλιο (DMF) χρησιµοποιείται από
τους παραγωγούς ως βιοκτόνο για την προστασία
από τη µούχλα η οποία µπορεί να επιφέρει ζηµιά
στα δερµάτινα έπιπλα ή τα υποδήµατα κατά τη
διάρκεια της αποθήκευσης ή της µεταφοράς σε
υγρά κλίµατα. Το DMF τοποθετείται σε µικρά
σακουλάκια στο εσωτερικό των επίπλων ή
προστίθενται στις συσκευασίες των υποδηµάτων.
Στη συνέχεια, η ουσία εξατµίζεται και εµποτίζει το
δέρµα, προστατεύοντάς το από τη µούχλα.
∆ιαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι η ουσία αυτή είχε
σοβαρές επιπτώσεις στους καταναλωτές οι οποίοι
έρχονταν σε επαφή µε τα προϊόντα.
Το DMF διαπέρασε τα ρούχα των καταναλωτών και
έφθασε στο δέρµα, προκαλώντας επώδυνη

Το 2007 43.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
στους δρόµους των 27 κρατών-µελών

Η ουσία DMF διαπέρασε τα ρούχα των
καταναλωτών και έφθασε στο δέρµα,
προκαλώντας επώδυνη δερµατίτιδα.
δερµατίτιδα. Το γεγονός ότι στις σοβαρές
περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη η θεραπεία,
αυξάνει τις επιβλαβείς επιπτώσεις. Εποµένως, η
παρουσία DMF αποτελεί σοβαρό κίνδυνο.

Η Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση για µια νέα
επίσηµη οδηγία µε στόχο τη διευκόλυνση της
διασυνοριακής ποινικής δίωξης των οδικών
παραβάσεων που διακυβεύουν την οδική ασφάλεια.
Τεχνικά µέτρα και θεµιτά όργανα πρόκειται να
τοποθετηθούν σε καίρια σηµεία προκειµένου η
αναγνώριση των οδηγών στην Ε.Ε. να καθίσταται
εφικτή και έτσι οι παραβάτες-οδηγοί να διώκονται για
παραβάσεις που επιτελούν ακόµη και σε κράτη µέλη
πέρα από το κράτος στο οποίο το όχηµά τους είναι
επίσηµα καταγεγραµµένο.
Η προτεινόµενη επίσηµη οδηγία καλύπτει τέσσερις
τύπους παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας: την
υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση σε κατάσταση
µέθης, την οδήγηση χωρίς τη ζώνη ασφαλείας και την
παράβαση του κόκκινου σηµατοδότη. Αυτοί οι τέσσερις
τύποι παραβάσεων αποτελούν την αιτία τουλάχιστον
του 75% όλων των θανάτων από ατυχήµατα στο δρόµο.
Από το 2001, στόχος της Ε.Ε. στον τοµέα της οδικής
ασφάλειας αποτέλεσε η µείωση κατά 50% του
αριθµού των θανάτων των θανάσιµων ατυχηµάτων, σε
διάστηµα δέκα ετών. Κατά το 2001, 54.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στους δρόµους των 27 κρατώνµελών. Κατά το 2007, τα θύµατα υπολογίστηκαν σε
43.000. Για πρώτη χρονιά έπειτα απο το 2001, δεν
υπήρξε ετήσια πρόοδος στην µείωση του αριθµού των
θανάτων στους δρόµους.
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∂ÓËÌ¤ÚˆÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙË Cytanet ∏ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜
°È· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏Ì¤Ú· ÁÈ· ∞ÛÊ·Ï¤˜ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
Την ηµερίδα παρακολούθησαν µε µεγάλο ενδιαφέρον
γονείς, εκπαιδευτικοί, µαθητές και εµπλεκόµενοι
φορείς.
H Cytanet, διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα, «∆ιαδίκτυο και
Κοινωνική ∆ικτύωση», τιµώντας την Παγκόσµια Ηµέρα για την
Ασφάλεια του ∆ιαδικτύου στις 10 Φεβρουαρίου. Η ηµερίδα
εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Cyta για ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εµπλεκόµενων φορέων, γονέων
και παιδιών στο θέµα της κοινωνικής δικτύωσης, ως νέου φαινοµένου που έχει ιδιαίτερη απήχηση στους νέους.
Στην ηµερίδα συµµετείχαν µε παρουσιάσεις τους, εµπειρογνώµονες από Κύπρο και Ελλάδα και την παρακολούθησαν µε
µεγάλο ενδιαφέρον γονείς, εκπαιδευτικοί, µαθητές και εµπλεκόµενοι φορείς.
Καλωσορίζοντας, οµιλητές και ακροατήριο, ο Ανώτατος
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της Cyta κύριος Φώτης Σαββίδης επεσήµανε τις δυνατότητες που προσφέρει σήµερα η ηλεκτρονική
επικοινωνία και τόνισε τις προσπάθειες του Οργανισµού ώστε
αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιούνται µε θετικά αποτελέσµατα.
Ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Κύπρου δρ Άντρος
Καπαρδής παρουσίασε την κοινωνική δικτύωση ως για το φαινόµενο της εποχής µας στο σπίτι και στο σχολείο και ο δρ
Ευστράτιος Παπανής, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
εστίασε την οµιλία του στη µετάβαση από το Facebook στην
ηλεκτρονική παιδοφιλία.
Ο γνωστός για τις έρευνές του δηµοσιογράφος Κώστας
Βαξεβάνης από την Ελλάδα, µίλησε για τη νέου τύπου κοινωνία που έχει δηµιουργήσει η κοινωνική δικτύωση και κατέθεσε
τις εµπειρίες του µέσα από τα ρεπορτάζ του.
Ο δρ Γιάννης Λαούρης, ∆ιευθυντής προγράµµατος
CyperEthics και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νευροεπιστήµης και
Τεχνολογίας, µίλησε για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τις
προκλήσεις, αλλά και για τους κινδύνους που παρουσιάζονται
στην κοινωνικής δικτύωσης.
Για την ασφάλεια του διαδικτύου στα σχολεία, µίλησε ο
Μιχάλης Τορτούρης, Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ
στο θέµα της πρόληψης και της αντιµετώπισης των εγκληµά-

™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÔÈ ·ÓÈÛfiÙËÙÂ˜

Οι µισοί σχεδόν από τους φτωχότερους κατοίκους των νέων χωρών
της ΕΕ δυσκολεύονται να πληρώσουν µια επίσκεψη στον γιατρό

των στον κυβερνοχώρο, ο Μάνος Σφακιανάκης, επικεφαλής
της Ελληνικής Αστυνοµίας Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος και ο
Μάρκος Νικολετής εκ µέρους του αντίστοιχου τµήµατος της
Αστυνοµίας Κύπρου, κατέθεσαν τις δικές τους εµπειρίες και
προτάσεις.
Τέλος, ο Προϊστάµενος ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών ∆εδοµένων
της Cyta Αλέκος Αλεξάνδρου, παρουσίασε τις εφαρµογές που
προσφέρει ο Οργανισµός στους πελάτες του για να συνδεθούν
µε αυτούς τους ιστοχώρους και παράλληλα, τα εργαλεία που
προσφέρει, για προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου.

¢ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·Ù¿ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘
¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÔÚÊˆıÂ› ÌÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ÛˆÌ·Ù›‰È·
«Η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού
αέρα ισχύει από τις 11 Ιουνίου 2008
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώθηκε να κινήσει διαδικασίες
επί παραβάσει κατά δέκα κρατών µελών, µεταξύ των οποίων και
η Κύπρος, επειδή δεν τηρούν το πρότυπο ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα της ΕΕ για τα επικίνδυνα αιωρούµενα σωµατίδια, που είναι γνωστά ως PM10 ή ΑΣ10. Τα σωµατίδια αυτά, µε
κύριες πηγές εκποµπών τη βιοµηχανία, την οδική κυκλοφορία
και την οικιακή θέρµανση, µπορούν να προκαλέσουν άσθµα,
καρδιαγγειακά προβλήµατα και πρόωρο θάνατο.
Η Επιτροπή, αφού προηγουµένως ζήτησε από τα κράτη µέλη,
πέρυσι τον Ιούνιο, να της υποβάλουν πληροφορίες απέστειλε
πρώτη προειδοποιητική επιστολή σε δέκα κράτη µέλη, τα οποία
δεν έχουν ακόµη συµµορφωθεί µε τις οριακές τιµές που ισχύουν για τα PM10 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Πρόκειται για τα
εξής κράτη µέλη: Κύπρος, Εσθονία, Γερµανία, Ιταλία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο.
Οι υπερβάσεις τις οποίες αφορούν οι εν λόγω επιστολές
πλήττουν 83 εκατοµµύρια ανθρώπους σε 132 διαφορετικές
ζώνες ποιότητας του αέρα.
Η Κύπρος και υπόλοιπα κράτη µέλη δεν έχουν υποβάλει αίτηµα παράτασης χρόνου για την τήρηση των προτύπων σε όλες
τις ζώνες ποιότητας του αέρα που υπερβαίνουν τις οριακές
τιµές για τα PM10. Η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα που άρχισε να ισχύει στις 11 Ιουνίου 2008, επιτρέπει στα κράτη µέλη να ζητούν, υπό όρους, περιορισµένη
παράταση χρόνου για την τήρηση του προτύπου για τα PM10.
Η παράταση αυτή ισχύει µόνο στις ζώνες ποιότητας του αέρα
για τις οποίες αποδεικνύεται ότι, µολονότι καταβλήθηκε προσπάθεια να επιτευχθούν οι οριακές τιµές το 2005, η συµµόρφωση ήταν αδύνατη λόγω ειδικών εξωτερικών περιστάσεων.

‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· ÛÂ
fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË

Πρόσφατη έρευνα για την ποιότητα
ζωής στην Ευρώπη αποκάλυψε σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των παλαιών και
των νέων κρατών µελών της ΕΕ, καθώς
και µεταξύ Βορρά και Νότου.
Η έρευνα διενεργήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των
Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας
(Eurofound).
Η αγοραστική δύναµη στα νέα κράτη
µέλη και στις υποψήφιες χώρες (µόλις
55 %) είναι πολύ κατώτερη του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η αναλογία των ατόµων που είναι µερικές φορές αναγκασµένα να στερούνται ουσιώδη αγαθά
(π.χ. επαρκή θέρµανση, καινούργια
ρούχα και ετήσια άδεια) είναι πολύ
µεγαλύτερη σε αυτές τις χώρες απ' ό,τι
στην υπόλοιπη Ένωση.
Οι ανισότητες αυτές αντικατοπτρίζονται, επίσης, στις συνθήκες στέγασης. Οι
κάτοικοι των νέων χωρών της ΕΕ κατοικούν, εν γένει, σε ιδιόκτητα σπίτια (έναντι του 40 % στις παλαιότερες χώρες
της ΕΕ)α αυτά, όµως, βρίσκονται συνήθως σε χειρότερη κατάσταση. Έτσι, το
42 % των Ρουµάνων αντιµετωπίζει προβλήµατα που σχετίζονται µε την παλαιότητα των κατοικιών, έναντι του 9 %
µόνον των Φινλανδών.
Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, η έρευνα αποκαλύπτει ελλείψεις ιατρικού εξοπλισµού,
κυρίως στις χώρες της νότιας Ευρώπης
(µε εξαίρεση την Ισπανία) και στις αγροτικές περιοχές. Οι µισοί σχεδόν από
τους φτωχότερους κατοίκους των νέων
χωρών της ΕΕ δυσκολεύονται να πληρώσουν µια επίσκεψη στον γιατρό, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στη δυτική Ευρώπη
είναι 31 %. Τα προβλήµατα αυτά έχουν
οξυνθεί εξαιτίας της γήρανσης του
ευρωπαϊκού πληθυσµού.
Στις νέες χώρες της ΕΕ, καθώς και
στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την
Ελλάδα, ο βαθµός ικανοποίησης από τις
συνθήκες ζωής είναι χαµηλότερος, ενώ
οι κάτοικοι των σκανδιναβικών χωρών
είναι οι πλέον ικανοποιηµένοι. Από την
άλλη πλευρά, πολλοί είναι οι κάτοικοι
των νέων κρατών µελών που δηλώνουν
αισιόδοξοι, σε αντίθεση µε τους
Γάλλους, τους Ιταλούς, τους
Πορτογάλους, τους Ούγγρους και τους
Βούλγαρους. Συνολικά, το ποσοστό των
αισιόδοξων µειώθηκε από 64 % κατά την
έρευνα του 2003 σε 55 % σήµερα.
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¡¤Ô ÚfiÙ˘Ô ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‚ÚÂÊÈÎ¤˜ ÛÙÚ¿ÙÂ˜
™Ùfi¯Ô˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡
Χιλιάδες νήπια λαµβάνουν ιατρική
θεραπεία λόγω ατυχηµάτων κατά τη
χρήση στράτας» ή «Ένα στα τρία
νήπια που χρησιµοποιούν στράτα
υφίσταται τραυµατισµό
Ενα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας για
τα βοηθητικά για το βάδισµα βρεφών
(στράτες) που θα συµβάλει στην πρόληψη πολλών ατυχηµάτων των µικρών παιδιών, ενέγκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στοιχεία της τελευταίας 20ετίας σχετικά µε έκτακτα περιστατικά σε νοσοκοµεία τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ,
δείχνουν ότι οι στράτες είναι επικίνδυνες. Χιλιάδες νήπια λαµβάνουν ιατρική
θεραπεία λόγω ατυχηµάτων κατά τη
χρήση στράτας.
Έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στην
Αυστραλία έδειξαν ότι τουλάχιστον ένα
στα τρία παιδιά που χρησιµοποιούν στράτα υφίσταται κάποιον τραυµατισµό.
Περαιτέρω έρευνες, που πραγµατοποίησε το ίδρυµα Child Accident Prevention
Trust στη Βρετανία, εκτιµούν ότι µε τις
στράτες τραυµατίζονται περισσότερα
παιδιά απ’ ό,τι µε οποιοδήποτε άλλο
προϊόν βρεφονηπιακής φροντίδας.

√È Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘
Ó¤Ô˘ ÚÔÙ‡Ô˘
Ο κύριος κίνδυνος που παρουσιάζουν οι
στράτες είναι η ανατροπή. Για να αντιµετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος, το νέο πρότυπο προβλέπει δοκιµές σταθερότητας
και απαιτήσεις βάσει των οποίων ο κίνδυνος ανατροπής περιορίζεται. Το νέο πρότυπο περιέχει απαιτήσεις και δοκιµές για
την κατασκευή τους έτσι ώστε να περιορίζεται η ικανότητα του παιδιού να έρθει
σε επαφή µε επικίνδυνα αντικείµενα και
να πέσει σε ανώµαλες επιφάνειες, όπως

σκάλες ή κράσπεδα.
Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες προς
τους ενηλίκους έχουν επίσης ιδιαίτερη
σηµασία προκειµένου να εξασφαλίζεται
ότι οι στράτες χρησιµοποιούνται µε
ασφάλεια, καθότι ο ενήλικος που επιβλέπει το παιδί είναι ο κατά κύριο λόγο
υπεύθυνος να µεριµνά ώστε το περιβάλλον γύρω από το παιδί που µετακινείται
µε τη στράτα να είναι όσο το δυνατόν
ασφαλέστερο.
Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι η στράτα
δεν είναι συσκευή εκµάθησης βαδίσµατος, ενώ η παρατεταµένη χρήση της
ενδέχεται να επηρεάσει τη φυσική εξέλιξη της ικανότητας βαδίσµατος του παιδιού. Για το λόγο αυτό, το πρότυπο απαιτεί
οι στράτες να συνοδεύονται από οδηγίες
στις οποίες να εφιστάται η προσοχή των
ενηλίκων στο γεγονός ότι το προϊόν δεν
προορίζεται για παιδιά µε µεγαλύτερο
από ένα συγκεκριµένο βάρος ή για παιδιά που είναι ακόµη τόσο µικρά ώστε να
µην κάθονται χωρίς υποστήριξη.

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·;
Οι στράτες ευθύνονται για χιλιάδες
τραυµατισµούς νηπίων στην ΕΕ κάθε
χρόνο.Τα ατυχήµατα κατά τη χρήση
στράτας οφείλονται κυρίως σε πτώση
από τις σκάλες ή σε ανατροπή της στράτας, ιδίως όταν το παιδί προσπαθεί να
κινηθεί πάνω σε ανώµαλες επιφάνειες
όπως το πεζούλι της πόρτας ή η άκρη
του χαλιού. Οι τραυµατισµοί από τα ατυχήµατα αυτά µπορεί να είναι πολύ σοβαροί διότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τραυµατισµός προκαλείται στο
κεφάλι.
• Στοιχεία από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι 850 παιδιά ηλικίας 7 έως 15
µηνών χρειάστηκαν επείγουσα θεραπεία

λόγω τραυµατισµού κατά τη χρήση
στράτας1. Το 50% των περιστατικών
οφείλεται σε πτώση στις σκάλες και
πάνω από το 60% των παιδιών είχαν
τραυµατιστεί στο κεφάλι.
• Στο ΗΒ, το ίδρυµα Child Accident
Prevention Trust εκτιµά ότι µε τις στράτες τραυµατίζονται περισσότερα παιδιά
απ’ ό,τι µε οποιοδήποτε άλλο προϊόν
βρεφονηπιακής φροντίδας. Το 2002,
περισσότερα από 2.350 νήπια µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο λόγω τραυµατισµών κατά τη χρήση στράτας, ενώ σχεδόν το 70% από αυτά ήταν νήπια ηλικίας

µικρότερης από ένα έτος.
• Μια µελέτη του πανεπιστηµιακού
ιδρύµατος της Τουλούζης «Le Centre
Hospitalier Universitaire de Toulouse»,
που κάλυψε την περίοδο 2003-2006,
έδειξε ότι 178 νήπια ηλικίας 7-12 µηνών
µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο ως επείγοντα περιστατικά, λόγω πτώσης κατά
τη χρήση στράτας.
Λόγω της αυξανόµενης συχνότητας
των τραυµατισµών που προκαλούνται
από τις στράτες, τα κράτη µέλη ζήτησαν να θεσπιστεί πρότυπο ασφάλειας
σε επίπεδο ΕΕ.

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ˙ˆÔÙÚÔÊ¤˜
£· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ˙Ò· ÂÎÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÁÈ· ˙Ò· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜
Η νέα νοµοθεσία βελτιώνει τις
πληροφορίες που θα λαµβάνουν οι
αγρότες σχετικά µε τις ζωοτροφές
που αγοράζουν για τα ζώα τους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την
έγκριση σε πρώτη ανάγνωση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενός κανονισµού για την αντικατάσταση της ισχύουσας νοµοθεσίας για την εµπορία και
τη χρήση ζωοτροφών, βάσει πρότασης
της Επιτροπής.
Ο εν λόγω κανονισµός θα ισχύει
τόσο για ζώα εκτροφής όσο και για
ζώα συντροφιάς. Η νέα νοµοθεσία
απλουστεύει σε µεγάλο βαθµό τις υφιστάµενες διαδικασίες και βελτιώνει τις
πληροφορίες που θα λαµβάνουν οι
αγρότες και οι ιδιοκτήτες ζώων
συντροφιάς σχετικά µε τις ζωοτροφές
που αγοράζουν για τα ζώα τους. Θα
συµβάλει επίσης στην προαγωγή της
καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας στον ευρωπαϊκό τοµέα ζωοτροφών
και θα οδηγήσει σε µια πιο ολοκληρωµένη ενιαία αγορά µε τη µείωση της
διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχει-

ρήσεις ζωοτροφών.
Ο νέος κανονισµός προβλέπει σύγχρονους όρους εµπορίας και αντιµετωπίζει τις διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης των συγκεκριµένων τύπων
αγοραστών ζωοτροφών, όπως π.χ.
έµπειροι αγρότες και απλοί ιδιοκτήτες
ζώων συντροφιάς.
Το κείµενο περιέχει διατάξεις σχετικά
µε τα ακόλουθα κύρια ζητήµατα:
• Υπευθυνότητα των επιχειρήσεων
ζωοτροφών.
• Αρνητικός κατάλογος µε απαγορευµένες ουσίες για χρήση σε ζωοτροφές.
• Υποχρεωτικές ενδείξεις επισήµανσης για πρώτες ύλες ζωοτροφών και
ανάµεικτες ζωοτροφές. Καθορίζονται
συγκεκριµένες απαιτήσεις ενδείξεων
επισήµανσης για πρώτες ύλες ζωοτροφών, σύνθετες ζωοτροφές (συµπεριλαµβανοµένων των τροφών των ζώων
συντροφιάς) και «διαιτητικών» ζωοτροφών. Κάθε ισχυρισµός που επισυνάπτεται σε µια ζωοτροφή πρέπει να αιτιολογείται κατάλληλα.
• ∆ηµιουργία οδηγού για την ορθή

επισήµανση για ζωοτροφές για εκτρεφόµενα ζώα και ενός οδηγού για τροφές ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο
συρρύθµισης.
• ∆ηµιουργία κοινοτικού καταλόγου
πρώτων υλών ζωοτροφών στο πλαίσιο
συρρύθµισης. Η διαφάνεια της αγοράς
θα βελτιωθεί, επειδή ο κατάλογος των

πρώτων υλών ζωοτροφών θα εκφράζει
καλύτερα τα τρέχοντα παρασκευάσµατα και θα ενσωµατώνει ταχύτερα καινοτοµίες, όπως π.χ. παραπροϊόντα από
την παραγωγή βιοκαυσίµων.
Η νέα νοµοθεσία αναµένεται να
εγκριθεί τυπικά από το Συµβούλιο και
να τεθεί σε ισχύ αργότερα φέτος.

¶√π√∆∏∆∞ ∑ø∏™

ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

7

∂ÈÎ›Ó‰˘Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·!

Ÿˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Rapex
Φορητός πυροσβεστήρας ο οποίος µπορεί
να προκαλέσει εγκαύµατα, παιδικό µπουφάν
και βρεφικό ζακετάκι τα οποία ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισµού, παιδικά καλλυντικά µε
χηµικά και συσκευή αισθητικής για βλεφαρίδες ... που βγάζει µάτια, είναι ορισµένα από
τα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιήθηκαν
στο Σύστηµα Ταχείας Ενηµέρωσης (RAPEX)
της ΕΕ.
Σύµφωνα µε ανακοινώσεις που εξέδωσε η
Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας
Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, τα
ακόλουθα προϊόντα
θεωρούνται ότι περικλείουν κινδύνους για
την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών:
1. Φορητός πυροσβεστήρας Γερµανικής
προέλευσης και µάρκας PROTEX µε
τύπο/αριθµό µοντέλου: PD 4 kg, PD 6 kg,
PD 9 kg και PD 12 kg που κατασκευάστηκε
µεταξύ ∆εκεµβρίου 2006 και Οκτωβρίου
2008. Ο πυροσβεστήρας είναι ξηράς κόνεως και κόκκινου χρώµατος. Το προϊόν είναι
επικίνδυνο επειδή µπορεί να προκαλέσει
εγκαύµατα λόγω κατασκευαστικού σφάλµατος στο σπείρωµα της βαλβίδας (συσκευή
ελέγχου). Το προϊόν έχει αποσυρθεί εθελοντικά από το διανοµέα για την Πολωνική
αγορά, ο οποίος έχει ενηµερώσει σχετικά
τους καταναλωτές.
2. Παιδικό κοριτσίστικο σακάκι, µάρκας
ROBERTO CAVALLI, µοντέλα P74040 και
P0960, µε γραµµοκώδικες 2008100005296
και 0311912932502 και µε χώρα κατασκευής
την Τουρκία.
Κίνδυνος στραγγαλισµού από την παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του σακακιού.
3. Παιδικό σακάκι, µάρκας ROBERTO
CAVALLI, µοντέλα P54030 και P1790905, µε

γραµµοκώδικα 2008100006430 και
0311913220608 και µε χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισµού από την
παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του
σακακιού.
4. Παιδική κοριτσίστικη φανέλα, µάρκας
ROBERTO CAVALLI, µοντέλα P74080 και
P1521905, µε γραµµοκώδικα
20081000053346 και 0311913156921 και µε
χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος
στραγγαλισµού από την παρουσία κορδονιών στην κουκούλα της φανέλας.
5. Παιχνίδι κούκλα, µάρκας SHU YI
BABY, µε γραµµοκώδικα 8436039477322 και
µε χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος
πνιγµού από πιθανή κατάποση των κουµπιών
και των αυτοκόλλητων που αποσπώνται
εύκολα από την κούκλα.
6. ∆ιακοσµητικά αυτοκόλλητα, σε αποµιµήσεις τροφίµων σε διάφορες µορφές τζελ,
µάρκας Gel Magic και Jel Stickers, µοντέλα
JS- 1003, JS- 2003 και JS- 2030, µε γραµµοκώδικες 0246149000031, 0249141000036,
0249141000030 και 0262594000037 αντίστοιχα 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. Το επικίνδυνο προϊόν
εντοπίστηκε στο κατάστηµα Jumbo Trading
Ltd .
7. Συσκευή αισθητικής για βλεφαρίδες,
µάρκας Duroy, µοντέλο KOS5217, µε χώρα
κατασκευής την Κορέα. Κίνδυνος βλάβης
της όρασης επειδή κατά τη χρήση οι πλαστικές λαβές πιθανό να σπάσουν και να χτυπή-

σουν τον χρήστη στο πρόσωπο και τα µάτια.
8. Παιδικά παπούτσια, µάρκας PASITE,
µοντέλο P1030, µε χώρα κατασκευής την
Κίνα.Κίνδυνος ερεθισµού του δέρµατος του
χρήστη από την παρουσία επικίνδυνης βιοκτόνου πτητικής ουσίας.
9. Παιδικό πάρκο, µάρκας Baby Ono,
µοντέλα 281 και 283, µε γραµµοκώδικα
5904341203296 και µε χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισµού του παιδιού από την παρουσία λουριού που σχηµατίζει βρόγχο του οποίου η διάµετρος είναι
µεγαλύτερη του επιτρεπόµενου όριου.
10. Μάσκα αµφίεσης πειρατή, µάρκας
DANZA, µοντέλο C7340, µε χώρα κατασκευής την Κίνα.Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυµάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας.
11. Καναπέδες, µάρκας Doris, Herman,
Adena, Strada, Oona, µοντέλα Doris WIE06014 or WI-E06015, Herman WI-EO6019,
Adena WI-EO6016, Strada WI-EO6006 και
Oona WI-EO6017, µε χώρα κατασκευής την
Κίνα. Κίνδυνος ερεθισµού του δέρµατος του
χρήστη από την παρουσία επικίνδυνης
ουσίας που χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση της µούχλας.
Οι καταναλωτές µπορούν να ενηµερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.) στη
διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας
Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανοµείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν
τέτοια προϊόντα να σταµατήσουν
αµέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν
ανάλογα την Υπηρεσία.

«ºÚÔ‡‰Â˜» ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Ù· ‚Ï·ÛÙÔÎ‡ÙÙ·Ú·;
Το 2001 σε νοσοκοµείο της Μόσχας ένα
νεαρό αγόρι έλαβε µία επαναστατική θεραπεία µε εµβρυικά βλαστοκύτταρα για την
αντιµετώπιση µίας σπάνιας γενετικής ασθένειας. Η ασθένειά του λέγεται Ataxia
Telangiectasia και επηρεάζει µία περιοχή του
εγκεφάλου η οποία ρυθµίζει την κίνηση και
το λόγο.
Τέσσερα χρόνια αργότερα όµως, µετά από
απεικονιστικές εξετάσεις φάνηκε ότι στον
εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη του
µικρού ασθενούς – στα ίδια σηµεία είχε γίνει
η έγχυση των βλαστοκυττάρων- είχαν αναπτυχθεί καλοήθεις όγκοι.
Ισραηλινοί γιατροί, ένα χρόνο αργότερα,
όταν το παιδί ήταν 14 ετών αφαίρεσαν τον
όγκο από τη σπονδυλική του στήλη. Οι εξε-

τάσεις έδειξαν ότι ο όγκος περιείχε κύτταρα
που δεν θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν
από τους ιστούς του ίδιου του ασθενή και ότι
πιθανώς δηµιουργήθηκαν από τα βλαστικά
κύτταρα που είχε λάβει από το δότη.
Οι ειδικοί θεωρούν ότι οι καλοήθεις όγκοι
εµφανίστηκαν επειδή όσοι πάσχουν από
αυτή τη σπάνια γενετική ασθένεια συχνά
έχουν αδύναµο ανοσοποιητικό σύστηµα. Μ’
αυτόν τον τρόπο θέλουν να τονίσουν ότι δεν
πρέπει να σταµατήσουν οι έρευνες για τα
βλαστικά κύτταρα λόγω αυτής της εξέλιξης.
Εντούτοις επισηµαίνουν ότι οι ερευνητές
πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση
αυτών των κυττάρων ως θεραπευτικό µέσο
καθώς δεν γνωρίζουµε ακόµα τους κινδύνους από µία τέτοια θεραπεία.

∂ÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ ·ÁÔÚ¿

™˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÌÂ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ¯fiÌÂÓÔ

∆ύο συµπληρώµατα διατροφής που περιέχουν φαρµακευτικές
ουσίες και ένα µε µη επιτρεπόµενη χρωστική ουσία, προέλευσης
ΗΠΑ εντόπισαν στην κυπριακή αγορά οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες. Η
γνωστοποίηση για διακίνηση των συµπληρωµάτων διατροφής έγινε
µέσω του του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιµα
και Ζωοτροφές RASFF.
Πρόκειται για τα Συµπληρώµατα ∆ιατροφής µε τις πιο κάτω ενδείξεις:
α) Συµπληρώµατα ∆ιατροφής που περιέχουν φαρµακευτικές
ουσίες:
Εµπορική Επωνυµία: MUSCLETECH
Είδος Συµπληρώµατος ∆ιατροφής: naΝο VAPOR ORANGE HAZE
Συσκευασία: Πλαστική 1 Kg, Αρ. Παρτίδας: 8126J2100333,
Ανάλωση Μέχρι: 04232010

Εµπορική Επωνυµία: MUSCLETECH
Είδος Συµπληρώµατος ∆ιατροφής: NEW ANABOLIC HALO NEW
FLAVOR ORANGE ANALACH MUSCLETECH, Συσκευασία: Πλαστική
1.09 Kg, Αρ. Παρτίδας: 814J400257, Ανάλωση Μέχρι: 05052010
β) Συµπλήρωµα ∆ιατροφής που περιέχει µη επιτρεπόµενη χρωστική ουσία:
Εµπορική Επωνυµία: MUSCLETECH
Είδος Συµπληρώµατος ∆ιατροφής: CELL-TECH HARDCORE
GRAPE (flavour), Συσκευασία: Πλαστική 2 Kg, Αρ. Παρτίδας:
8189J220039, Ανάλωση Μέχρι: 07072010
Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες καλούν το καταναλωτικό κοινό που
τυχόν έχει στην κατοχή του τα υπό αναφορά προϊόντα να µην τα
καταναλώσει, και στη συνέχεια να τα επιστρέψει στους χώρους που
τα αγόρασε.

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·ÚÙÔÔÈÂ›Ô˘ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô˘

Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες,
µέσα στα πλαίσια της εφαρµογής της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα και εφαρµόζοντας το
άρθρο 14(4)(α)(β) των περί
Τροφίµων (Έλεγχος και
Πώληση) Νόµων του 1996 –
2006 έχουν προβεί στην έκδοση διατάγµατος αναστολής
της λειτουργίας του πιο κάτω
υποστατικού για 4 ηµέρες
επειδή στις 13.2.2009 διαπιστώθηκε ότι σε αυτό επικρατούν σοβαρές υγειονοµικές
ελλείψεις, παραλείψεις και
συνθήκες που θα µπορούσαν
να θέσουν σε κίνδυνο τη
δηµόσια υγεία.
Ονοµασία Επιχείρησης:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΖΥΜΟΚΑΜΩΤΑ
Είδος Επιχείρησης:
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο
∆ιεύθυνση: Νίκης 26,
Στρόβολος
Επιχειρηµατίας: Ε. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΖΥΜΟΚΑΜΩΤΑ ΛΤ∆
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À¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ «™‡ÌÊˆÓÔ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ»
Οι ∆ήµαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων θα συνεργαστούν για τη σοφότερη χρήση της ενέργειας
Περισσότερες από 350 πόλεις ανά την Ευρώπη
δεσµεύθηκαν, υπογράφοντας το «Σύµφωνο των
∆ηµάρχων», να επιτύχουν αποτελέσµατα πέραν του
στόχου της ΕΕ στον ενεργειακό τοµέα για περικοπή
των εκποµπών CO2 κατά 20% µέχρι το 2020.
Η υπογραφή έλαβε χώρα σε επίσηµη τελετή που
πραγµατοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου στην αίθουσα της ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Με την πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σε συνεργασία µε την Επιτροπή των
Περιφερειών, οι εκπρόσωποι εξήντα και περισσότερων εκατοµµυρίων πολιτών θα συνεργαστούν για να
επιτύχουν την κοινή επιδίωξη αλλαγής του περιβάλλοντός µας και σοφότερης χρήσης της ενέργειας.
Πάνω από 100 δήµαρχοι από όλη την Ευρώπη συµµετείχαν στην εναρκτήρια τελετή στην οποία παρέστησαν µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Jose Manuel Barroso και ο αρµόδιος για
την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος Andris Piebalgs.
Ταυτόχρονα, έτσι που να συµπίπτει µε την τελετή,
εγκαινιάστηκε ο νέος δικτυακός τόπος του
Συµφώνου των ∆ηµάρχων µε στόχο να χρησιµεύσει
ως δικτυακή πύλη και δοµή στήριξης για τις συµµετέχουσες πόλεις και τους πολίτες των. Ο νέος
δικτυακός τόπος www.eumayors.eu προσφέρει νέα
και εικόνες του Συµφώνου εν δράσει, καθώς και
πληροφορίες σχετικά µε τις συµµετέχουσες πόλεις.
«Το πλείστο της ενέργειας που παράγεται στην
Ευρώπη καταναλώνεται στις αστικές περιοχές. Ο
αγώνας αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής πρέπει να δοθεί και να κερδηθεί στις πόλεις. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο, η δέσµευση την οποία αναλαµβάνουν οι δήµαρχοι από όλα τα σηµεία της Ευρώπης,
υπογράφοντας το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, µας
στέλνει ηχηρό µήνυµα ελπίδας, ειδικότερα στις
δύσκολες στιγµές που ζούµε τώρα», δήλωσε ο
Επίτροπος Piebalgs.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù·ÁÁÂÏ›Â˜ ÁÈ· ˘ËÚÂÛ›Â˜ ·fi fi,ÙÈ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·

∆ÚÂ›˜ ÙÔÌÂ›˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
·ÔÁÔËÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜

∂ÈÎ›Ó‰˘ÓÔ ·È‰ÈÎfi
Á¿Ï· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

Οι βασικές υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών
«Τρεις τοµείς υπηρεσιών που είναι πραγµατικά σηµαντικοί για
τους πολίτες - ενέργεια, τραπεζικές υπηρεσίες και µεταφορές
(τρένα, λεωφορεία και τραµ) - προκαλούν τα µεγαλύτερα προβλήµατα στους καταναλωτές, σύµφωνα µε νέα έκθεση της ΕΕ
που δηµοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η δεύτερη ετήσια έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων για τις
καταναλωτικές αγορές της ΕΕ εξετάζει περισσότερους από 20
τοµείς αγαθών και υπηρεσιών (µεταξύ άλλων, τρόφιµα, είδη
ένδυσης, υποδήµατα, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ενέργεια
και τηλεπικοινωνίες) µε κριτήριο 5 βασικούς δείκτες καταναλωτή - τιµές, δυνατότητα αλλαγής παρόχου, ικανοποίηση, καταγγελίες και ασφάλεια. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι τοµείς
στους οποίους υπάρχει ο µεγαλύτερος κίνδυνος δυσλειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές. Οι συνθήκες που ισχύουν για τους καταναλωτές στη λιανική αγορά παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελέσει αντικείµενο ενδελεχέστερης ανάλυσης αγοράς από την Επιτροπή το 2009.
Οι δύο κύριες πανευρωπαϊκές τάσεις που προκύπτουν από τον
πίνακα αποτελεσµάτων για το 2009 είναι οι εξής:
1. Οι βασικές υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Οι υπηρεσίες προκαλούν πάντα περισσότερα προβλήµατα στους καταναλωτές από ό,τι οι πιο παραδοσιακές αγορές προϊόντων. Τα στοιχεία σχετικά µε την ικανοποίηση των καταναλωτών από 19 αγορές δείχνουν και πάλι ότι
υπάρχει σαφής διαφοροποίηση µεταξύ των αγορών παροχής
υπηρεσιών και των αγορών προϊόντων. Η ικανοποίηση είναι ιδιαίτερα µικρή όσον αφορά τις αστικές και τις υπεραστικές µετα-

φορές (τρένα, λεωφορεία και τραµ), την ενέργεια, τη σταθερή
τηλεφωνία και τις ταχυδροµικές υπηρεσίες.
Σε όλους αυτούς τους τοµείς λιγότερο από το 60% των καταναλωτών δηλώνει ικανοποιηµένο από τις υπηρεσίες. Υπάρχει
επίσης µια τάση που δείχνει ότι οι καταναλωτές υποβάλλουν
σαφώς περισσότερες καταγγελίες για υπηρεσίες από ό,τι για
προϊόντα.
2. Οι τρεις πλέον προβληµατικοί τοµείς για τους καταναλωτές (βάσει 5 δεικτών) είναι η ενέργεια, οι µεταφορές και οι τραπεζικές υπηρεσίες. Από τους τρεις αυτούς τοµείς, η ενέργεια
είναι ο τοµέας στον οποίο οι καταναλωτές δαπανούν περισσότερα (5,7% του προϋπολογισµού του νοικοκυριού) και στο πλαίσιο της ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο µέρος των δαπανών των καταναλωτών (2,1%). Η λιανική
αγορά ενέργειας θα αποτελέσει αντικείµενο µελέτης αγοράς
που θα ακολουθήσει εντός του 2009 για να διερευνηθούν οι
καταναλωτικοί όροι σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τα νοικοκυριά, όπως π.χ. η συγκρισιµότητα των προσφορών, οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και η τιµολόγηση.
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Οι άνθρωποι µε υλιστικές τάσεις, που
ταυτόχρονα όµως έχουν µεγάλο άγχος
για το θάνατο, είναι αυτοί που γίνονται
οι πιο πιστοί καταναλωτές συγκεκριµένων επώνυµων προϊόντων (brand
names), σύµφωνα µε νέα έρευνα. Η
µελέτη δηµοσιεύτηκε στο Journal of
Consumer Research και έγινε από αµερικανούς ερευνητές των πανεπιστηµίων
Ουισκόνσιν-Μάντισον και Βιρτζίνιας.
Οι ερευνητές ανέλυσαν το επίπεδο
υλιστικών πεποιθήσεων των καταναλωτών και το επίπεδο ανασφάλειάς τους
και κατέληξαν ότι ο συνδυασµός υλισµού και υπαρξιακού άγχους θανάτου
οδηγεί σε ισχυρότερη προσκόλληση σε

συγκεκριµένα εµπορικά ονόµατα. Η
διαπίστωση αυτή ανατρέπει την µέχρι
τώρα καθιερωµένη εικόνα ότι οι υλιστές
άνθρωποι έχουν αδύναµη σχέση µε τις
φίρµες που αγοράζουν και τις χρησιµοποιούν απλώς ως επιφανειακά σύµβολα
κοινωνικής καταξίωσης. Η νέα έρευνα
διαπιστώνει ότι τα επώνυµα εµπορικά
σήµατα έχουν πολύ βαθύτερη υπαρξιακή σηµασία για τους καταναλωτές, από
ό,τι θεωρείτο µέχρι σήµερα.
Η συσχέτιση αυτή αφορά διάφορα
προϊόντα: αυτοκίνητα, ρούχα τζιν, κινητά τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου κ.α.
Οι υλιστικών τάσεων καταναλωτές,
που νιώθουν άγχος για την ύπαρξή τους

και το θάνατό τους, έχουν ιδιαίτερα την
ανάγκη για τη συµβολική ασφάλεια που
παρέχουν οι επώνυµες φίρµες, σύµφωνα µε τους ερευνητές, οι οποίοι εκτιµούν ότι ο αριθµός αυτών των καταναλωτών, θα αυξηθεί...

Συναγερµός σήµανε στην ΕΕ και την
Κύπρο µετά την ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι στην αγορά
κυκλοφορεί µολυσµένο παιδικό γάλα, το
οποίο µπορεί να προκαλέσει στα βρέφη
µηνιγγίτιδα ή νεκρωτική εντεροκολίτιδα,
ασθένειες µε υψηλά ποσοστά θνησιµότητας και πρόκλησης µόνιµων βλαβών.
Πρόκειται για τα γάλατα µε την ονοµασία Babynat που διατίθενται συνήθως
από καταστήµατα βιολογικών προϊόντων
(!) και τα οποία δόθηκε εντολή να αποσυρθούν αµέσως από την ευρωπαϊκή
αγορά.
Οπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σε ένα από τα προϊόντα αυτά,
το Babynat 1 µε αριθµό παρτίδας 17381
και ηµεροµηνία λήξης 13-10-2010, εντοπίστηκε επιµόλυνση µε το παθογόνο
εντεροβακτήριο Sakazakii το οποίο µπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο για τα
βρέφη.
H Κοµισιόν εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών, καθώς τα προϊόντα αυτά
µπορεί να διακινούνται και µέσω του
∆ιαδικτύου. Ως τώρα δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις βρεφών στη χώρα µας
που να µολύνθηκαν από το «ύποπτο»
γάλα.
Τα συγκεκριµένα προϊόντα παρασκευάζονται από τη γαλλική εταιρία
Vitagermine.
Το Sakazakii µπορεί να προκαλέσει
µηνιγγίτιδα ή νεκρωτική εντεροκολίτιδα
στα βρέφη. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας, τα ποσοστά θνησιµότητας κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50%,
ενώ και τα βρέφη που επιβιώνουν µπορεί να έχουν µόνιµες νευρολογικές βλάβες.
Πιο ευάλωτα είναι τα νεογνά που
έχουν γεννηθεί πρόωρα ή µε µικρό
σωµατικό βάρος.

