
Η κακή συνήθεια της ΑΗΚ να βάζει το χέρι στην τσέπη του καταναλωτή 
δεν είναι νέα αλλά χρονολογείται. Αυτή η συνήθεια, δυστυχώς ευνο-
ήθηκε και ακόμα, θα λέγαμε ενθαρρύνθηκε και από το ίδιο το κράτος. 
Με το αζημίωτο βέβαια αφού, για δεκαετίες απομυζούσε από 
τα κέρδη που αντισυνταγματικά και παράνομα, της επέτρε-
πε να πραγματοποιεί από τους πολίτες-καταναλωτές υπό 
μορφή έμμεσης φορολογίας. Με αυτό τον τρόπο το κρά-
τος έβαλε στα ταμεία του εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, ευνοούμενη η ΑΗΚ από το 
κράτος και εκμεταλλευόμενη την 
μονοπωλιακή θέση της, συνή-
θισε, κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες και χωρίς αναστολές, 
ακόμα και τώρα σε περίοδο που 
οι καταναλωτές περνούν τις δύ-
σκολες μέρες της οικονομικής 
κρίσης, να μη διστάζουν να ζη-
τούν τη μια αύξηση μετά την άλλη.
Και αφού με τόση ευκολία μπο-
ρούσε μέχρι τώρα να καλύπτει 
ακόμα και ενδεχόμενα λάθη, σπα-
τάλες (όπως η χρηματοδότηση με 
εκατομμύρια διαφόρων, εκτός του 
προορισμού της δραστηριοτήτων, 
ακόμα και συναυλιών), γιατί να 
σκεφτεί να οργανωθεί καλύτερα, 
γιατί να περιορίσει τις σπατάλες 
σε τεράστιους μισθούς και 
εφ’ άπαξ επιδόματα 
σε μια ολόκληρη 
στρατιά από δι-
ευθυντές, μερι-
κοί από τους 
οποίους, δι-
αδοχικά και 
δ ι α σ φ α λ ι -
σμένα, μέσα 
από το «σύ-
στημα», δια-
δέχτηκαν ο ένας 
τον άλλο και στη 
γενική διεύθυνση;
Η ΑΗΚ είναι ένας ορ-

γανισμός κοινής ωφέλειας και δι-
αχειρίζεται χρήματα και περιουσία 
των πολιτών-καταναλωτών της. 
Για το λόγο αυτό θα έπρεπε να εί-
ναι διαφανής όπως το κρύσταλλο. 
Θα έπρεπε, για να πείθει ταυτό-
χρονα, να δίνει στη δημοσιότητα 
τα πάντα (έτσι κι’ αλλιώς δεν έχει 
ανταγωνιστές για να φοβάται).
Εμείς θεωρούμε πως αυτή την 
περίοδο, με τις νέες αυξήσεις που 
ζητά, τόσο ο ρυθμιστής ενέργει-
ας όσο κυρίως το κράτος, να αρ-
θούν στο ύψος των περιστάσεων 
και, βάζοντας μπροστά το συμ-
φέρον των καταναλωτών, να της 
κόψουν μια για πάντα τη φόρα.
Είναι καιρός το κράτος να απα-
λείψει και δικές του αμαρτίες. Να 

μην της δώσει ούτε ένα σεντ 
αύξηση, αν πρώτα δεν 

πεισθεί και δεν πεί-
σει και τους κα-
ταναλωτές ότι 
η ΑΗΚ άλλαξε 
νοοτροπία και 
δεσμεύ τηκ ε 
έμπρακτα να 
ν ο ι κ ο κ υ ρ έ -
ψει τα της ορ-
γάνωσης και 
της λειτουργίας 

της, υιοθετώντας 
και αποτελεσματι-

κά μέτρα που να απο-

τρέπουν αλλά και να τιμωρούν 
λάθη, παραλήψεις και σπατάλες.   
Αναμένουμε από  την ΑΗΚ να 
εγκαταλείψει τη νοοτροπία της 
παντοδυναμίας που της δίνει το 
μονοπωλιακό καθεστώς της και να 
δείξει περισσότερο σεβασμό προς 
τους αιμοδότες καταναλωτές της.
Ταυτόχρονα αναμέναμε τόσο 
από το κράτος να αναλάβει πλή-
ρως και χωρίς ανοχή τις ευθύνες 
του τόσο απέναντι σε μια σωστή 
ΑΗΚ αλλά και πρώτιστα απέναντι 
στους πολίτες-καταναλωτές και να 
ανακόψει την συνεχή και αδίστα-
χτη επέλαση της στις τσέπες μας.
Θα αναμένουμε και θα αποφασί-
σουμε ανάλογα αν θα αναλάβουμε 
δράσεις που έχουμε ήδη μελετήσει 
και θα είναι χωρίς προηγούμενο για 
τα κυπριακά δεδομένα. Κανείς να 
μη ξεχνά ότι είμαστε στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και έχουμε επιλογές.

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλω-
τών και Ποιότητας Ζωής, Δρ Λουκάς Αριστοδήμου, 
προσκλήθηκε να προεδρεύσει και να μιλήσει σε 
διεθνές συνέδριο με τίτλο «Παγκόσμια Οικονομι-
κή Κρίση και Καταναλωτές: Νέα Εργαλεία Προ-
στασίας» (Global Crisis and Consumers: New 
Instruments of Protection).
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειρι-
ών για την οικονομική και χρηματοοικονομική κρί-
ση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή και η παγκό-
σμια οικονομία με έμφαση στις επιπτώσεις πάνω 
στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στην κοινωνική 

ανάπτυξη και ιδιαίτερα πάνω στα δικαιώματα των 
καταναλωτών.
Το συνέδριο, που χρηματοδοτείται από ειδικό 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διεξα-
χθεί στο Τορίνο της Ιταλίας από τις 09 μέχρι τις 13 
Νοεμβρίου και είναι προσκεκλημένοι να συμμετά-
σχουν εκπρόσωποι από οργανώσεις καταναλω-
τών, ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και λειτουργοί 
κρατικών και δημόσιων οργανισμών που ασχο-
λούνται με την εφαρμογή μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης και για την προστασία των κα-
ταναλωτών. 

πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλω-
ών και Ποιότητας Ζωής,ΔρΛουκάς Αριστοδήμου,

ανάπτυξη και ιδιαίτερα πάνω στα δικαιώματα των 
καταναλωτών.

Η ΠΕΚΠΟΙΖΩ – προεδρεύει σε Διεθνές Συνέδριο Η ΠΕΚΠΟΙΖΩ – προεδρεύει σε Διεθνές Συνέδριο 
για την παγκόσμια κρίση για την παγκόσμια κρίση 

ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΔΡΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

«Συμμαχία«Συμμαχία
για την Υγείαγια την Υγεία

και το Περιβάλλον» και το Περιβάλλον» 
Η Συμμαχία για την Υγεία 
και το Περιβάλλον (Health 
and Environmental Alliance 
- HEAL) και η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO) 
που συνεργάζονται σ’ ένα 
κοινό πρόγραμμα για παροχή 
στους πολίτες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με περισσότερη 
πληροφόρηση για τις αρνη-
τικές επιπτώσεις στην υγεία 
τους της, από την υγρασία και 
τη μούχλα, έχει εντάξει την 
Παγκύπρια Ένωση Καταναλω-
τών και Ποιότητας Ζωής στα 
μέλη και συνεργάτες της για 
την προώθηση και υλοποίηση 
των στόχων και επιδιώξεων 
της.
Εμείς αφού πρόθυμα απο-
δεχτήκαμε την τιμή που μας 
έγινε, ενημερώσαμε την πιο 
πάνω Οργάνωση πως θα 
κάνουμε κάθε τι δυνατό και θα 
προσφέρουμε κάθε καλή συ-
νεργασία για την προώθηση 
των σκοπών και στόχων της 
και θα προσφέρουμε στους 
κύπριους καταναλωτές κάθε 
πληροφόρηση και σχετική 
ενημέρωση.
Με την ευκαιρία θέλουμε για 
ακόμα μια φορά να τονίσουμε 
τη μεγάλη σημασία που η 
δική μας Οργάνωση δίνει στη 
διασφάλιση και την περαιτέρω 
βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στον τόπο μας.

Βρογχικό άσθμα σελ.2

Δικαίωμα “Διακίνησης” σελ . 6

νήθεια της ΑΗΚ να βάζει το χέρι στην τσέπη του καταναλωτή 
νέααλλάχρονολογείται Αυτήησυνήθεια δυστυχώςευνο

ΑΑΔΔΗΚΗΚΙΑΙΑ
σε βαρος των καταναλωτώνσε βαρος των καταναλωτών

Κατάγγειλέ τουςατάγγειλέ τους!

Η φωνή του καταναλωτή σελ . 3

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 391ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 391
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 273ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 273

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΕ 5,000 ΑΝΤΙΤΥΠΑΣΕ 5,000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
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Πρόεδρος:  Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Αντιπρόεδρος:  Νίκος Ραφίδιας
Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Λεπτός
Ταμίας:   Έλενα Βαλιαντή-Κουππάρη
Μέλη:   Γιάννος Χατζησάββας
   Γιώργος Διονάς
   Μάρκος Γανωματής
   Γιάννης Καλλής
   Γιώργος Χριστοδούλου

Πρόεδρος:  Δρ. Λούκας Αριστοδήμου
Αντιπρόεδρος:  Νίκος Ραφίδιας
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διοικητικό ΣυμβούλιοΔιοικητικό Συμβούλιο

Εφημερίδα:
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

http:/www.consumersunion.org.cy

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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:  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

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

Πρόβλημα με τρόφιμα; Που θα βρείτε
την εφημερίδα μας
Η εφημερίδα μας αποστέλλεται 
ταχυδρομικά στα μέλη και τους 
φίλους της Ένωσης. Διατίθεται 
επίσης:

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.

Του Δρ. Χαράλαμπου Χατζηγεωργίου
Παιδοαλλεργιολόγου
Όπως σε όλα τα παιδιά - ενήλικες με βρογχικό άσθμα ισχύουν οι κανόνες υγιεινούς τρόπου διαβίωσης. 
Δηλαδή το παιδί θα πρέπει να ζει σε καθαρό περιβάλλον που αερίζεται τακτικά και καθαρίζετε συστηματικά 
κατά προτίμηση με υγρό πανί, να μη χρησιμοποιείτε η ηλεκτρική σκούπα στην παρουσία του παιδιού και να 
αποφεύγονται τα αλλεργιογόνα που πιθανό ενοχλούν το παιδί.
Απαγορεύεται αυστηρά το παθητικό κάπνισμα. 
Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο σπίτι 
τόσο στην παρουσία όσο και όταν το παιδί λεί-
πει από το σπίτι γιατί τα προϊόντα του καπνού 
διαποτίζουν τους καναπέδες, ρούχα, μπουλου-
κάκια του παιδιού και έτσι αυτό «καπνίζει –πα-
θητικά» μετά που θα επιστρέψει στο σπίτι.
Το παιδί πρέπει να ζει σε περιβάλλον διαμορ-
φωμένο ανάλογα με την ενδεχόμενη αλλεργική 
του ευαισθητοποίηση, στα ακάρεα της οικιακής 
σκόνης, μύκητες, τρίχωμα γάτας ή σκύλου, κα-
τσαρίδες, γύρη φυτών, δένδρων ή ζιζανίων.
Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να είναι αποτελε-
σματικό εάν δεν ληφθούν μέτρα προφύλαξης 
από τα αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος.

•  Ακάρεα της οικιακής σκόνης: Συνιστάται να 
περιβάλλεται το στρώμα και το μαξιλάρι του 

παιδιού με κάλυμμα αδιαπέραστο από τα ακάρεα, να απομακρύνονται η μοκέτα, οι κουρτίνες και τα χνου-
δωτά παιχνίδια από το δωμάτιο του, να πλένονται τα κλινοσκεπάσματα και τα ρούχα του (εσώρουχα>60 
βαθμούς κελσίου) 2 φορές την εβδομάδα ώστε να απομακρύνονται τα ακάρεα και να εκτίθενται συχνά στον 
ήλιο. Τα ακάρεα αναπτύσσονται καλύτερα σε υγρό και θερμό περιβάλλον. Δεν αναπτύσσονται σε ξηρό περι-
βάλλον, στο πολύ κρύο και σε υψόμετρο άνω των 1200 πόδια.

•Κατοικίδια ζώα (σκύλος, γάτα): Τα αλλεργιογόνα εντοπίζονται στις τρίχες, στο δέρμα, στο σάλιο και στα 
ούρα των ζώων. Συνιστάται η απομάκρυνση τους από το σπίτι και ο καλός καθαρισμός χαλιών και επί-

πλων. Έχει βρεθεί πως το τρίχωμα της γάτας παραμένει (στα έπιπλα, χαλιά κ.α) τουλάχιστον επί ένα τρίμηνο 
μετά την απομάκρυνση της γάτας από το σπίτι. Οι διάφοροι τρόποι μείωσης του αλλεργικού φορτίου με 
πλύσιμο, καθαρισμό, ψεκασμούς κλπ αποτελούν ημίμετρα και εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις έντονου 
συναισθηματικού δεσμού του παιδιού με το κατοικίδιο ζώο του.

•Μύκητες του σπιτιού: Αναπτύσσονται σε μέρη όπου υπάρχει υγρασία, σκοτάδι και κακός αερισμός. Συνι-
στάται η ελάττωση της υγρασίας του αέρα στο σπίτι σε <50%, η επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, 

που παρουσιάζουν διαρροή νερού και ο καθαρισμός των μουχλιασμένων επιφανειών με χλωρίνη. Ακόμη η 
αποφυγή των ενδοοικιακών ανθώνων και φυτών.

•Γύρη φυτών (αγρωστωδη, σιτηρά, αγριάδα, δακτυλίδα), δένδρων (ελιά, ακακία, λεύκα, πλατάνι) και ζιζανί-
ων (περδικάκι, παριετάρια): Υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στον αέρα παρατηρούνται κυρίως το πρωί (7-10 

π.μ.) και το βράδυ (6-9μ.μ.) ενώ η ξηρασία, η ζέστη και ο αέρας ευνοούν την μεταφορά της γύρης. Οι γονείς 
ενημερώνονται σχετικά με τα φυτά που είναι δυνατό να προκαλέσουν αλλεργία και το χρόνο ανθοφορίας 
τους. Έτσι είναι δυνατό να λαμβάνουν κάποια μέτρα προφύλαξης (π.χ. τις ώρες υψηλών συγκεντρώσεων να 
μην κυκλοφορούν έξω τα παιδιά, να κλείνουν τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού, όταν πάνε ταξίδι με το 
αυτοκίνητο να προτιμούν να έχουν κλειστά τα παράθυρα).

•Κατσαρίδες: Φαγητό και σκουπίδια δεν θα πρέπει να παραμένουν εκτεθειμένα, ενώ καλό είναι να ελαττώ-
νεται η υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού σε <50% και να επιδιορθώνονται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις 

που παρουσιάζουν διαρροή. Οι παγίδες βορικού οξέος και οι ψεκασμοί των αποχετεύσεων με κατσαριδοκτό-
να φάρμακα αποτελούν επιπλέον τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η διενέργεια δερματικών τεστ αλλεργίας σε παιδιά άνω των 2 χρονών αποτελεί ένα αξιόπιστο, εύκολο και 
πρακτικό τρόπο ανίχνευσης των πιθανών αλλεργιογόνων που επιδεινώνουν το βρογχικό άσθμα και αποφυ-
γής - απομάκρυνσης των όσο αυτό είναι εφικτό.

Βρογχιολίτιδα - βρογχικό άσθμα
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Κατάγγειλέ τουςατάγγειλέ τους!
Ποια υπηρεσία του 
κράτους έχει την 
ευθύνη να ελέγχει την 
ημερομηνία λήξης του 
γάλακτος;
θα εκπλαγείτε. Καμ-
μιά! Διότι, απλού-
στατα το θέμα δεν 
υπόκειται πλέον σε 
οποιαδήποτε νομο-
θεσία!
Δείτε τι καταγγέλει ο 
Δρ. Κωνσταντίνος 
Ρούβας:

Την Παρασκευή 14/8/2009 στην υπεραγορά Ορφανίδη στη Λευκωσία το 
φρέσκο γάλα Λανίτη είχε ημερομηνίες λήξης 21/8 ή 22/8, δηλαδή 7 ή 8 
μέρες μετά την τρέχουσα ημερομηνία.
Επικοινώνησα την ίδια μέρα με την γραμμή καταναλωτή (1429) όπου 
ενημερώθηκα ότι δεν ήταν το αρμόδιο τμήμα για να εξετάσει το θέμα και 
η λειτουργός με παρέπεμψε στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (2246 7934). 
Από τις Υγ. Υπ. ενημερώθηκα ότι οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να ορίσουν 
μόνες τους την ημερομηνία λήξης του γάλακτος (!!!) και ότι η νομοθεσία 
που απαιτούσε 3 ημέρες διάρκεια στο φρέσκο γάλα δεν ισχύει πιά. Επί-
σης ενημερώθηκα ότι η αρμόδια υπηρεσία για το θέμα είναι οι Κτηνιατρι-
κές Υπηρεσίες, και με προέτρεψαν να επικοινωνήσω μαζί τους. Στο ση-
μείο αυτό απλώς διαπίστωσα την αναποτελεσματικότητα των κρατικών 
υπηρεσιών και σταμάτησα να τηλεφωνώ σε διαδοχικές «αναρμόδιες» 
υπηρεσίες.
Είμαι στη διάθεση σας για όποιες επιπρόσθετες πληροφορίες χρειάζε-
στε.

Με εκτίμηση
Δρ. Κωνσταντίνος Ρούβας

Δύο τα τραγελαφικά στοιχεία στην περιγραφή του κ Ρούβα, που αν 
δεν ήταν τόσο πολύ για κλάματα λόγω της σοβαρότητας του θέμα-
τος (αφού άπτεται της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή) 
θα ήταν στ΄αλήθεια για γέλια: 
Πρώτον: οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να ορίσουν μόνες τους την 
ημερομηνία λήξης του γάλακτος - κάτι δηλαδή σαν την αλεπού που 
προσέχει τις κότες.
Δεύτερον: η νομοθεσία που απαιτούσε 3 ημέρες διάρκεια στο φρέ-
σκο γάλα δεν ισχύει πιά - κάτι, δηλαδή σαν μπάτε σκύλοι, αλέστε!
Μήπως, κύριοι, αρμόδιοι των Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Κτη-
νιατρικών Υπηρεσιών, ή ακόμη και κύριοι βουλευτές, είναι καιρός 
να ξανακοιτάξετε το όλο ζήτημα;

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

ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ, ΑΛΕΣΤΕ!

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, 
συμβουλεύει τους παράλιους Δήμους και Κοι-
νότητες να εφαρμόζουν πιστά την Περι Δήμων 
και Κοινοτήτων Νομοθεσία (καθαριότητα πα-
ραλιών & Ασφάλεια Λουομένων) καθώς επίσης 
και την ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
νομοθεσία.
Χρειαζόμαστε επειγόντως την βοήθεια του κάθε 
σωστού Κύπριου πατριώτη, ώστε η ποιότητα 
της παραδοσιακής Κυπριακής Φιλοξενίας να 
επανέλθει πρίν είναι αργά. 
Ο αριθμός παραπόνων στην θερμή γραμμή 
παραπόνων και παρατηρήσεων ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ του ΚΟΤ έχει ξεπεράσει επικίν-
δυνα τα 15 ημερησίως με κατα σειρά συχνότη-
τας τα ακόλουθα:
1. Ακάθαρτες Παραλίες (αποτσίγαρα, σκου-
πίδια, κ.α.) Επιβάλλεται κάθετη αύξηση του 
προσωπικού καθαριότητας, της αύξησης 
της καθημερινής συχνότητας περισυλλογής 
ακαθαρσιών, σκυβάλων κλπ, Ιδιαίτερα κατα τα 
Σαββατοκυρίακα επιβάλλεται συνεχής καθαρι-
σμός της άμμου ενώ κάθε δημόσια τουαλέττα 
επιβάλλεται καθαρισμός και αποστείρωση μετά 
απο κάθε χρήστη!
2. Ηχορύπανση απο μετατροπές στις εξαγωγές 
καυσαερίων, μοτοσυκλέττων, αυτοκινήτων και 
επίσης απο μεγάφωνα νυχτερινών κέντρων 
και άλλων τουριστικών υπηρεσιών. Τεράστιο 
πρόβλημα ηχορύπανσης υπάρχει στους παρα-
λιακούς δρόμους Λατσιού, Πάφου, Δασούδίου 
Γερμασόγειας, Περβόλια Λάρνακας, Ορόκλι-

νης, Αγίας Νάπας και Πρωταρά και αλλού.
3. Παραβίαση του Περι Προστασίας της Πα-
ραλίας Νόμου απο τις ίδιες τις Τοπικές Αρχές 
αναφορικά με την πυκνότητα χρήσης παραλι-
ών. Με βάση την Νομοθεσία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
οι τοπικές αρχές να τοποθετούν ομπρέλλες 
και κρεβατάκια σε πέραν απο το μισό, πέραν 
απο το 50% του παραλιακού μετώπου ΚΑΘΕ 
συγκεκριμένης παραλίας. Πιο απλά. Οταν το 
κοινό, σε μία συγκεκριμένη παραλία κοιτάζει 
προς την θάλασσα θα πρέπει να βλέπει και 
να διαπιστώνει ότι ΜΟΝΟ ΤΟ 50% (το μισό 
μέτωπο) ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΜΠΡΕΛ-

ΛΕΣ ΚΑΙ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ. Το 
υπόλοιπο 50% ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ δια Νόμου να 
παραμένει κενό για τοποθέτηση ομπρέλων και 
κρεβατιών του Κοινού. Στις φωτογραφίες και το 
παρακάτω e-mail φαίνεται η κλασσική πλέον 
τυπική αντίδραση τουρίστα ο οποίος έχει έλθει 
στην Κύπρο, έρχεται στην Κύπρο συστηματικά 
γιατί ΑΓΑΠΑ την Κύπρο ΑΛΛΑ δέν πρόκειτε να 
ξαναέλθει στην Κύπρο ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ! ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΠΗΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ 
ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΘΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥΣ, ΑΠΛΗΣΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕ-
ΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ!!!
Ιδιαίτερα όσο αφορά την ηχορύπανση με τις 
μοτόρες αυτό πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ΤΕ-
ΡΑΣΤΙΑ πρόκληση για ολόκληρο το Αστυνομικό 
σώμα, το Κυπριακό Σύστημα Δικαιοσύνης, 
την Βουλή αλλά και ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ κάθε 
Κύπριο σωστό πατριώτη, ώστε με έργα και 
πράξεις, το φαινόμενο της ηχορύπανσης και 

του διαγωνισμού που παρατηρείται εις το ποιός 
θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο θόρυβο να 
σταματήσει πρίν διώξουμε ΟΛΟ τον τουρισμό 
απο την πατρίδα μας.
4. Δυστυχώς οι υπερ-χρεώσεις για την παροχή 
υπηρεσιών ομπρέλας και κρεβατιού της θάλασ-
σας κ,α, συνεχίζονται με ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρέωση 
€5 ΑΝΑ αντικείμενο (ομπρέλα ή κρεβατάκι) 
στην παραλία της Αυδήμου καθώς επίσης και 
παράνομη είσπραξη ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. Τονίζεται ότι αποτελεί ΝΟΜΙΚΗ 
υποχρέωση η έκδοση απόδειξης και ΟΠΩΣΔΗ-
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ο πελάτης να ζητήσει 
και να παρακαλεί για μιά απόδειξη!

Γλαύκος Καριόλου
(Εκπρόσωπος ΚΟΤ

εις Κεντρική Επιτροπή Παραλιών) 

Ακολουθεί αυτούσιο μήνυμα ξένου τουρίστα 
μαζί με φωτογραφία:

LANDA BEACH = These were taken tenth 
August (10/8/2009) in the afternoon. This 
proves my point that, although the beaches 
and beds are not in demand, due to lack 
of people, they still insist on fi lling every 
centimeter of sand with beds. Look at the 
councils bed at the edge of the shore.
However, we were at the beach behind the 
Alion Hotel, in Ayia Napa, last week, the 
councils beds there are way back, with plenty 
of room to walk along the shore line, and 
private people place there own beds.
Was at landa last Tuesday, and the situation 
is the same, Kallikas has not moved his beds, 
and in fact on Sundays, put another 100 out. 
During the week these are covered with a 
tarpaulin and stacked in a pile.

Yours Sincerely
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ΝΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...
Οι καταγγελίες τουριστών για τα «μαύρα χάλια» που πολλές φορές είναι το κύριο χαρακτηρι-
στικό στις παραίες μας, έχουν γίνει όχι απλώς καθημερινό φαινόμενο αλλά και πληθαίνουν 
συνεχώς, επισημαίνει ο Γλαύκος Καριόλου, Εκπρόσωπος του ΚΟΤ στην Κεντρική Επιτροπή 
Παραλιών. Επισήμανση τραγική. Εν μέσω οικονομικής κρίσης και ενώ οι ίδιοι οι τουριστικοί 
πράκτορες και οι ξενοδόχοι εκφράζουν συνεχή παράπονα επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός 
μας βρίσκεται επί ξυρού ακμής, την ίδια ώρα κάποιοι εξ αυτών φροντίζουν ώστε το ξυράφι 
να κόψει όσο πιο βαθιά γίνεται! Παρατίθενται τόσο οι επισημάνσεις του κ Καριόλου όσο και 
χαρακτηριστική καταγγελία ξένου τουρίστα, με φωτογραφίες.
Και τα συμπεράσματα δικά σας...

Παρά τις σχετικές πρόνοιες του Περι 
Προστασίας της Παραλίας Νόμου 
για μέγιστη χρέωση μίας ομπρέλλας 
προς 2,5 ευρώ και ενός κρεβατιού της 
θάλασσας προς 2,5 ευρώ ορισμένες 
Οικίες Τοπικές Αρχές εξακολουθούν 
να επιτρέπουν την παράνομη χρέωση 
στις παραλίες τους. Για παράδειγμα 
στην παραλία Αυδήμου το κάθε αντι-
κείμενο χρεώνεται είτε προς 5 ευρώ 
είτε προς 3 ευρώ ενώ ταυτόχρονα 
προστίθεται και η παρανομία της μή 
έκδοσης απόδειξης για πληρωμή. 
Παράνομη χρέωση ομπρέλλας ή κρε-
βατιού έχει επίσης καταγγελθεί και 
στις παραλίες Πύλας και Ορόκλινης. 
Ιδιαίτερα όσο αφορά την παραλία Πύ-
λας η παράνομη υπερ-χρέωση φθά-
νει τα 10 ευρώ ανα αντικείμενο και το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας αρνήται 
να προχωρήσει με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας. Επισυνάπτεται απόδει-
ξη πληρωμής 4,5 ευρώ ανα άτομο η 
οποία παρά το ότι αναφέρει σαν υπη-
ρεσία μία ομπρέλα και ένα κρεβατάκι 
εντούτοις το ποσό αυτο σύμφωνα με 
τις καταγγελίες μας εισπράττεται για 
ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. 
Για την συστηματική αυτή παράνομη 
χρέωση δίδονται τα ακόλουθα ανεδα-
φικά δικαιολογητικά:
(1) To ποσό είναι μεγαλύτερο γιατί δή-
θεν δίδει το δικαιώμα στον λουόμενο 
να χρησιμοποιήσει εάν θέλει και τις 
υπηρεσίες της πισίνας του ξεονοδο-
χείου. Αυτό είναι παράνομο καθώς 

ο Νόμος καθορίζει με ακρίβεια τί εί-
ναι “Υπηρεσίες” (αποκλειστικά μόνο 
ενοικίαση ομπρέλας και κρεβατιού 
παραλίας, τίποτε άλλο!). Εκτός απο 
το ότι είναι παράνομο ΚΑΝΕΝΑΣ 
απο τους παραπονούμενους δέν 
ζήτησε ή θέλησε “υπηρεσίες πισί-
νας ξεονοδοχείου” κλπ.
(2) Η παραλία αποτελεί ιδιοκτησία 
του ξενοδοχείου και μπορεί να 
χρεώνει ότι θέλει. Αυτό είναι πα-
ράνομο και δέν ισχύει γιατί:
 (α) Απαγορεύεται ρητά δια νόμου 
να ενοικιάζονται απο οποιονδή-
ποτε άλλο εκτός απο την Τοπική 
Αρχή ομπρέλες και κρεβατάκια.
 (β) Εάν η Οικία Τοπική Αρχή 
ΔΕΝ θέλει να παρέχει η ίδια 
υπηρεσία ενοικίασης ομπρελων και 
κρεβατιών μπορεί να δόσει το δικαί-
ωμα και την άδεια της σε κάποιο άλλο 
πρόσωπο. Ο βασικός όρος σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι να υπακούει ο ενοι-
κιαστής των ομπρελων και κρεβατιών 
της παραλίας στους Νόμους της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, δηλαδή στον 
κανονισμό του Νόμου που απαιτεί μέ-
γιστη τιμή ενοικίασης ενός κρεβατιού 
της θάλασσας 2,5 ευρώ. 
 (γ) Ισχυρίζονται ότι είναι δική τους 
Παραλία και οτι θέλουν κάνουν. 
Αυτό δέν ευσταθεί καθώς εκτός απο 
τα πιο πάνω σύμφωνα με τον Περι 
Προστασίας της Παραλίας Νόμο για 
να τοποθετήσουν “ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ” 
(ομπρέλες + κρεβατάκια) επι της δι-

κής τους προσωπικής και ιδ ιωτ ι -
κής παραλίας ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ 
απο την Επαρχιακή διοίκηση. Για να 
δόσει τέτοια άδεια τοποθέτησης αντι-
κειμένων επι παραλίας η Επαρχιακή 
Διοίκηση το ελάχιστο που απαιτεί 
είναι η συμμόρφωση στους Νόμους 
της Δημοκρατίας και πάλιν, δηλαδή 
και πάλι οδηγεί στην μέγιστη χρέωση 
των 2,5 ευρώ ανα αντικείμενο.
Το κοινό παρακαλείτε να καταγγέλει 
αμέσως στην Γραμμή ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
& ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ & 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ του ΚΟΤ 22691212 κάθε 
παρανομία στις παραλίες μας.

Γλαύκος Καριόλου, ΚΟΤ

Υπερχρεώσεις στις παραλίεςΥπερχρεώσεις στις παραλίες
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΑΡΥΟΛΟΥ

LANDA BEACH -10/8/2009LANDA BEACH -10/8/2009

Ηχορύπανση, ακαθαρσίες και άλλα... «θηρία»Ηχορύπανση, ακαθαρσίες και άλλα... «θηρία»
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ΚΑΙ... ΑΜΠΡΑ ΚΑΤΑΜΠΡΑ!ΚΑΙ... ΑΜΠΡΑ ΚΑΤΑΜΠΡΑ!

Πήραμε τις δύο πιο πάνω φωτογραφίες από φίλο κα-
ταναλωτή με την παρατήρηση “κάτι ενδιαφέρον” και τις 
δημοσιεύουμε μαζί με το δικό του σχόλιο, αυτούσιο. 
Προφανώς βέβαια ο αναγνώστης έχοντας ανά χείρας 
την εφημερίδα, έχει αμέσως προσέξει ότι, όντως (όπως 
παρατηρεί και ο φίλος καταναλωτής που μας έστειλε τις 
φωτογραφίες) είναι ίδιες και απαράλλακτες εκτός από ένα  
- ιδιαίτερα σημαντικό, βέβαια - σημείο: ΤΗΝ ΤΙΜΗ!  Στην 
πρώτη φωτογραφία, παρμένη από το γερμανικό κατάλογο 
του ΙΚΕΑ η τιμή του διαφημιζόμενου KRAMFORS SOFA 
είναι 929 ευρώ ενώ στο ίδιο προϊόν στον κυπριακό/ελλη-

νικό κατάλογο ως διά... μαγείας (κάτι σαν ας πούμε με ένα 
άμπρα - κατάμπρα) παρουσιάζεται να τιμάται προς 1130 
ευρώ, δηλαδή κατά 1010 ευρώ ακριβότερα! Το ίδιο ισχύει 
και για τα υπόλοιπα προϊόντα που παρουσιάζονται στην 
ίδια σελίδα των δύο καταλόγων: οι τιμές στον κυπριακό/
ελληνικό κατάλογο είναι κατά πολύ ψηλότερες. 
Μήπως οι αρμόδιοι του ΙΚΕΑ εδώ στην Κύπρο έχουν να 
μας δώσουν κάποια εξήγηση; Κάποια λογική εξήγηση, 
έτσι; Διότι αν προσπαθήσουν να μας πλασάρουν τα περί 
μεταφορικών και απόστασης, δεν μασάμε! Πρώτο διότι 
γνωρίζουμε πως τα προϊόντα μεταφέρονται πολύ χονδρικά 

και άρα το κόστος - ακόμη κι αν ήθελαν να το φορτώσουν 
στον καταναλωτή - δεν δικαιολογεί ποσώς τέτοια διαφορά 
σε όλα τα προϊόντα. Και δεύτερο διότι, ακόμη και σε αυτή 
την περίπτωση έπρεπε να υπάρχει αισθητή διαφορά στις 
τιμές της Κύπρου απο εκείνες της Ελλάδας και όχι να 
παρουσιάζεται κοινός κατάλογος με ίδιες τιμές.
Εν πάση περιπτώσει κύριοι, όποια κι αν είναι η δικαιολο-
γία, λάβετε υπόψιν ότι ο Κύπριος καταναλωτής πλέον έχει 
ξυπνήσει εδώ και χρόνια και δεν μπορείς να τον κοροϊδεύ-
εις για πολύ. Πολύ περισσότερο που υπάρχει πλέον και η 
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής...

German Vs Cypriot/Greek IKEA catalogue... all the same except (of course) the price.

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 εισα-
γωγικά «ΡΙΦΚΙΑ».  
Και εξηγώ: πήγαμε («ΟΝΟΜΑ ΜΠΙ-
ΡΑΡΙΑΣ») (αναγκαστικά  αφού όλα τα 
cafe  ήταν γεμάτα) οικογενειακώς και 
με τρεις φίλους για να παρακολουθή-
σουμε 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 χρέ-
ωσης παρακαλώ απαντήστε μου!
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ια να ενημερώσω όσο πιο πολύΓ

Έλεος, πλέον!Έλεος, πλέον!Και προβληματισμό, και ανη-
συχία, και αγανάκτηση (κυρί-
ως αγανάκτηση) προκάλεσε 
το e-mail που πήραμε πρό-
σφατα από φίλο καταναλωτή 
σε σχέση με αστρονομικές, 
ομολογουμένως, χρεώσεις 
σε μπυραρία της πρωτεύ-
ουσας. Δημοσιεύουμε τόσο 
το σχόλιο του φίλου κατανα-
λωτή, όσο και τη φωτοτυπία 
της απόδειξης στην οποία 
φαίνεται τι πλήρωσε, μαζί 
με τις επεξηγήσεις, αλλά 
και τις εντόνως επικριτικές 
αναφορές του. Σκοπίμως 
δεν δημοσιοποιούμε το 
όνομα της μπυραρίας διότι 
η ΠΕΚΠΟΙΖΩ θα φροντίσει 
να διερευνήσει περαιτέρω το 
όλο θέμα και αν χρειαστεί θα 
επανέλθουμε. Άλλωστε το 
σχετικό e-mail έχει κυκλο-
φορήσει σχεδόν παντού και 
ήδη ο κόσμος γνωρίζει και θα 
λάβει τα μέτρα του. 

ΣΗΜ: Άνκαι το μήνυμα έχει 
φτάσει ΚΑΙ κοντά μας, πρό-
λαβαν ωστόσο οι συνάδελφοι 
της εφημερίδας «Το Κυπρια-
κό Ποντίκι» να το δημοσιεύ-
σουν πρώτοι, δεοντολογικώς 
κάμνουμε την δέουσα μνεία.

ΘΑΥΜΑΣΤΕΘΑΥΜΑΣΤΕ
ΤΙΜΕΣ!ΤΙΜΕΣ!



Προσοχή, κολλούν στιγμιαία ΚΑΙ τα μάτια!Προσοχή, κολλούν στιγμιαία ΚΑΙ τα μάτια!
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• το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία 
σύμβολο κινδύνου «Ερεθιστικό»,

• οι υποχρεωτικές δηλώσεις προ-
φύλαξης «μακριά από παιδιά» και 
«σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξ-
τε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα»,

• οι δηλώσεις επικινδυνότητας και 
προφύλαξης,

• οι κυριότερες χημικές ουσίες που 
συμβάλλουν στη ταξινόμηση του 
προϊόντος ως επικίνδυνο και

• τα στοιχεία του υπεύθυνου για τη 
διάθεση στην αγορά, ο οποίος πρέ-
πει να είναι εγκατεστημένος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, στην άμεση (μεταλλική ή 
πλαστική) συσκευασία της κόλλας 
πρέπει, μαζί με το σύμβολο κινδύνου 
«Ερεθιστικό», να αναγράφονται οι εν-
δείξεις «Κυανοακρυλική ένωση. Κίν-
δυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και 
στα μάτια μέσα σε δευτερόλεπτα. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά».
Η ένδειξη κινδύνου «Ερεθιστικό» και 
όλες οι δηλώσεις επικινδυνότητας και 
προφύλαξης αναγράφονται υποχρε-
ωτικά στην ελληνική.
Τέλος, τονίζεται ότι οι κόλλες αυτές, 
ως προϊόντα που προορίζονται για το 
καταναλωτικό κοινό, δεν πρέπει να 
περιέχουν ουσίες που ταξινομούνται 
ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή κατη-
γορίας 1 ή 2 (π.χ. βενζόλιο, χλωρο-
φόρμιο, τολουόλιο).

ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις
σήμανσηςσήμανσης

και σύστασηςκαι σύστασης
για κόλλεςγια κόλλες

άμεσης δράσης άμεσης δράσης 
(superglue)(superglue)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί τους εισα-
γωγείς, διανομείς και μεταπωλητές κόλλων άμεσης δρά-
σης (superglues), καθώς και το καταναλωτικό κοινό, ότι 
με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για χημικές ουσίες 
ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις σήμανσης και σύστασης 
για τις κόλλες αυτές.
Συγκεκριμένα, στη συσκευασία κόλλας που είναι κυανο-
ακρυλικής βάσης και προορίζεται για χρήση από το ευρύ 
κοινό, πρέπει να υπάρχουν:
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Του Δημοσθένη Στεφανίδη
δικηγόρου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Ελλάδας στην υπ’ αρ. 910/2007 απόφασή του, ημ. 
26.3.2007 (παρόμοια και η 909/2007) έκρινε ότι, με αφορμή υπόθεση θανατηφόρου 
αυτοκινητικού ατυχήματος με πρόσκρουση σε τσιμεντένια βάση διαφημιστικής πινακί-
δας, «η παράνομη παράλειψη του δήμου να απομακρύνει την διαφημιστική πινακίδα 
και η διατήρηση αυτής στη συγκεκριμένη θέση (και συναφώς η πρόσκρουση του αυτο-
κινήτου) αποτελεί πρόσφορη αιτία για την επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος», 
δεδομένου ότι η σχετική διάταξη του Νόμου δεδομένου ότι η σχετική διάταξη του Νό-
μου (ν. 2696/1999 άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο γ΄), «δεν ίσχυε ως αντίθετη προς διάταξη 
κανόνα υπέρτερης τυπικής ισχύος (άρθρο 4 της Διεθνούς Συμβάσεως της Βιέννης)».
Συναφώς, αναφέρθηκε ότι κυρώθηκαν με Νόμο οι διεθνείς συμβάσεις α) για την οδική 
κυκλοφορία και β) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση που υπεγράφησαν στη 
Bιέννη την 8.11.1968, με ειδικότερη αναφορά στο άρθρο 4 της δευτέρας συμβάσεως, 
υπό το κεφάλαιο Ι με τίτλο «γενικές διατάξεις» στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι απαγορεύεται: (a) η αναγραφή ή προσάρτη-
σις εις πινακίδα σημάνσεως, το υποστήριγμα αυτής, ή πάσαν άλλην συσκευήν ρυθμί-
σεως της κυκλοφορίας, πάσης προσθήκης μη σχετικής προς τον σκοπόν της τοιαύτης 
πινακίδος σημάνσεως, υποστηρίγματος ή συσκευής εν πάση όμως περιπτώσει, εάν τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη ή όργανα αυτών ήθελον εξουσιοδοτήσει μη κερδοσκοπικόν οργα-
νισμόν όπως εγκαταστήση πληροφοριακάς πινακίδας, δύνανται να επιτρέψουν όπως 
το έμβλημα του τοιούτου οργανισμού εμφανίζεται επ’ αυτών ή του υποστηρίγματός 
των, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν ήθελεν εκ τούτου καταστή ολιγώτερον εύληπτος η 
πινακίς σημάνσεως, (b) η εγκατάστασις πάσης πινακίδος, ειδοποιήσεως, διαγραμμίσε-
ων ή συσκευής, ήτις θα ηδύνατο να επιφέρη σύγχυσιν μετά των πινακίδων σημάνσεως 
ή άλλων συσκευών ρυθμίσεως της κυκλοφορίας, ή να καταστήση ταύτας ολιγώτερον 
ορατάς ή αποτελεσματικάς, είτε να προκαλέση εκθάμβωσιν εις τους χρησιμοποιούντας 
τας οδούς, είτε απόσπασιν της προσοχής των, κατά τρόπον δυνάμενον να επιδράση 
επί της ασφαλείας της κυκλοφορίας».
Ακολούθως, σημειώθηκαν στην 5η σκέψη της αποφάσεως και τα ακόλουθα (Οι υπο-
γραμμίσεις δικές μου):
«5. Επειδή, η αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη διεθνής σύμβαση επιβάλλει 

σύστημα σημάνσεως και σημα-
τοδοτήσεως των οδών, με ενιαία 
- διεθνή χαρακτηριστικά το οποίο 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ασφαλείας για τους χρήστες των 
οδών. Το σύστημα αυτό, για το 
οποίο υπεύθυνο είναι το Κράτος, 
παραβλάπτεται όταν παρεμβάλλο-
νται ξένα - και κυρίως προερχόμε-
να από την εμπορική διαφήμιση - 
αντικείμενα τα οποία προορίζονται 
να αποσπάσουν την προσοχή των 
Οδηγών από τους κανόνες της 
οδικής κυκλοφορίας και να την κα-
τευθύνουν προς αυτά. Εξ ου και η 
Σύμβαση προτάσσει όλων των δι-
ατάξεων περί των σημάτων κ.λπ., 

την υποχρέωση των συμβαλλομένων Κρατών να απαγορεύουν την τοποθέτηση στον 
ευρύτερο χώρο των οδών πάσης επιγραφής ή εγκαταστάσεως, που θα ηδύνατο να 
προκαλέση σύγχυση με τις (δημόσιες) πινακίδες κυκλοφορίας, να προκαλεί θάμβωση 
στους χρήστες των οδών ή να τους αποσπά την προσοχή. Ειδικότερα, κατά την έννοια 
των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων βάσει και των δεδομένων της κοινής πείρας, 
αποκλείεται εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων διαφημίσεων και δη 
μεγάλων διαστάσεων επί του οδοστρώματος της οδού ή του πεζοδρομίου. Επομένως, 
οι ανωτέρω διατάξεις των εδ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 άρθρου 11 του ν. 2696/1999, επι-
τρέπουσες κατ’ αρχήν την εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των 
πεζoδρoμίων οδών ευρισκομένων εντός κατοικημένων περιοχών (με όριο ταχύτητος 
μέχρι 70 χιλ./ώρα) και αναγνωρίζοντας στην Διοίκηση την δυνατότητα χορηγήσεως 
αδειών εγκαταστάσεως διαφημίσεων και στους ανωτέρω χώρους είναι αντίθετες προς 
την ως άνω Διεθνή Σύμβαση και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρες. Τούτο ενισχύεται και 
από το ότι οι διατάξεις των εδαφίων αυτών καταργήθηκαν ρητώς με το εδάφιο θ΄ της 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
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την υποχρέωση των συμβαλλομένων Κρατών να απαγορ

Η παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών πινακίδων 

σύμφωνα με διεθνή
σύμβαση της Βιέννης

στη νομολογία
του συμβουλίου
της επικράτειας
της Ελλάδας

Βλάπτουν

σοβαρά την υγεία...

παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 3212/2003 (Α΄ 308) με τη σκέψη, όπως προκύπτει από 
την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, ότι εθεωρούντο κατηργημένα από τις ειδικό-
τερες και αυστηρότερες διατάξεις του ν. 2946/2001 (Α΄ 224), ο οποίος ερρύθμιζε τα 
θέματα υπαιθρίου διαφημίσεως. Από τις παρατεθείσες διατάξεις προκύπτει περαιτέρω, 
ότι, εφόσον υφίστανται σε πεζοδρόμια των οδών του εδαφίου γ΄ του άρθρου 11 του ν. 
2696/1999 διαφημιστικές πινακίδες κατά παράβαση των ορισμών της Διεθνούς Συμβά-
σεως, γεννάται υποχρέωση αφαιρέσεώς τους, εξαλείψεώς τους ή θέσεώς τους εκτός 
λειτουργίας κατά πρώτο λόγο από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας εντός των 
διοικητικών ορίων του οποίου δήμου ή κοινότητας κείνται οι εν λόγω πινακίδες και κατά 
δεύτερο λόγο από την κρατική διοίκηση (αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή της Περιφέρειας), η οποία υπό τις τασσόμενες στην 
παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999 προϋποθέσεις, ασκεί την ανωτέρω αρμοδιό-
τητά της καθ’ υποκατάσταση των προαναφερόμενων οργάνων των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο 
της διοικητικής εποπτείας επ’ αυτών (Σ.τ.Ε. 1274, 1766/2005)». 
Επιπρόσθετα, στην Αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη Α.Π. Α/76, ημ. 8.1.2008 προς 
τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης καταγράφηκαν και τα πιο κάτω (Η υπογράμμιση δική μου):
«3. Η ανωτέρω εταιρεία, κατά την παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής, απευ-
θύνεται προς τους καταναλωτές (καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης διαφημιστικού 
μηνύματος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 191) 
«Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει), παρέχοντας υπηρεσίες μετάδοσης του 
διαφημιστικού μηνύματος και κατασκευής του προϊόντος μέσω του οποίου επικοινω-
νείται το μήνυμα, συμμετέχοντας έτσι στη συναλλακτική δραστηριότητα και ως παρα-
γωγός προϊόντων και ως παρέχων υπηρεσίες («Η ύπαρξη ή μη συμβατικού δεσμού 
δεν αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο. Σημαντικό είναι κατά πόσο η υπηρεσία παρέχεται 
κατά τρόπο ανεξάρτητο με πρωτοβουλία του παρέχοντος, ο οποίος δρα αυτόνομα και 
ανεξάρτητα», βλ. Ι. Καράκωστα, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, σελ.251, 2004).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 «Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών» του 
ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών» όπως ισχύει, οι προμη-
θευτές έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στην αγορά ασφαλή προϊόντα. Επιπλέον, 
οι ανωτέρω διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται και στα προϊόντα που παρέχονται ή 
διατίθενται στους καταναλωτές στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (βλ. Ι. Καράκωστα, 
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, σελ.251, 2004).
Σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές διατάξεις της Διεθνούς και Ελληνικής 
νομοθεσίας και νομολογίας, η τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων δύ-
ναται να προκαλέσει κίνδυνο και πρόσφορη αιτία για την επέλευση ζημιογόνων αποτε-
λεσμάτων στην υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών – αποδεκτών των διαφημιστικών 
μηνυμάτων.
4. Κατόπιν τούτων, σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αναφορά και τα σχετικά με αυτήν 
έγγραφα και παρακαλούμε για τις δικές σας κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 7 «Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών» του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 
191) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 13Α «Κυρώσεις» του ανωτέρω νόμου».

Σήμερα τα δικαιώματα των Ανθρώπων είναι δε-
δομένα και κατοχυρωμένα και ιδιαίτερα τα δικαι-
ώματα των ατόμων που για διάφορους λόγους 
δυσκολεύονται να κινούνται, έχουν κατοχυρωθεί 
με ιδιαίτερες αποφάσεις και οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, με Συμβάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών και με νόμους ξεχωριστούς σε κάθε κρά-
τος μέλος. 
Άτομα τρίτης ηλικίας, εγκυμονούσες γυναίκες, 
ασθενείς και άτομα με αναπηρίες αποτελούν τον 
βασικό πυρήνα των ατόμων με κινητικά προβλή-
ματα και των οποίων το δικαίωμα της ΔΙΑΚΙΝΗ-
ΣΗΣ είναι κατοχυρωμένο με οδηγίες της Ε.Ε. με 
έμφαση προς τις αεροπορικές εταιρίες και τους 
διαχειριστές των αεροδρομίων . 
Αν και βλέπομε σε κάθε αεροδρόμιο της Ε.Ε. ξε-
χωριστές υπηρεσίες έτοιμες να εξυπηρετήσουν 
με τροχοκαθίσματα και συνοδούς κάθε επιβάτη 
που έχει κάποιο πρόβλημα διακίνησης εντός του 
αεροδρομίου, ακόμα δυστυχώς τα προβλήματα 

συνεχίζουν να υφίστανται και να δυσκολεύουν 
αφάνταστα κάθε άτομο με κινητικό πρόβλημα 
αποφασίσει να ταξιδεύσει με αεροπλάνο. 
Τα προβλήματα ξεκινούν από τι στιγμή που το 
άτομο με κινητικό πρόβλημα φθάσει στο αερο-
δρόμιο και δεν μπορεί να παρκάρει εμπρός από 
το αεροδρόμιο και οι αλλοδαποί υπεύθυνοι δεν 
μπορούν να συνεννοηθούν μαζί του.
Ακολουθεί η αδυναμία (όχι πάντοτε) των υπαλλή-
λων των αεροπορικών εταιριών να διαχειριστούν 
ορθά τα ιδιωτικά τροχοκαθίσματα των επιβατών.
Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρομε ότι το τρο-
χοκάθισμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΗ, δεν πηγαί-
νει ως αποσκευή στο αεροπλάνα αλλά συνοδεύει 
τον επιβάτη μέχρι την είσοδο του αεροπλάνου, 
εκεί ο συνοδός ή άλλος υπάλληλος το αποθηκεύ-
ει τελευταίο, για να βγει πρώτο και να αναμένει 
τον ιδιοκτήτη του με τη προσγείωση στη έξοδο 
από το αεροπλάνο και με ένα νέο συνοδό. 
Έτσι το τροχοκάθισμα χρίζει διαφορετικής μετα-

χείρισης, με ειδικά έντυπα (ειδική καρτέλα επί του 
τροχοκαθίσματος) και δεν ζυγίζεται ούτε και χά-
νεται στα αεροδρόμια (προσωπικά μου έτυχε να 
έλθω Κύπρο και το τροχοκάθισμά μου να μείνει 
στο προηγούμενο αεροδρόμιο).
Άρα τόσο ο υπάλληλος της εταιρίας κατά των 
έλεγχο των εισιτηρίων (chake inn) πρέπει να δι-
αχειριστεί ορθά το τροχοκάθισμα και ακολούθως 
ο συνοδός να γνωρίζει πως να αποθηκεύσει το 
τροχοκάθισμα με την είσοδο του επιβάτη στο αε-
ροπλάνο .
Σίγουρα ΔΕΝ πληρώνει ο επιβάτης για το βάρος 
του τροχοκαθίσματος, ανεξαρτήτως οποιουδή-
ποτε λόγου προβάλει η υπάλληλος, διότι το τρο-
χοκάθισμα είναι μέρος του εαυτού του επιβάτη 
που το έχει ανάγκη. 
Οποιαδήποτε άλλη μεταχείριση ΑΦΑΙΡΕΙ το δε-
δομένο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ από τον συ-
γκεκριμένο επιβάτη και αυτό καθιστά την αερο-
πορική εταιρία υπόλογη και ένοχη παραβίασης 

συγκεκριμένης Οδηγίας της Ε.Ε. 
Είναι καιρός οι οργανώσεις των ατόμων με κι-
νητικά προβλήματα να προστατεύσουν τα μέλη 
τους (εκεί που θα τους το ζητήσουν) και να κατο-
χυρώσουν τα δικαιώματά τους ως οι μόνοι καθ΄ 
ύλη αρμόδιοι για το θέμα αυτό.

Το Δικαίωμα “Διακίνησης”
και τα άτομα με Κινητικά Προβλήματα στα αεροδρόμια

Σήμερα τα δικαιώματα

Του Χρύση Μιχαηλίδη
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Ξύλινη κουδουνίστρα, μάρκας I’m 
International Co, με γραμμοκώδικα 
8850714220407 και με χώρα κατασκευ-
ής την Ταϊλάνδη. Κίνδυνος πνιγμού από 
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών 
που αποσπώνται εύκολα από την κου-
δουνίστρα.
Παιχνίδι σετ αστυνομίας που περιλαμ-
βάνει πιστόλι, βέλη, σήμα και ρολόι, μάρ-
κας POLICE SET, μοντέλο 08-9038806, 
με γραμμοκώδικα 5908249038806 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
πνιγμού από πιθανή κατάποση των βε-
ντουζών που αποσπώνται εύκολα από 
τα βέλη.
Παιχνίδι δημιουργίας φουσκαλών, 
μάρκας THE BUBBLE CLUB, μοντέλο 
2208, με γραμμοκώδικα 8027501814242 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Μικρο-
βιολογικός κίνδυνος από την παρουσία 
ψηλού φορτίου παθογόνων μικροοργα-
νισμών. 
Παιδικά παπούτσια, μάρκας Padini, 
μοντέλο PJ-12, με γραμμοκώδικα 
1309001524010 και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. Κίνδυνος πνιγμού από πι-
θανή κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται εύκολα από τα κορδόνια 
των παπουτσιών.
Παιδικό σετ ένδυσης, μάρκας Flower 
girls, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την πα-
ρουσία κορδονιού στην κουκούλα της 
φανέλας του σετ.
Παιδική φανέλα, μάρκας Wallop, μοντέ-
λο 696, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των κουμπιών που αποσπώνται εύκολα 
από την φανέλα.
Παιδικό σετ ένδυσης, μάρκας E&H, με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος 
στραγγαλισμού από την παρουσία κορ-
δονιού στην κουκούλα της φανέλας του 
σετ.
Παιδικό σετ ένδυσης, μάρκας Sancido 
kids,  με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την πα-
ρουσία κορδονιού στην κουκούλα της 
φανέλας του σετ.
Παιδικά σαντάλια, μάρκας COCKATOO, 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος 
πνιγμού από πιθανή κατάποση των χα-
ντρών που αποσπώνται εύκολα από τα 
σαντάλια.
Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή πυροσβε-
στήρα, μάρκας VOLCAN 
FIRE BBQ, μοντέλο 911 
FIRE ALARM, με γραμμο-
κώδικα 4035687022461 
και με χώρα κατασκευής 
την Γερμανία. Κίνδυνος 
πυρκαγιάς και εγκαυμά-
των λόγω του ότι είναι 
ελκυστικοί στα παιδιά και 
μπορεί να εκληφθούν σαν 
παιχνίδια.
Ηλεκ τρογ ε ννή τρ ι α , 
μάρκας SDMO, μοντέλα 
TURBO 4000, TURBO 
5000 και VOLTELEC 4000 
και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Κίνδυνος κοψι-
μάτων ή ακρωτηριασμών 
των δακτύλων του χρήστη 
από την παρουσία ανοίγ-
ματος που επιτρέπει την 
εισαγωγή των δακτύλων 
σε μέρος όπου υπάρχουν 
κινούμενα μέρη.

Μεταλλική κινητή σκάλα, μάρκας 
HAILO, μοντέλο PROFISTEP 7412-011, 
με χώρα κατασκευής την Γερμανία. Κίν-
δυνος τραυματισμού από την παρουσία 
αιχμηρών ακμών στην σκάλα ή μερών 
που δυνατό να παγιδεύσουν τα δάκτυλα 
του χρήστη.
Συνδυασμός μπρελόκ με ενσωματωμέ-
νο μαλακό παιχνίδι, μάρκας RASEHORN, 
μοντέλο 21090, με χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που απο-
σπώνται εύκολα.
Παιδικό σετ ένδυσης, μάρκας Sancido 
kids, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την πα-
ρουσία κορδονιού στην κουκούλα της 
φανέλας του σετ.
Παιχνίδι σετ τηλεφώνων που παρά-
γουν ήχο, μάρκας Intercom Phone set, 
μοντέλο A09440/1204, με γραμμοκώδικα 
8591452019440 και με χώρα κατασκευ-
ής το Χονγκ Κονγκ. Κίνδυνος βλάβης 
στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης 
του ήχου που εκπέμπει.
Παιδικό φορεματάκι, μάρκας Miss Ergi, 
με κωδικό 111-29351, μοντέλα Red size 
1, Red size 2, Red size 3, Red size 4, Red 
size 5, Blue size 1, Blue size 2, Blue size 
3, Blue size 4, Blue size 5, με γραμμοκώ-
δικες 5200001308074, 5200001308081, 
5200001308098, 5200001308104, 
5200001308111, 5200001308128, 
5200001308135, 5200001308142, 
5200001308159, 5200001308166 αντί-
στοιχα και με χώρα κατασκευής την Ινδία. 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρου-
σία ελεύθερου κορδονιού στην περιοχή 
του γοφού του φορέματος.
17 Αναδιπλούμενο κάθισμα, μάρ-
κας Mäc-Geiz, με γραμμοκώδικα 
8711295591808 και με χώρα κατασκευ-
ής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από 
πιθανή παγίδευση των δακτύλων του 
χρήστη στον μηχανισμό αναδίπλωσης 
του καθίσματος.
18 Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή UFO, 
μάρκας Sport Toys, μοντέλα BB102561 
και BB099486, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του χρή-
στη λόγω απουσίας του προστατευτικού 
δακτυλίου του έλικα του παιχνιδιού.
19 Διακοσμητικά κεριά σε συσκευασία 
των 100, μάρκας First Price, με χώρα κα-
τασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πρόκλησης 

πυρκαγιάς από πιθανή ανάφλεξη των 
κεριών.
Αλυσίδα στήριξης πιπίλας, μάρκας 
CARISMA BABY, μοντέλο CA-5801-1r, 
με χώρα κατασκευής την Ιταλία. Κίνδυ-
νος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
ασημένιου καλύμματος που αποσπάται 
εύκολα από το συνδετήρα.
Δοχείο παρασκευής και διατήρη-
σης καφέ, μάρκας GOLDEN HILL, 
μοντέλο 575578, με γραμμοκώδικα 
8032732037964 και με χώρα κατασκευ-
ής την Ιταλία. Κίνδυνος τραυματισμού 
του χρήστη επειδή το κεραμικό μέρος 
του δοχείου σπάζει εύκολα λόγω ελαττω-
ματικής βαλβίδας ελέγχου της εσωτερι-
κής πίεσης.
Γυναικεία παπούτσια, μάρκας Yomax 
Italy Style, μοντέλο AN-F-A 918C 
SILVER, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
Κίνδυνος ερεθισμού του δέρματος του 
χρήστη από την παρουσία επικίνδυνης 
βιοκτόνου πτητικής ουσίας.
Γυναικεία παπούτσια, μάρκας Yomax 
Italy Style, μοντέλο AN-F-A 918A RED, 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
ερεθισμού του δέρματος του χρήστη από 
την παρουσία επικίνδυνης βιοκτόνου 
πτητικής ουσίας.
Παιδικό σακάκι χωρίς μανίκια, μάρκας 
N New Page, και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού από 
την παρουσία κορδονιού στην περιοχή 
του λαιμού του σακακιού.
Παιδικό ποδήλατο, μάρκας Brave TN, 
με γραμμοκώδικα 4561324176403 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
τραυματισμών από πιθανή παγίδευση 
των δακτύλων του παιδιού στο άνοιγμα 
μεταξύ του μπροστινού τροχού και του 
πιρουνιού και λόγω του ότι το κάλυμμα 
της καδένας δεν προσφέρει ικανοποιητι-
κή προστασία.
Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους, 
μάρκας Batman, μοντέλο AK 1430SS-3, 
με γραμμοκώδικα 5905882501629 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
βλάβης στην ακοή από τα ψηλά επίπεδα 
έντασης του ήχου που εκπέμπει.
Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή τηλεφώ-
νου, μάρκας Golden Eagle, με χώρα κα-
τασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πυρκαγιάς 
και εγκαυμάτων λόγω του ότι είναι ελ-
κυστικοί στα παιδιά και μπορεί να εκλη-
φθούν σαν παιχνίδια.
Φουσκωτά θαλάσσης, μάρκας 
SEVYLOR, μοντέλα ST 2607 Drag’N 
Master - G38244, ST 2624 Dragon 
Master-G38153, ST 9007 Double Threat - 
G38209, ST 2000-12 Le Biscuit G38142, 
ST 7050N Aurora - G38236 και ST 7050 
Aurora- G35507, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από 
ελεύθερο σχοινί, των ατόμων που επιβαί-

νουν στη βάρκα που ρυμουλ-
κεί το φουσκωτό από επειδή ο 
γάντζος στον οποίο καταλήγει 
το σχοινί πρόσδεσης του φου-
σκωτού σπάει εύκολα.
Ξύλινο παιχνίδι σε μορφή 
τρένου, μάρκας TOYS “R”US, 
μοντέλο 99141D, με γραμμο-
κώδικα 803516742965 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
Κίνδυνος τραυματισμού του 
παιδιού από την παρουσία 
άκαμπτων προεξοχών στο 
παιχνίδι.
Φαντεζί αναπτήρες σε μορ-
φή κύβου, μάρκας DICE, 
μοντέλο LT-49, με γραμμο-
κώδικα 5015815297946 και 
με άγνωστη χώρα κατασκευ-
ής. Κίνδυνος πυρκαγιάς και 
εγκαυμάτων λόγω του ότι εί-
ναι ελκυστικοί στα παιδιά και 
μπορεί να εκληφθούν σαν 
παιχνίδια.

πυρκαγιάς από πιθανή ανάφλεξη των 
κεριών.
Αλυσίδα στήριξης πιπίλας, μάρκας 
CARISMA BABY, μοντέλο CA-5801-1r, 
με χώρα κατασκευής την Ιταλία. Κίνδυ-

RapexRapex Δημοσίευση Εβδομαδιαίων 
Κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 
για μη Ασφαλή Προϊόντα

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουρ-
γείου 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 την εβδομάδα που αρχίζει στις 24/08/2009 (RAPEX - week 33) 
και την εβδομάδα που αρχίζει στις 31/08/2009 (RAPEX - week 34) έχουν κοινο-
ποιηθεί στο σύστημα τα ακόλουθα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την 
υγεία και την ασφάλειά τους.

κεί τ
γάν
το σ
σκω
Ξύλ
τρέν
μον
κώδ
χώρ
Κίνδ
παιδ
άκα
παιχ
Φαν
φή 
μον
κώδ
με ά
ής. 
εγκα
ναι 
μπο
παιχ

επικίνδυνα μηχανήματα
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το κατανα-
λωτικό κοινό ότι έχει κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά το 
ακόλουθο προϊόν το οποίο δεν συνάδει με την ισχύουσα νο-
μοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των 
μηχανημάτων.
Αρίδες κοπής ξύλου - 16 Pc Drill Set
Τύπος/Μοντέλο: - Αναφορά: 45/041
Μάρκα: Unique Tools
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμών καθώς η κεφαλή της 
αρίδας δεν είναι σκληρυμένη με αποτέλεσμα η αρίδα να λυ-
γίζει κατά τη διάρκεια της κοπής λόγω της επιπρόσθετης δύ-
ναμης που απαιτείται από το χρήστη για να τρυπήσει το αντι-
κείμενο. Η πιο πάνω αστοχία έχει ως αποτέλεσμα τον πιθανό 
τραυματισμό του χειριστή από εκτοξευόμενα αντικείμενα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι κα-
ταχωρημένες με κωδικό, 1137/09 (32η εβδομάδα) στην ιστο-
σελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/
rapex/rapex_archives_en.cfm

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του περί Χημικών 
Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων 
Νόμου και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
REACH, διενήργησε δειγματοληψίες παιχνι-
διών και αντικειμένων παιδικής φροντίδας 
που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά για 
διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε 
επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγ-
μάτων, διαπιστώθηκε ότι στα παιγνίδια και 
αντικείμενα παιδικής φροντίδας που φαίνο-
νται στο συνημμένο πίνακα, οι συγκεντρώ-
σεις Φθαλικών Εστέρων που ανιχνεύθηκαν 
ήταν πέραν των ορίων που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι ουσίες όπως είναι ο Φθα-
λικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP), 
ο Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) και ο 
Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε 
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% 
κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού 
παιχνιδιών και αντικειμένων παιδικής φρο-
ντίδας. Επίσης, οι χημικές ουσίες Φθαλικός 
δι-ισοεννεϋλεστέρας (DINP), Φθαλικός 
δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP) και Φθαλικός 
διοκτυλεστέρας (DNOP) δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις 
μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος του 
πλαστικοποιημένου υλικού παιχνιδιών και 
αντικειμένων παιδικής φροντίδας, τα οποία 
μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά 
στο στόμα. 
Όλες οι πιο πάνω χημικές ουσίες χαρακτη-
ρίζονται τοξικές για την αναπαραγωγή και 
τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής 
φροντίδας που τις περιέχουν σε συγκε-
ντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος 
του πλαστικοποιημένου υλικού, δεν πρέπει 
να διατίθενται στην αγορά.

Το κοινό προτρέπεται να επισκεφτεί την 
ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας στην πιο κάτω διεύθυνση, στην 
οποία φαίνονται τα εν λόγω δείγματα παι-
χνιδιών και αντικειμένων παιδικής φροντί-
δας.
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
το πιο πάνω θέμα παρακαλώ όπως επικοι-
νωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
(τηλ. 22405611, 22405609 και 22405608).

Πλαστικές παιδικές κούκλες
Πλαστικός παιδικός
σάκος πυγμαχίας

Διάφορα φουσκωτά θαλάσσης
(τροχοί, ζωάκια)

Μαλακά πλαστικά παιχνίδια
που μπορεί να τοποθετηθούν
από τα παιδιά στο στόμα
Πλαστικά αλογάκια πόνυ/
πλαστικά ζωάκια μπάνιου
Μαλακές πλαστικές μπάλες

σε διάφορα χρώματα
Πλαστικό παιχνίδι Baseball

Πλαστικές κλωστές διαφόρων χρωμάτων
για δημιουργία παιδικών κοσμημάτων

Σετ κουζίνας με πλαστικά
λαχανικά και φρούτα
Πλαστικές σαλιαρίστρες

και παιδικές ποδιές για χρωμάτισμα
Πλαστική παιδική τσαντούλα

με γραφική ύλη

ΤοξικάΤοξικά

σε παιχνίδια! σε παιχνίδια! 
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και Ποιότητας Ζωής, διοργανώνει, 

μαζί με άλλες οκτώ οργανώσεις από 

χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) (Ιταλία, Πολωνία, Λατβία, Τσεχία, 

Σλοβακία και Λιθουανία), Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα με κύριο 

σκοπό την εκ-

παίδευση των 

δικαστών για 

το ευρωπα-

ϊκό δίκαιο 

σε θέματα 

καταναλωτών.

Το πρόγραμμα, 

που φέρει τον τίτλο 

«EU Network to Promote Training 

Courses for National Judges 

(CONCORDIA)», έχει τρεις βασικούς 

στόχους (1) να δώσει εκπαιδευτική 

βοήθεια στους εθνικούς δικαστές 

των νέων χωρών μελών της ΕΕ, (2)  

να ενδυναμώσει τη συνεργασία σε 

δικαστικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών 

δικαστών όλων των χωρών μελών 

(παλαιών και νέων) και (3) να καταρ-

τίσει τους δικαστές σε σχέση με την 

εφαρμογή των Άρθρων 81 και 82 της 

Ευρωπαϊκής Συνθήκης.

Το πρόγραμμα που ξεκινά τον ερ-

χόμενο Νοέμβριο και θα διαρκέσει 

ένα χρόνο περίπου. Θα διεξαχθεί σε 

διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομέ-

νης της Κύπρου υπό την ευθύνη και 

αιγίδα της ΠΕΚΠΟΙΖΩ. Η δομή του 

προγράμματος περιλαμβάνει σεμι-

νάρια και εργαστήρια καθώς και ένα 

ευρύτερο, σε διάρκεια και συμμετοχή, 

«θερινό σχολείο» που θα λειτουργήσει 

το καλοκαίρι του 2010 στη Ρώμη.

Στην Κύπρο το σχετικό πρόγραμμα 

κατάρτισης προγραμματίζεται να γίνει 

μέσα στο Φεβρουάριο του 2010 και σ’ 

αυτό θα συμμετάσχουν, δικαστές και 

λειτουργοί οργανώσεων καταναλωτών 

από όλες τις χώρες της ΕΕ, με ένα 

μέχρι πέντε άτομα. Από την Κύπρο 

στοχεύουμε σε πολύ μεγαλύτερη 

συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να 

παρακολουθούν τη σχετική πληροφό-

ρηση στην ιστοσελίδα της ΠΕΚΠΟΙΖΩ, 

www.consumersunion.org.cy

και να επικοινωνούν μαζί μας.  

σκο

παί

δικ

τ

κατα

Το π

που φέρ
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Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών 

Η ΠΕΚΠΟΙΖΩΗ ΠΕΚΠΟΙΖΩ
σε Ευρωπαϊκό σε Ευρωπαϊκό 

ΠρόγραμμαΠρόγραμμα
για Εκπαίδευση για Εκπαίδευση 
των Δικαστώντων Δικαστών

Συμβουλεύει, λοιπόν η Υπηρεσία 
Ανταγωνισμού και Προστασίας Κα-
ταναλωτών του Υπουργείου Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:

1 Η Υπηρεσία προτρέπει τους κατανα-
λωτές να μην παρασύρονται από τις 

διαφημίσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
όσο ελκυστικές και να είναι και να συνά-
πτουν δάνεια, πέραν από τις οικονομικές 
δυνατότητες που έχουν για αποπληρωμή 
των δανείων.

2 Να ενημερώνονται για τα διάφορα 
σχέδια δανειοδότησης που προσφέ-

ρονται στην αγορά και να προβαίνουν σε 
συγκρίσεις, πριν υπογράψουν οποιανδή-
ποτε σύμβαση πίστωσης, ώστε να μπο-
ρούν να επιλέγουν το πλέον συμφέρον 
για αυτούς σχέδιο δανειοδότησης.

3 Να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους 
αποπληρωμής των δανείων και ει-

δικότερα να δίνουν προσοχή στα πιο 
κάτω: 
*Στη δήλωση για το Συνολικό Ετήσιο Πο-
σοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ), το οποίο 
έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την 
επιλογή του πλέον συμφέροντος σχεδίου 
δανειοδότησης, καθότι αυτό είναι το κα-
θοριστικό στοιχείο στο συνολικό κόστος 
της πίστωσης. Υπενθυμίζεται ότι το ΣΕΠΕ 
εκφράζει το συνολικό κόστος της πίστω-
σης σε ετήσιο ποσοστό, και περιλαμβάνει 
το σύνολο των επιβαρύνσεων (τόκοι και 
άλλα έξοδα), που οι καταναλωτές θα πρέ-
πει να πληρώσουν για την παραχώρηση 
της πίστωσης.
*Στις εξασφαλίσεις που απαιτούνται για 
την παραχώρηση του δανείου(π.χ. εγγυ-
ήσεις, υποθήκη).
*Στους τυχόν περιορισμούς παραχώρη-
σης του δανείου (π.χ. παραχώρηση δα-
νείου για αγορά κατοικίας και όχι για απο-
πληρωμή παλαιότερου δανείου).

4Οι καταναλωτές να ζητούν διευκρι-
νίσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα, 

κατά πόσον οι όροι που περιέχονται στη 
σύμβαση του δανείου παρέχουν το δικαί-

ωμα στο πιστωτικό ίδρυμα για αναπρο-
σαρμογή του επιτοκίου, του περιθωρίου 
και των τόκων υπερημερίας (τόκοι για 
καθυστέρηση πληρωμής της δόσης του 
δανείου). Διευκρινίσεις επίσης πρέπει 
να ζητούνται για την τυχόν αποζημίωση 
του πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση 
προεξόφλησης του δανείου, καθώς και το 
ύψος της σχετικής αποζημίωσης.

5Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
επιλογή του επιτοκίου με το οποίο θα 

χρεώνονται (σταθερό ή κυμαινόμενο) και 
ιδιαίτερα αν αυτό συνδέεται με το Euribor 
(διατραπεζικό επιτόκιο με βάση το οποίο 
δανείζονται μεταξύ τους οι τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση), καθώς αυτό παρουσιάζει αυξο-
μειώσεις, ανάλογα με τις εκάστοτε οικο-
νομικές συνθήκες.

6Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρί-
ζουν ειδικά για το Euribor 6μηνών, 

στο οποίο γίνεται αναφορά σε ορισμένες 
διαφημίσεις προσφορών δανείων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, ότι αυτό κυμαί-
νεται σε χαμηλά επίπεδα την περίοδο 
αυτή (1,040% στις 11.09.2009), λόγω της 
οικονομικής κρίσης και ως εκ τούτου, το 
συνολικό κόστος των εν λόγω δανείων 

παρουσιάζεται χαμηλό. Επισημαίνεται 
όμως ότι, τα τελευταία δέκα τουλάχιστον 
χρόνια, το Euribor 6μηνών κυμαινόταν 
κατά μέσο όρο περίπου στο 3,3%, ενώ σε 
περιόδους οικονομικής ευμάρειας ήταν 
μεταξύ 4% και 5%. Με την ανάκαμψη της 
οικονομίας ενδέχεται άνοδος του Euribor, 
το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα φθά-
σει στα επίπεδα που σημειώθηκαν σε πε-
ριόδους οικονομικής ευμάρειας. Σε τέτοια 
περίπτωση, το κόστος των δανείων θα 
μεταβληθεί και θα είναι πολύ μεγαλύτερο 
από αυτό που διαφημίζεται σήμερα. Επι-
πρόσθετα, σημειώνεται ότι το ποσό της 
δόσης που θα καταβάλλει ο καταναλωτής 
θα είναι αρκετά ψηλότερο, καθώς η δόση 
συνδέεται άμεσα με το εκάστοτε επιτόκιο. 
Ως εκ τούτου οι καταναλωτές θα πρέπει 
να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδε-
χόμενο αύξησης του Euribor και της δυ-
νατότητάς τους να ανταποκριθούν στην 
καταβολή υψηλότερων δόσεων.
Τέλος, η Υπηρεσία, ενημερώνει τους κα-
ταναλωτές ότι είναι στη διάθεσή τους για 
την παροχή περαιτέρω συμβουλών και 
ότι προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για 
την προστασία των οικονομικών τους 
συμφερόντων.

Προσοχή στα δάνεια!
“Εγιώ στραώννω τζιαι πουλώ, εσύ άμπλεπε τζιαι γόραζε” λέει μια σοφή ρήση του κυπριακού λαού. Τουτέστιν, ο κα-
ταναλωτής είναι εκείνος που πρέπει να έχει τα μάτια του δεκατέσσερα ώστε να μην ξεγελιέται στις αγορές, τις συ-

ναλλαγές και τις όποιες άλλες δοσοληψίες του. Σε τελευταία ανάλυση αυ-
τός που θα πληρώσει τη νύφη σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά σε μια 
δοσοληψία, είναι πρωτίστως η αδύνατη πλευρά, δηλαδή ο καταναλωτής.
Ξεκάθαρη προειδοποίηση απευθύνει, με αυτό το σκεπτικό η Υπηρεσία Αντα-
γωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού, σε σχέση με τη σύναψη δανείων από πιστωτικά ιδρύματα 
τα οποία με δελεαστικές διαφημίσεις επιχειρούν να «πλασάρουν» το προϊόν 
τους.  Τα πιστωτικά ιδρύματα, φυσικά, κάμνουν τη δουλειά τους, ο καταναλωτής 
από την πλευρά του πρέπει να μελετήσει σε βάθος όρους και προϋποθέσεις 
πριν από τη σύναψη κάποιου δανείου και βέβαια να μετρήσει το βαλάντιό του 
ώστε να μπορεί να το αποπληρώσει. Σε περιόδους κρίσης, δε, όπως αυτή που 
ήδη πλήττει και την Κύπρο, οι καταναλωτές πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί.

υμβουλεύει λοιπόν η Υπηρεσία

Η Παγκύπρια Ένωση Κα-
ταναλωτών και Ποιότητας 

Ζωής, δηλώνει ικανοποιημένη 
από την απόφαση της Επιτροπής 

Προστασίας Ανταγωνισμού γιατί δικαιώνει τις 
διαμαρτυρίες και τους αγώνες της για τις τιμές των καυσίμων.
Δυστυχώς όμως η ικανοποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταφρα-
στεί και σε χαρά. Αντίθετα μας δίνει μια δόση πικρίας, αγανά-
κτησης και προβληματισμού, κατά πόσο αυτός είναι ο θεσμι-
κός τρόπος της ευρωπαϊκής Κύπρου για την προστασία του 
καταναλωτή.
Μας προβληματίζει επίσης το τι θα γίνει με τα άλλα χρόνια 
μέχρι σήμερα, που η έρευνα δεν κάλυψε, αλλά και με τα ενδε-
χόμενα άλλα καρτέλ που αισχροκερδούν ατιμώρητα σε βάρος 
του Κύπριου καταναλωτή, όπως ίσως στους τομείς των αρτο-
ποιημάτων, του γάλακτος, των υπεραγορών κλπ. Ποιος και 
πότε θα αποφασίσει για όλα αυτά;
Γιατί για την καθημερινά διευρυμένη και εντεινόμενη σε βάρος 
του καταναλωτή αισχροκέρδεια ευθύνεται το όλο σύστημα και 
ασφαλώς όσοι δήθεν προστατεύουν τον καταναλωτή και δεν 
επιθυμούν για μικροσυμφέροντα αντιδρούν στη δημιουργία 

του ανεξάρτητου θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή.
Τόσο στο όσο αφορά τα χρήματα από τα πρόστιμα στις εται-
ρείες καυσίμων, αυτά αναντίλεκτα ανήκουν στους κατανα-
λωτές από τις τσέπες των οποίων τα έχου υφαρπάξει. Και 
δικαιολογημένα μπαίνει το ερώτημα: Πώς αποζημιώνεται ο 
καταναλωτής; Η δική μας απάντηση είναι: Με επιστροφή από 
το κράτος των χρημάτων άμεσα στον καταναλωτή.
Το κράτος μπορεί και πρέπει να το κάνει προς πλήρη ικανο-
ποίηση του περί δικαίου αισθήματος του καταναλωτή, αλλά 
και για αποκατάσταση μέρους της ζημιάς του. Εξ’ άλλου το 
κράτος είσπραξε όλα αυτά τα χρόνια αυξημένα ποσά από τις 
φορολογίες.
Η δική μας εισήγηση είναι όπως το κράτος καλύψει τις όποιες 
αυξήσεις της ΑΗΚ, στο ίσο ποσό των προστίμων, και απαλλά-
ξει τους καταναλωτές από αυτές.
Επίσης μέρος των χρημάτων από αυτά τα πρόστιμα να δο-
θούν υπό μορφή αυξημένης χορηγίας προς τις οργανώσεις 
των καταναλωτών, ώστε να μπορέσουν να οργανωθούν και 
στελεχωθούν καλύτερα για να είναι σε θέση να κοινούν συλ-
λογικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των κα-
ταναλωτών.

Τα χρήματα να επιστραφούνΤα χρήματα να επιστραφούν
στους καταναλωτέςστους καταναλωτές
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