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ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ
9 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ!

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ SWIFT!

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στην δεύτερο τεύχος του περιοδικού «Legal & More” και 
στο προηγούμενο τεύχος της «Ποιότητας Ζωής» δημο-
σιεύσαμε άρθρο με τίτλο «…και να είναι και να φαίνε-
ται» στο οποίο σχολιάζαμε συνέντευξη στο πρώτο τεύ-
χος του «Legal & More» του Προέδρου του Δικηγορικού 
Συλλόγου (ΔΣ) κ. Δ. Ιωαννίδη και του πρώην δικαστή κ. 
Σ. Δημητρίου.
Ο κ. Ιωαννίδης έγραφε ότι «δεν μπορεί ο βουλευτής-
δικηγόρος να είναι αμερόληπτος» και παρακάτω ότι 
«υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ δικηγορίας και βουλευ-
τικής ιδιότητας», προσθέτοντας ότι υπάρχει δυσπιστία 
της κοινωνίας έναντι των δικηγόρων. Από την άλλη ο κ. 
Δημητρίου τασσόταν με επιχειρήματα υπέρ του θεσμού 
της εξώδικης διαιτησίας.
Εμείς σχολιάζοντας τις θέσεις και των δύο κάναμε ανα-
φορά στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Περί της Εξώδικης 
Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παρα-
πομπή σε Διαιτησία Νόμος του 2005» και είχαμε καυ-
τηριάσει την απόλυτα αρνητική στάση του κ. Ιωαννίδη 
εκ μέρους του ΔΣ, αλλά και της Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Νομικών (ΚΕΝ), που απαρτίζεται εξ’ ολοκλήρου 
από δικηγόρους. Τους καλούσαμε δε να ταχθούν υπέρ 
της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.
Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν κατατέθηκε (για πολλοστή 
φορά) εκ νέου προς το τέλος του 2009. Στη συνεδρία της 
ΚΕΝ, ο κ. Ιωαννίδης τάχθηκε για πρώτη φορά υπέρ και 
εμείς χαιρετίσαμε την αλλαγή στάσης. Ακόμη πιο ισχυ-
ρή φάνηκε να ήταν η τοποθέτηση των μελών της ΚΕΝ 
που το έστειλαν άλλη μια φορά πίσω για να ενισχυθούν 
κάποιες πρόνοιες «υπέρ των καταναλωτών» όπως π.χ. 
η πρόνοια για την εκτέλεση των αποφάσεων. Μας κά-
λεσαν μάλιστα να δώσουμε και τις θέσεις και απόψεις 
μας, τις οποίες διαβιβάσαμε γραπτώς στις 26/10.2009.
Τις προηγούμενες μέρες μας στάλθηκε το νέο νομοσχέ-
διο, για να διαπιστώσουμε για ακόμα μια φορά 
πόσο δίκαιο είχε ο κ. Ιωαννίδης στα σχό-
λια του για τους βουλευτές-δικηγόρους 
αλλά και το πόσο καλή «δικηγορία» 
ασκούν υπέρ των συμφερόντων 
τους. 
Το νομοσχέδιο λοιπόν υπό τη 
νέα του μορφή μας έχει κατα-
πλήξει! Όχι μόνο δεν εισα-
κούστηκαν οι απόψεις μας 
και δεν λήφθηκαν καθόλου 

υπόψη οι εισηγήσεις μας, αλλά δυστυχώς έχουν υπει-
σέλθει τέτοιες τροποποιήσεις που το καθιστούν δώρο 
άδωρο, και εξηγούμε:
1. Ενώ όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια προνοούσαν 
ότι το ύψος των «καταναλωτικών απαιτήσεων» θα μπο-
ρούσε να είναι μέχρι €5000, τώρα έχει μειωθεί στις μόνο 
€2000!(;)
2. Για την ενίσχυση εκτέλεσης των αποφάσεων εμείς 
είχαμε εισηγηθεί μεταξύ άλλων την άμεση δημοσιοποί-
ηση των ονομάτων των παραβατών, τον αποκλεισμό 
των μη συμμορφούμενων από δημόσιες προσφορές 
και την επιβολή διοικητικών προστίμων. 
Όχι μόνο τίποτε από αυτά δεν εισήχθη στο νέο νομο-
σχέδιο αλλά, αν είναι δυνατόν, οι υποθέσεις των οποί-
ων οι αποφάσεις δεν εκτελούνται παραπέμπονται στο 
δικαστήριο!(;) (υποτίθεται ότι ο βασικός σκοπός του 
υπό δημιουργία θεσμού αποσκοπεί στην παράκαμψη 
των χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών και η άμεση 
αποζημίωση των καταναλωτών)
3. Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη(;) έμελλε να ήταν η εξαί-
ρεση των δικηγόρων από την εφαρμογή της μέλλουσας 
νομοθεσίας στις τυχόν διαφορές τους με καταναλωτές 
πελάτες του!
Τι άλλο να πει κανείς; Πόσο καλοί δικηγόροι είναι οι 
δικηγόροι-βουλευτές μας! Εμείς απλώς λέμε πως δεν 
είναι δυνατό μέσα στον ίδιο το ναό της δημοκρα-
τίας κάποιοι να «κοσκινίζουν» τη δημοκρατία, 
μάλιστα μεγαλώνοντας ή μικραίνοντας τις τρύπες 
του κόσκινου ανάλογα με τα συμφέροντα τους.
Θα υποστηρίξουμε με σθένος τα πέρα για πέρα δίκαια 
συμφέροντα των Κυπρίων καταναλωτών, γιατί εμείς 
δεν είμαστε υποδεέστεροι Ευρωπαίοι πολίτες. Τώρα, 
για το πόσες δυνατότητες έχουμε να εισακουστούμε, 
δεν τρέφουμε αυταπάτες. Εξ’ άλλου δεν έχει περάσει 

πολύς καιρός που ολοκληρώθηκε η συζήτηση 
του νομοσχεδίου για το «Χρηματοοικονο-

μικό Διαμεσολαβητή», όπου, παρά τα 
τεκμηριωμένα με παραδείγματα από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιχει-
ρήματα, επικράτησαν τα συμφέ-
ροντα των τραπεζών και των 
ασφαλιστικών εταιρειών. Μπο-
ρεί ο φτωχός καταναλωτής να 
συγκριθεί με τα μεγαθήρια του 
χρήματος;

εύτερο τεύχος του περιοδικού «Legal & More” και 
ροηγούμενο τεύχος της «Ποιότητας Ζωής» δημο-
αμε άρθρο με τίτλο «…και να είναι και να φαίνε-

υπόψη οι εισηγήσεις μας, αλλά δυστυχώς έχουν υπει-
σέλθει τέτοιες τροποποιήσεις που το καθιστούν δώρο 
άδωρο, και εξηγούμε:

Μην «κοσκινίζετε»Μην «κοσκινίζετε»
τη Δημοκρατία!τη Δημοκρατία!

Οι βουλευτές-
δικηγόροι “ράβουν” 

στα μέτρα τους τον νόμο 
περί εξώδικης διευθέτησης 
καταναλωτικών απαιτήσεων!

Η συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαί-
δευση των δικαστών στο οποίο συμμετέχει και Κύπρος με 
την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότη-
τας Ζωής, συνεχίζεται με το δεύτερο σεμι-
νάριο.
Το πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο 
«EU Network to Promote Training 
Courses for National Judges 
(CONCORDIA)», έχει τρεις βασικούς 
στόχους (1) να δώσει εκπαιδευτική βοή-
θεια στους εθνικούς δικαστές των νέων χω-
ρών μελών της ΕΕ, (2)  να ενδυναμώσει τη συνεργα-
σία σε δικαστικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών δικαστών όλων 
των χωρών μελών (παλαιών και νέων) και (3) να καταρτίσει 
τους δικαστές σε σχέση με την εφαρμογή των Άρθρων 81 

(101) και 82 (102) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
Το δεύτερο σεμινάριο είναι προγραμματισμένο να γίνει στη 

Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας μεταξύ 3 και 6 
Μαρτίου 2010. Στο σεμινάριο αυτό θα πάρει 

μέρος από την Κύπρο η δικαστής Λένα 
Δημητριάδου.  
Ως γνωστό η Κύπρος ακολουθεί σύ-
ντομα. Εκτός από τα σεμινάρια στις 
χώρες συμμετοχής θα οργανωθεί και 

πρόγραμμα μιας βδομάδας τον Ιούνιο στη 
Ρώμη.  

Πληροφορίες και ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να βρίσκουν στην σχετική με το πρόγραμμα σύνδεση 
που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΠΕΚΠΟΙΖΩ: 
www.consumersunion.org.cy.   
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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.

Όσοι επιθυμουν να γίνουν μέλη της Παγκύπριας Ενωσης Κατα-

ναλωτών και Ποιότητας Ζωής μπορούν να συμπληρώουν την πιο 

κάτω αίτηση και να την αποστείλουν στα γραφεία της Ένωσης, 

Τ.Θ.16033 2085 Στρόβολος, Λευκωσία.

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι αναγκαία

Ονοματεπώνυμο:(*)

Ημ.Γέν.: ...........................................................................................

Α.Τ.:(*) .............................................................................................

Διεύθυνση:(*) ...................................................................................

..........................................................................................................

Χωριό/Δήμος:(*) ..............................................................................

Κώδ:(*) ............................................................................................

Τηλ.Οικίας:(*) ...................................................................................

Τηλ.Εργασίας: ..................................................................................

Φορητό:(*) .......................................................................................

Επάγγελμα: .....................................................................................

Εργοδότης: ......................................................................................

Διεύθυνση Εργασίας: .......................................................................

Φαξ: .................................................................................................

E-mail: .............................................................................................

Εφάπαξ Εγγραφή και Συνδρομή: ατομική, ευρώ 10,00*

οικογενειακή, ευρώ 20,00**

*Τραπεζικές επιταγές εκδομένες στο όνομα της Παγκύπριας Ένω-

σης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, να αποστέλλονται ταχυ-

δρομικά με την αίτηση.

**Συμπεριλαμβάνει σύζυγο και παιδιά μέχρι 25 ετών αν είναι φοιτη-

τές ή στρατιώτες.

Η συνδρομή μπορεί να αποστέλλεται και με έμβασμα στους ακό-

λουθους λογαριασμούς:

Λαϊκή Τράπεζα: 017 - 21 - 016521
ΣΠΕ Στροβόλου: 10033 - 40 - 13308 - 7

Γίνε μέλος

Ακατάλληλος ξηρός δυόσμος
Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρε-
σίες μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων δειγματοληψίας και επίσημου 
ελέγχου τροφίμων, προέβησαν σε λήψη δείγματος δυόσμου ξηρού από την αγορά, η συσκευασία 
του οποίου έφερε σήμανση με τις ακόλουθες ενδείξεις:

 Είδος δείγματος:    Δυόσμος Σπαστός 
 Εμπορική Επωνυμία:    «OSCAR» 
 Συσκευασία:     Πλαστική συσκευασία 40gr 
 Παρασκευαστής:    OSCAR SPICES & HERBS LTD 
 Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από:  exp. 06.07.2011 
 Κωδικός Παρτίδας:    L005110209 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έγιναν στα διαπιστευμέ-
να εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους στο δείγμα προσδιορίστηκε το φυτοφάρμακο 
chlorpyrofos σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του επιτρεπτού ορίου.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία παρασκευ-
ής και διανομής, και έχουν δώσει οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση του εν λόγω προϊόντος 
από την αγορά. Επειδή όμως είναι δυνατό κάποια ποσότητα της συγκεκριμένης παρτίδας να 
βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση 
του.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες θα συνεχίσουν τους ελέγχους 
στην αγορά και αν κριθεί αναγκαίο θα πάρουν επιπρόσθε-
τα μέτρα για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ακατάλληλο εμφιαλωμένο νερό
Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπη-
ρεσίες μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων δειγματοληψίας και επίση-
μου ελέγχου τροφίμων και εμφιαλωμένων νερών, προέβησαν σε λήψη δείγματος εμφιαλωμένου 
νερού από την αγορά, η συσκευασία του οποίου έφερε σήμανση με τις ακόλουθες ενδείξεις:

 Είδος δείγματος:   Εμφιαλωμένο Νερό 
 Εμπορική Επωνυμία:   «HIGH LANDER» 
 Συσκευασία:    Πλαστική φιάλη 18,9L 
 Παρασκευαστής:   HIGH LANDER AQUA (DISTRIBUTORS) LTD 
 Ανάλωση Μέχρι:   24.04.2010 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων που έγιναν στα διαπιστευμένα 
εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους στο δείγμα ανιχνεύτηκε το μικρόβιο Pseudomonas 
aeruginosa η παρουσία του οποίου δεν επιτρέπεται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία εμφιάλω-
σης και διανομής, και έχουν δώσει οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση του εν λόγω προϊό-
ντος από την αγορά. Επειδή όμως είναι δυνατό κάποια ποσότητα της συγκεκριμένης παρτίδας να 
βρίσκεται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση 
του.



Καταγγέλλει
η Βασούλα Καλλίδου
από τη Λάρνακα
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ΚΚατάγγειλέ τουςατάγγειλέ τους!!

Σοβαρή καταγγελία έφθασε στην Παγκύπρια Ενωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής από 
τη Λάρνακα. Η κα βασούλα Καλλίδου καταγγέλλει ότι την περίοδο των Θεοφανείων αγόρασε 
λουκουμάδες από αρτοποιείο τους οποίους πλήρωσε στην “αστρονομική” τιμή των 9 ευρώ 
το κιλό! Πολύ χαρακτηριστικά μάλιστα επισημαίνει στην επιστολή που μας διαβίοβασε ότι 
λίγο - πολύ αγόρασε το παραδοσιακό αυτό έδεσμα (το οποίο παρεμπιπτόντως πολείται 
πολύ πιο φτηνά ακόμη και σε κέντρα όπου το σερβίρουν) σε τέτοια τιμή πουτ σαν να αγό-
ραζε... αρνάκι γάλακτος!
Η καταγγέλλουσα μας διαβίβασε και αντίτυπο της απόδειξης χρέωσης από το αρτοποιείο 
για του λόγου το αληθές.

Ιδού αυτούσια η επιστολή της κας Καλλίδου:
“Αναφέρομαι σε ένα περιστατικό που μας συνέβηκε τα Θεοφάνια. Περνώντας από το 
φούρνο της γειτονιάς (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΕΡΣΕΑΣ στη Λάρνακα), θέ-
λοντας να τηρήσουμε το έθιμο της ημέρας για τα ξεροτήγανα, αποφασίσαμε να αγο-
ράσουμε λίγους λουκουμάδες (11 στο σύνολο) τους οποίους όμως μας τους χρέωσαν, 
αν είναι ποτέ δυνατόν, προς €9.00 το κιλό, δηλαδή ισάξιο της τιμής του αρνιού!”

Κ
η
α

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

Η σστήλη “Κατάγγειλέ τους!” αποτελεί βήμα έκφρασης γ
καταναλωτές. Ο κάθε ενεργός πολίτης - καταναλωτής, έχει
έχοντα που έχουν περιέλθει στην αντίληψή του. Με στόχο 
και η Ένωση καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και από τη
καταναλωτές να προστατευθούν από τυχόν επιτήδειους. Δ
αυτή, έγγειται κυρίως στην ενημέρωση. Κατάγηγειλέ τους
ποτέ να επαναπαυθούν στην σκέψη ότι μπορούν να σε ξ

. .
ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣ 9 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ!ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣ 9 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ!

Η αισχροκέρδεια ακόμα και σ’ένα πιάτο λουκουμάδες!
Εμείς ααπλώς να επισημάνουμε (κάτι που εί-
χαμε γράψει και στην περασμένη έκδοση της 
εφημερίδας μας σε σχέση με τις αδικαιολόγη-
τα ψηλές τιμές στο κρέας και μάλιστα υπό τον 
χαρακτηριστικότατο τίτλοι «οι καταναλωτές 
δεν είναι... αρνιά»), ότι  οι καταναλωτές  δεν 
είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν ό,τι  - ό,τι 
και όσα - όσα και πως θα δώσουν ηχηρότατο 
χαστούκι στην αισχροκέρδεια. Επισημαίνα-
με μάλιστα πως στο πρόσφατο παρελθόν, με 
το μποϋκοτάζ στο γάλα και το ψωμί οι κατα-
ναλωτές απέδειξαν ότι έχουν ισχύ και όταν 
χρειαστεί μπορούν να την επιστρατεύσουν. Αν 
κάποιοι λοιπόν έχουν κατά νου να αισχροκερ-
δούν σε βάρος των καταναλωτών, πολύ καλά 
κάνουν να το ξανασκεφτούν!

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ/ΑΝΙΣΩΣΕΙΣΜε χιούμορ
!

= =
Ένα κιλό λουκουμάδες μπορεί να πωληθεί όσο ένα κιλό αρνί, αλλά μόνο μια φορά, διότι οι καταναλωτές δεν είναι αρνιά!
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Από την αρχή θέλω να δηλώσω ότι η οργάνωση μας, η 
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, 
έχει άριστες σχέσεις με τον Υπουργό Υγείας, τις Υγειο-
νομικές Υπηρεσίες και τους Επιθεωρητές με τους οποί-
ους συνεργάζεται τέλεια και αποτελεσματικά.
Ένα μικρό πλην που υπάρχει και που είμαι βέβαιος πως 
οφείλεται σε επικοινωνιακό πρόβλημα, είναι η μη τακτι-
κή ενημέρωση μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά 
με προβλήματα που παρουσιάζονται σε τρόφιμα για να 
μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε 
άμεσα τους καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας μας και 
της εφημερίδας μας.
Οι προσδοκίες μας από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου 
τροφίμων και κυρίως από τους επιθεωρητές είναι μόνο 
να συνεχίσουν να λειτουργούν με επαγγελματισμό, με 
αντικειμενικότητα και διαφάνεια, με ζήλο και ταχύτητα, 
με ενδιαφέρον και έγνοια για την υγεία των καταναλω-
τών. Να έχουν δε ως γνώμονα και υπέρτατο στόχο τους 
την αρχή της πρόληψης.
Πέρα από αυτό, οι προσδοκίες μας αφορούν στο νομο-
θετικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο που η πολιτεία τους 
προσφέρει για να μπορούν να λειτουργούν σωστά και 
να είναι σε θέση να προστατεύουν αποτελεσματικά την 
υγεία των καταναλωτών, προσφέροντας τους επίσης τη 
δυνατότητα της απόλαυσης με ασφάλεια ποικιλίας ποι-
οτικών προϊόντων.
Γι’ αυτό, στα πιο κάτω θα κάνω αναφορά περισσότερο 
στις προσδοκίες μας, όχι τόσο από τους λειτουργούς 
των υπηρεσιών που έχουν στην ευθύνη τους τον έλεγχο 
των τροφίμων, αλλά από την ίδια την πολιτεία
Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την ασφάλεια των τροφίμων. Η στρατηγι-
κή αυτή διασφαλίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης των τρο-
φίμων σε όλη την πορεία τους από το αγρόκτημα στο 
τραπέζι, ξεπερνώντας τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ.
Οι κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζω-
οτροφών συμπληρώνονται από μέτρα σε τομείς στους 
οποίους απαιτείται ιδιαίτερη προστασία για τον κατανα-
λωτή, όπως η χρήση φυτοφαρμάκων, συμπληρωμάτων 
διατροφής, χρωστικών ουσιών, αντιβιοτικών και ορμο-
νών.
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
Για την έγκαιρη επίλυση προβλημάτων που προκαλούν 

τα ανασφαλή τρόφιμα, η ΕΕ εφαρμόζει ένα σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε, να προστατεύονται 
προληπτικά οι καταναλωτές από τροφικές δηλητηριά-
σεις.
Όταν εντοπίζεται κίνδυνος, σήματα κινδύνου εκπέμπο-
νται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες πρέπει άμεσα 
να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης για την 
υγεία των καταναλωτών.
Επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις
Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικά με τα τρόφιμα έχουν 
έγκυρες επιστημονικές βάσεις. Η ΕΕ με 
βάση τη Λευκή Βίβλο του 2000, 
ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφάλειας Τροφίμων 
(ΕΑΑΤ), που είναι ανεξάρ-
τητος οργανισμός για να 
παρέχει συμβουλές για 
την εκπόνηση της σχετι-
κής νομοθεσίας, αλλά και 
για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων καταστάσεων.
Η ΕΑΑΤ λαμβάνει αποφάσεις 
εφαρμόζοντας την αρχή της προφύλα-
ξης. Με άλλα λόγια, ενεργεί αμέσως μόλις οι επι-
στήμονες δηλώσουν ότι υπάρχει εν δυνάμει κίνδυνος, 
χωρίς να περιμένει την επιστημονική επιβεβαίωση.
Η ΕΑΑΤ ελέγχει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθε-
σίας για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, εξετάζοντας αν 
η κοινοτική νομοθεσία έχει ενσωματωθεί ορθά στην 
εθνική νομοθεσία και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ και διενεργώντας επιτόπιες επιθεωρήσεις τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε άλλες χώρες.
Ο θεσμός της Ανεξάρτητης Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων 
έχει υιοθετηθεί και λειτουργεί επίσης σε όλες τις χώρες 
μέλη της ΕΕ, πλην της Κύπρου.
Το 2006 σε συνάντηση που είχαμε με τον τότε Υπουργό 
Υγείας κ. Χάρη Χαραλάμπους, τον ενημερώσαμε για το 
έλλειμμα αυτό και αφού το επιβεβαίωσε έβαλε άμεσα το 
θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο το 2007 απο-
φάσισε τη δημιουργία σχετικής νομοθεσίας. Αυτή έγινε 
και εστάλη για σχολιασμό το 2008.
Εμείς δώσαμε τις απόψεις μας αμέσως. Γνωρίζουμε, 
από συνάντηση που είχαμε με τον νυν υπουργό πως 
θέλει να προωθήσει την ίδρυση της ΑΑΑΤ, είμαστε όμως 

σε θέση να γνωρίζουμε πως κάποιοι από το Υπουργείο 
Γεωργίας αντιτίθενται. Αυτό μας λυπεί, γιατί είναι μέρος 
μιας νοοτροπίας που θέλει να θέτει υπηρεσιακά ή/και 
άλλα συμφέροντα πάνω από το υπέρτατο συμφέρον της 
προστασίας της υγείας των καταναλωτών.
Χωρίς να θέλω εδώ να σχολιάσω το νομοσχέδιο, θα έλε-
γα πως στη γενικότητά του αυτό δεν μας ικανοποιεί γιατί, 
δυστυχώς δεν επιφέρει την επιθυμητή διαφοροποίηση 
από τα μέχρι τώρα κρατούντα, αντίθετα μάλιστα, ίσως 
να αυξάνει τη γραφειοκρατία.

Συγκρίνοντας το με τη Λευκή Βίβλο και 
την ΕΑΑΤ, έχουμε την άποψη πως 

το προτεινόμενο νομοσχέδιο 
δεν ικανοποιεί ούτε ως προς 
το πνεύμα ούτε ως προς 
το γράμμα, ιδιαίτερα ως 
προς την ανεξαρτησία, τη 
διαφάνεια και την άμεση 
ενημέρωση των κατανα-

λωτών.
Στο θέμα της επιστημονικής 

διαχείρισης των κινδύνων, ιδι-
αίτερα σε σχέση με τα γεωργικής και 

κτηνοτροφικής προέλευσης τρόφιμα, φυτοφάρμα-
κα, ζωοτροφές κλπ, έχουμε την άποψη πως δεν δημι-
ουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις και οι αναγκαίοι 
μηχανισμοί για ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
τους.
Ενώ βασική αρχή της ΑΑΑΤ είναι η επίτευξη του ψηλό-
τερου δυνατού βαθμού υγείας των καταναλωτών ώστε 
να αποκατασταθεί και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη και η 
αυτοπεποίθηση των καταναλωτών, αυτό δεν το έχουμε 
διαγνώσει μέσα από το σχετικό νομοσχέδιο.
Τέλος δεν διασφαλίζεται πλήρως, κατά την άποψη μας, 
η θεμελιώδης αρχή της λειτουργίας της ΑΑΑΤ , που είναι 
η ανεξαρτησία, η διαφάνεια και η άμεση δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων των ελέγχων, έτσι που να αποτρέ-
πεται κάθε είδους διαπλοκή και η εξυπηρέτηση συμφε-
ρόντων που είναι ξένα προς αυτά των καταναλωτών.
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ξανά πως η δημιουρ-
γία της ΑΑΑΤ δεν είναι απλή προσδοκία αλλά και απαί-
τηση μας που πρέπει σύντομα να υλοποιηθεί, γιατί οι 
Κύπριοι καταναλωτές δεν μπορούν να συνεχίσουν να 
είναι πολίτες της ΕΕ δεύτερης κατηγορίας.

Προσδοκίες καταναλωτών
από τις αρμόδιες αρχέςαπό τις αρμόδιες αρχές
ελέγχου τροφίμωνελέγχου τροφίμων

Δρ Λουκάς Αριστοδήμου
Πρόεδρος Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών 
και Ποιότητας Ζωής

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2000, 
χή 

άσεις 
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λωτών.
Στο θέμα 

διαχείρισης τ
αίτερα σε σχέση μ

κτηνοτροφικής προέλευσης τρό

Ομιλία στο συνέδριο
του Συνδέσμου Υγειονομικών 

Επιθεωρητών Κύπρου

Με την παρούσα κοινωνική 
πολιτική της «Κυβέρνησης 
Χριστόφια», η οποία χαρα-
κτηρίζεται ως ΕΠΙΔΟΜΑ-
ΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ και βάση 
της οποίας τα υφιστάμενα 
επιδόματα - συντάξεις σε στοχευόμενες κοινωνικές ομάδες, έχουν αυξηθεί και καινούργια 
επιδόματα έχουν προωθηθεί, ικανοποιώντας έτσι βασικά αιτήματα των Κυπριακών Κοινω-
νικών Οργανώσεων, άρχισε να διαφαίνεται η επίπτωση αυτής της επιδοματικής πολιτικής 
στη ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ των πολιτών αυτών που τα έχουν ανάγκη. 
Σίγουρα η παρουσία των επιδομάτων αποτελεί μια ουσιαστική βάση για μια ουσιαστική 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που τα επιδόματά τους 
ήσαν κάτω από το όριο φτώχιας και κατ΄επέκταση την κοινωνική επανένταξη ή και ενσω-
μάτωση τους, ως ισότιμοι πολίτες της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. 
Αλλά εδώ δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι μια αύξηση ενός επιδόματος κατά 
€20 ή €30 τον μήνα, ενώ μπορεί στο κράτος να κοστίζει πολλά εκατομμύρια, στη ζωή του 
λήπτη δεν επιφέρει καμιά ουσιαστική βελτίωση, ακόμα μπορούμε να πούμε ότι περνά 
απαρατήρητη από τους δικαιούχους. 
Σήμερα κάτω από την οικονομική «άνεση» που χαρακτηρίζει την κοινωνία μας και ως 
μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών, τα κοινωνικά μας προβλήματα έχουν μεταπηδήσει στο 
επόμενο στάδιο (Πυραμίδα των ανθρωπίνων αναγκών του Maslow), ξεπερνώντας την 
ικανοποίηση των βασικών - βιοτικών αναγκών ήλθαμε στο στάδιο της ποιότητας, της αμε-
σότητας, και της κοινωνικότητας των Παροχών.
Εδώ ακριβώς το Κράτος φυσιολογικά αδυνατεί να ανταποκριθεί διότι ο μηχανισμός του 
είναι προγραμματισμένος στη ικανοποίηση των βασικών αναγκών κάθε πολίτη (φαγητό, 
στέγη, ένδυση, παιδεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ).
Ποίοι και πως λοιπόν θα καλύψουν, ως πολιτεία πλέον (Κράτος και Ενεργοί Πολίτες) το 

κοινωνικό αυτό καινό; 
Η λύση στο πρόβλημα αυτό 
έχει ήδη προωθηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με 
τη θεσμοποίηση προγραμμά-
των που απευθύνονται στους 

ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και τις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ τους (ΜΚΟ), δίδοντάς τους την ευκαιρία να 
συλλάβουν σφαιρικά τα προβλήματα αυτά και με καινοτόμες ιδέες να προτείνουν λύσεις, 
τις οποίες και θα χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. αφού πρώτα τις εγκρίνει. 
Η Ιδέα αυτή έχει εισέλθει και στη Κυπριακή πραγματικότητα, όχι βέβαια με Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, αλλά πνιγμένη στις κυπριακές προκαταλήψεις και παρεμποδιζόμενη από 
τον κυπριακό κρατικό συγκεντρωτισμό. 
Τη ποιότητα στη ζωή των ανθρώπων που η μοίρα, τους έχει εντάξει σε κάποια «περι-
θωριακή» κοινωνική ομάδα, μπορεί να αλλάξει βασικά μέσω των ΜΚΟ που συνδυάζουν 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ στο προώθηση προγραμμάτων ΑΜΕΣΗΣ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗΣ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ και που υποχρεωτικά ασχολούνται με τη «Λεπτομέρεια» αυτή 
τη λεπτομέρεια που μπορεί να κρατά καθηλωμένο ένα άνθρωπο στο σπίτι του μια ολό-
κληρη ζωή.
Βέβαια η κρατική οικονομική στήριξη των προγραμμάτων αυτών αποτελεί προϋπόθεση, 
όπως και η στήριξη των οργανώσεων αυτών στο τομέα της ΥΠΟΔΟΜΗΣ και της ΤΕΧΝΟ-
ΓΝΩΣΙΑΣ.
Αν αυτό δεν υλοποιηθεί η κοινωνική μας πολιτική θα παραπαίει ανάμεσα στο υπάρχω και 
το ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΩ ικανοποιώντας μόνο την μικροκομματική πολιτική (ψηφοσυλλέκτες) και 
όχι τους κύπριους πολίτες.

Χρύσης Μιχαηλίδης

Κοινωνικά επιδόματα, ή παροχές υπηρεσιών;Κοινωνικά επιδόματα, ή παροχές υπηρεσιών;
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Η συζήτηση στην ολομέλεια
Στη συζήτηση που πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη, η εισηγήτρια  του 
ΕΚ, Jeanine Hennis-Plasschaert 
(ALDE, NL), είπε ότι η χρήση των 
τραπεζικών δεδομένων ήταν απα-
ραίτητη για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας, αλλά ότι «το Συμβούλιο 
δεν ήταν αρκετά σκληρό” στο  θέμα της 

προστασίας των δεδομένων. Ήταν απογο-
ητευμένη που η ΕΕ “εξακολουθεί να αναθέτει 

τις υπηρεσίες ασφαλείας της προς τις Ηνωμένες 
Πολιτείες χωρίς καμία αμοιβαιότητα”. Επίσης υποστήρι-

ξε ότι δεν υπήρχε  αναλογικότητα στους  κανόνες για τη μεταφορά δεδομένων και 
στην αποθήκευση που προβλέπεται στην ενδιάμεση συμφωνία. 
Ο εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας κ.  Alfredo Pérez Rubalcaba είπε ότι 
- το Πρωτόκολλο για την Μεταφορά Αρχείων μέσω του Διαδικτύου Trivial File 
Transfer Protocol (TFTP) - ήταν «ένα εργαλείο μεγάλης αξίας, που κατέστησε δυ-
νατή την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων”. Πίστευε ότι η συμφωνία παρείχε  
επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων και κάλεσε το Κοινοβού-
λιο και το Συμβούλιο να εργαστούν για μια διοργανική συμφωνία που να επιτρέ-
πει στους ευρωβουλευτές ευκολότερη πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα. 
Στο τέλος της συζήτησης, ο κ. Pérez Rubalcaba είπε ότι δεν έχει την εξουσία 
να προωθήσει ένα νέο σχέδιο συμφωνίας σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά,  
ελπίζει να επιστρέψει ενώπιον των ευρωβουλευτών “εντός μερικών μηνών” για 
να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των συνομιλιών με τη κυβέρνηση των ΗΠΑ. “Γι 
‘αυτό σας ζητώ χρόνο”, είπε. 
Σύμφωνα με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmström, η συμ-
φωνία SWIFT “δεν είναι ευνοϊκή μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι 
επωφελής για όλους”. Είπε ότι η έκθεση που συντάχθηκε από τον πρώην δικα-
στή αντιτρομοκρατίας Jean-Louis Bruguière για την Επιτροπή, “επιβεβαιώνει ότι 
το Πρωτόκολλο για την Μεταφορά Αρχείων Μέσω του Διαδικτύου - TFTP  είναι 
σημαντικό για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας”. Εκτίμησε ότι απόρριψη της συμφωνίας από το ΕΚ θα αποτελέ-

σει “μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια” των πολιτών της 
Ευρώπης. 
“Θέλουμε να διασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια, 
καθώς και τις πολιτικές ελευθερίες και την προστασία των δε-
δομένων επί ίσοις όροις”,  δήλωσε στο σώμα ο Ernst Strasser 
(ΕΛΚ-ΕΔ, AT). Η ΕΕ είχε μια “καλή συνεργασία με τις ΗΠΑ”, 
αλλά “ο τρόπος με τον οποίο  προέκυψε αυτό το κείμενο δεν 
ήταν λογικός για μας”, υποστήριξε.  “Δεν μπορούμε να απο-

δεχθούμε αυτή την κατάσταση”, δήλωσε  ο κ. Strasser. “Το Συμβούλιο προέβη 
σε ορισμένες ενθαρρυντικές ενδείξεις, αλλά ως εκεί, δεν πήγε πάρα πέρα” πρό-
σθεσε.  
Η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας «ήταν ένα λάθος από τις κυβερνήσεις της 
ΕΕ” (...) που νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να ξεφύγουν με μια τέτοια κακή συμφω-
νία, η οποία δεν συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα”, είπε ο Martin Schulz (S 
& D, DE). “Πώς θα διατηρούνται τα δεδομένα, πώς θα αποθηκευτούν, μπορώ να 
έχω πρόσβαση σε αυτά, πότε θα διαγραφούν;”, ρώτησε ο κ. Schulz, και διερωτή-
θηκε εάν θα μπορούσαν να διατηρούνται για διάστημα μέχρι 90 ετών.  “Αυτή είναι 
μια κακή συμφωνία που απλά δεν μπορούμε να υπογράψουμε”, δήλωσε. 
Το δίκτυο  SWIFT είναι μια “βασική απόφαση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο “, 
και θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αξιώσεις ενός υποτιθέμενου “κενού 
ασφαλείας”, είπε η Sophia in’t Veld (ALDE, NL). Το ΕΚ θα μπορούσε να δώσει 
σύμφωνη γνώμη μόνο σε μια συμφωνία για “την ουσία και τις διαδικασίες”, αλλά 
“οι απαντήσεις του Συμβουλίου είναι ανεπαρκείς”, παρατήρησε, προσθέτοντας 
ότι “οι ψηφοφόροι μας έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι παίρνουμε  την προ-
στασία των δεδομένων πολύ στα σοβαρά και δεν επικυρώνουμε απερίσκεπτα τις 
αποφάσεις  του Συμβουλίου “. 
“Πρέπει να καταψηφίσουμε την  ενδιάμεση συμφωνία, και όχι να την αναβάλου-
με”, είπε η Rebeca Harms (DE) από την Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκής 
Ελεύθερης Συμμαχίας. “Δεν θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία, όταν 
πολλοί από εμάς έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά ότι αυτή είναι μια παράνομη 
νομοθεσία”, προέτρεψε, προσθέτοντας ότι αποτελεί “ντροπή” το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο παρέλειψε να δεσμευτεί σε ένα εποικοδομητικό διάλογο, έστω και αν 
οι συνάδελφοι των ΗΠΑ ήταν έτοιμοι να το πράξουν. 
Ο Timothy Kirkhope ((ECR, UK), δήλωσε ότι ήταν  “απογοητευμένος και αγανα-
κτισμένος” από την μεταχείριση του Κοινοβουλίου από το Συμβούλιο.  “ Το δικαί-
ωμα του Κοινοβουλίου για σύμφωνη γνώμη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως εργαλείο εκ των υστέρων», είπε. “Παίρνουμε επιτέλους διαβεβαιώσεις από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή” σε θέματα προστασίας των δεδομένων, “αλλά 
τώρα χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο προτού προχωρήσουμε περαιτέρω στους 
προβληματισμούς μας”, πρόσθεσε. 
Η ενδιάμεση συμφωνία έχει “επιτευχθεί μέσω μιας αμφίβολης διαδικασίας” και 
προσπάθησε να “αποφύγει το ΕΚ” δήλωσε ο Lothar Bisky (GUE/NGL, DE).

Οι βουλευτές ανησυχούν για την προστασία των δεδομένωνΟι βουλευτές ανησυχούν για την προστασία των δεδομένωνΟι βουλευτές ανησυχούν για την προστασία των δεδομένων
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ SWIFT!ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ SWIFT!

Η Ολομέλεια του Φεβρουαρίου 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακύρωσε την προσωρινή συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για 
την μεταφορά τραπεζικών δεδομένων του συστήματος συμφωνία SWIFT. Οι Ευρωβουλευτές εξέφρασαν έντονη ανη-
συχία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών και τόνισαν ότι η όποια συμφωνία 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σέβεται το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εισηγήτρια της πρότασης για ακύ-
ρωση της συμφωνίας ήταν η Ολλανδή Ευρωβουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων Jeanine Hennis-Plasschaert

Jeanine Hennis-Plasschaert
Ευρωβουλευτής

Κόμμα Φιλελευθέρων
Ολλανδίας

Το ψήφισμα με το οποίο απερρίφθη η συμφωνία 
εγκρίθηκε με 378 ψήφους έναντι 196 και 31 αποχές. 
Με το ίδιο ψήφισμα καλούνται η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και το Συμβούλιο υπουργών να αρχίσουν την 
προετοιμασία μιας πιο μακροπρόθεσμης συμφωνί-
ας με τις ΗΠΑ και οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν 
ότι μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να σέβεται τη 
Συνθήκη της Λισσαβόνας και ειδικότερα το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Η πρόταση που κατέθεσαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό 
Κόμμα και η ομάδα “Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και 
Μεταρρυθμιστές” για αναβολή της ψηφοφορίας επί-
σης απερρίφθη με 305 ψήφους έναντι 290 και 14 
αποχές.
“Το συμβούλιο δεν επέμεινε αρκετά στην προ-
στασία των δεδομένων” σημείωσε η εισηγή-
τρια, Jeanine Hennis-Plasschaert (Φιλελεύθεροι, 
Ολλανδία), που σημείωσε ότι οι κανόνες για τη 
μεταβίβαση και φύλαξη των στοιχείων που περι-
έχει η συμφωνία δεν πληρούν τον όρο της ανα-
λογικότητας μεταξύ του επιδιωκόμενου σκοπού 
που είναι η ασφάλεια και των μέσων που επιτρέ-
πει για την επίτευξή του.
Για να συνεχίσουν να ανταλλάσουν στοιχεία σχετι-
κά με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές για την κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας η ΕΕ και η οι ΗΠΑ θα 
συνεχίσουν τώρα να χρησιμοποιούν την Συμφωνία 
περί Αμοιβαίας Νομικής Συνδρομής που επιτρέπει 
την ανταλλαγή δεδομένων εντός του πλαισίου που 
ορίζει η νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, με επιστολή 
της προς τον πρόεδρο του ΕΚ, Jerzy Buzek, ότι θα 
υιοθετήσει σχέδιο διαπραγματευτικού πλαισίου για 
μια μακροπρόθεσμη συμφωνία “εντός των ερχόμε-

νων εβδομάδων” σημειώνοντας ότι οι κανόνες αυτοί 
“θα αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν 
από το ΕΚ και το Συμβούλιο” και θα διασφαλίζουν 
“το μέγιστο βαθμό σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και 
της ασφάλειας των στοιχείων”.
Οι ευρωβουλευτές επαναβεβαίωσαν τις αρχές που 
ετέθησαν με ψήφισμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2009.
Τα δεδομένα των Ευρωπαίων θα υπόκει-
νται στους ευρωπαϊκούς κανόνες
Στο ψήφισμα αυτό, οι ευρωβουλευτές είχαν απαιτή-
σει τον πλήρη σε-
βασμό των δικαιω-
μάτων των πολιτών 
από τη συμφωνία 
ΕΕ-ΗΠΑ σε ότι αφο-
ρά την προστασία 
των δεδομένων. 
Σημειώνει έτσι ότι τα 
δεδομένα αυτά πρέ-
πει να συλλέγονται 
“μόνο για την αντι-
μετώπιση της τρο-
μοκρατίας”, ενώ 
τονίζεται ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορ-
ροπία “μεταξύ των 
μέτρων ασφαλείας 
και της προστασίας των ατομικών ελευθεριών”.
Το ψήφισμα ζητεί να υπάρξει ο ίδιος μηχανισμός 
δικαστικής προσφυγής που θα υπήρχε για στοιχεία 
που συγκεντρώνονται και φυλάσσονται εντός της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απο-
ζημίωσης σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας 
τους”.

Οι συνάδελφοι της εισηγήτριας
Jeanine Hennis-Plasschaert
τη συγχαίρουν μετά την ψηφοφορία 
για το SWIFT
στην οποία η ολομέλεια ακολούθησε 
την αρνητική εισήγησή της

Ιστορικό:
Τον Ιούλιο του 2009, απεκα-

λύφθη δια του Τύπου ότι είχαν δρο-
μολογηθεί διαπραγματεύσεις για μια 

νέα συμφωνία μετά από αλλαγές που έγι-
ναν στη λειτουργία της SWIFT. Η εταιρία είχε 
δημιουργήσει στην Ελβετία κέντρο ηλεκτρονι-
κής αποθήκευσης των δεδομένων της από την 
Ευρώπη κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα τα ευρω-
παϊκά δεδομένα να φυλάσσονται αποκλειστικά 
επί ευρωπαϊκού εδάφους και όχι, όπως μέχρι 
τότε και επί αμερικανικού. Αυτό με τη σειρά 
του κατέστησε υποχρεωτικό να υπάρξει 
νέα συμφωνία των ΗΠΑ και της ΕΕ, 
εκπροσωπούμενης από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Συμβούλιο.
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Τα ελαστικά των αυτοκινήτων δεν προκα-
λούν μόνο οδικά ατυχήματα αλλά μπορεί να 
είναι πηγή και άλλων κινδύνων. Μια σοβαρή 
απειλή για την υγεία των πολιτών μπορεί να 
προέρχεται από την ανεξέλεγκτη καύση των 
ελαστικών των διαφόρων οχημάτων. Η καύση 
αυτή, στις συνθήκες που συνήθως διεξάγεται, 
οδηγεί σε παραγωγή διοξινών και φουρανίων, 
ουσιών που αποτελούν τοξικά παραπροϊόντα 
και χαρακτηρίζονται ως Έμμονοι Οργανικοί 
Ρύποι γιατί δεν βιοαποικοδομούνται, παρα-
μένουν στο περιβάλλον και συσσωρεύονται 
στους ιστούς των ζωντανών οργανισμών. Οι 
Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι, POPs όπως ανα-
φέρονται συντομογραφικά, αποτελούν σημα-
ντική απειλή για τους ζωντανούς οργανισμούς 
λόγω της μεταφοράς τους στην τροφική αλυ-
σίδα της βιοσυσσώρευσής τους στους ιστούς 
και της τοξικότητας που τους χαρακτηρίζει.
Μια άλλη πηγή κινδύνου με προέλευση τα 
ελαστικά των οχημάτων σχετίζεται με τις 
πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν στην 
παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, ο κίνδυ-
νος προέρχεται από τους πολυαρωματικούς 
υδρογονάνθρακες (ΡΑΗs), χημικές ουσίες 
που μπορεί να ήταν συστατικό των λαδιών 
από τα οποία προήλθαν τα ελαστικά και 
οι οποίες παραμένουν εγκλωβισμένες στη 
μάζα τους. Κατά την παραγωγή των ελαστι-
κών χρησιμοποιούνται ποσότητες λαδιών οι 
οποίες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από 
πολύ επικίνδυνες ουσίες όπως είναι τα PAHs. 
Κατά τη χρήση των ελαστικών και την τριβή 
τους στο έδαφος, απελευθερώνονται πολύ 

Τ λ ά ή δ

Τα ελαστικά αυτοκινήτωνΤα ελαστικά αυτοκινήτων
και οι κίνδυνοικαι οι κίνδυνοι
που περικλείουνπου περικλείουν

μικρά σωματίδια ελαστικού, τα οποία διασπεί-
ρονται στο περιβάλλον και μπορεί με διάφορους 
τρόπους να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανι-
σμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το συ-
γκεκριμένο κίνδυνο και με την Οδηγία 2005/69/
ΕΚ, η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε ως σημείο 
50 στο Παράρτημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονι-
σμού REACH προχώρησε στην εισαγωγή περι-
ορισμών στην περιεκτικότητα των λαδιών που 
χρησιμοποιούνται για παραγωγή ελαστικών σε 
PAHs από την 1.1.2010.
Όλες οι Ευρωπαϊκές βιομηχανίες ελαστικών και 
ειδικότερα ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Παρα-
σκευαστών Ελαστικών μέλη των οποίων είναι 
μεγάλες εταιρείες όπως η Pirelli, Michelin, κ.ά. 
έχουν δραστηριοποιηθεί με στόχο την έγκαιρη 
συμμόρφωσή τους και την παραγωγή ελαστικών 
απαλλαγμένων από PAHs.

Η Κύπρος όπως και όλα τα Κράτη Μέλη έχει ξεκι-

νήσει την προσπάθεια για επιτήρηση της εφαρ-

μογής του συγκεκριμένου περιορισμού. Το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της 

Κύπρου για εφαρμογή του REACH, στο πλαίσιο 

των προγραμματισμών του για επιτήρηση της 

εφαρμογής της νομοθεσίας για χημικές ουσίες 

σχεδιάζει τη διεξαγωγή στοχευμένης εκστρα-

τείας για έλεγχο των ελαστικών που διατίθενται 

στην Κυπριακή αγορά. Απώτερος στόχος είναι η 

δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών 

που θα διασφαλίζουν την υγεία και ευημερία των 

πολιτών και την καλύτερη προστασία του περι-

βάλλοντος.

Δρ. Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της Κύπρου 
για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH, πλη-
ροφορεί τους Κύπριους εισαγωγείς και μεταπωλητές 
ελαστικών αλλά και τους καταναλωτές, ότι από 
την 1.1.2010 έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί 
που αφορούν την περιεκτικότητα των ελα-
στικών οχημάτων (επιβατικών αυτοκινή-
των, ελαφρών και βαρέων φορτηγών, 
γεωργικών μηχανημάτων και μοτοσυ-
κλετών), σε Πολυκυκλικούς Αρωματι-
κούς Υδρογονάνθρακες (PAHs).
Ειδικότερα τα ελαστικά που παρά-
γονται μετά την 1.1.2010 δεν πρέπει 
να περιέχουν:
• πάνω από 1 mg/kg (0,0001 % κατά βάρος) Βεν-
ζο(a)πυρένιο (BaP) ή
• πάνω από 10 mg/kg (0,001 % κατά βάρος) του συνόλου 
όλων των καταγεγραμμένων Πολυκυκλικών Αρωματικών 

Υδρογονανθράκων (PAHs).
Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες ταξινομού-

νται ως ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και το-
ξικές στην αναπαραγωγή και με την εισαγωγή 

περιορισμών επιδιώκεται η βελτίωση των 
επιπέδων προστασίας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος από την απελευθέρω-
ση των ουσιών αυτών από τα ελαστικά.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προ-
τρέπει όλους τους επηρεαζόμενους 
εμπορευόμενους να διασφαλίζουν σε 
όλες τις μελλοντικές τους παραγγελίες / 

αγορές ότι αυτές πληρούν τη συγκεκριμέ-
νη πρόνοια του REACH. Για περισσότερες 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επι-
κοινωνείτε με τις αρμόδιες λειτουργούς του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα:  22405608, 22405609 
ή 22405611.
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Περιορισμοί που 
αφορούν την περιεκτι-
κότητα των ελαστικών 
οχημάτων σε Πολυκυ-
κλικούς Αρωματικούς 
Υδρογονάνθρακες 

(PAHs)
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RapexRapex

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, 
ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΑ!

ΠΕΚΠΟΙΖΩ:
 www.consumersunion.org.cy

Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο 
Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους:
1. Υφασμάτινο κασκόλ σε γκρι χρώμα με κωδικό Art No 20620660. Τo κασκόλ είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Φινλανδίας και περιέχει την καρκινογόνο ουσία Βενζιδίνη (η οποία ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
2. Μεταξωτά κασκόλ σε κόκκινο και σε μωβ χρώμα (50x180 cm), επωνυμίας «L’asessor» και με κωδικό αριθμό Art No AF-4671. Τα 
κασκόλ είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Φινλανδίας και περιέχουν την καρκινογόνο ουσία Βενζιδίνη (η οποία 
ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 
0,1% κατά βάρος.
3. Πλαστικό παιχνίδι που αποτελείται από τόξο και βέλη με την επωνυμία «Lisia» και κωδικό αριθμό EAN: 5907664200386; MK 
2508876. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή 
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 
είναι 0,1% κατά βάρος.
4. Πλαστική κούκλα με την επωνυμία «Funny Play», με κωδικό MK 1996704, NO. 101 A και κωδικό αριθμό EAN 5907664200140. 
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία 
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 
0,1% κατά βάρος.
Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του 
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην 
Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας 
Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, 
πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 01/02/2010 
(RAPEX - Report 5) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 39 προϊόντα που παρου-
σιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντο-
πίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (και της Κύπρου) και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο σύστημα 
RAPEX.
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.

1. Παιχνίδι σε μορφή πιστολιού, μάρκας FERRY, μοντέλο 7014/15005531A, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Γαλλία. Κίνδυνος εγκαυμάτων 
λόγω δημιουργίας φλόγας και πυρακτωμένων σωματιδίων κατά την χρήση.
2. Παιδικό αδιάβροχο σακάκι, μάρκας BUSQUETS, μοντέλα ES-A-08202996, 
EC-A-08202996, EC-A-08202996, EC-A-08202996, και ES-A-08202996, με γραμ-
μοκώδικες 8422829238433, 822829287288, 842282928727, 822829287332 και 
8422829287325 αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Ισπανία. Γνωστοποιήθηκε 
από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιού στην 
κουκούλα του αδιάβροχου.
3. Παιχνίδι σε μορφή πιστολιού, μάρκας FERRY, μοντέλο 2268/8001BNS, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Γαλλία. Κίνδυνος εγκαυμάτων 
λόγω δημιουργίας φλόγας και πυρακτωμένων σωματιδίων κατά την χρήση.
4. Παιδικό ολόσωμο, μάρκας GEOMAT, μοντέλο 41, με χώρα κατασκευής την 
Βουλγαρία. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιού στην κουκούλα του ενδύματος.
5. Παιδικό σακάκι, μάρκας Burberry, με άγνωστη χώρα κατασκευής. Γνωστοποι-
ήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιού 
στην κουκούλα του ενδύματος.
6. Παιδικό σακάκι, μάρκας Сoconudina, μοντέλο 8140003, 5421, felpa 307B, 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος 
στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιού στην κουκούλα του ενδύματος.
7. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Misil baby, με γραμμοκώδικα 317685100003 και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος 
στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στη περιοχή της φανέλας.
8. Παιδικό σακάκι, μάρκας Universal, μοντέλο М101, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την πα-
ρουσία κορδονιού στην κουκούλα του ενδύματος.
9. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας Xin Yi Fashion, μοντέλα Х -021 και Х -018, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγ-
γαλισμού από την παρουσία κορδονιού στην κουκούλα του ενδύματος.
10. Παιδικό σακάκι, μάρκας Newness, μοντέλο 9953/13978, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιού στην κουκούλα του σακακιού.
11. Παιδικό σακάκι, μάρκας Fashion baby, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστο-
ποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδο-
νιού στην κουκούλα του σακακιού.
12. Παιδική φανέλα, μάρκας IANA, μοντέλο АО 5122211014, με γραμμοκώδικα 
2800003761469 και με χώρα κατασκευής την Ιταλία. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλ-
γαρία. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιού στην περιοχή της μέσης 
της φανέλας του οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
13. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας RAMAN, μοντέλο L-929, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιού στην κουκούλα του ενδύματος. Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιού στην περιοχή της μέσης του ενδύματος του οποίου το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
14. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας SILVER SUN, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 

κορδονιού στην κουκούλα του ενδύματος.
15. Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα, άγνωστης μάρκας, με άγνωστη χώρα κατα-
σκευής. Γνωστοποιήθηκε από την Ολλανδία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάπο-
ση των ματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
16. Θερμοφόρα, μάρκας TIGER και με γραμμοκώδικες 0200020001050, 
0200020001067, 0200020001074, 0200020004037, 0200020004044, 
8714302310751, 8714302310799 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθη-
κε από την Δανία. Κίνδυνος εγκαυμάτων από πιθανή έκρηξη της θερμοφόρας λόγω 
μη ικανοποιητικής αντοχής του υλικού της.
17. Παιχνίδι σε μορφή ελικοπτέρου, μάρκας HANGLEI TOYS, μοντέλο               
2059/9156036         2059/9156036, με γραμμοκώδικα 5291410040310 και με χώρα 
κατασκευής Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Κύπρο. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που δημιουργούνται επειδή το παιχνίδι σπάει εύκολα. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία GG MEGATOYS LTD και αποσύρθηκε από την αγορά.
18. Συναρμολογούμενο μουσικό παιχνίδι για παιδικό κρεβατάκι, μάρκας MEI 
LIN, μοντέλο 2934/9223274 με γραμμοκώδικα 5291410053013 και με χώρα κατα-
σκευής Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Κύπρο. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατά-
ποση μικρών κομματιών που δημιουργούνται επειδή το παιχνίδι σπάει εύκολα. Εντο-
πίστηκε στην εταιρεία GG MEGATOYS LTD και αποσύρθηκε από την αγορά.
19. Παιδική φανέλα, μάρκας MACKAYS, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Γνω-
στοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορ-
δονιού στην κουκούλα του ενδύματος.
20. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας NIM, με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Γνωστο-
ποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδο-
νιού στην κουκούλα του ενδύματος.
21. Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας NEWPAGE, μοντέλο Н-1048, με χώρα κατασκευ-
ής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιού στην κουκούλα του ενδύματος.
22. Παιδική φανέλα, μάρκας SEVENHILL, μοντέλο 539FB2504А/111838, με γραμ-
μοκώδικα 8698482848764 και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Γνωστοποιήθηκε 
από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιού στην 
κουκούλα του ενδύματος.
23. Γυναικείες μπότες, μάρκας SWEET DAYS, μοντέλο SW7828, με χώρα κατα-
σκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Γαλλία. Κίνδυνος ερεθισμού του δέρμα-
τος του χρήστη από την παρουσία επικίνδυνης βιοκτόνου πτητικής ουσίας (Φουμα-
ρικό Διμεθύλιο-DMF).
24. Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή σκουληκιού, μάρκας DONY, με 
χώρα κατασκευής Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Λιθουανία. Κίνδυνος πνιγμού από 
πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
25. Διακοσμήτικο γυάλινο κηροπήγιο, μάρκας WMF, με γραμμοκώδικα               
6116301153         6116301153 και με χώρα κατασκευής Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από 
την Γερμανία. Κίνδυνος εγκαυμάτων από υπερθέρμανση λόγω του σχεδιασμού του 
κηροπήγιου.
26. Περιπατητής μωρών (περπατούσα), μάρκας TAŞPINAR, μοντέλο TKY 101, 
με γραμμοκώδικα 8697781500014 και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. Γνωστο-
ποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κακού σχεδιασμού και 
μειωμένης μηχανικής αντοχής των προσαρτημένων της περπατούσας.
27. Παιδικό σακάκι, μάρκας J.S.J, μοντέλο JSJ-9088, με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την πα-
ρουσία κορδονιού στην κουκούλα του σακακιού.

Συστάσεις – Προειδοποιήσεις:
Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά 
της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών 
και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Κατανα-
λωτών έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό 
των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχω-
ρήσει η διαδικασία δέσμευσης και απόσυρσής τους. 
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγω-
γείς, διανομείς και πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματή-
σουν αμέσως την διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. 
για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνταιγια μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται

στο σύστημα Rapexστο σύστημα Rapex
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Η Παγκύπρια  Ένωση  Καταναλωτών 
και Ποιότητα Ζωής (ΠΕΚΠΟΙΖΩ) σας 
προσκαλεί να λάβετε μέρος στο πιο 
πάνω πρόγραμμα που γίνεται σε συ-
νεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού και χρηματοδοτείται από το 
κράτος. Το πρόγραμμα θα αρχίσει στο 
τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 
και θα διαρκέσει μέχρι περίπου το τέλος 
Μαΐου. 

Το πρόγραμμα θα προσφέρει  εκπαιδευ-
τικές διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια 
ειδικά σχεδιασμένα  με σκοπό  την ενδυνά-
μωση των ατόμων να αποκτήσουν κατανα-
λωτική συνείδηση και συμπεριφορά στην 
αγορά, να διεκδικούν τα δικαιώματα τους 
και την σωστή κουλτούρα που θα τους 
βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής τους.
Οι πρωταγωνιστές του προγράμματος 
θα είναι κυρίως οι γονείς με τα παιδία 
τους που θα αποτελέσουν μαζί ομάδες 
εργασίας και αλληλοεπίδρασης. Η βασική 
φιλοσοφία του προγράμματος εδράζεται 
στην άποψη του Vygotsky, ότι δηλαδή 
το θεμέλιο της μάθησης, της γνώσεις και 
της συμπεριφοράς είναι η επιτυχία που 
πραγματώνεται μέσα από συνεργασίες 
μεταξύ του ενήλικα και του παιδιού, θε-
ωρώντας τον ρόλο του ενήλικα  κρίσιμο 
στην διανοητική εξέλιξη του παιδιού. 
Οι γονείς που θα εγγραφούν και θα 
πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα κα-
θοδηγούνται και θα ενθαρρύνονται, μέσα 
από διάφορα εργαστήρια και διαλέξεις 
γύρο από θέματα όπως «Διατροφή και 
Υγεία», «Πρόληψη και Επικοινωνία 
στην Οικογένεια», «Άσκηση και Υγεία», 
«Παιδί-Καταναλωτής», να συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες, όπου οι “συνεργασίες 
στην μάθηση” ενισχύονται. 
Όλα τα προγράμματα, τα εργαστήρια και 
οι δραστηριότητες θα κατευθύνονται  από  
ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες 
στους συγκεκριμένους τομείς.   
Την ευθύνη της διεύθυνσης του προ-
γράμματος, από πλευράς της 
ΠΕΚΠΟΙΖΩ, θα έχει  ο Δρ. Λουκάς Αρι-
στοδήμου, τη δε ευθύνη του συντονισμού 
και εκτέλεσης θα έχει η  ειδική Παιδοψυ-
χολόγος Δρ. Μόνικα Σιακού.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να 
αποταθούν στα πιο πάνω άτομα στα 
τηλέφωνα 99499987 ή 99656662.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει με το θέμα 
«Πρόληψη και Επικοινωνία στην Οι-
κογένεια» και τα παρακάτω εργαστήρια 
θα λάβουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου στην αίθουσα 233.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 

Επικοινωνία  στη οικογένεια 
Ημέρες- 23/2, 2/3 και 9/3 
Ώρα - 6:30- 8:00
Τα βιωματικά εργαστήρια για γονείς 
έχουν στόχο να ενισχύσουν τους συμμε-
τέχοντες στο ρόλο τους σαν γονείς, ώστε 
να πετύχουν μια ουσιαστική επικοινωνία 
με τα παιδιά τους, να ενισχύουν σωστά 
την αυτοεκτίμηση τους και να ενισχύσουν 

τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες τους 
για να συμβάλουν καθοριστικά στην ανά-
πτυξη των προστατευτικών παραγόντων 
για τα παιδιά τους.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,
ΝΙΩΘΩ, ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ

Ημέρες -22/2, 1/3 και  8/3  
(για παιδιά  3ης  & 4ης  τάξης) 
Ώρα - 5:00- 6:30 
Ημέρες 15/3, 22/3 και 29/3  
(για παιδιά 5ης  & 6ης  τάξης)
Ώρα -5:00- 6:30

Στόχος των εργαστηρίων είναι να αναπτύ-
ξουν τα παιδιά τις Ατομικές και Κοινωνικές 
τους δεξιότητες, να μάθουν να επικοινω-

νούν με τους γύρω τους, να δουλεύουν 
ομαδικά, να αποδέχονται τη διαφορετι-
κότητα, να αντιστέκονται στις πιέσεις των 
συνομηλίκων τους, να αναγνωρίζουν και 
να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, κ.α. 
Γενικότερα, να αναπτύξουν τις ατομικές και 
κοινωνικές τους δεξιότητες, έτσι ώστε να 
ενδυναμωθεί η προσωπικότητα τους.

Σημείωση: Όσοι ενδιαφέρονται μπο-
ρούν να αποστείλουν το έντυπο τούτο 
με το όνομα και το τηλέφωνο τους, δη-
λώνοντας τον αριθμό των ατόμων (ενή-
λικων και παιδιών στο φαξ: 22463077).
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