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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΝΑΙ ΣΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ
είπαν οι κύπριοι καταναλωτές

Για ακόµα µια φορά αποδεικνύεται
πόσο εύστοχο ήταν να αποκαλέσουµε
την ΑΗΚ ως την «εν πολλαίς αµαρτίαις
περιπεσούσαν Αρχήν». ∆εν µας έδωσαν
καν χρόνο να ξυπνήσουµε από το όνειρο
και να βεβαιωθούµε ότι πράγµατι εννο-
ούσαν την απόσυρση του 3% της πρό-
σθετης επιβάρυνσης για την αποπληρω-
µή του προστίµου για «αυξηµένους
ρύπους».

Και, αν στην προηγούµενη ανακοίνωση
µας λέγαµε ότι, οι της ΑΗΚ είχαν επιβά-
λει το 3% µε την ανοχή του κράτους,
τώρα τι πρέπει να πούµε, µετά και τις
εικόνες που είδαµε ψες στις ειδήσεις,
ότι τις νέες αυξήσεις τις ανακοίνωσαν
µε το κράτος παρά το πλευρό τους.

Και τι ήταν αυτό που ακούσαµε, επίσης
στα δελτία ειδήσεων, τον πρόεδρο της
ΑΗΚ να λέει; Απευθυνόταν σε ποιους;
Στους δηµοσιογράφους η στους κατανα-
λωτές όταν έλεγε, «όταν µας βρείτε
φθηνά καύσιµα θα έχουµε και φθηνότε-
ρο ρεύµα»; Ειλικρινά δεν καταλάβαµε!
Ποιοι πληρώνονται για να κάνουν αυτή
τη δουλειά. Οι δηµοσιογράφοι ή οι
δύσµοιροι οι καταναλωτές; Τι κρίµα και ο
αρµόδιος υπουργός δίπλα του και δεν
του «τράβηξε το αυτί»!;     

Αλλά όπως διαχρονικά σε προηγούµε-
νες περιπτώσεις και για το 3% κλπ, µε
την ανοχή και, όχι µόνον, του ίδιου του
κράτους συνήθισαν εύκολα και απλά να
µεταφέρουν ανενόχλητα στους ώµους
του καταναλωτή το κόστος από τα όποια
τους λάθη και τις όποιες τους παραλή-
ψεις χωρίς καµιά συνέπεια για τους ίδι-
ους.

Τώρα στο αντικείµενο της νέας αύξη-
σης του 11%, σαν οργανισµός δηµοσίας
ωφελείας που είναι η ΑΗΚ θα ανέµενε
κανείς ότι θα έπρεπε να λειτουργούσε
µε διαφάνεια. Καλούµε λοιπόν τους

αρµόδιους της να δώσουν στη δηµοσιό-
τητα όλο τον υπολογισµό και όλα τα
στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε
αυτός, για να καταλήξει στο 11% της
αύξησης που ο καταναλωτής καλείται να
πληρώσει.

Και αυτό, γιατί πέρα από τη διαφάνεια
µέσα στην οποία είναι υπόχρεοι να
δρουν, αν αληθεύουν κάποιες πληροφο-
ρίες που έφτασαν κοντά µας από µέσα,
ότι η αύξηση του κόστους των καυσίµων
δικαιολογούσε µια αύξηση κάτω από 8%,
γιατί κάποιος να µην πονηρευτεί ότι σ’
αυτή την αύξηση έχει προστεθεί και το
δήθεν αποσυρθέν 3%; 

Και αληθεύει και η άλλη πληροφορία,

ότι ακόµα και ο χρόνος που επιλέγηκε
για την ανακοίνωση της αύξησης, εν
µέσω διακοπών που και ο κόσµος αλλά
και τα µέσα ευρίσκονται σε «καλοκαιρινή
νάρκη», δεν είναι τυχαίος;      

Η ΠΕΚΠοιΖω, για ακόµα µια φορά,
καλεί την ΑΗΚ να δείξει σεβασµό προς
στον Κύπριο καταναλωτή, σε µια προ-
σπάθεια, αν µη τι άλλο ανάκτησης της
χαµένης εκτίµησης του, αποδεικνύοντας
ότι στρατηγική της δεν είναι το κέρδος. 

Την καλούµε να δηµοσιοποιήσει κάθε
στοιχείο που θα αποδεικνύει την ορθότη-
τα της νέας αύξησης. Ο καταναλωτής
δικαιούται να γνωρίζει και το κράτος
έχει ευθύνη να της το επιβάλει. 

∏ ∞Ú¯Ë-ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˜ ∞∏∫ Í·Ó·ÎÙ˘¿! 
“Συνήθισαν να µεταφέρουν ανενόχλη-
τα στους ώµους του καταναλωτή το
κόστος από τα όποια λάθη και παρα-
λήψεις τους χωρίς καµιά συνέπεια 

για τους ίδιους.”

5555%% σσυυµµµµεεττεείίχχαανν κκααιι
7766%% δδήήλλωωσσαανν ““ννααιι”” σσεε
µµεελλλλοοννττιικκάά µµπποοϋϋκκοοττάάζζ
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Με πλήρη επιτυχία στέφθηκε η πρωτοβουλία της
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής να
µποϋκοτάρει την αγορά ψωµιού και γάλακτος ως διαµαρτυ-
ρία για τις υψηλές τιµές αυτών των βασικών προϊόντων
στην Κύπρο. Μετά το µποϋκοτάζ η Ένωση µας προχώρησε
στην διενέργεια έρευνας για την απήχηση που είχε η πρω-
τοβουλία. Τα απτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τις
θέσεις µας και απέδειξαν πως οι καταναλωτές χρειάζονται
έµπνευση και πρωτότυπες ιδέες για να δηλώσουν την θέλη-
σή τους. Κύρια σηµεία της έρευνας είναι ότι 55% των κατα-
ναλωτών συµµετείχαν στο µποϋκοτάζ ενώ ένα θεαµατικό
76% δηλώνει “ναι” σε µελλοντικά µποϋκοτάζ.

ÛÂÏ. 3
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°›ÓÂ ª¤ÏÔ˜
Όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, µπορούν να συµπληρώ-
σουν την πιο κάτω αίτηση και να την αποστείλουν στα γρα-
φεία της Ένωσης, Τ.Θ. 16033, 2085 Στρόβολος Λευκωσία.

Τα πεδία µε αστερίσκο (*) είναι αναγκαία

Ονοµατεπώνυµο:(*)………………………………………………..

Ηµ. Γεν:……………………………………………………………..

Α.Τ.: (*).....………………………………………………………….

∆ιεύθυνση: (*)………………………………………….……..........

……………………………………………………………….……....

Χωριό/∆ήµος: (*)….......…………………………………………..

Κωδ: (*)………………………………………………………………

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

Τηλ. Εργασίας:……………………………………………………..

Φορητό: (*)……………………………………………………….....

Επάγγελµα:  .………………………………………………………

Εργοδότης: ………………………………………………………..

∆ιεύθυνση Εργασίας: …………………………………………….

Φαξ: …………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………

Εφάπαξ Εγγραφή και Συνδροµή:  ατοµική ευρώ 10,00*
οικογενειακή ευρώ 20,00**

*Τραπεζικές επιταγές εκδοµένες στο όνοµα της Παγκύπριας
Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής να αποστέλλο-
νται ταχυδροµικά µε την αίτηση.

** Συµπεριλαµβάνει σύζυγο και παιδιά µέχρι 25 ετών αν είναι
φοιτητές ή στρατιώτες. 

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

¶Ô˘ ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜

Η εφηµερίδα µας αποστέλλεται ταχυδροµεία στα
µέλη και φίλους της Ένωσης. ∆ιατίθεται επίσης στα
πιο κάτω περίπτερα:

Οκτάγωνο – Λεωφόρος Σταυρού, Βιβλιοπωλείο
Μαυροµµάτης στη Υπεραγορά Ορφανίδης,
Στρόβολος, Daily Needs Kiosk Λεωφ. Σταυρού 31,
Περίπτερο ΣΤΑΥΡΟΥ, Πειραιώς 22 Στρόβολος,

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

¶ƒ√µ§∏ª∞ ª∂ ∆ƒ√ºπª∞;

ÕÌÂÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·
Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας µε

αφορµή τα πρόσφατα περιστατικά ανεύρεση ξένου σώµατος
σε τρόφιµα επιθυµούν να πληροφορήσουν το καταναλωτικό
κοινό ότι για σκοπούς καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτη-
σης σε περιπτώσεις παραπόνων για ακατάλληλα τρόφιµα,
αυτοί µπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους
Υγειονοµικούς Επιθεωρητές των Επαρχιών στα ακόλουθα
τηλέφωνα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 22467951 - 22467927
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99527451
ΛΕΜΕΣΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 25305006 - 25305296
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99839818
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 24304297
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99630716
ΠΑΦΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 26804445 - 26804449
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99632347
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 23812166 - 23812167
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99654731
Επιπρόσθετα οι καταναλωτές µπορούν να απευθύνονται και

στην Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής:
Τηλέφωνα 22313111 και 99499987 (εκτός ωρών εργασίας)

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ¶·ÁÎ‡ÚÈ·˜
ŒÓˆÛË˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜

Πρόεδρος: ∆ρ. Λούκας Αριστοδήµου

Αντιπρόεδρος:Νίκος Ραφίδιας

Γενικός Γραµµατέας:Σταύρος Λεπτός

Ταµίας:Έλενα Βαλιαντή-Κουππάρη

Μέλη: Γιάννος Χατζησάββας, Γιώργος ∆ιονάς,

Μάρκος Γανωµατής, Γιάννης Καλλής, Γιώργος

Χριστοδούλου

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ 
«¶√π√∆∏∆∞ ∑ø∏™»

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και
Ποιότητα Ζωής

Κατά νόµον υπεύθυνος: ∆ρ. Λούκας Αριστοδήµου
Τ.Θ. 16033, 2085 Στρόβολος

Τηλ: 22313111, Φαξ: 22463077
e.mail: consumersunion@cytanet.com.cy

http:/www.consumersunion.org.cy

°¡ø™∏ °π∞ ª¶√Ω∫√∆∞∑ ™∆√ °∞§∞ ∫∞π ™∆√ æøªπ
8Σχεδόν 4 στους 5 (78%) καταναλωτές είναι ενήµεροι για το µποϋκοτάζ στο γάλα

και το ψωµί που εξαγγέλθηκε την προηγούµενη βδοµάδα.

8Η ενηµέρωση για το µποϋκοτάζ φαίνεται να διαχύθηκε εξίσου σε όλες τις επαρ-
χίες. Σχετικά πιο γνωστό έγινε στην Λεµεσό (82%) και λιγότερο γνωστό στην επαρ-
χία Αµµοχώστου (70%). Το αν κάποιος µένει σε αστική περιοχή ή σε αγροτική περιο-
χή δεν φαίνεται να επηρέασε την γνώση για το µποϋκοτάζ.

8Το φύλο των καταναλωτών δεν είναι παράγοντας καθορισµού του επιπέδου γνώ-
σης. Η ηλικία όµως είναι. Φαίνεται ότι όσο πιο µεγάλος είναι ο καταναλωτής τόσο
πιο ενήµερος είναι για το µποϋκοτάζ. ∆ηλαδή, ενώ στους καταναλωτές της ηλικιακής
οµάδας 20-24 η γνώση είναι στο 41% στους καταναλωτές της ηλικιακής οµάδας 55-
64 η γνώση είναι στο 93%!

8Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο δεν υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις ως προς
το επίπεδο γνώσης. ∆ιαφαίνεται µια τάση η οποία δείχνει ότι όσο πιο µορφωµένος
είναι ο καταναλωτής τόσο µικρότερες είναι οι πιθανότητες να γνωρίζει για το µποϋ-
κοτάζ.

À¶√™∆∏ƒπ•∏ ™∆√ ª¶√Ω∫√∆∞∑
8Έξι στους δέκα καταναλωτές περίπου (55%) υποστήριξαν το µποϋκοτάζ.

8Φαίνεται ότι οι ιδιαίτερα τουριστικές επαρχίες υποστήριξαν το µποϋκοτάζ σε
µεγαλύτερο βαθµό, µε πρώτη την Λεµεσό (68%).  Επίσης, το µποϋκοτάζ υποστηρί-
χθηκε από όσους κατοικούν σε αστικές περιοχές (61%) σε αντίθεση µε όσους κατοι-
κούν σε αγροτικές περιοχές (44%).

8Ως προς το φύλο δεν φαίνεται να υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση ενώ, ως προς
την ηλικιακή κατανοµή, οι µεγάλες ηλικίες το υποστήριξαν ένθερµα, οι µεσαίες ηλι-
κίες το υποστήριξαν στο µέσο όρο και οι µικρότερες ηλικίες λιγότερο.

8Τέλος, το µποϋκοτάζ υποστηρίχθηκε περισσότερο από τους απόφοιτους δηµοτι-
κού σε ποσοστό 60% και από άτοµα µε πανεπιστηµιακή µόρφωση επίσης 60%.  

™Àªºø¡π∞ ª∂ ∆∂∆√π√À ∂π¢√À™ ∂¡∂ƒ°∂π∂™
8Τα τρία τέταρτα (76%) των καταναλωτών είναι σύµφωνοι στο να γίνονται τέτοι-

ου είδους ενέργειες. Οι διαφωνούντες είναι µόνο ένας στους δέκα (12%) καταναλω-
τές ενώ άλλοι τόσοι (11%) είναι ουδέτεροι. Υπάρχει και ένα πολύ µικρό ποσοστό της
τάξης του 1% που δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να µας πουν τη γνώµη τους.

8Η επαρχία διαµονής των καταναλωτών δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την
συµφωνία µε τέτοιου είδους ενέργειες. Μόνο οι Λεµεσιανοί είναι πιο ένθερµοι υπο-
στηρικτές τέτοιων ενεργειών, σε ποσοστό 81% και οι κάτοικοι της επαρχίας
Αµµοχώστου οι λιγότεροι ένθερµοι (64%). Οι καταναλωτές στις αστικές περιοχές
φαίνεται να είναι πιο σύµφωνοι µε τέτοιου είδους ενέργειες, σε ποσοστό που ανέρ-
χεται στο 80%. Οι καταναλωτές που µένουν σε αγροτικές περιοχές είναι σύµφωνοι
σε ποσοστό 66%.

∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¶·ÁÎ‡ÚÈ·˜ ŒÚÂ˘Ó·˜ ÌÂÙ·Í‡ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÔ¸ÎÔÙ¿˙ ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ 
Με πλήρη επιτυχία στέφθηκε η πρωτοβουλία της
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας
Ζωής να καλέσει τους καταναλωτές να µποϋκοτάρουν
την αγορά ψωµιού και γάλακτος ως διαµαρτυρία για
τις υψηλές τιµές αυτών των βασικών προϊόντων στην
Κύπρο. 
Οι στόχοι που έθεσε η ΠΕΚΠΟΙΖΩ για αφύπνηση και
ενεργοποίηση των καταναλωτών και η υπόδειξη ενός
νέου τρόπου αντίληψης και αντίδρασης σε όσα µέχρι
σήµερα θεωρούσαµε δεδοµένα, επιτεύχθηκαν πλήρως.

Ανησυχία προκαλεί έρευνα που πραγµατοποίησαν
επιστήµονες της ΝΑSΑ σύµφωνα µε την οποία η
θερµοκρασία της Γης αυξάνεται µε πολύ ταχύτερο
ρυθµό απ΄ όσο πιστεύαµε ως σήµερα. Το 1998 θεω-
ρείται έτος-ορόσηµο για το παγκόσµιο κλίµα, αφού
τότε ο πλανήτης βίωσε τις υψηλότερες θερµοκρα-
σίες του 20ού αιώνα. Η µέση παγκόσµια θερµοκρα-
σία το 1998 άγγιξε τους 15 βαθµούς Κελσίου.

Εν τούτοις τα αµέσως επόµενα χρόνια οι τιµές της
µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας µειώθηκαν σε
σχέση µε τα επίπεδα του 1998, γεγονός που εκµε-
ταλλεύθηκαν όσοι έθεταν σε αµφισβήτηση το «φαι-
νόµενο του θερµοκηπίου» για να υποστηρίξουν ότι
αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκονται
σε αυξηµένα επίπεδα στην ατµόσφαιρα τις τελευταί-
ες δεκαετίες δεν συµβάλλουν στην αύξηση της θερ-
µοκρασίας.

Η έρευνα που δηµοσιοποίησε τώρα η ΝΑSΑ ανα-
τρέπει αυτά που γνωρίζαµε. Σύµφωνα µε τους ερευ-
νητές, η θερµοκρασία µετά το 1998 µειώθηκε για
δύο λόγους: Πρώτον, επειδή εκείνη την εποχή η
ηλιακή δραστηριότητα πέρασε µια φάση ύφεσης και,
δεύτερον, επειδή το φαινόµενο Ελ Νίνιο ψύχρανε
τον Ειρηνικό ωκεανό.

Οπως όµως αναφέρεται στη νέα έρευνα της
Αµερικανικής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος, από εφέτος
και η ύφεση της ηλιακής δραστηριότητας σταµατά

και οι επιπτώσεις του φαινοµένου Ελ Νίνιο αντιστρέ-
φονται, καθώς εκτιµάται ότι, εν αντιθέσει προς ό,τι
συνέβαινε παλαιότερα, η «δράση» του θα προκαλεί
ακόµη και καύσωνες.

Οι ερευνητές εκτιµούν ότι µετά το 2011 και για
την επόµενη δεκαετία σχεδόν κάθε χρόνο η θερµο-
κρασία του πλανήτη θα είναι πιο υψηλή από εκείνη
του 1998. Επισηµαίνουν µάλιστα ότι σε περίπτωση
που κάποια χρονιά η θερµοκρασία θα είναι µικρότερη
από εκείνη του 1998 θα θεωρείται «ασυνήθιστο»
µετεωρολογικό γεγονός.

«Το µέγεθος της αύξησης της θερµοκρασίας εξαι-
τίας της ανθρώπινης δραστηριότητας τα επόµενα
χρόνια θα είναι τόσο µεγάλο ώστε κανένα φυσικό
φαινόµενο δεν θα µπορεί να την αναστρέψει σε
βάθος χρόνου, αλλά µόνο περιστασιακά» δήλωσε
στην «Daily Τelegraph» στέλεχος της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

∏ ∆∞À∆√∆∏∆∞ ∆∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
Την έρευνα διεξήγαγε: Η CMR, Cypronetwork Marketing Research & Consulting (Μέλος του οµίλου
εταιρειών παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork, του πολυεθνικού δικτύου ερευνών
αγοράς GfK Worldwide, του ΣΕ∆ΕΑΚ και της ESOMAR  ∆είγµα: 580 Καταναλωτές
∆ειγµατολειψία: Τυχαία, πολυσταδιακή,  στρωµατοποιηµένη  Κάλυψη: Παγκύπρια, άνδρες και
γυναίκες 20 χρονών και άνω  Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 13 -14 Ιουλίου 2009  Συλλογή στοιχείων:
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε τη µέθοδο CATI χρησιµοποιώντας ένα  δοµηµένο ερωτηµατολόγιο

«∆Ô 1998 ıÂˆÚÂ›Ù·È ¤ÙÔ˜ - ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ·
ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÎÏ›Ì·, ·ÊÔ‡ ÙfiÙÂ Ô Ï·Ó‹-
ÙË˜ ‚›ˆÛÂ ÙÈ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜
ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·. ∏ Ì¤ÛË ·ÁÎfiÛÌÈ· ıÂÚ-
ÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ 1998 ¿ÁÁÈÍÂ ÙÔ˘˜ 15 ‚·ı-

ÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.»

ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
Το µποϋκοτάζ για το γάλα και το ψωµί 
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¡·ÓÔÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·: ÚfiÎÏËÛË Î·È
Â˘Î·ÈÚ›Â˜ ‹ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È ·ÂÈÏ‹;
Του ∆ρα Λούκα Αριστοδήµου*

Συνεχίζουµε σήµερα την δηµοσιεύση
του δεύτερου και τελευταίου µέρους του
άρθρου για την Νανοτεχνολογία και τους
κινδύνους, τις απειλές και τις ευκαιρίες
που προσφέρει η νέα αυτή τεχνολογία.

∫ÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ 
·Ó·Ù·Ú¿ÍÂÈ˜

Πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί σε µελέ-
τες που να στοχεύουν στις πιθανές κοι-
νωνικές αναταράξεις και στη µαζική απώ-
λεια θέσεων εργασίας, σαν συνέπεια της
εξάπλωσης της βιοµηχανίας της
Νανοτεχνολογίας και της αντικατάστα-
σης των υφισταµένων βιοµηχανιών από
αυτή. 

Καινούργια νανοσωµατίδια θα µπορού-
σαν να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες
αγορές για καθηµερινά αγαθά, να διατα-
ράξουν το εµπόριο και να ελαχιστοποιή-
σουν τις θέσεις εργασίας σε σχεδόν
κάθε επιχείρηση. 

Οι βιοµηχανικοί αναλυτές της LUX Inc
έχουν προειδοποιήσει ότι η
Νανοτεχνολογία θα έχει σαν αποτέλεσµα
µια µεγάλης κλίµακας διατάραξη των
αγορών καθηµερινών αγαθών και όλων
των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Ακριβώς όπως η βιοµηχανική επανάστα-
ση στην Αγγλία, χτύπησε τους νηµατουρ-
γούς και τις υφάντρες έτσι και η νανοτε-
χνολογία θα διαταράξει µία πληθώρα
εταιρειών και βιοµηχανιών µιας τερά-
στιας οικονοµικής αξίας. 

Αυτό θα µπορούσε επίσης να έχει ένα
καταλυτικά καταστροφικό αποτέλεσµα
στους ανθρώπους του Νότου των οποίων
οι χώρες βασίζονται στο εµπόριο των
πρώτων υλών (π.χ. ελαστικό, βαµβάκι,
χαλκό) που θα αντικατασταθούν από
νανοϋλικά.

Θα υπάρξουν ξεκάθαρες επιπτώσεις
στις θέσεις εργασίας µε την παρασκευή
µοριακά κατασκευασµένων συστηµάτων. 

Η εισαγωγή νανοανιχνευτών µαζί µε
την αυτοµατοποιηµένη παραγωγή, έχει
την δυνατότητα να µειώσει την ζήτηση
για αγροτικές εργασίες και βιοµηχανι-
κούς εργάτες. 

∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÛÙË ‰›ÓË ÙˆÓ
Ó·ÓÔÂÍÔÏÈÛÌÒÓ

Η Νανοτεχνολογία θα παρέχει τα εργα-
λεία για µια ευρείας κλίµακας παρακο-
λούθηση µε σηµαντικές επιπτώσεις στις
ατοµικές ελευθερίες. Ο αυξανόµενος
νανοεξοπλισµός θα επιτρέψει τη δηµι-
ουργία µιας νέας γενιάς όπλων µαζικής
εξόντωσης, συµπεριλαµβανοµένων και
όπλων νανοβιολογικής προέλευσης. 

Η εξάπλωση του νανοοπλοστασίου
είναι ιδιαίτερα ανησυχητική ειδικά λαµβά-
νοντας υπόψη τις τεράστιες δυσκολίες

που έχουν να κάνουν µε την µη ύπαρξη
περιορισµών στη χρήση τους.

Η στρατιωτική έρευνα και ανάπτυξη ήδη
απορροφά το µεγαλύτερο µέρος των
κονδυλίων που διατίθενται για τη
Νανοτεχνολογία από την κυβέρνηση των
Ηνωµένων Πολιτειών που είναι από
µόνες τους ο µεγαλύτερος επενδυτής σε
νανοτεχνολογία. 

∏ ‰È¿‚ÚˆÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

Παρά την τεράστια δύναµη µεταµόρφω-
σης που έχει η Νανοτεχνολογία και τα
τεράστια ποσά ∆ηµόσιου χρήµατος που
δαπανώνται  στην έρευνα και την ανά-
πτυξη, δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια
στις εξελίξεις και στο πώς παίρνονται οι
αποφάσεις για την διαµόρφωση και τη
χρήση αυτής της τεχνολογίας. 

∆εν έχει γίνει καµιά προσπάθεια να
συµµετέχουν οι πολίτες στις αποφάσεις
που παίρνονται. Είναι ανεπίτρεπτο τέτοι-
ας µορφής τεχνολογία να την χειρίζονται
αποκλειστικά οι επιχειρήσεις και οι πολι-
τικοί, ενώ υπάρχουν τεράστια ερωτηµατι-
κά που εγείρονται, από τον αποκλεισµό
συµµετοχής του κοινού. 

ŒÏÏÂÈ„Ë ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜

Παρά τους σηµαντικούς κινδύνους στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που
δηµιουργούνται από τα νανοσωµατίδια,
τις δυνατές φωνές από µέρους µελών
της επιστηµονικής κοινότητας και την
πληθώρα των προϊόντων µε νανοσωµατί-

δια στα ράφια των σούπερ µάρκετ, ακόµη
δεν υπάρχει η κατάλληλη Νοµοθεσία και
Κανονισµοί που θα εξειδικεύονται στην
νανοτεχνολογία, πουθενά στον κόσµο. 

Ακόµη δεν υπάρχει η πρόβλεψη ώστε
τα νανοπροϊόντα να υφίστανται τους
κατάλληλους ελέγχους ανάλυσης κινδύ-
νων πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Επιπλέον δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη
ώστε να φαίνεται στην ετικέτα των προϊ-
όντων αν περιέχουν νανοσωµατίδια,
ώστε ο καταναλωτής να µπορεί να επιλέ-
ξει.

∆εν υπάρχουν κανονισµοί που να προ-
βλέπουν τα όρια έκθεσης σε νανοσωµατί-
δια για τους εργαζόµενους, ώστε να προ-
στατεύεται η υγεία τους, είτε πρόκειται
για εργαζόµενους σε εργαστήρια ερευ-
νών είτε σε βιοµηχανίες παραγωγής
νανοπροϊόντων.

∆εν υπάρχει Νοµοθεσία για να χειρίζε-
ται τα θέµατα προστασίας του περιβάλ-
λοντος από πιθανή απελευθέρωση νανο-
σωµατιδίων ώστε να προληφθεί πιθανή
βλάβη στο περιβάλλον. 

Παρόλο που οι κυβερνήσεις ρίχνουν
εκατοµµύρια  για έρευνα και προσπαθούν
να πείσουν τους πολίτες προβάλλοντας
τα θετικά στοιχεία της νανοτεχνολογίας,
αρνούνται να κάνουν έστω µία δήλωση
για την αναγκαιότητα νέας Νοµοθεσίας
και κανονισµών. 

Υπάρχει µεγάλη ανησυχία για το γεγο-
νός ότι η ανταπόκριση των κυβερνήσεων

δεν είναι αντίστοιχη µε αυτή που θα
έπρεπε προκειµένου να προστατευθεί η
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από
τις αρνητικές επιπτώσεις της νανοτεχνο-
λογίας.

∏ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÔÚ·ÙfiÚÈ-
Ô˘Ì Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜

Υπάρχει αναγκαιότητα για την εφαρµο-
γή ενός µορατόριουµ για παραπέρα
εµπορική έρευνα και ανάπτυξη, παραγω-
γή και διάθεση προϊόντων που περιέχουν
νανοσωµατίδια, µέχρις ότου γίνουν οι
απαραίτητες µελέτες ανάλυσης κινδύνων
και µέχρις ότου εφαρµοσθούν οι κατάλ-
ληλοι κανονισµοί για την προστασία των
καταναλωτών, των εργαζοµένων και των
οικοσυστηµάτων.

Επιπλέον µε δεδοµένες τις τεράστιες
επιδράσεις που θα έχει στο κοινό η
εφαρµογή της νανοτεχνολογίας, είναι
απαραίτητη µία µεγαλύτερη συµµετοχή
των πολιτών στους µηχανισµούς διαµόρ-
φωσης και λήψης αποφάσεων.

Ανησυχίες υπάρχουν άρχισαν να εκδη-
λώνονται και στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή άρχισε ήδη µια σειρά από διε-
ρευνητικές συζητήσεις για την διαµόρ-
φωση τρόπων προστασίας των ανθρώπων
(εργαζοµένων και καταναλωτών) και του
περιβάλλοντος.

Μια τέτοια σύναξη έγινε στις 17
Μαρτίου 2009 στις Βρυξέλλες από τη
∆ιεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG
SANCO) και προγραµµατίστηκε ήδη µια
δεύτερη στις 10 Σεπτεµβρίου 2009
(Scientific Hearing) στην οποία θα συµµε-
τάσχουν επιστήµονες και ειδικοί για µια
ενδελεχή συζήτηση για τους κινδύνους
σε συνδυασµό µε  τα µέτρα και τη νοµο-
θεσία που επιβάλλεται να διαµορφωθούν.

*Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής

“∆εν έχει γίνει καµιά προσπάθεια να συµ-

µετέχουν οι πολίτες στις αποφάσεις που

παίρνονται. Είναι ανεπίτρεπτο τέτοιας µορ-

φής τεχνολογία να την χειρίζονται αποκλει-

στικά οι επιχειρήσεις και οι πολιτικοί.”

Με επιστολή χαρακτηρισµένη ως κατε-
πείγουσα καταγγέλθηκαν οι απαράδε-
κτες, συστηµατικές υπερχρεώσεις
Οµπρελλών και κρεβατιών από τα ξενο-
δοχεία PALM BEACH και GOLDEN BAY.
Η επιστολή στάληκε στα Κοινοτικά
Συµβούλιος Πύλας και Ορόκλινης και
στον Έπαρχο Λάρνακος.  

“Με  βάση συνεχείς καταγγελίες τα
ξενοδοχεία  PALM BEACH και GOLDEN
BAY στη Βόρεια πλευρά του κόλπου
Λάρνακας, παραβιάζουν τον Περι
Προστασίας της Παραλίας Νόµο
(άρθρου 5 Η (1)(γ) απαιτώντας αντί 2,50
ευρώ κατά µέγιστο ανα κρεβατάκι ή
οµπρέλα της θάλασσας, 10 ευρώ (υπερ-
χρέωση 400%) !!.

Παράπονα  για την πιο  πάνω πρακτική
έχουµε τόσο για το 2009 όσο  και για το
2008 και  το 2007.

Καταγγελίες και αναφορές στο
Κοινοτικό Συµβούλιο Πύλας και την
Κ.Ε.Π. δεν έχουν φέρει διαχρονικά
κανένα απολύτως αποτέλεσµα.

Εξηγήσεις προς τους παράνοµους, ότι
δεν έχουν δικαίωµα παραβίασης των
Νόµων της ∆ηµοκρατίας έστω και εάν
µέρος της παραλίας αποτελεί, ιδιωτική,
δική τους, περιουσία δεν είχε κανένα
αποτέλεσµα.

Οι  πιο πάνω συστηµατικά και παρά τις
δηµόσιες παραινέσεις και προειδοποιή-
σεις του ΚΟΤ εξακολουθούν να παρα-
πλανούν χρησιµοποιώντας την ανεδαφι-
κή και παράνοµη δικαιολογία:  «use of
beach and pool facilities. Entry fee for one
person. 10 ευρώ » (στην απόδειξη/κου-
πόνι πληρωµής) ∆ηλαδή, όταν υπάρξει
διαµαρτυρία από το κοινό αυτοί ισχυρί-
ζονται ότι χρεώνουν περισσότερα από
το µέγιστο που τους επιτρέπει  ο Νόµος
(2,50 ευρώ) γιατί, δήθεν,  πιθανόν, ο
πελάτης να θελήσει να χρησιµοποιήσει
τις «υπηρεσίες πισίνας» του ξενοδοχεί-
ου όπου σε τέτοια περίπτωση οι «πρό-
σθετες» υπηρεσίες «συµπεριλαµβάνο-

νται» δήθεν στα 10 ευρώ!!.
Το  κοινό ΚΑΘΕΤΑ τονίζει ότι ∆ΕΝ

απαιτεί καµία απολύτως άλλη υπηρεσία
εκτός από την χρήση οµπρέλας και κρε-
βατιού της θάλασσας  5 – 6 µέτρα από
το νερό στην παραλία. Εντούτοις οι πιο
πάνω επιµένουν στην παρανοµία.

Με  βάση το άρθρο 5Κ του πιο πάνω
νόµου η Οικία Αρχή, δηλαδή είτε το
Κοινοτικό Συµβούλιο Πύλας είτε το

Κοινοτικό Συµβούλιο Ορόκλινης οφεί-
λουν να διώξουν/παρουσιάσουν/καταγ-
γείλουν  στο δικαστήριο, τα δύο ξενοδο-
χεία και το δικαστήριο µπορεί να επιβά-
λει: φυλάκιση µέχρι 12 µήνες και πρό-
στιµο Θ1.000 (1.708,60 ευρώ)  ή και τα
δύο µαζί.

Επίσης  ισχυριζόµεθα ότι επιπρόσθετα
µε την Οικία Αρχή, ο Έπαρχος πρέπει
µετά απο προειδοποίηση, εφόσον δεν

υπάρχει συµµόρφωση, να αποµακρύνει
τα κρεβατάκια και οµπρέλες των παρα-
νοµούντων. Επειδή τα αντικείµενα αυτά
(οµπρέλες και κρεβατάκια) ίσως να είναι
τοποθετηµένα στην «ιδιωτική παραλία»
και ενδεχοµένως να υπάρξει ο πλήρως
λανθασµένος ισχυρισµός ότι η Οικία
Αρχή δεν επεµβαίνει σε «ιδιωτική παρα-
λία». Τότε ο Έπαρχος, ούτως ή άλλως,
επεµβαίνει σε οποιοδήποτε είδος ή
κατηγορίας παραλία (κρατική, δασική,
εκµισθωθείσα, ιδιωτική, κ.α -100 υάρδες
ή 91,4 µέτρα από την ανώτατη στάθµη
της παλίρροιας) (άρθρο 3 Α-(1) και 5 (2)
και µετακινεί µε προσοχή όλα τα αντι-
κείµενα του παρανοµούντα και τα οποία
ευρίσκονται επι της παραλίας .

Ο Οργανισµός µας ετοιµάζει  σχετική
καταγγελία στην Κεντρική Επιτροπή
Παραλιών και σε περίπτωση  που εάν
µέχρι  την 31 Ιουλίου 2009 οι Οικίες
Αρχές δεν  εφαρµόσουν πιστά  την
νοµοθεσία  λαµβάνοντας µέτρα  ενα-
ντίον των δύο ξενοδοχείων τότε ο ΚΟΤ
θα ζητήσει την επιβολή προστίµου
Θ1.000 και την µεταφορά της διαχείρι-
σης της παραλίας είτε πίσω στην
Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας είτε σε
γειτνιάζουσα Οικία Αρχή η οποία είναι
έτοιµη να εφαρµόσει πιστά τους Νόµους
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Επισυνάπτω 3 κουπόνια χρέωσης του
ξενοδοχείου  PALM BEACH µε αρ.1722,
1721, 1720 συνολικού ύψους 30 ευρώ
(φωτοτυπία).

Παρακαλώ  όπως δράσετε άµεσα µέσω
του δικού σας Επιθεωρητού Παραλίας
για πιστή συµµόρφωση των δύο ξενοδο-
χείων προς την σχετική νοµοθεσία.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις
άµεσες και αποτελεσµατικές σας ενέρ-
γειες.  

Γλαύκος Καριόλου , Εκπρόσωπος  ΚΟΤ
εις Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Για
Γ.∆. ΚΟΤ  - Κοινοποίηση: Υπουργείο
Εσωτερικών. 

Λάβαµε επώνυµη καταγγελία για απα-
ράδεχτη συµπεριφορά και παραπλάνη-
ση καταναλωτή από ξενοδοχείο τεσσά-
ρων αστέρων στον Πρωταρά, την οποία
και δηµοσιεύουµε:
“Απευθύνοµαι στην Ένωση
Καταναλωτών διαµαρτυρόµενος  για την
απαράδεχτη συµπεριφορά και κυρίως
για την παραπλάνηση που κάνουν τα
ξενοδοχεία µας τόσο σε εµάς αλλά και
στους τουρίστες οι οποίοι έρχονται να
γνωρίσουν την Κύπρο. 

Το Σαββατοκύριακο 3 µε 5 Ιουλίου
2009 έµεινα µε την οικογένεια µου στο
ξενοδοχείο Odessa, ένα ούτω καλούµε-
νο τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο στο
Πρωταρά το οποίο χρεώνει για µια δια-
νυκτέρευση ?225, ίσως περισσότερα
από αλλά ξενοδοχεία πέντε αστέρων.
Πιο κάτω θα ήθελα να αναφέρω ορισµέ-
να περιστατικά, που πιθανώς να µην τα

συναντά κανείς ούτε σε ξενοδοχεία των
δύο αστέρων:

Μπανιέρα - Η µπανιέρα του δωµατίου
52 όπου διαµέναµε ήταν σε αθλία κατά-
σταση. Από την χρήση έχει χάσει τη
φυσική της γυαλάδα και το χρώµα της
και από  άσπρη που ήταν το αρχικό
χρώµα είχε πάρει ένα χρώµα µισοκίτρι-
νοµαυρο.   Αντιλαµβάνεστε ήταν σε µια
κατάσταση που φάνταζε βρώµικη και
αηδιαστική.

Καθαριότητα – το πάτωµα γεµάτο τρί-
χες και πεθαµένα έντοµα στις γωνίες
και λάδια από τις αντηλιακές κρέµες
πάνω στην πόρτα. 

Χαρτί τουαλέτας – Η καθαρίστρια µετά
το δήθεν καθιερωµένο καθάρισµα ξέχα-
σε να βάλει χαρτί τουαλέτας.
Φεύγοντας για την απογευµατινή µας
έξοδο ενηµερώσαµε την υποδοχή η
οποία µας διαβεβαίωσε ότι θα τοποθετή-

σουν άµεσα χαρτί.  Όταν επιστέψαµε
µετά από περίπου 2 ώρες βρήκαµε 2
χαρτιά τουαλέτας γυµνά έξω από την
πόρτα του δωµατίου κάτω στο βρόµικο
πάτωµα.

Σερβιτόροι στο εστιατόριο – Με τους
πλείστους σερβιτόρους δυστυχώς δεν
µπορείς να συνεννοηθείς ούτε στα
ελληνικά αλλά ούτε και στα αγγλικά.
Μήπως θα πρέπει να µάθουµε εµείς την
γλωσσά τους.

Τιµές στην παραλία του Vrissiana – ένα
φραπέ στην άµµο ?6, ένα µικρό µπουκά-
λι νερό ?2, ένα chicken burger ?13 κτλ.
Απλά να αναφέρω ότι σε ξενοδοχείο
τεσσάρων αστέρων στη Λ/κα που είναι
πάνω στη παραλία στο οποίο συχνάζω οι
τιµές τόσο των ποτών όσο και του
φαγητού είναι κατά 30%  - 40% φθηνό-
τερες.

Τα πιο  πάνω είναι ενδείξεις, κατά την

άποψη µου γιατί η τουριστική µας βιοµη-
χανία πηγαίνει από το κακό στο χειρότε-
ρο και ας µην επικαλούµαστε την οικο-
νοµική κρίση ή την γρίπη Α’ για να παίρ-
νουµε επιδοτήσεις οι οποίες στη πραγ-
µατικότητα είναι χρήµατα από τον φορολο-
γούµενο λαό.  Κάποιος ο οποίος προτίθεται
να πάει σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων γνωρί-
ζει το επίπεδο της εξυπηρέτησης που προ-
σφέρεται και αναµένει ότι θα τύχει τις ίδιας
µεταχείρισης.  Όταν έρθει αντιµέτωπος µε
τέτοια συµβάντα και µε τέτοιες τιµές αντιλαµ-
βάνεστε τις εικόνες που αποκοµίζει και τι θα
µεταφέρει πίσω στο κοινωνικό του κύκλο. 

Ευελπιστώ µε την δική σας συµβολή και
παρέµβαση προς τις αρµόδιες αρχές  να µπο-
ρέσουµε να κάνουµε ένα βήµα προς την θετι-
κή κατεύθυνση.”

Με εκτίµηση 
Άγις  Πιπερίδης 

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›· PALM BEACH -GOLDEN BAY
ÀÂÚ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÌÂ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜! 

•∂¡√¢√Ã∂π√... ∂ºπ∞§∆∏™ 4 ∞™∆∂ƒø¡ !
∂ÒÓ˘ÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ 

ΜΕΡΟΣ Β΄
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∂ÈÎ›Ó‰˘Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·!
Ÿˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Rapex

ªÂÈÒÛÂÈ˜ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ Á¿Ï·: 
Ã·ÈÚÂÙ›˙Ô˘ÌÂ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ÈÎ·ÓÔÔÈÔ‡Ó
Θέλουµε να χαιρετίσουµε τόσο την

έντονη προσπάθεια που κάνει αυτές τις
µέρες ο υπουργός εµπορίου για να
πέσουν οι τιµές στα βασικότερα είδη
διατροφής, το ψωµί και το γάλα, και να
καλωσορίσουµε τις, πρώτες αλλά όχι
τις τελικές, θεωρούµε εµείς, µειώσεις
τιµών στο γάλα, που ανακοίνωσαν
κάποιες υπεραγορές.

Ακόµα και από µόνες τους οι χθεσινές
και σηµερινές µειώσεις στις τιµές του
γάλακτος, αποδεικνύουν πόσο πραγµα-
τική είναι η ύπαρξη της αισχροκέρδειας
σε ορισµένα είδη, αλλά δεν έχουν ανα-
δείξει ακόµα το πραγµατικό της µέγε-
θος.

Εν πάση περιπτώσει και µόνο το γεγο-
νός των µειώσεων δείχνει έµπρακτα,
από τη µια την επιτυχία που είχε το
µποϊκοτάζ του περασµένου Σαββάτου,

και από την άλλη το πόσο δίκαιο είχε η
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής που το είχε οργανώ-
σει.

Παράλληλα δίνει ένα χαστούκι και,
ελπίζουµε και ένα µάθηµα, σε όσους το
θεώρησαν βεβιασµένο και αχρείαστο
και το πολέµησαν. Σε µας πάντως, το
πρακτικό αποτέλεσµα που απέφερε,
δίνει ικανοποίηση και µας ενθαρρύνει
να αναλάβουµε παρόµοιες δράσεις και
στο µέλλον.

Στο όσο αφορά τις τιµές, εµείς θεω-
ρούµε τις µειώσεις που ανακοίνωσαν οι
υπεραγορές ως µη ικανοποιητικές και
ανεπαρκείς γιατί κάποιες άλλες υπερα-
γορές, όπως δείχνουν τα παρατηρητή-
ρια τιµών, πωλούσαν και συνεχίζουν να
πωλούν το λίτρο του γάλακτος πολύ πιο
κάτω και από τις νέες µειωµένες τιµές,

κοντά στο ένα ευρώ.
Αναµένουµε λοιπόν όπως, πριν ανακοι-

νώσουν (ελπίζουµε να το κάνουν) οι
βιοµηχανίες, τις δικές τους µειώσεις, οι
υπεραγορές ανακοινώσουν ένα δεύτερο
κύκλο µειώσεων, αφού αποδειγµένα
έχουν περιθώρια, αλλά και για να δεί-
ξουν ότι δεν έγινε οποιαδήποτε προ-
συνεννόηση.
Τέλος, και µε αυτή την ευκαιρία, θα

θέλαµε να εκφράσουµε την εκτίµηση
και τις ευχαριστίες µας σε όσους µε
διάφορους τρόπους στήριξαν και συνέ-
βαλαν στην επιτυχία του µποϊκοτάζ,
κυρίως δε όλους τους καταναλωτές
που συµµετείχαν στο κάλεσµα µας και
ανέδειξαν τη δύναµη και την πίεση που
µπορούµε να ασκήσουµε, πίεση που
όπως έµπρακτα αποδεικνύεται µπορεί
να αποφέρει όφελος.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

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 για προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφά-
λειά τους. Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από αυτά. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες ψάξτε στην ιστοσελίδα µας www.consumersunion.org.cy, 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 σετ χηµείας, µάρκας CLEMENTONI, µοντέλο 65805, µε χώρα κατα-
σκευής την Ιταλία. Χηµικός κίνδυνος και βλάβης στην όραση από την παρουσία ερε-
θιστικών ουσιών στο παιχνίδι λόγω απουσίας των φράσεων και προειδοποιήσεων
για την επικινδυνότητα της κατηγορίας των ουσιών που περιέχει.

2. Παιχνίδι καροτσάκι, µάρκας COLOR BABY, µοντέλο 26.177, µε γραµµοκώδικα
8412842261778 και µε χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυµατισµού του παι-
διού λόγω ελαττωµατικού µηχανισµού κλειδώµατος του παιχνιδιού. 

3. Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου πυροτεχνηµάτων, µάρκας Launch Kontrol
Pyrotechnic System, µοντέλο 9875, µε γραµµοκώδικα 06493490956DK και µε χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος εγκαυµάτων και τραυµατισµού λόγω µη έγκαιρης
αποµάκρυνσης του χρήστη ή περαστικών επειδή υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του
µηχανισµού σε οποιοδήποτε σηµείο του φυτιλιού του πυροτεχνήµατος µε αποτέλε-
σµα να µειώνεται αισθητά ο χρόνος πυροδότησης. 

4. Παιχνίδι σε µορφή τούρτας, µάρκας Out of the Blue, µοντέλο 62/0880, µε χώρα
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγµού από πιθανή κατάποση µικρών κοµµατιών
που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι. 

5. Παιχνίδι που περιλαµβάνει πιστόλια, βέλη, σήµα και στόχο, µάρκας RUINGUN,
µοντέλα 6589 και 6018, µε χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγµού από πιθα-
νή κατάποση των βεντουζών που αποσπώνται εύκολα από τα βέλη. 

6. Πλαστικό συρόµενο παιχνίδι σε µορφή πάπιας, µάρκας TOYS, µε γραµµοκώδικα
7460745101265 και µε χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγµού από πιθανή
κατάποση µικρών κοµµατιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι. Κίνδυνος
στραγγαλισµού από την παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το µήκος είναι
µεγαλύτερο του επιτρεπόµενου ορίου. 

7. Ξύλινα µαγνητικά παιχνίδια σε µορφή ελικόπτερου, αεροπλάνου και ρουκέτας,
µάρκας Janod, µοντέλα 05205, 05206, 05207, µε γραµµοκώδικες 3700217352059,
3700217352066 και 3700217352073 και µε χώρα κατασκευής την Γαλλία. Κίνδυνος

πνιγµού από πιθανή κατάποση µικρών κοµµατιών που αποσπώνται εύκολα από τα
παιχνίδια. 

8. Πλαστικό συρόµενο παιχνίδι, µάρκας KARO, µοντέλο 3358, µε γραµµοκώδικα
7460745433588 και µε χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγµού από πιθανή
κατάποση µικρών κοµµατιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι. Κίνδυνος
στραγγαλισµού από την παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το µήκος είναι
µεγαλύτερο του επιτρεπόµενου ορίου. 

9. Παιδική φανέλα, µάρκας Lucky kids, µε χώρα κατασκευής την Βουλγαρία.
Κίνδυνος τραυµατισµού από την παρουσία κορδονιού στην φανέλα. 

10. Μαλακό παραγεµισµένο παιχνίδι σε µορφή φώκιας, µάρκας Namichi, µοντέλο
716547, µε χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγµού από πιθανή κατάποση των
µατιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.

∫Ô‡ÎÏÂ˜ Î·È ÌÂÙ·ÍˆÙ¿ ÊÔ˘Ï¿ÚÈ·...
ª∂ ∆√•π∫∞ À§π∫∞ - ∂¶π∫π¡¢À¡∞ °π∞ ∆∏¡ À°∂π∞

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. Πλαστικό δοχείο µε απορρυπαντικό υγρό για πλύσιµο τροχών µε την επωνυµία
«Morgan blue» και µε κωδικό αριθµό ΕΑΝ 13601348. Τo προϊόν είναι Βελγικής κατα-
σκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και δε διαθέτει την κατάλληλη από την
ισχύουσα νοµοθεσία σήµανση ως «διαβρωτικό» καθώς επίσης και τις κατάλληλες
ειδικές φράσεις κινδύνου και φράσεις ασφαλούς χρήσης.

2. Πλαστική παιδική κούκλα µε την επωνυµία «Beautiful girl design», µε κωδικό αριθ-
µό µοντέλου No. 650. Τo προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Σλοβακίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό
δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό µεγαλύτερο από το µέγιστο επιτρεπό-
µενο από τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

3. Γυναικείο εσώρουχο µαύρου χρώµατος µε την επωνυµία «Kalenji» και µε κωδικό
αριθµό µοντέλου 8073948. Το προϊόν είναι Τυνησιακής κατασκευής, εντοπίστηκε
στην αγορά της Πορτογαλίας και περιέχει την τοξική ουσία φορµαλδεΰδη σε ποσο-
στό µεγαλύτερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

4. Κόκκινο υφασµάτινο φουλάρι µε την επωνυµία «IDEEN» και µε κωδικό αριθµό
EAN 4005524449225 (Article No. 44922). Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντο-
πίστηκε στην αγορά της Γερµανίας και περιέχει την καρκινογόνο ουσία
∆ιµεθυλβενζιδίνη (η οποία ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωµάτων) σε ποσοστό
µεγαλύτερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

5. Κόκκινο µεταξωτό φουλάρι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Γερµανίας και περιέχει την καρκινογόνο ουσία Βενζιδίνη (η οποία ανήκει στην κατη-
γορία των αζωχρωµάτων) σε ποσοστό µεγαλύτερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από
τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

6. Μαύρο µεταξωτό φουλάρι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Γερµανίας και περιέχει τις καρκινογόνες ουσίες Βενζιδίνη, Ανιλίνη και 4-αµινο-διφαι-
νύλιο (οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των αζωχρωµάτων) σε ποσοστό µεγαλύτε-
ρο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

7. Πλαστική παιδική κούκλα µε την επωνυµία «My baby». Η κούκλα είναι Κινεζικής
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και περιέχει τις τοξικές για την
αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό δι-ισοεν-
νεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό µεγαλύτερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη
νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

8. Πλαστική παιδική κούκλα (νύφη) µε την επωνυµία «eLaine» και µε κωδικό αριθµό
µοντέλου 38185. Η κούκλα είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Γερµανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλε-
ξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό µεγαλύτερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη
νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

9. Ξύλινο παιδικό παζλ, µε την επωνυµία «Bino, Ferina» και µε κωδικό αριθµό 4
019359 880559. Τo προϊόν είναι Τσεχικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Γερµανίας και περιέχει την τοξική ουσία φορµαλδεύδη σε ποσοστό µεγαλύτερο από
το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

10. Πλαστικό παζλ δαπέδου ροζ χρώµατος (30cm x 30cm x 10cm) µε την επιγραφή
«Princess Hopscotch - Cinderella», και µε την επωνυµία «Disney Store». Τo προϊόν µε
κωδικό αριθµό 411076602829 είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
του Ηνωµένου Βασιλείου 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.

11. Πλαστικές κλωστές για παιδικά κοσµήµατα µε την επιγραφή «Interwoven toys»
και µε την επωνυµία «Baolin». Τo προϊόν µε κωδικό αριθµό 06197706 είναι Κινεζικής
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό µεγαλύ-
τερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.

12. Πλαστική παιδική κούκλα µε την επωνυµία «YIDa Toys» και µε κωδικό αριθµό
EAN 8580100802213. Η κούκλα είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Σλοβακίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-
αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό µεγα-
λύτερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.

13. Πλαστικές κλωστές για παιδικά κοσµήµατα µε την επωνυµία «Fashion strings».
Τo προϊόν µε κωδικό αριθµό 8 525369 685481 είναι Κινεζικής κατασκευής και περιέ-
χει 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

Το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει
τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενηµερώσει σχετικά τους αρµόδιους λειτουρ-
γούς Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα: 22405611, 22405609 και 22405608.

™ÔÎÔÏ·Ù›Ó· ÌÂ ÌÔ‡¯Ï· - ÚÔ‰¿ÎÈÓ·
Î·È ‰˘fiÛÌÔ˜ ÌÂ Ê˘ÙÔÊ¿ÚÌ·Î·!
∫∞∆∞¢π∫∂™ ¶∞ƒ∞µ∞∆ø¡ °π∞ ∆∏¡ ∞™º∞§∂π∞ ∆ƒ√ºπªø¡
Τέσσερις υποθέσεις για παράβαση του

νόµου για την υγιεινή και την ασφάλεια
των τροφίµων εκδικάστηκαν από το
δικαστήριο και επεβλήθηκε συνολικό
πρόστιµο 3.800 ευρώ. Οι υποθέσεις
αφορούν επίσηµους ελέγχους και δειγ-
µατοληψίες που διενήργησαν οι
Υγειονοµικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας κατά τον Ιούνιο του
2007 µέχρι τον Ιούλιο του 2008. Οι
καταδίκες έχουν ως ακολούθως: 

ƒÔ‰¿ÎÈÓ· ÌÂ Ê˘ÙÔÊ¿ÚÌ·Î·
Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων -

Πύργο Τυλληρίας καταδικάστηκε σε
πρόστιµο 300 ευρώ γιατί κατά ή περί την
04/06/07, στη χονδρική αγορά
Λευκωσίας, διέθεσε προς πώληση ροδά-
κινα που ήταν ακατάλληλα για ανθρώπι-
νη κατανάλωση αφού µετά από επίσηµη
δειγµατοληψία και εργαστηριακή εξέτα-
ση προσδιορίστηκαν σ΄ αυτά φυτοφάρ-
µακα σε συγκεντρώσεις πέραν των απο-
δεκτών ορίων.

¢˘fiÛÌÔ˜ Î·È ∞ÏÔ˘›˙·
Το συσκευαστήριο µπαχαρικών Α & Γ

ΠΑΥΛΟΥ ΛΤ∆, στη Λεµεσό, καταδικά-
στηκε σε πρόστιµο 1,450 ευρώ γιατί στις
07/04/08, στη Λεµεσό, συσκεύασαν και
πώλησαν ποσότητα δυόσµου και αλουί-
ζας στα οποία µετά από επίσηµη δειγµα-
τοληψία και εργαστηριακή εξέταση ανι-
χνεύθηκαν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων
πέραν των αποδεκτών ορίων.  

™ÔÎÔÏ·Ù›Ó· ÌÂ ÌÔ‡¯Ï·
Το Ζαχαροπλαστείο ΚΡΙΝΟΣ στην

Γεροσκήπου καταδικάστηκε σε πρόστιµο
650 ευρώ γιατί κατά ή περί την
05/02/08, στη Γεροσκήπου της  επαρχίας
Πάφου, πώλησε γλύκισµα σοκολατίνα το
οποίο ήταν ακατάλληλο για ανθρώπινη
κατανάλωση, αφού περιείχε αυξηµένο
αριθµό µυκήτων και ζυµοµυκήτων (µού-
χλας) στο εσωτερικό του.

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÌÂ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÂ
·Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜

To Ξενοδεχείο CRYSTAL SPRING στην
τουριστική περιοχή Παραλιµνίου καταδι-

κάστηκε σε 1400 ευρώ γιατί  κατά την
1η Ιουλίου 2008, στην τουριστική περιο-
χή Παραλιµνίου της επαρχίας
Αµµοχώστου, λειτουργούσε την κουζίνα
του κάτω από  ανθυγιεινές συνθήκες.
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¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÊıËÓfiÙÂÚË ˘ÂÚ·ÁÔÚ¿;
∫·È ÔÈ· Ë ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË - ÛÙËÓ §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ÛÙÈ˜ Â·Ú¯›Â˜

Με τις πρώτες δηλώσεις του, µετά τον
πρόσφατο διορισµό του στον προεδρικό
θώκο της Cyta, ο κ. Στάθης Κιττής, ανά-
φερε πως η  Cyta είναι ένας υγιής, ισχυ-
ρός και ... κυρίως κερδοφόρος οργανι-
σµός και έθεσε ανάµεσα στις προτεραι-
ότητες του, στο διάστηµα που θα βρί-
σκεται στην προεδρία της, να προσπα-
θήσει να εδραιώσει την παρουσία της
τόσο στην Κύπρο, όσο και στο διεθνές
(;) φάσµα των τηλεπικοινωνιών.

Γνωσιολογικά, έστω και µόνον, θα ανέ-
µενε κάποιος να ακούσει από ένα καλό
ηγέτη, ιδιαίτερα ενός οργανισµού κοινής
ωφελείας, και κυρίως µιας λαϊκής διακυ-
βέρνησης, να ακούσει κάτι και για τους
φτωχούς και υπερχρεωµένους κατανα-
λωτές-πελάτες της Cyta και, ίσως
κυρίως να ανακοινώσει λιγότερα (θα
έπρεπε καθόλου) κέρδη και µια πιο
δίκαιη και ανακουφιστική γι΄ αυτούς
πολιτική µε χαµηλότερες χρεώσεις.

Του δίνουµε όµως χρόνο να καλόκα-
τσει και θα τον κρίνουµε από το µυαλό
και έργα του και όχι από το στόµα και τα
λόγια του.

Μπράβο για το 
διορισµό κ.
Κιττή, αλλά....

Αναγνώστρια µας καταγγέλλει υπεραγορά για προσφορά...
φάντασµα. Όπως αναφέρει στην επώνυµη καταγγελία της, η
υπεραγορά Carrefour την µια µέρα διαφήµιζε προσφορά µε σετ
βαλίτσες και την άλλη ηµέρα που η αναγνώστρια πήγε να τις
αγοράσει της είπαν ότι δεν τις είχαν! Προβάλλουµε την καταγ-
γελία ως παράδειγµα προς µίµηση καταναλωτή που διεκδικεί
τα δικαιώµατά του: 

“Στο καινούριο έντυπο προσφορών της υπεραγοράς Carrefour
ηµεροµηνίας 29/07/09 µέχρι 08/08/09 έδειχνε ένα σετ 2 βαλί-
τσες τρόλει και τσάντα ταξιδίου σε διάφορους χρωµατισµούς
στην τιµή των 19,90 ευρώ.Στις 30/07/09 επισκέφθηκα την υπε-
ραγορά αλλά βαλίτσες δεν υπήρχαν ούτε για δείγµα.Ρώτησα
στο customers service και η απάντηση που πήρα ήταν ότι θα
φέρουν αλλά δεν ξέρουν πότε!!! ∆ιαµαρτυρήθηκα ότι οι προ-
σφορές χθες βγήκαν και δε γίνεται να µην έχουν αλλά να το

διαφηµίζουν.!!!!
Σας ευχαριστώ, Χριστίνα Λεωνίδου”

ÀÂÚ·ÁÔÚ¤˜: ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÈ˜ 
ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚ˘ÛÌ·!

Οι καταναλωτές της Λευκωσίας
έχουν κάθε καλό λόγο να προτιµούν
για τα ψώνια τους την υπεραγορά
«Αθηαινίτης» αφού είναι, σταθερά
και µε διαφορά συνεχώς αυξανόµε-
νη, η πιο φθηνή.

Η υπεραγορά «Αθηαινίτης» στην
Παλουριώτισα είναι κατά 15,1% φθη-
νότερη από την ακριβότερη «Alpha
Mega» στην Έγκωµη σε σύγκριση
τιµών 264 κοινών προϊόντων τα
οποία δηµοσιοποίησε σήµερα η
Υπηρεσία Ανταγωνισµού και προστα-
σίας των Καταναλωτών του
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας
και Τουρισµού, σύµφωνα µε το εβδο-
µαδιαίο παρατηρητήριο της 29ης
Ιουλίου.

Συγκεκριµένα, από τα αποτελέσµα-
τα προκύπτει ότι φθηνότερη υπερα-
γορά είναι αυτή του «Αθηαινίτη»
αφού το συνολικό καλάθι σε αυτήν
κοστίζει 673,17 ευρώ, µε δεύτερη
φθηνότερη την Υπεραγορά
«Ορφανίδης µε 717,80 ευρώ και
τρίτη το «Carrefour» µε 724,40
ευρώ. Μετά βρίσκουµε το «Μετρό»
µε 751,05 ευρώ, το «Debenhams» µε
660,06 ευρώ, το «Μετρό» µε 753,60
ευρώ και τέλος το πιο ακριβό
«Alpha Mega» µε 774,49 ευρώ.

Στις άλλες επαρχίες, όπου δεν λει-
τουργούν οι υπεραγορές
«Αθηαινίτης», εκτός από την ελεύ-
θερη περιοχή Αµµοχώστου, όπου
φθηνότερη είναι η υπεραγορά

«Κόκκινος», φθηνότερες παρουσιά-
ζονται οι υπεραγορές «Ορφανίδης»
και «Carrefour» στη Λεµεσό και
Λάρνακα και την «Παπαντωνίου»
στην Πάφο.

Ακατάλληλο

νερό πίνουν

στο Μάµµαρι

∞fi 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó 
Ù· Ù¤ÏË ÂÚÈ·ÁˆÁ‹˜

Τέρµα στο «χαράτσι», µε τη δραστική
µείωση των τελών περιαγωγής για κλή-
σεις, αποστολή µηνυµάτων και  χρήση
∆ιαδικτύου στο εξωτερικό. Οι νέοι
ευρωπαϊκοί κανόνες  για την περιαγω-
γή, που ισχύουν από την 1η Ιουλίου, µεί-
ωσαν τουλάχιστον κατά 60% το κόστος
χρήσης του κινητού τηλεφώνου στο
εξωτερικό.

Για πρώτη φορά η ΕΕ επέβαλε ανώτα-
τα όρια στις τιµές για τα γραπτά µηνύ-
µατα και τις υπηρεσίες δεδοµένων. Οι
κανόνες αυτοί µείωσαν επίσης τα ανώ-
τατα όρια των τιµών περιαγωγής που
ισχύουν σήµερα για τις τηλεφωνικές
κλήσεις.

Η αποστολή γραπτού  µηνύµατος από
το εξωτερικό εντός  της ΕΕ στοιχίζει
πλέον το πολύ 11 λεπτά (ή το ισοδύνα-
µο ποσό σε εθνικό νόµισµα), δηλαδή
λιγότερο από το µισό του προηγούµε-
νου µέσου όρου των 29 λεπτών (πολύ
περισσότερα από αυτά που πληρώνουν
οι αποστολείς γραπτών µηνυµάτων στη
χώρα τους). Η λήψη γραπτού µηνύµατος
σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ εξακο-
λουθεί να γίνεται δωρεάν.

Τέθηκαν επίσης ανώτατα όρια στις
τιµές χονδρικής, δηλαδή στις τιµές που
χρεώνουν µεταξύ τους οι εταιρείες

τηλεφωνίας για άλλες υπηρεσίες περια-
γωγής, όπως αποστολή ηλεκτρονικών
µηνυµάτων ή φωτογραφιών ή πλοήγηση
στο ∆ιαδίκτυο.

Το ανώτατο  όριο χονδρικής είναι 1
ευρώ για κάθε τηλεφόρτωση ενός
megabyte, έναντι της µέσης τιµής χον-
δρικής 1,68 ευρώ που ίσχυε προηγουµέ-
νως στην ΕΕ. Η ανώτατη τιµή µειώθηκε
σε 80 λεπτά το 2010 και σε 50 λεπτά το
2011. Σε όλες τις τιµές δεν περιλαµβά-
νεται ο ΦΠΑ.  

Μεγάλο αριθµό δειγµάτων από
διάφορες γεωτρήσεις στην περιοχή
Μάµµαρι αναµένει το Κρατικό
Χηµείο, προκειµένου να διενεργη-
θούν οι αναλύσεις και να διαπιστω-
θεί η έκταση του προβλήµατος µε
τον εντοπισµό αυξηµένων ποσοτή-
των του τοξικού χηµικού στοιχείου,
αρσενικό, στις πηγές που τροφοδο-
τούν µε νερό τα νοικοκυριά της κοι-
νότητας.

Η διευθύντρια του Κρατικού
Χηµείου, Στέλλα Μιχαηλίδου, δήλω-
σε ότι γίνονται αναλύσεις για να
διαπιστωθεί που οφείλεται το πρό-
βληµα και αν υπάρχει εστία µόλυν-
σης. Η κ. Μιχαηλίδου δεν απέκλεισε
το ενδεχόµενο να πρόκειται για
ρύπανση από την απόρριψη υγρών
αποβλήτων.

Είπε επίσης ότι οι προηγούµενες
αναλύσεις δεν κατέδειξαν οποιοδή-
ποτε πρόβληµα αρσενικού. Τώρα,
είπε, βρέθηκαν οκτώ µονάδες πάνω
από το επιτρεπτό όριο, που είναι
10%. 

Η διευθύντρια του Κρατικού
Χηµείου ανέφερε ακόµη ότι πρέπει
να διαπιστωθεί για πόσο καιρό οι
κάτοικοι της περιοχής κατανάλωναν
το ακατάλληλο νερό.

∆ιευκρίνισε επίσης ότι ο κίνδυνος
εξαρτάται από τη διάρκεια που είχε
η κατανάλωση του ακατάλληλου
νερού.

Μεγάλη επισκεψιµότητα σηµειώνει η
ιστοσελίδα της Ένωσης µας:
www.consumersunion.org.cy

Ενώ ιδιαίτερα δηµοφιλή φαίνεται να
είναι τα θέµατα που τίθενται σε ψηφο-
φορία. Σε διάστηµα 48 ωρών επισκέ-
φθηκαν την ιστοσελίδα 312 άτοµα από
τα οποία 308 συµµετείχαν στην ψηφο-
φορία και ψήφισαν “ναι” στο ερώτηµα:
“Έχετε συµµετάσχει στο Μποϊκοτάζ
στο ψωµί και στο γάλα;”

Συνολικά το 96.77% έδωσε θετική
απάντηση στο ερώτηµα, ενώ µόνο το
3.23% απάντησε “όχι”. 

æ‹ÊÈÛÂ Î·È ÂÛ‡ ÛÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜!


