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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ

 Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ διορίζεται μέλος 
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ (ECCG). 
(Παραθέτουμε παραπλεύρως τη σχετική 
επιστολή διορισμού που απέστειλε στην 
ΠΕΚΠΟΙΖΩ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Θεωρούμε ότι ο διορισμός αυτός είναι 
επιστέγασμα και αναγνώριση της προ-
σφοράς της οργάνωσής μας και τουσ 
ημαντικού έργου που επιτελεί προς 

όφελος των καταναλωτών. 
Το γεγονός ότι ο διορισμός συμπίπτει 
και με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων 
από την ίδρυση της ΠΕΚΠΟΙΖΩ,  
του προσδίδει και έναν ιδιαίτερο 

συμβολισμό.
Δική μας δέσμευση ότι και στην  

Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα 
Καταναλωτών θα προσφέρουμε 

το άπαν των δυνάμεών μας, αλλά 
και  για το συμφέρον των κυ-

πρίων καταναλωτών θα εξακο-
λουθήσουμε να εργαζόμαστε με  

πάθος και αμείωτο ζήλο...

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟΝ,
ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΘΟΣ

...και συνεχίζουμε...και συνεχίζουμε
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, 
συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια ευδόκιμης ζωής.
Τα πρώτα δέκα χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολα, αφού είχε 
να αντιμετωπίσει ένα σωρό εμπόδια που ξεκίνησαν ακόμα 
και από την αντίδραση του επίσημου κράτους που είχε ζη-

τήσει από την Έφορο Εταιρειών, μέσω του τότε Διευθυ-
ντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας των 
Καταναλωτών, όχι μόνο να μην εγγράψει την οργάνωση 
μας, αλλά ούτε καν το όνομα να μην εγκρίνει.
Ακολούθησαν παντός είδους διακρίσεις με προεξάρχου-
σα την παραβίαση ακόμα και του ευρωπαϊκού κεκτημέ-
νου που αφορά στην ισοτιμία και τη μη διάκριση. Η ση-
μαντικότερη διάκριση ήταν και εξακολουθεί να παραμένει 
αυτή που αφορά στην κατανομή της κρατικής χορηγίας.
Παράλληλα η απαξίωση και η αλαζονική συμπεριφορά, 
πέρα από το κράτος ακόμα και των ΜΜΕ, κράτησαν την 
Οργάνωση μας στην αφάνεια για τα πρώτα 4-5 χρόνια. 
Όμως η Οργάνωση μας έχοντας αρχές υγιείς και πίστη 
στην υπόθεση της, αδιαφόρησε και δεν δείλιασε μπρο-
στά σε όλα τα εμπόδια.
Αργά αλλά σταθερά, έχοντας ως βασικό αντικείμενο την 
προστασία των κυπρίων καταναλωτών και την προ-
ώθηση των νόμιμων συμφερόντων τους, μέσα από την 
πρωτοποριακή δράση της με έρευνες και συγκρίσεις τι-
μών, με το πρώτο και μοναδικό στην ιστορίας της Κύ-
πρου μποϊκοτάζ και έχοντας σαν πυξίδα προόδου την 
σύγκριση μόνο με τον εαυτό της και τους σκοπούς της 
κατάφερε να καταξιωθεί στη συνείδηση και την εκτίμηση 
τόσο των Κυπρίων Καταναλωτών όσο και των ΜΜΕ και 
να κερδίσει την αναγνώρισή τους.
Από πλευράς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντι-
μετώπιση μας δεν ήταν και πολύ καλύτερη, αφού δεν μας 
έδωσε την προσήκουσα αναγνώριση και εκτίμηση. Ήταν 
όμως και σ’ αυτή την περίπτωση ζήτημα χρόνου. Εμείς, 
με τη σωστή και εμπνευσμένη  στρατηγική μας και 
τις προσεγγίσεις αρχών μας σε κάθε θέμα και με πολ-
λή υπομονή, οδηγήσαμε την αναγνώριση μας σε δρόμο 
χωρίς επιστροφή. 
Έτσι φέτος, σαν να είναι επιβράβευση για τα δεκάχρονα 
μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερο-
μηνίας 14 Ιουλίου 2013, διόρισε τον Πρόεδρο μας για 
πρώτη φορά ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής 
Ομάδας Καταναλωτών.
Σίγουρα δεχτήκαμε αυτή την αναγνώριση με πολλή χαρά 
και ικανοποίηση. Δεν το θεωρούμε όμως παρά μόνο ένα 
σταθμό και ένα εφαλτήριο για καλύτερη προώθηση των 
συμφερόντων των Κυπρίων Καταναλωτών και στο επί-
πεδο της Ε.Ε. Η δουλειά μας συνεχίζεται πάντα με την 
ίδια ταπεινοφροσύνη και με τους ίδιους πάντα στόχους: 
το αντικείμενο μας εδώ στην κυπριακή καθημερινότητα, 
δεν είναι άλλο από την προστασία των συμφερόντων 
των Κυπρίων Καταναλωτών και η βελτίωση της Ποιότη-
τας Ζωής τους. 
Κι έτσι, με φάρο αυτές τις αρχές, συνεχίζουμε...     
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 Πρόβλημα με τρόφιμα; ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικίνδυνες χημικές ουσίες 
σε σχολικά είδη 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, επιθυμεί να ενημερώσει το κατα-
ναλωτικό κοινό και ιδιαίτερα τους γονείς ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την 
αγορά των σχολικών ειδών για τα παιδιά τους. 
Πολλά σχολικά προϊόντα, μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τα 
παιδιά. 
Σχολικά είδη από πλαστικό μπορεί να περιέχουν «φθαλικές ενώσεις», ουσίες που χαρακτη-
ρίζονται ως πολύ τοξικές για την αναπαραγωγή και «κάδμιο», το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
καρκινογόνο. Σχολικά δερμάτινα είδη ρουχισμού ή υπόδησης μπορεί να περιέχουν «εξασθε-
νές χρώμιο» ή «Φουμαρικό Διμεθύλιο» (DMF), ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ευαισθητο-
ποιητικές και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Σε κάποια προϊόντα όπως 
οι κόλες (γόμες) τύπου «superglue», οι μαρκαδόροι, τα διορθωτικά υγρά (τύπου μπλάνκο) 
και τα χρωματιστά μελάνια ή μπογιές έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να περιέχονται οργανικοί 
διαλύτες όπως είναι το «βενζόλιο», το «χλωροφόρμιο» ή το «τολουόλιο», ουσίες που χαρα-
κτηρίζονται ως πολύ τοξικές και καρκινογόνες για τον άνθρωπο. 
Επίσης, κάποια σχολικά είδη μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και να ταξι-
νομούνται ως επικίνδυνα (π.χ. εύφλεκτα, ερεθιστικά, επιβλαβή κ.λπ.).  Αυτά θα πρέπει να 
διαθέτουν την απαιτούμενη σήμανση επικινδυνότητας στην ελληνική γλώσσα. 
Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας δεν πρέπει να κυκλο-
φορούν στην αγορά.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται ενδεικτικά ορισμένα μη συμμορφούμενα προϊόντα, τα 
οποία  έχουν εντοπιστεί στην Κυπριακή ή γενικότερα στην Κοινοτική Αγορά και έχουν κα-
ταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην 
τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παιδικοί μαρκαδόροι επωνυμίας «Zeeman» με barcode 8711197184474 και Batch: 
352685. 

Σακίδιο πλάτης με επωνυμία «Dicota» με  κωδικό N15188P. 

Παιδική κασετίνα επωνυμίας «Stylex – Toppoint» με κωδικούς  47309 και  47310. 

Παιδικό σετ με χρωματιστά μολύβια επωνυμίας «XL Farbstifte - SES Creative» με κωδικούς 
EAN-Code 8 710341 και  002213. 

Κόλλες «Super Glue» εντοπίστηκαν  στην αγορά της Κύπρου και περιέχουν Χλωροφόρμιο. 

Μεταλλική πένα (στυλό) επωνυμίας «Kuku-Malu» με κωδικό BH-206. 

Μεταλλικό μηχανικό μολύβι με κωδικό 408490061012. 

Τετράδιο Notebook επωνυμίας «Best» με κωδικούς  04011005, 04010966 (μπλε), 04011006 
(πράσινο) και barcodes: 5204159110053, 5204159109668 (μπλε) και 5204159110060 
(πράσινο). 

Αθλητικό παπούτσι  επωνυμίας «West Coast» με κωδικό 70602-009767. 

Αθλητικό παπούτσι  επωνυμίας «Hongshu»

Παιδικά παπούτσια επωνυμίας «SDS» με κωδικούς 8096-BL και Barcode:1317002613. 

Αναλυτικός κατάλογος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και 
στην ιστοσελίδα του Συστήματος RAPEX στις παρακάτω διευθύνσεις:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/118AD12F2121B412C2257AE900352DB8?O
penDocument

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/
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Πόσες και πόσες φορές ακούσαμε αυτή τη φράση 
που ήμασταν μικροί, αλλά πώς την αντιλαμβανόμαστε 
τώρα που είμαστε πλέον ενήλικες;
Από μικροί διδασκόμαστε από τα πιο κοντινά μας άτο-
μα, τους γονείς μας, πώς να πλένουμε τα δόντια μας, 
τα χέρια μας, όταν τελειώνουμε το φαγητό να βάζουμε 
το πιάτο στο νεροχύτη και γενικά τρόπους καλής συ-
μπεριφοράς και καθαριότητας. Πόσοι όμως από εμάς 
μετά την ενηλικίωση, τηρούμε τους κανόνες υγιεινής 
και καθαριότητας;
Είναι αδιανόητο να βλέπω μορφωμένα άτομα να μην 
πλένουν τα χέρια τους μετά τη χρήση τουαλέτας. Είναι 
απαράδεχτο σε εστιατόρια οι μάγειρες να μην τηρούν 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και οι Υγειονομι-
κές Υπηρεσίες να παραβλέπουν στοιχειώδεις ενδείξεις 
παραβατικότητας. Ή μπορεί και η απουσία συχνών 
επιθεωρήσεων να μην κρατά μια επιχείρηση στα επί-
πεδα που πρέπει.
Υποτίθεται ακολουθούμε πιστοποιήσεις και Ευρωπα-
ϊκά πρότυπα αλλά πάλι φαίνεται ότι πολλοί νομίζουν 
ότι μπορούν να ‘ξεγελάσουν’ τον κόσμο. Το μόνο που 
όμως επιτυγχάνουν είναι να ξεγελούν τον εαυτό τους.
Στην Ευρωπαϊκή Κύπρο του 2013, πολλά πράγματα, 
καταστάσεις και υποθέσεις δεν είναι καθόλου εξευρω-
παϊσμένες.
Γνωστές αλυσίδες καταστημάτων με εκτεθειμένα προ-
ϊόντα βρώσης και να κάθονται μύγες πάνω σ’ αυτά. 
Εστιάτορες να σερβίρουν ληγμένα κρέατα με ακάθαρ-
τες κουζίνες.
Η λέξη κρίση και μνημόνιο δίνουν την αφορμή σε κά-
ποιους να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. 
Χαμηλώνουν επίπεδα και αναιρούν αρχές και πρότυ-
πα για να βγάλουν κέρδος… και περισσότερο κέρδος!
Η λέξη συνείδηση εξαλείφεται και σιγά-σιγά καταργεί-
ται από το λεξιλόγιο και τη ζωή μας.

Η φράση ‘Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά’ έχει τη 
βαθιά έννοια της νοοτροπίας, του πολιτισμού και του 
σεβασμού προς τον εαυτό σου και τους συνανθρώ-
πους σου.
Οι κοινόχρηστοι χώροι των πόλεων και χωριών μας 
συνήθως είναι γεμάτοι από απορρίμματα και δυσοσμί-
ες για τις οποίες τις περισσότερες φορές ευθυνόμαστε 
εμείς.
Η δική μας αδιαφορία και κατάργηση αρχών και θε-
σμών μας οδηγεί στην εξαθλίωση και μιζέρια.
Η φράση αυτή δεν είναι απλά μια φράση αλλά τρόπος 
ζωής και ένδειξη πολιτισμού. 
Δεν φτάνει που τα πράγματα είναι δύσκολα και θα δυ-
σκολέψουν ακόμη περισσότερο, υπάρχει λόγος να τα 
κάνουμε απελπιστικά δύσκολα;
Είναι ανάγκη και καθήκον μας, να μην συμβιβαζόμα-
στε και να μην αποδεχόμαστε καταστάσεις οι οποίες 
εξυπηρετούν το προσωπικό όφελος και όχι το κοινό 
καλό.
Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται αυτοί που πράττουν 
μόνο για το δικό τους συμφέρον, είναι ότι μια μέρα θα 
γυρίσει εναντίον τους, και όχι μόνο θα καταστρέψει 
τους γύρω του, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό.
Θα πάψουν να είναι οι άρχοντες, αλλά θα καταλήξουν 
και αυτοί μίζεροι και τιποτένιοι.
Γι’ αυτό αν ψάξουμε βαθιά μέσα μας και κάθε μέρα 
αφιερώσουμε έστω πέντε λεπτά από την πολυάσχο-
λη ζωή μας για αυτοκριτική, ίσως καταφέρουμε να ζή-
σουμε σε μια πιο αρμονικά πλασμένη γη, καθαρή από 
σκουπίδια και ακαθαρσίες που μολύνουν το περιβάλ-
λον, το σώμα και τη ψυχή μας…

Χριστίνα Βωνιάτη-Tomblin
Μέλος συμβουλίου ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά

Η οικονομική κρίση επηρεάζει όλους τους τομείς συμπε-
ριλαμβανομένου και του φαγητού που τρώμε αφού ο πε-
ρισσότερος κόσμος έχει περιορίσει τις εξόδους για φαγητό 
και έχει επιστρέψει στη συνήθεια του σπιτικού φαγητού. 
Θα έλεγε κανείς ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να 
«βρούμε το δρόμο» προς τη 
μεσογειακή διατροφή αλλά 
φαίνεται να συμβαίνει το 
αντίθετο αφού πολλοί έχουν 
αυξήσει τις επισκέψεις τους 
στα ταχυφαγεία. Μάλιστα, 
σύμφωνα με έρευνες, όσο 
πιο ψηλά είναι τα εισοδή-
ματα μιας οικογένειας, τόσο 
πιο υγιεινή ήταν η διατροφή 
τους. Αυτό ίσως να οφείλε-
ται και στο γεγονός ότι τα 
φρέσκα λαχανικά και φρού-
τα αλλά και το ελαιόλαδο 
είναι σχετικά ακριβά προϊ-
όντα. Πως μπορούμε όμως 
να τρώμε και οικονομικά 
αλλά και υγιεινά;
1. Προγραμματίστε από 
πριν τι θα φάτε μέσα στην 
εβδομάδα! Πρέπει οι πο-
σότητες τροφίμων που 
αγοράζουμε να μην είναι 
περισσότερες από αυτές 
που θα χρειαστούμε αφού 
στο τέλος ένα μεγάλο μέρος 
των φρέσκων προϊόντων 
καταλήγει στα σκουπίδια 
αφού έχει χαλάσει.
2. Ετοιμάστε σνακ από το σπίτι. Εύκολες λύσεις είναι να 
φτιάξετε ένα σάντουιτς με διάφορες γεμίσεις όπως τόνο, 
σιταροπούλα, τυρί, λαχανικά, γαλοπούλα, φέτα, χαλούμι, 
αναρή, μέλι, μαρμελάδα.
3. Περιορίστε το κόκκινο κρέας σε δύο φορές την εβδομά-
δα, γεγονός που θα μειώσει αρκετά τον προϋπολογισμό 
σας.
4. Αγοράζεται προϊόντα τα οποία παράγονται στην Κύπρο 
αφού θα είναι και ποιο οικονομικά ειδικά τα φρούτα και τα 
λαχανικά.
5. Προσπαθήστε να εντάξετε στην διατροφή σας τα 

όσπρια. Μία πάρα πολύ οικονομική λύση αλλά και υγιεινή 
που μας προσφέρει βιταμίνες αλλά και πρωτεΐνες. Μάλι-
στα, τα όσπρια μπορούν να αντικαταστήσουν το κρέας 
που είναι και πιο ακριβό . Για να πάρετε την ίδια ποιότητα 
πρωτεΐνης με το κρέας, καλό είναι να τα συνδυάζετε με 

υδατάνθρακες όπως φακές με ρύζι ή φασόλια με μία φέτα 
ψωμί. Τα όσπρια αποτελούν ένα πλήρες γεύμα, είναι ντό-
πια και φθηνά και σε συνδυασμό με τους υδατάνθρακες 
δίνουν υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη
6. Ανακυκλώστε το φαγητό σας όταν περισσέψει. Μπορεί-
τε ακόμα και να το συμπληρώσετε με κάτι άλλο και να το 
σερβίρετε την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα αν σας έχει 
μείνει κοτόπουλο, μπορείτε να βράσετε λίγο ρύζι και να το 
σερβίρετε με μία ωραία σαλάτα.

Νάταλυ Κυριακίδου, 
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Οικονομική κρίση
και διατροφή

Επιστολή της ΠΕΚΠΟΙΖΩ προς τον πρό-
εδρο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πό-
ρων για τους «Περί Προστασίας και Δι-
αχείρισης των Υδάτων Νόμους». 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και 
σε σχέση και με τη συνεδρία της Επι-
τροπής σας στις 12/09/2013 στην οποία 
συμμετείχαμε, θα θέλαμε να σας απο-
στείλουμε πιο κάτω της απόψεις της 
Οργάνωσης μας.
Δεν πέρασαν δύο χρόνια από τότε που 
η τιμή του νερού στους καταναλωτές 
είχε διπλασιαστεί και σε μερικές περι-
πτώσεις, λαμβανομένου υπόψη και του 
σταθερού τέλους (πάγιου) και τριπλα-
σιαστεί. Η επιβολή των αυξήσεων αυ-
τών δικαιολογήθηκε  για την αποπλη-
ρωμή των οικονομικών οφειλών των 
ΣΥΛ και των τοπικών αρχών προς το 
κράτος (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) 
και στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκής φιλο-
σοφίας για την «πλήρη ανάκτηση του 
κόστους».
Τώρα με τις νέες τροποποιήσεις που 
έχετε μπροστά σας, επιχειρείται για 
άλλη μια φορά η επιβολή νέων δυσβά-
στακτων αυξήσεων στους καταναλωτές 
με το ίδιο πρόσχημα.
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών 
δεν εκπροσωπεί καταναλωτές ηλίθιους 
και δεν πιστεύει στα παραμύθια, αλλά 
είναι πιπισμένη ότι οι νέες αυξήσεις θα 
επιβληθούν υπό μορφή έμμεσης φορο-
λογίας για να πάρει το κράτος, με άδικο 
τρόπο, και άλλα χρήματα από τους εξα-
ντλημένους καταναλωτές για να καλύ-
ψει αυτά που άλλοι έφαγαν ή/και κατα-
σπατάλησαν.
Η φράση «πλήρης ανάκτηση του κό-
στους» ηχεί όμορφα. Για πιο όμως 
κόστος μιλούμε; Για κόστος υπολογι-
σμένο από αυτούς που οι ίδιοι το πα-
ράγουν και οι ίδιοι παρουσιάζουν με 
πλήρη υποκειμενισμό και χωρίς καμιά 
διαφάνεια;
Και αυτό το «πάγιο τέλος», πού πάει και 
γιατί πρέπει οι καταναλωτές να το πλη-
ρώνουν; Για να χρηματοδοτούν όποια 
τυχόν αδιαφανή κακοδιαχείριση και 
για τη συντήρηση των όποιων παρα-
φουσκωμένων μισθών, ωφελημάτων 
και επιδομάτων, ξένα προς τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των πολιτών;
Πέρα από αυτά, και σύμφωνα με πλη-
θώρα παραπόνων που παίρνουμε, 
αυτό το πρόστιμο «υπερημερίας» που 
επιβάλλεται χωρίς κατανόηση, ακόμα 
και σε συνταξιούχους ή σε άνεργους 
ακόμα και για μια μέρα καθυστέρηση 
πληρωμής και για ένα ευρώ, είναι αυτό 
δίκαιο;
Για τους πιο πάνω λόγους αλλά και 
λόγω της φτώχειας και μιζέριας που το 
κράτος μας, μας κληροδότησε και της 
εξαντλητικής οικονομικής κατάστασης, 
εμείς διαφωνούμε με όποιες αυξήσεις 
στους οικιακούς καταναλωτές. 
Ακόμα περισσότερο αν, παρ’ ελπίδα 
θα αποφασίσετε για αυξήσεις, εμείς 
διαφωνούμε με τις θέσεις που ακού-
στηκαν από διάφορες επαγγελματικές 
εμπορικές, εργοδοτικές Οργανώσεις 
και επιχειρήσεις για εξαιρέσεις ή/και 
ελαφρύνσεις, γιατί, όπως συνήθως γί-
νεται, όσα αφαιρεθούν από άλλους θα 
κληθούν οι καταναλωτές πάλιν να τα 
πληρώσουν.    

ΠΕΚΠΟΙΖΩ

Προστασία
και διαχείριση 
των υδάτων
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    Η στήλη “Κατάγγειλέ τους!” αποτελεί βήμα έκφρασης για τους αναγνώστες, αλλά και ευρύτερα 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 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 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 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 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! 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!Μην τους επιτρέψεις ποτέ να επαναπαυθούν στην σκέψη ότι μπορούν να σε ξεγελάσουν χωρίς συνέπειες... Κατάγγειλέ τους!

Σοβαρή καταγγελία που οδηγεί στο συμπέρασμα πως η Δι-
οικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου με τις αποφάσεις 
της “κόβει” τα όνειρα των νέων και “ράβει” το μέλλον τους 
στον τοίχο!

Η καταγγελία μας ήρθε από Ελλαδίτισσα φοιτήτρια και την πα-
ραθέτουμε αυτούσια: 
Ονομάζομαι Παναγιώτα Σαλδάρη του Βασιλείου και διαμένω στην 
Ελλάδα. Από το 2010 ξεκίνησε η φοίτησή μου στο Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου στο προπτυχιακό μάθημα του “Ελληνικού Πο-
λιτισμού”.  Τα μαθήματα είναι εξ αποστάσεως και προκειμένου να 
περάσεις την θεματική ενότητα που έχεις επιλέξει οφείλεις να στέλ-
νεις γραπτές εργασίες και να παρίστασαι στις τελικές εξετάσεις που 
πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε διδακτικής χρονιάς. Όταν ξεκίνη-
σα τις σπουδές το κόστος των “διαχειριστικών εξόδων” ανέρχονταν 
στο ποσό των 350€ ανά θεματική ενότητα με δικαίωμα συμμετοχής 
σε επαναλήπτικές εξετάσεις -σε περίπτωση αποτυχίας- συνολικά 2 
φορές. Συγκεκριμένα η 1η επαναληπτική εξέταση πραγματοποιείται 
στο τρέχον έτος μετά από περίπου 2 εβδομάδες των αρχικών εξε-
τάσεων -χωρίς επιπλέον κόστος- ενώ η 2η επαναληπτική γραπτή 
εξέταση -σε περίπτωση επιπλέον αποτυχίας- πραγματοποιείται το 
επόμενο έτος κατά την οριζόμενη ημερομηνία εξετάσεων του σχετι-
κού μαθήματος με καταβολη του μισού ποσού του κόστους της Θε-
ματικής Ενότητας. 
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου το έτος 2013 δεχθήκαμε μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων έναν καταιγισμό ενημερώσεων για αλλα-
γές στις οποίες πρόκειται να προβεί το πανεπιστήμιο.
Αρχικά (1) μας ζητήθηκε να επιλέξουμε Θεματικές Ενότητες της 
Επόμενης Διδακτικής Χρονιάς και να προβούμε σε πληρωμή αυτών 
(με δόσεις) ΠΡΟΤΟΥ δώσουμε τις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων 
του τρέχοντος έτους άρα και να γνωρίζουμε αν θα περάσουμε το 
μάθημα. Μετά από πολλές ενστάσεις και παράπονα διευθετήθηκε το 
θέμα και δόθηκε μια λογική προθεσμία επιλογής και εξόφλησης των 
μαθημάτων του επόμενου έτους. 
(2) Μια επιπλέον αλλαγή αφορούσε την αύξηση - ουσιαστικά τον 
διπλασιασμό- των “διαχειριστικών εξόδων”  για κάθε Θεματική Ενό-
τητα. Το κόστος ανέρχονταν σε 350€ και ζητήθηκε να πληρώσουμε 
700€ ανά θεματική ενότητα. Σημειώνεται πως στην τιμή των “διαχει-
ριστικών εξόδων” δεν περιλαμβάνεται κάποιο έντυπο υλικό.  Μετά 
από αναστάτωση και παρέμβαση του σωματείου των φοιτητών το 
κόστος παρέμεινε στα 350€/Θ.Ε. για τους υφιστάμενους φοιτητές 
ενώ για τους νεοεισερχόμενους ανέρχεται ήδη στα 700€/ Θ.Ε.
(3) Τέλος θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη αλλαγή 
πάνω στην οποία θέλω να υποβάλω το Παράπονο/Καταγγελία και 
αφορά την κατάργηση των επαναληπτικών εξετάσεων. Ενημερωθή-
καμε με γραπτό μήνυμα στις 24/05/2013 ότι η Διοικούσα Επιτροπή 
κατά την 34η Συνεδρία της αποφάσισε την κατάργηση των επαναλη-
πτικών εξετάσεων ως ακολούθως: 
•         Οι επαναληπτικές εξετάσεις καταργούνται για όλους τους 
υφιστάμενους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών από το ακα-
δημαϊκό έτος 2015-2016.
•         Οι επαναληπτικές εξετάσεις καταργούνται για όλους τους 
νεοεισερχόμενους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών από το 
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.  
Με την κατάργηση αυτή οι σπουδές μετατρέπονται σε πραγματικό 
εφιάλτη καθώς η πιθανότητα να μην περάσει κάποιος φοιτητής το 
μάθημα με την πρώτη προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Σημειώνε-
ται πως η πλειονότητα των φοιτητών είναι εργαζόμενοι και μάλιστα 
με περικομένες -κατά πολύ- αποδοχές, καθώς και άτομα που έχουν 
χάσει τη δουλειά τους και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέ-
χουσες οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσο είναι 
νόμιμο η διοικούσα επιτροπή του ΑΠΚΥ να αλλάζει -για ευνόητους 
λόγους- τους όρους της φοίτησης του πανεπιστημίου αυτού και σε τι 
ενέργειες θα πρέπει να προβώ τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι δυ-
σαρεστημένοι φοιτητές προκειμένου να μην εφαρμοστεί η ανωτέρω 
οδηγία. 
Παρακαλώ ΘΕΡΜΑ όπως με ενημερώσετε για τι θα πρέπει να κά-
νουμε και που να απευθυνθούμε σε περίπτωση που δεν είσαστε 
αρμόδιοι για το ανωτέρω ζήτημα. Οποιαδήποτε πληροφορία θα μας 
φανεί πολύτιμη οπότε και σας εκλιπαρώ για απάντηση στο συγκεκρι-
μένο ηλεκτρονικό μήνυμα.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Με τιμή, 
Παναγιώτα Σαλδάρη 

φοιτήτρια πτυχιακού προγράμματος Σπουδών
στον Ελληνικό Πολιτισμό

Σοβαρή καταγγελία που οδηγεί στο συμπέραραραρασμα πως η Δι-

ΚΟΒΕΙ ΚΑΙ ΡΑΒΕΙΚΟΒΕΙ ΚΑΙ ΡΑΒΕΙ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΥΠΡΟΥ;ΚΥΠΡΟΥ;

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ PESTO
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επιθυμούν να πληροφορήσουν τους καταναλωτές 
ότι έχουν λάβει σχετική γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή της Ολλανδίας, μέσω του Συστήματος 
Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) σύμφωνα με την οποία στο 
πιο κάτω τρόφιμο, έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις, ανιχνεύθηκαν ίχνη ξηρών καρπών (κάσιους 
(cashewnut)) χωρίς αυτό να αναγράφεται στη συσκευασία του:  

Ονομασία:    Pesto 
Εμπορική Επωνυμία :  TerraSana Pesto Traditionale 
Βάρος:    180 gr. 
Αριθμός παρτίδας:   Όλες οι παρτίδες ανεξαρτήτως ημερομηνίας ανάλωσης 
Χώρα προέλευσης:   Ιταλία 

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά τις εταιρείες που 
διακινούν το πιο πάνω τρόφιμο, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση του από την αγορά και 
διόρθωση της σήμανσης.  
Επειδή όμως είναι δυνατό κάποια ποσότητα του συγκεκριμένου  προϊόντος, να βρίσκεται ήδη στην 
κατοχή καταναλωτών οι οποίοι παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση τέτοιων ξηρών 
καρπών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωση του και να το επιστρέψουν στα ση-
μεία από τα οποία τα αγόρασαν. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει το καταναλωτικό κοινό, ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες 
έλαβαν πληροφορίες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για διακίνηση σε 7 μικρά καταστήματα πώλησης 
εξειδικευμένων τροφίμων από Βουλγαρία, γιαούρτι το οποίο προέρχεται από μη εγκεκριμένη εγκατάστα-
ση της Βουλγαρίας.  Το συγκεκριμένο τρόφιμο διακινήθηκε στην Κυπριακή αγορά στις 27/08/2013 υπό την 
ονομασία                                                     και με ημερομηνία λήξης 12.10.2013, όπως φαίνεται και στις 
πιο κάτω  φωτογραφίες.  Σημειώνεται ότι δεν φέρει σήμανση στην Ελληνική γλώσσα. 
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν δεσμεύσει 458 τεμάχια από την συνολική ποσότητα των 1260 τεμαχίων 
που διακινήθηκαν στην Κύπρο.  Επειδή ως φαίνεται κάποια ποσότητα δυνατό να βρίσκεται στην κατοχή 
των καταναλωτών και μέχρι να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, αυτοί καλούνται όπως αποφύγουν την 
χρήση του συγκεκριμένου πιο πάνω τροφίμου. 
Οι Υγειονομικές και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με σκοπό την ολοκλήρωση της διερεύνησης 
της υπόθεσης. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
προέρχεται από μη εγκεκριμένη εγκατάσταση

ΠΟΙΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟ
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Θέλω να καταγγείλω πως 
η υπεραγορά «ΣΤΕΛΙΟΣ» 
στα Λειβάδια (επίσκεψή μου 
27/8/13) παραπλανεί τους 
καταναλωτές, για χταπόδι 
μάρκας EMMAFOODS, και με 
τις καρτέλες προσφοράς στα 
ράφια άλλα και στο διαφημι-
στικό «Τεύχος 02/24».
Η μεγάλη καρτέλα της προ-
σφοράς (εικόνα 1), πάνω από 
το προϊόν στο ράφι αναγράφει 
μόνο το μεικτό βάρος (1kg) 
και όχι και το καθαρό που 
είναι 640gr όπως φαίνεται και 
στη συσκευασία του προϊό-

ντος (εικόνα 2).
Παρόμοια παραπλάνηση 
γίνεται και με «Royale μεγάλο 
χωριάτικο ψωμί φέτες» στου 
οποίου την συσκευασία γρα-
φεί ξεκάθαρα 970gr (εικόνα 
3) ενώ η καρτέλα στο ράφι 
γράφει 1kg. Αντιλαμβάνομαι 
ότι η διαφορά είναι μικρή αλλά 
είναι πιο έντιμο να γράφει η 
καρτέλα το σωστό βάρος.
Παρακαλώ να γίνουν συστά-
σεις προς την εν λόγω υπερα-
γορά, όπως αναγράφεται και 
το μεικτό και το καθαρό βάρος 
στην καρτέλα προσφοράς 

ή όπως μη αναγράφεται 
καθόλου, έτσι ώστε να 
παραπέμπεται ο κατανα-
λωτής στη συσκευασία 
του προϊόντος.
Μια άλλη ακόμα πιο 
σοβαρή παραπλάνηση 

Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ

Ανεξάρτητα από το μέγεθος, η απάτη δεν 
παύει από του να είναι απάτη... Όπως δεν 

υπάρχει «ολίγον έγγυος» και «πολύ έγγυος»...
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είναι ότι η εικόνα που φαίνεται 
στο Τεύχος Προσφορών που 
δείχνει συσκευασία με 6 χτα-
πόδια με το ΣΩΣΤΟ glazing 
(εικόνα 4), ενώ…
…αυτό που στη πραγματικό-
τητα αγοράζει ο καταναλω-
τής είναι τέσσερα κομμάτια 
πάγου που το χταπόδι με 
δυσκολία φαίνεται μέσα (εικό-
να 5).
Παραθέτω επίσης φωτογρα-
φία που δείχνει ότι η υπερα-
γορά αναγράφει μόνο ένα 
βάρος στις καρτέλες και σε 
πληθώρα άλλων προϊόντων 
(εικόνα 6).
Με αυτή την καταγγελία δεν 
θέλουμε να είμαστε ανταγω-
νιστικοί αλλά να συμβάλουμε 
κι εμείς στη σοβαρή προσπά-
θεια της υπηρεσίας σας να 
γίνουν πιο έντιμοι οι έμποροι.

Με εκτίμηση,  Γιώργος Διονάς
Αντιπρόεδρος

Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών
και Ποιότητας Ζωής

1 kg - 3.79 ευρώ 
(διαφημιστικό)

Βάρος 1 kg
Στραγγιστο 
βάρος 640 g

Πραγματικό 
βάρος 203 g

Οι παρά κάτω πληροφορίες παρέχονται καλοπροαί-
ρετα προς το Υπουργείο συμβάλλοντας και μείς στο 
δύσκολο έργο του και καμιά σκόπιμη αντιπαράθεση 
υπάρχει με τους εμπόρους, προμηθευτές ή βιομη-
χάνους.
Μου καταγγέλθηκε από καταναλωτή ότι η υπεραγο-
ρά ΑΛΦΑΜΕΓΑ στη Λάρνακα πωλεί κατεψυγμένα 
φρούτα ΚΕΡΑΣΙΑ και ΜΥΡΤΙΔΙΑ κ.ά. (εικόνα 1), τα 
οποία στη σή-
μανση δεν έχουν 
κανένα τόπο ή 
χώρα προέλευ-
σης.
Το πακέτο της 
SALMONA δεν 
γράφει πού 
παράγεται ή πού 
συσκευάζεται, 
παρά μόνο έχει 
επάνω ένα κυ-

πριακό αριθμό τηλεφώνου (εικόνα 2)
Το πακέτο της EMA FOODS παρομοίως δεν γράφει 
πού παράγεται ή πού συσκευάζεται, παρά μόνο έχει 
επάνω διεύθυνση και τηλέφωνα στην βιομ. Αραδίπ-
που (εικόνα 3).
(Υπάρχουν ολόκληρες οι αρχικές φωτογραφίες – 
εδώ μόνο τμήματα τους για οικονομία χώρου).
Παρακαλώ το σχετικό τμήμα να ερευνήσει καθηκό

ντως την καταγγελία και να λάβει τα ανάλογα μέτρα 
ώστε αυτή η παρανομία να παταχθεί.

Με εκτίμηση,  Γιώργος Διονάς
Αντιπρόεδρος

Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών
και Ποιότητας Ζωής
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ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ... (διαβιβάστηκε στο υπουργείο Εμπορίου)



Γράφαμε και στο περασμένο τεύχος της εφημερίδας μας υπό τον τίτλο «Κι ας είναι 
κρίση...» για τις απαράδεχτες υπερχρεώσεις. Επειδή η καταγγελία εκείνη αφορού-
σε παραλιακό εστιατόρια επισημαίναμε πως τέτοιες ενέργειες επηρεάζουν αρνητι-
κά τον τουρισμό μας. Γράφαμε συγκεκριμένα το εξής σχόλιο:
«Ακόμη μια καταγγελία που στρέφεται κατά εστιατορίου. Αυτή δεν αφορά μεν 
την τιμή αυτή καθεαυτή αλλά επίσης θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια 
ζημιά στην εικόνα της Κύπρου ως τουριστικός προορισμός. Και οι επιπτώσεις 
είναι ακόμη μεγαλύτερες λαμβανομένου υπόψιν του ότι η Κύπρος έχει ενα-
ποθέσει τεράστιες προσδοκίες στον τουρισμό για να ανακάμψει η οικονομία 
της...»

Ως λεζάντα δε στις φωτογραφίες των αποδείξεων γράφαμε: «Δείτε και... θαυμά-
στε τιμές στην Κύπρο της κρίσης, του μνημονίου, της Τρόικας. Στην Κύπρο 
της ανέχειας - πλέον - και τον πακέτων της αλληλεγγύης προς χιλιάδες συναν-
θρώπους. Ουδέν περαιτέρω σχόλιο χρειάζεται.»

Πρόσφατα ήρθε κοντά μας μια καταγγελία, πάλι για υπερχρεώση υπηρεσίας τέτοια 
μάλιστα που βγάζει μάτι. Μια κυρία κάλσεσε στο σπίτι της κάποιον για να της απο-
βουλώσει τον νεροχύτη που είχε βουλώσει. Η ίδια ισχυρίζεται ότι η όλη διαδικασία 
κράτησε λιγότερο από 15 λεπτά.  Μάλιστα το αφεντικό δεν λέρωσε καν τα χέρια 
του παρά μόνο έδωσε οδηγίες στον πακιστανό βοηθό του ο οποίος ξεβούλωσε τον 
νεροχύτη. Η δουλειά δε (αυτό φαίνεται και από την απόδειξη) διεκπαιρεώθηκε από 
υπηρεσία για «καθαρισμό και απολύμανση σκυβάλων». Και βέβαια δεν χρειάστη-
καν εξαρτήματα ή οποιαδήποτε περίπλοκη διαδικασία. Για την υπηρε-
σία αυτή, λοιπόν, των 15 λεπτών (ή και λιγότερο) η κυρία 
κλήθηκε και πλήρωσε (παρά τη διαμαρτυρία της) το 
όχι ευκαταφρόνητο ποσό των 80 (ογδόντα παρακαλώ) 
ευρώ! Και φυσικά ούτε καν να διανοηθείτε ότι τα... μισά 
τα πήρε ο πακιστανός βοηθός, ο οποίος έκανε τη δου-
λειά.
Βέβαια ο εν λόγω κύριος θα μπορούσε κάλλιστα να πει 
«τόσα χρεώνω, αν θέλετε...» Και θα έχει δίκαιο. Από την 
άλλη όμως και εμείς οι καταναλωτές (ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ) μπορούμε να του απα-
ντήσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο: «ναι κύριε ΔΕΝ θέλου-
με»! Και να αναζητήσουμε τις υπηρεσίες κάποιου που μπο-
ρεί να προσφέρει τις υπηρεσίες που ζητούμε και ποιοτικά 
αλλά και χωρίς να μας κλέβει. Διότι όπως και να το κάνουμε, 
ναι, η χρεώση 80 ευρώ για 15 λεπτά δουλειά (και μάλιστα όχι 
υπηρεσία από χειρουργό) αλλά για το ξεβούλωμα του νεροχύ-
τη, είναι απαράδεκτη υπερχρέωση για να μη χτησιμοποιήσου-
με άλλο όρο.
Υπό άλλες συνθήκες και άλλα δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι «το κακό 
αυτή τη φορά παράγινε...» Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Διότι το κακό παράγινε 
μεν αλλά δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο. Η αλήθεια είναι πως το κακό έχει πα-
ραγίνει προ πολλού. Σε όλους τους τομείς και σε όλες τις υπηρεσίες.
Κάποιοι δυστυχώς δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πως στην εποχή της κρίσης αυτοί 
που θα επιβιώσουν επαγγελματικά είναι εκείνοι που προσφέρουν ποιοτικές υπη-
ρεσίες σε λογικές, προσιτές τιμές. Οι υπόλοιποι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Από 
εμάς τους καταναλωτές εξαρτάται να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε πλέον 
διατεθειμένοι να κάνουμε τα κορόιδα. Κι αν σε εποχές παχέων αγελάδων κάναμε τα 
στραβά μάτια για κάποια πράγματα τώρα πλέον πρέπει να είμαστε αμείληκτοι. Και 
να αντιστρέψουμε τους όρους: Αντί να μας λέει ο κάθε επιτήδειος «τόσα χρεώνω αν 

θέλεις...», να λέμε εμείς «τόσα εόμαι διατεθειμένος να πληρώσω, αν θέλεις...»!
Μια παλιά ρήση λέει «εγιώ στραώννω τζιαι πουλώ, εσύ άμπλεπε τζιαι γόραζε»! 
Λοιπόν όσο περισσότερο «αμπλέπουμε» προτού αγοράσουμε τόσο λιγότερο θα 
μας «στραώνουν»...
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    Η στήλη “Κατάγγειλέ τους!” αποτελεί βήμα έκφρασης για τους αναγνώστες, αλλά και ευρύτερα 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 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 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 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 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! 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!Μην τους επιτρέψεις ποτέ να επαναπαυθούν στην σκέψη ότι μπορούν να σε ξεγελάσουν χωρίς συνέπειες... Κατάγγειλέ τους!
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ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ...

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ - Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
Τελικά - το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό 
- την τελική επιλογή την έχει ο ίδιος ο κατα-
ναλωτής. Και με τις επιλογές του μπορεί να 
στείλει ξεκάθαρα μηνύματα και να επιβρα-
βεύσει από τη μια αυτούς που το αξίζουν και 

να τιμωρήσει, από την άλλη, αυτούς που 
πρέπει. Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν μπαίνουν 
όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Και αν εμείς οι κα-
ταναλωτές ξεχωρίσουμε ποιοι μας κλέβουν 
και ποιοι μας σέβονται, τότε θα κάνουμε τη 

διαφορά. Και θα είμαστε και εμείς 
οι ίδιοι κερδισμένοι, καθώς και η 
αγορά στο σύνολό της. Οι απο-
δείξεις που παραθέτουμε και στις 
οποίες φαίνονται ξεκάθαρα οι τιμές 
χρέωσης διαφόρων μαγαζιών είναι 
ενδεικτικές. Ιδιαίτερες επεξηγήσεις 
δεν χρειάζονται . Εκτός ίσως να 
επισημάνουμε ότι οι πολύ λογικές 
τιμές που φαίνονται στην απόδει-
ξη στα δεξιά, δεν είναι από κάποια 
ταβέρνα δεύτερης διαλογής, αλλά 
αντιθέτως. Πρόκειται για την ψα-
ροταβέρνα «ΤΟ ΚΑΝΑΛΛΙ» που 
δεσπόζει του πανέμορφου λιμανιού 
στον Πωμό. Η θέα και το περιβάλ-
λον του εστιατορίου δικαιολογούν 
από μόνα τους τη χρέωση που φαί-
νεται στην απόδειξη χωρίς καν να 
έχεις παραγγείλει οτιδήποτε, πόσο 
μάλλον να έχουν φάει φρέσκο ψάρι 
τέσσερα άτομα! Η φιλικότητα και η 
εξυπηρέτηση δε σε συνδυασμό και 
με την ποιότητα του φαγητού είναι 
το «κερασάκι στην τούρτα»  και το 
επιστέγασμα της επιλογής...
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Τα χημικά όπλα απασχολούν ιδιαίτερα τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό και 
αυτό λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη 
γειτονική Συρία και τη χρήση όπλων μαζικής κα-
ταστροφής σε βάρος του άμαχου πληθυσμού της. 
Τι είναι όμως τα χημικά όπλα και με ποιο τρόπο 
ρυθμίζεται η χρήση τους;

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να περιγράψου-
με τα χημικά όπλα ως ορισμένες 
τοξικές χημικές ουσίες οι οποίες 
όταν χρησιμοποιηθούν ενάντια σε 
ζωντανούς οργανισμούς μπορεί να 
προκαλέσουν άμεσα σημαντικές 
βλάβες, ακόμη και τον θάνατο. Συ-
νήθως πρόκειται για χημικές ουσί-
ες που με την απελευθέρωσή τους 
μετατρέπονται σε αέρια με ιδιαίτερα 
βλαπτικές ιδιότητες τα οποία επηρε-
άζουν συγκεκριμένα μέρη ή λειτουρ-
γίες του σώματος. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων ουσιών είναι 
το υδροκυάνιο που δηλητηριάζει το 
αίμα, το φωσγένιο που επηρεάζει το 
αναπνευστικό σύστημα προκαλώ-
ντας ασφυξία, το σαρίν που επηρε-
άζει το νευρικό σύστημα (νευροτοξι-
κή ουσία) κ.ά.
Ειδικά το Σαρίν τα τελευταία χρόνια έχει, επανειλημ-
μένα, χρησιμοποιηθεί ως όπλο μαζικής καταστροφής 
αφού θεωρείται ως ο ισχυρότερος νευροτοξικός πα-
ράγοντας που παρασκευάστηκε ποτέ. Ευρεία χρήση 
του έγινε σε επιθέσεις σε κουρδικούς στόχους στο 
Βόρειο Ιράκ το 1988 προκαλώντας τον θάνατο σε 
πέραν των 5,000 άμαχου πληθυσμού. Χρησιμοποι-
ήθηκε, επίσης, σε δύο επιθέσεις τρομοκρατών στην 
Ιαπωνία, με τελευταία την επίθεση στο Μετρό του 
Τόκυο το 1995 σκοτώνοντας 13 άτομα, ενώ αναφέ-
ρεται ως το χημικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε τον 
περασμένο Αύγουστο στη Συρία κατά τη διάρκεια του 
εμφυλίου πολέμου με εκατοντάδες θύματα.

Διεθνής Σύμβαση

Η μεγάλη τοξικότητα και δραστικότητα των χημικών 
αυτών ουσιών οδήγησε τη διεθνή κοινότητα σε με-

θοδευμένες προσπάθειες για περιορισμό τους. Έτσι, 
στο πλαίσιο μια παγκόσμιας προσπάθειας για την 
εξάλειψη της παραγωγής, χρήσης και εξάπλωσης 
των χημικών όπλων, ετοιμάστηκε το κείμενο Διε-
θνούς Σύμβασης που δημιουργεί την υποδομή και 
θέτει κανόνες που θα αποτρέπουν τη διάδοση των 
συγκεκριμένων όπλων μαζικής καταστροφής.  
Το κείμενο της «Σύμβασης για την Απαγόρευση της 
Ανάπτυξης, της Παραγωγής, της Αποθήκευσης και 

της Χρήσης των Χημικών 
Όπλων και την Καταστροφή 
τους», ετοιμάσθηκε το 1992 
και τέθηκε επίσημα σε ισχύ το 
1997 με την έναρξη της λει-
τουργίας του Οργανισμού για 
την Απαγόρευση των Χημι-
κών Όπλων (ΟΑΧΟ) με έδρα 
τη Χάγη. Ο συγκεκριμένος 
Οργανισμός, μέσα από τις 
διαδικασίες που καθορίζονται 
στη Σύμβαση, διενεργεί ελέγ-
χους που αποσκοπούν στον 
εντοπισμό όχι μόνο ποσοτή-
των χημικών όπλων αλλά και 
εγκαταστάσεων παρασκευής 
«πρόδρομων ουσιών», δη-
λαδή χημικών ουσιών που 
με ειδική επεξεργασία μπο-

ρούν εύκολα να μετατραπούν σε χημικά όπλα.  
Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου (189 χώρες) 
είναι Μέρη της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα 
και με την προσχώρησή τους αποδέχονται 
όλες τις διαδικασίες ελέγχου που αυτή προ-
βλέπει.  Μόνο πέντε χώρες, η Συρία, η Αί-
γυπτος, η Βόρειος Κορέα, το Νότιο Σου-
δάν και η Αγκόλα, δεν έχουν υπογράψει 
και κυρώσει τη Σύμβαση ενώ το Ισραήλ 
και η Μιανμάρ την υπέγραψαν αλλά 
δεν την έχουν κυρώσει.  
Η Κύπρος, όπως και τα άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προ-
χωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης για τα Χημι-
κά Όπλα με την ετοιμασία του αναγκαίου κυρωτικού 
νόμου και η αρμόδια αρχή (Υπουργείο Εξωτερικών) 
με τη στήριξη άλλων υπηρεσιών και τμημάτων εκ-
πληρεί όλες τις τυπικές υποχρεώσεις της Κύπρου 

προς τον ΟΑΧΟ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
ΟΑΧΟ είναι ιδιαίτερα ενεργός και καταβάλλει πολλές 
προσπάθειες για να ελέγξει αποτελεσματικά όλες τις 
«ύποπτες χημικές ουσίες» και τις διεργασίες παρα-
γωγής τους. Ας ελπίσουμε ότι οι προσπάθειες αυτές 
όχι μόνο θα ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον αλλά θα 
καταφέρουν να ελέγξουν και τις δραστηριότητες στο 
έδαφος των χωρών εκείνων που δεν έχουν ακόμη κυ-
ρώσει τη Σύμβαση. Αυτό για το καλό της ανθρωπότη-
τας και της ειρήνης. 

Ποια είναι τα χημικά όπλα
και πώς ρυθμίζονται

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, 
Χημικός μηχανικός, μέλος Επιτροπής 
Ασφάλειας και Υγείας του ΕΤΕΚ
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ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΣΜΑΤΑ

ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΣΜΑΤΑΥπό τον γενικό τίτλο: ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΣΜΑΤΑ και με όλη τη 
συμβολικότητα που κουβαλά η ορολογία, ο πρόεδρος της 
Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών Λουκάς Αριστοδήμου αναρτά 
κατά καιρους σειρά από σκέψεις, ιδέες, παρεμβάσεις στα κοινά, οι 
οποίες, από τη μια, αντανακλούν και την οργή και την αγανάκτηση 
του κάθε υγιώς σκεπτόμενου καταναλωτή/πολίτη και από την άλλη, 
αποτελούν ερεθίσματα αφύπνισης σε μια αν και άγρια ταπεινωμένη 
και καταπατημένη, ταυτόχρονα υπνώττουσα δυστυχώς κοινωνία. 
παραθέτουμε μερικές από τις παρεμβάσεις αυτές του προέδρου της 
ΠΕΚΠΟΙΖΩ με την ελπίδα να βάλουμε και ως εφημερίδα το δικό 
μας λιθαράκι σε αυτήν την προσπάθεια αφύπνισης. 
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Άδειες Κυκλοφορίας
Οι Θέσεις της Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ
με αφορμή την τροποποίηση 
της σχετικής νομοθρσίας 

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής έχει την άποψη ότι η πρόσφατη τροποποίηση την νομοθεσίας που αφορά στις άδειες κυκλοφορίας έγινε για ακόμα μια 
φορά πάνω στην ίδια λανθασμένη φιλοσοφία και μόνο για να αποδώσει στο κράτος έσοδα από ακόμα μια άδικη φορολόγηση.
Εμείς διαφωνούμε ριζικά ως προς τη φιλοσοφία του συστήματος όχι μόνο γιατί είναι φορομπηχτικό και άδικο για τους καταναλωτές αλλά και γιατί συνιστά ανισότητα και διάκριση 
σε βάρος πολλών συμπολιτών μας. Πέρα δε από αυτό παράγει γραφειοκρατία και πρόσθετο κόστος στα δημόσια οικονομικά του κράτους.
Η ιδέα που βρίσκεται στη βάση των περισσοτέρων (σχεδόν όλων) των συστημάτων σε άλλες χώρες, είναι η αναλογική συνεισφορά από μέρους των πολιτών-χρηστών στη συ-
ντήρηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου και ως εκ τούτου βασίζεται και επιβάλλεται μέσω της ανάλογης κατανάλωσης καυσίμων

Ένα άλλο μειονέκτημα του συστήματος είναι, όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες περιπτώσεις στην 
Κύπρο, είναι ότι προάγει τη διαπελατειακή σχέση και τη διαπλοκή των εξουσιών του κράτους αφού, 
όπως έγινε και πρόσφατα αρχίζουν τα αιτήματα για εξαιρέσεις ή/και ελαφρύνσεις από διάφορες επαγ-
γελματικές και άλλες ομάδες και συμφέροντα, που πάντα σχεδόν ικανοποιούνται προς ζημιά των 
απλών καταναλωτών που δεν μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στα κόμματα.
Στο τέλος οι απλοί καταναλωτές πληρώνουν διπλά και άμεσα αυξημένα μάλιστα λόγω των ελαφρύνσε-
ων αλλά και έμμεσα αφού οι επαγγελματίες θα επιβαρύνουν τις χρεώσεις τους έτσι και αλλιώς, μεταφέ-
ροντας στο κόστος στις υπηρεσίες που δίνουν προς τους καταναλωτές κα στις επιχειρήσεις.
Στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος συμφωνούμε με την αρχή για ενθάρρυνση αγοράς λιγό-
τερο ρυπογόνων οχημάτων, αλλά αυτό να γίνεται μόνο πάνω στην επιβολή της φορολογίας κατά την 
εισαγωγή και όχι και πάνω στις άδειες κυκλοφορίας.
Τέλος η Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ διαφωνεί κατακόρυφα με τη έκτακτη φορολογία των 12-22 και 32 ευρώ, γιατί 
αυτή θα επιβαρύνει και πολλούς που έχουν εγκλωβιστεί με μεγάλης ιπποδύναμης αυτοκίνητα, πολλοί 
από τους οποίους είναι συνταξιούχοι. Σ’ αυτούς το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα για αλλαγή αυτο-
κινήτου.
Ζητούμε λοιπόν αναθεώρηση εκ βάθρων του όλου συστήματος και αντικατάσταση του με ένα πολύ 
απλό βασισμένο στην άμεση χρέωση πάνω στην κατανάλωση καυσίμων. Με αυτό τον τρόπο θα εξοι-
κονομηθούν και θέσεις και χρήματα από το δημόσιο.

Κλιμάκιο του ΔΣ της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλω-
τών και ποιότητας Ζωής αποτελούμενο από τον Πρό-
εδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, την Ταμία και 
ένα μέλος συναντήθηκε σήμερα 25 Ιουνίου 2013 με τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν τα πιο κάτω θέ-
ματα:
1. Ανασκόπηση των σχέσεων της Οργάνωσης με το Υπουρ-
γείο με σκοπό την περεταίρω βελτίωση τους
2. Τη δικαιότερη, στη βάση της αρχής της ισότιμης μεταχείρι-
σης και της μη διάκρισης, κατανομής της κρατικής χορηγίας
3. Το παράλογο και άδικο για τους καταναλωτές σύστημα 
καθορισμού των τιμών των καυσίμων που ευνοεί μόνο τις 
εταιρείες εισαγωγής και πώλησης τους και η άμεση και σε 
καθημερινή βάση ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές 
στα πρατήρια
4. Οι τιμές του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και 
κατά συνέπεια των γαλακτοκομικών προϊόντων και το 
πλαφόν που, με τον τρόπο που επιβλήθηκε, αποδεί-
χτηκε ως μπούμερανγκ για τους καταναλωτές με την 
εξαφάνιση των χαμηλών τιμών  
5. Η διαμόρφωση σωστού και δίκαιου ανταγωνιστι-
κού πλαισίου για τη διεξαγωγή του λιανικού εμπο-
ρίου και η λειτουργία γνήσιων Λιανικών Αγορών
6. Η ποιοτική τροποποίηση μιας σειράς νόμων που 
έχουν σχέση με την προστασία των καταναλωτών 
καθώς και τη βελτίωση της εφαρμογής τους για να 
γίνουν πιο αποτελεσματικοί.
Επιθυμούμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση ότι ο Γε-
νικός Διευθυντής Στέλιος Χειμώνα αφιέρωσε τον απα-
ραίτητο χρόνο και έδειξε την αναγκαία διάθεση με αποτέ-
λεσμα να διεξαχθεί μια ανοιχτή και δημιουργική ανταλλαγή 
απόψεων με θετικότητα και αντικειμενικότητα.

Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίηση μας ότι ο κ. Χειμώνας 
έδωσε οδηγίες στους υπηρεσιακούς, οι οποίοι έλαβαν μέρος 
στη συνάντηση, να μελετήσουν τις εισηγήσεις μας και να 
συνεργαστούν μαζί μας για την πρακτική ολοκλήρωση τους, 
με στόχο την εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερό-
ντων των καταναλωτών και για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής τους που, όπως ο ίδιος ανάφερε, είναι 
κοινός σκοπός μας.
«Σε συνέχεια της συνάντησης με τον ΓΔ του 
Υπουργείου το ΔΣ της Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., ύστε-
ρα από πρόσκληση του, είχε συνάντηση και 
με τον Υπουργό Γιώργο Λακκοτρύπη και 
υπηρεσιακούς της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού 
και Προστασίας καταναλωτών. Η συνάντηση 
διεξήχθη σε πολύ καλό και δημιουργικό κλί-
μα και η συζήτηση αφορούσε τα ίδια θέματα 
που συζητήθηκαν και με τον ΓΔ με έμφαση 

στις πολιτικές του Υπουργείου σε θέματα νομοθεσιών και 
τροποποιήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της προστασίας των καταναλωτών. Επίσης ο Πρόεδρος της 
Π.Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., προσκάλεσε τον υπουργό να χαιρετίσει την 
εκδήλωση για τα δεκάχρονα της, που προγραμματίζεται να 
γίνει μέσα στον Νοέμβριο. Ο υπουργός αποδέχτηκε με ευχα-
ρίστηση την πρόσκληση»     
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Το Δ.Σ. της ΠΕΚΠΟΙΖΩ 
στο υπουργείο Εμπορίου
Το Δ.Σ. της ΠΕΚΠΟΙΖΩ Το Δ.Σ. της ΠΕΚΠΟΙΖΩ 
στο υπουργείο Εμπορίουστο υπουργείο Εμπορίου

ΚΡΙΣΗ;
ΠΟΙΑ ΚΡΙΣΗ;
ΚΑΙ ΑΥΤΗ
ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; 

Είναι να τρίβεις τα μάτια σου να ξε-
βουλώνεις τ’ αυτιά σου και να τινά-
ζεις το κεφάλι διαπορώντας… Βλέπω 
καλά; Ακούω καλά; Καταλαβαίνω 
σωστά; Υπάρχει οικονομική κρίση; 
Ακολουθεί και αυτή την άδικη πολιτι-
κή της διάκρισης; Εξαιρεί κάποιους; 
Τους επίλεκτους ευνοημένους, πολ-
λοί από τους οποίους ένοχοι ή/και 
συνένοχοι;  

Ε, φαίνεται πως είτε οι πολλοί εμείς 
ζούμε μιαν «πλάνη» ή κάποιοι άλλοι 
δεν καταλάβουν από κρίση ούτε τους 
άγγιξε… Τι θα λέγατε αν κάποιος  
σας έλεγε πως αγόρασε ένα κουτα-
βάκι προς €700; Και τι θα λέγατε αν 
κάποιος άλλος σας παραπονιόταν 
ότι αγόρασε κινητό τηλέφωνο προς 
€1200; Και μάλιστα εξαπατήθηκε, 
κατά την κρίση του, γιατί ούτε καν 
δεν είναι σε θέση να το λειτουργή-
σει; Συμβαίνουν και αυτά φίλοι μου. 
Άλλοι δεν έχουν να φάνε και κάποιοι 
άλλα «προβλήματα» έχουν… οι δύ-
στυχοι. 

Απευθύνονται δε σε μας, μια εθελο-
ντική Οργάνωση, και έχουν και απαι-
τήσεις να σπαταλήσουμε τον χρόνο 
και την ενέργεια μας για να τους λύ-

σουμε τέτοια «προβλή-
ματα».  

Είμαι εγώ υπερβολι-
κός να διαπορώ και 
να εξίσταμαι; Τι λέτε 

εσείς;

Εποικοδομητικές συναντήσειςΕποικοδομητικές συναντήσεις
με Λακκοτρύπη - Χειμώναμε Λακκοτρύπη - Χειμώνα
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