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∆¤ÏÔ˜ ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹
Î·ÎÔÔ›ËÛË ·È‰ÈÒÓ ÛÂÏ. 2

¡¤· Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÛÂÏ. 3
ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡

∞˘ÍËÌ¤ÓÔ˜ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ
2009
ÛÂÏ. 4

Εδώ και τώρα
Ανεξάρτητη Ενιαία
Αρχή Υδάτων
Αδήρητη ανάγκη αποτελεί για την
Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής η δηµιουργία
Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Υδάτων, µε
στόχο την ριζική επιτέλους αντιµετώπιση
του υδατικού προβλήµατος κατά τρόπο
υπεύθυνο, ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό. Το κράτος θα πρέπει να αναθέσει σ’ αυτή την Αρχή τον πλήρη συντονισµό για τη χάραξη µιας µακρόχρονης και
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την επισκόπηση των υπόγειων και των επιφανειακών αποθεµάτων νερού, για την επιστηµονική σχεδίαση και εφαρµογή µεθόδων
αύξησης τους και για την ορθολογιστική
διαχείριση τους σε ενιαία βάση.

ÛÂÏ. 3

¶·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰ÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
¢ÂÓ ¤Ï·‚Â Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ù· Î¿ÙÔÙÚ· Ù˘ÊÏÔ‡ ÛËÌÂ›Ô˘ ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ
ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÌÔÚ›Ô˘

ªÂ›ˆÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË
ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ

ÛÂÏ. 5

ÛÂÏ. 6

ª¿ıÂÙÂ ÁÈ· Ù· ∂ÈÎ›Ó‰˘Ó·
ÚÔ˚fiÓÙ·!
ÛÂÏ. 7
Ταχυδροµικό τέλος πληρωµένο - Αρ.
άδειας 391. Κλειστό έντυπο Αρ. αδείας 273

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις
19 Μαρτίου 2009 αιτιολογηµένες γνώµες
στην Κύπρο, στο Λουξεµβούργο, στην
Πολωνία και στο Ηνωµένο Βασίλειο διότι
παρέλειψαν να µεταφέρουν εγκαίρως
στο εσωτερικό τους δίκαιο την υφιστάµενη ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε
τον µετεξοπλισµό µε κάτοπτρα τυφλού
σηµείου. Τα τέσσερα κράτη µέλη έχουν
στη διάθεσή τους δύο µήνες να λάβουν
µέτρα εάν θέλουν να αποφύγουν την
παραποµπή τους στο ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Κύπρος, το Λουξεµβούργο, η
Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν
ενηµέρωσαν την Επιτροπή για τη µεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας

της ΕΕ για τον µετεξοπλισµό µε κάτοπτρα των ταξινοµηµένων στην Κοινότητα
βαρέων φορτηγών οχηµάτων. Όλα τα
κράτη µέλη ήταν υποχρεωµένα να το
πράξουν το αργότερο έως τις 6
Αυγούστου 2008.
Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να
επιβάλουν στα φορτηγά µεικτού βάρους
άνω των 3,5 τόνων, τα οποία δεν είναι
ακόµη εξοπλισµένα στην πλευρά του
συνοδηγού µε ευρυγώνια κάτοπτρα και
κάτοπτρα άµεσης εγγύτητας, να µετεξοπλισθούν µε τέτοια κάτοπτρα προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκονται κυρίως ποδηλάτες και µοτοσικλετιστές. Η χρήση
τέτοιων κατόπτρων θα βοηθήσει τους

™Â ÈÛ¯‡ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘
∫·ÚÙ¤Ï ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÁÎ·˙ÈÔ‡;
Σε άµεση εφαρµογή τέθηκε στις 30
Μαρτίου νέο διάταγµα του Υπουργού
Εµπορείου για την τιµή πώλησης του
υγραερίου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.80 ευρώ.
Ο Υπουργός Εµπορίου Αντώνης
Πασχαλίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο
έχει στοιχεία που δικαιολογούν το διάταγµα και αφήνουν περιθώρια κέρδους
για όλους.
Σύµφωνα µε τον κ. Πασχαλίδη το
Υπουργείο έχει δώσει στοιχεία στην
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού

(ΕΠΑ) για διερεύνηση του ενδεχοµένου
ύπαρξης καρτέλ στη διανοµή γκαζιού.
Η Παγκύπρια Ενωση Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής αναµένει ότι ο
Υπουργός θα αποφάσίσει να εκδώσει
κάποια στιγµή παρόµοιο διάταγµα και
για τις τιµές των καυσίµων.

οδηγούς φορτηγών να τους βλέπουν
όταν στρίβουν.
Η αιτιολογηµένη γνώµη αποτελεί το
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί
παραβάσει βάσει του άρθρου 226 της
συνθήκης ΕΚ.

Καλό Πάσχα!

H Παγκύπρια Ένωση
Καταναλωτών και Ποιότητας
Ζωής εύχεται σε όλους Καλό
Πάσχα και το µήνυµα της
Ανάστασης να αγγίξει την
καρδιά του κάθε ανθρώπου.
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∆¤ÏÔ˜ ÛÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ Î·ÎÔÔ›ËÛË ·È‰ÈÒÓ
∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË
∆ύο προτάσεις σχετικές µε νέους κανόνες που θα
ενδυναµώσουν την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και της σεξουαλικής κακοποίησης και
εκµετάλλευσης παιδιών, καθώς και της πορνογραφίας, υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά από
εισήγηση του αρµόδιου Αντιπρόεδρου για θέµατα
δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, Ζακ Μπαρό.
Οι νέες προτάσεις εγγυώνται την ευθυγράµµιση µε
τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρέχουν καλύτερη συνδροµή στα θύµατα και προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις για τους δράστες σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών και εµπορίας ανθρώπων.

°›ÓÂ ª¤ÏÔ˜
Όσοι επιθυµούν να γίνουν µέλη της Παγκύπριας Ένωσης
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, µπορούν να συµπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση και να την αποστείλουν στα γραφεία της Ένωσης, Τ.Θ. 16033, 2085 Στρόβολος Λευκωσία.
Τα πεδία µε αστερίσκο (*) είναι αναγκαία
Ονοµατεπώνυµο:(*)………………………………………………..
Ηµ. Γεν:……………………………………………………………..
Α.Τ.: (*).....………………………………………………………….
∆ιεύθυνση: (*)………………………………………….……..........
……………………………………………………………….……....

°ÂÁÔÓfiÙ· Î·È ·ÚÈıÌÔ›

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

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, συνολικά 1.225 εκατ. άνθρωποι πέφτουν θύµατα εµπορίας ανθρώπων διασυνοριακής µορφής ή µέσα στην
ίδια τους τη χώρα. Τα περισσότερα θύµατα εµπορίας
ανθρώπων γίνονται αντικείµενα εκµετάλλευσης για
πορνεία (43%) ή εργασία (32%). Όσον αφορά την
αγοραία σεξουαλική εκµετάλλευση, η συντριπτική
πλειονότητα των θυµάτων (98%) είναι γυναίκες και
κορίτσια. Από τα διαθέσιµα στοιχεία µπορεί να υπολογιστεί ότι τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων που
εισέρχονται στην ΕΕ ή διακινούνται εντός της ΕΕ
κάθε χρόνο φθάνουν τις µερικές εκατοντάδες χιλιάδες.
Από µελέτες απορρέει ότι σηµαντική µειονότητα
παιδιών στην Ευρώπη, µεταξύ 10% και 20% σύµφωνα µε έγκυρους υπολογισµούς, πέφτουν θύµατα
ασέλγειας κατά την παιδική τους ηλικία.
Το 2008 αποκαλύφθηκαν πάνω από 1000 επί πληρωµή και περίπου 500 δωρεάν ιστότοποι µε παιδοπορνογραφικό υλικό, εκ των οποίων το 71% στις
ΗΠΑ.
Υπολογίζεται επίσης ότι το 20% περίπου των δραστών σεξουαλικών αδικηµάτων κατά µέσον όρο (µε
µεγάλες διαφορές ως προς το χαρακτηριστικό προφίλ των δραστών) υποτροπιάζουν µετά την καταδίκη
τους.

Κωδ: (*)………………………………………………………………

√È Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
Οι δύο προτάσεις για αποφάσεις-πλαίσιο αναµένεται ότι θα αναγκάσουν τις χώρες της ΕΕ να αναλάβει δράση στα τρία µέτωπα, της δίωξης των δραστών, της προστασίας των θυµάτων και της πρόληψης των αδικηµάτων.
Η πρόταση για την καταπολέµηση της σεξουαλικής
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης
παιδιών καθιστά ευκολότερη την τιµωρία εκείνων
που κακοποιούν παιδιά, παρέχοντας τη δυνατότητα
ποινικών κυρώσεων για νέες µορφές κακοποίησης
όπως το γνωστό µε την αγγλική έκφραση 'grooming'
- η προσέγγιση παιδιών µέσω του ∆ιαδικτύου και η

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

∂º∏ª∂ƒπ¢∞

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

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

Περίπου 10% - 20% των παιδιών στην
Ευρώπη πέφτουν θύµατα ασέλγειας κατά
την παιδική τους ηλικία

Τηλ. Εργασίας:……………………………………………………..

διάπραξη ασέλγειας σε βάρος τους –θέαση παιδοπορνογραφικού υλικού χωρίς τηλεφόρτωση αρχείων
ή ο εξαναγκασµός παιδιών σε σεξουαλικές στάσεις
µπροστά σε δικτυακές κάµερες. Οι "σεξοτουρίστες",
που ταξιδεύουν στην αλλοδαπή µε σκοπό την κακοποίηση παιδιών, θα αντιµετωπίζουν διώξεις κατά την
επιστροφή τους. Τα θύµατα παιδικής ηλικίας θα µπορούν να προσέρχονται ως µάρτυρες χωρίς να είναι
υποχρεωµένα να αντικρίσουν τον δράστη στο δικαστήριο, ώστε να προστατεύονται από περαιτέρω
ηθικά τραύµατα, και θα τυγχάνουν δωρεάν υπηρεσιών δικηγόρου.
Η πρόταση για την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων, εξασφαλίζει ότι οι δράστες προσάγονται
στη δικαιοσύνη ακόµα και αν τα εγκλήµατά τους διαπράττονται στην αλλοδαπή. Θα δώσει τη δυνατότητα στην αστυνοµία να παγιδεύει τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και να κάνει χρήση άλλων παρόµοιων
µέσων για να καταπολεµά το οργανωµένο έγκληµα.
Στα θύµατα θα παρέχεται στέγη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, και αν είναι αναγκαίο και αστυνοµική προστασία, ώστε να συνέρχονται από τη δοκιµασία τους και να µη φοβούνται να προσέλθουν ως
µάρτυρες κατά των δραστών.
Τα θύµατα θα προστατεύονται από περαιτέρω
ηθικά τραύµατα κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών τα οποία προκύπτουν, για παράδειγµα, από
πιεστικές ερωτήσεις σχετικές µε τις εµπειρίες τους
από την καταναγκαστική σεξουαλική εκµετάλλευσή
τους. Τα θύµατα θα τυγχάνουν δωρεάν νοµικής βοήθειας καθ?όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, συµπεριλαµβανόµενης και της βοήθειας για την απαίτηση
χρηµατικής αποζηµίωσης.

Επάγγελµα: .………………………………………………………

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

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

http:/www.consumersunion.org.cy

Φορητό: (*)……………………………………………………….....

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 αποστέλλονται ταχυδροµικά µε την αίτηση.
** Συµπεριλαµβάνει σύζυγο και παιδιά µέχρι 25 ετών αν είναι
φοιτητές ή στρατιώτες.
Η συνδροµή µπορεί να πληρώνεται και µε έµβασµα στους
ακόλουθους λογαριασµούς:
Λαϊκή Τράπεζα: 017 - 21- 016521
ΣΠΕ Στροβόλου: 10033-40-13308-7

¶ƒ√µ§∏ª∞ ª∂ ∆ƒ√ºπª∞;

ÕÌÂÛË ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·
Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας µε
αφορµή τα πρόσφατα περιστατικά ανεύρεση ξένου σώµατος
σε τρόφιµα επιθυµούν να πληροφορήσουν το καταναλωτικό
κοινό ότι για σκοπούς καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης σε περιπτώσεις παραπόνων για ακατάλληλα τρόφιµα,
αυτοί µπορούν να απευθύνονται στους Υπεύθυνους
Υγειονοµικούς Επιθεωρητές των Επαρχιών στα ακόλουθα
τηλέφωνα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 22467951 - 22467927
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99527451
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 25305006 - 25305296
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99839818
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 24304297
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99630716
ΠΑΦΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 26804445 - 26804449
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99632347
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 23812166 - 23812167
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: 99654731
Επιπρόσθετα οι καταναλωτές µπορούν να απευθύνονται και
στην Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής:
Τηλέφωνα 22313111 και 99499987 (εκτός ωρών εργασίας)
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∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ À‰¿ÙˆÓ
ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÈ˙ÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡
Κάθε χρόνο η 22η µέρα του Μάρτη, γιορτάζεται ως η
Παγκόσµια Ηµέρα Νερού, του πολυτιµότερου αγαθού
στη φύση.
Το νερό, είναι γνωστό πως χαρακτηρίζεται ως άοσµο,
άχρωµο και άγευστο. Μόνο που στην Κύπρο ούτε
άοσµο είναι, γιατί όζει συµφερόντων, ούτε άχρωµο γιατί
έχει την πολυχρωµία της πολιτικής, ούτε άγευστο γιατί
έχει την πολύ πικρή γεύση που συνεχώς δίνει σε όλους
εµάς τους καταναλωτές.
Το υδατικό, όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, είναι ένα
τεράστιο και κρίσιµο πρόβληµα το οποίο επηρεάζει ποικιλοτρόπως την καθηµερινή ζωή του κύπριου καταναλωτή από την εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας.
Όλες οι προσπάθειες που έγιναν για την επίλυση του,
έχουν απολήξει σε πλήρη αποτυχία, γιατί ακολουθήθηκε
µια συµφεροντολογική µυωπική πολιτική και γιατί έχουν
πλεονάσει η προχειρότητα, η ανευθυνότητα και ο ερασιτεχνισµός.
Αυτοί, στους οποίους ανατέθηκε η ευθύνη της διαχείρισης των νερών µας, κατά εγκληµατικό τρόπο, κατ’ εξακολούθηση ταλανίζουν τον καταναλωτή και θέτουν την
υγεία του σε κινδύνους, αρνούµενοι πεισµατικά, για
τόσα πολλά χρόνια, να εφαρµόσουν µια ολοκληρωµένη
στρατηγική για αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Για σχεδόν µισό αιώνα δεν έγινε δυνατό να πειστούν να
υιοθετήσουν τη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου,
κοινά αποδεχτού σχεδίου διαχείρισης των υδάτινων
πόρων ως µέρος του εθνικού πλούτου της Κύπρου.
Μετέτρεψαν έτσι, ένα κατ’ εξοχή τεχνικό θέµα σε πολιτικό και στη συνέχεια και σε ταξικό.
Γιατί, τι άλλο από ταξικό είναι ένα θέµα, που διαχωρίζει
τους πολίτες-καταναλωτές σε έχοντες και µη έχοντες,
σε κάποιους που το πληρώνουν ακριβά και τους περικόπτεται και σε άλλους που, ενώ το φτηνοπληρώνουν,
έχουν στη διάθεση τους όσο θέλουν.
Σε κάποιους που τους δίνεται µε εύνοια και τους µετατρέπει από εκατοµµυριούχους σε δισεκατοµµυριούχους
και σε άλλους που, όπως πρόσφατα είπαν και κάποιοι
αρµόδιοι στη Βουλή, χρειάζονται παραδειγµατικά πρόστιµα για να µη το σπαταλούν. Νοµίζω πως ο κάθε ένας
καταλαβαίνει τι λέµε και δεν χρειάζονται περισσότερες
εξηγήσεις.
Για δεκαετίες ολόκληρες προτιµήθηκαν και συνεχίζουν
να προτιµούνται οι πρόχειρες και εύκολες λύσεις της
στιγµής. Λύσεις που διαρκούν συνήθως τόσο όσο διαρκεί µια κρίση λειψυδρίας και µετά ξανά από την αρχή
στην επόµενη κρίση.
Πρώτη σε προτίµηση λύση, αν είναι λύση, αυτή της
περικοπής της παροχής στους καταναλωτές που και
κόστος τους φορτώνει και τη ζωή τους πιο δύσκολη την
κάνει.
Το επώδυνο αποτέλεσµα αυτής της νοοτροπίας ο
κύπριος καταναλωτής το ζει πιο έντονα τα τελευταία
χρόνια, αφού ταλαιπωρείται καθηµερινά και καταβάλλει
αυξηµένο οικονοµικό κόστος είτε σε πρόσθετα ντεπόζι-

τα, είτε λόγω της µεταφοράς νερού από το εξωτερικό
όπως πέρσι.
Το χειρότερο, αναγκάζεται να εκθέτει σε πραγµατικό
κίνδυνο την υγεία του και κυρίως αυτή των µικρών παιδιών του και µε απογοήτευση να βλέπει την ποιότητα
ζωής του να υποχωρεί, έστω και αν έγινε ευρωπαίος.
Παράλληλα, χωρίς επαρκή επιστηµονική τεκµηρίωση,
αποφασίστηκε πως η λύση του µέλλοντος είναι η αφαλάτωση. Είναι όµως η αφαλάτωση, ειδικά για µια χώρα
όπως η Κύπρος, η καλύτερη λύση; Μήπως στο τέλος ο
κύπριος καταναλωτής θα αναγκασθεί να πιει το νερό και
πολύ αλµυρό;
Είναι στ’ αλήθεια, η επιλογή της αφαλάτωσης, που
συνεπάγεται τεράστια κατανάλωση ενέργειας, που η
Κύπρος εισάγει µε πού µεγάλο κόστος, η σωστή λύση;
∆εν πρέπει κάποιος να αναλογιστεί και τις αρνητικές
επιπτώσεις των εκποµπών στο περιβάλλον, αλλά και
ενδεχόµενη καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήµατος; Θα ήταν ίσως η αφαλάτωση ανεχτή λύση, αν είχαµε σαν κράτος και ανάλογη πολιτική αξιοποίησης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
∆εν χωρά προφανώς καµιά αµφιβολία, πως όποια κι’ αν
είναι τελικά η λύση, αυτή περνά µέσα από µια διάφανη
εθνική πολιτική η οποία να διαχειριστεί ολοκληρωµένα,
τόσο την εξασφάλιση, σε συνεχή και σταθερή βάση,
των αναγκαίων ποσοτήτων νερού, όσο και τον τρόπο
ισότιµης κατανοµής και δίκαιης τιµολόγησης του σε
µακροχρόνιο ορίζοντα.
Το ίδιο προφανές είναι πως µια τέτοια εθνική πολιτική
χρειάζεται να αναληφθεί από ένα ανεξάρτητο και αντικειµενικό διαχειριστή που να ασπάζεται αυτή την πολιτική, να χαίρει γενικής εµπιστοσύνης και να µπορεί να τη
φέρει µε επιστηµονική προσέγγιση σε πέρας.
Των πιο πάνω λεχθέντων και µε στόχο την ριζική επί
τέλους αντιµετώπιση του υδατικού προβλήµατος κατά
τρόπο υπεύθυνο, ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό,
καταλήγουµε, σαν Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και
Ποιότητας ζωής, στην υποστήριξη της θέσης πως είναι
αδήριτη ανάγκη να δηµιουργηθεί µία Ανεξάρτητη Ενιαία
Αρχή Υδάτων.
Σ’ αυτή την Αρχή το κράτος να αναθέσει τον πλήρη
συντονισµό για τη χάραξη µιας µακρόχρονης και ολοκληρωµένης στρατηγικής για την επισκόπηση των υπόγειων και των επιφανειακών αποθεµάτων νερού, για την
επιστηµονική σχεδίαση και εφαρµογή µεθόδων αύξησης
τους και για την ορθολογιστική διαχείριση τους σε ενιαία βάση.
Μέρος αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να είναι η ενοποίηση και ο εκσυγχρονισµός των δικτύων ύδρευσης και
άρδευσης σε παγκύπρια βάση, κατά τρόπο που από τη
µια να διασφαλίζεται η ικανοποίηση και η υγεία των
καταναλωτών αλλά και για περιορισµό στο µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό των απωλειών.
Επίσης θα πρέπει να της ανατεθεί να διαχειριστεί τις
επερχόµενες αρνητικές επιπτώσεις ξηρασίας, λειψυ-

Αδήρητη ανάγκη αποτελεί για την Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω
η δηµιουργία Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής
Υδάτων
δρίας και ερηµοποίησης εξ αιτίας των κλιµατικών αλλαγών. Απαραίτητη ευθύνη της θα είναι η µε διάφορους
τρόπους εξοικονόµηση νερού και η µεγιστοποίηση της
αποδοτικότητας από τη χρήση του, προς όφελος της
κοινωνίας και της οικονοµίας.
Στην ευθύνη της θα είναι επίσης η χρηµατοδότηση και η
εφαρµογή πολιτικών για την παροχή κίνητρων στους
καταναλωτές, οικιακούς, αγροτικούς, βιοµηχανικούς
κ.ά., για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση του
λεγόµενου «γκρίζου νερού» και για την περισυλλογή
και χρήση του βρόχινου νερού.
Επίσης θα διαχειρίζεται µε ενιαίο και καθολικό τρόπο
την τιµολογιακή πολιτική, µε βάση την οποία, κάθε
είδος χρήση θα αξιολογείται µε γνώµονα τη σηµασία,
την αναγκαιότητα και την αποτελεσµατικότητα της και
θα παίρνει και την αρµόζουσα, µε βάση το πραγµατικό
κόστος του διαθέσιµου νερού, τιµή.
Κατά τον τρόπο αυτό η κάθε κατηγορία καταναλωτή θα
γνωρίζει από πριν αν και σε ποια ποσότητα και ποιότητα
και σε ποια τιµή θα είναι δυνατό να πάρει νερό για τις
ανάγκες του.
Τέλος στις αρµοδιότητες της σαν αποκλειστικός και
µοναδικός φορέας διαχείρισης σε εθνική βάση του
νερού, θα είναι και η εφαρµογή και υλοποίηση όλων
των αποφάσεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

¡¤· Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡
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Σε 81,4 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα ανέρχονται τα αποθέµατα νερού σε όλα τα
φράγµατα της Κύπρου, ποσότητα η
οποία αντιστοιχεί στο 28% της χωρητικότητάς τους. Ο Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε ότι από τις 13 Απριλίου θα χαλαρώσουν µερικώς οι περικοπές στην παροχή νερού.
Σύµφωνα µε τον Υπουργό, µέχρι το
2010, δεν θα εξαρτώµαστε από τις καιρικές συνθήκες για την ύρδευση αλλά θα
υπάρχει πρόβληµα στην άρδευση.

Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, το
Υπουργείο Γεωργίας προσανατολίζεται
σε αύξηση των παρεχόµενων ποσοτήτων
προς τα Συµβούλια Υδατοπροµήθειας, όχι
όµως ολική άρση.
Και αυτό, προκειµένου να εµπεδωθεί η
εξοικονόµηση του νερού από τα νοικοκυριά, αλλά κυρίως για να φυλαχθούν
κάποιες ποσότητες στα φράγµατα και για
την ερχόµενη χρονιά αφού µέχρι τότε
δεν αναµένεται η πλήρης απεξάρτηση
της Κύπρου από τις καιρικές συνθήκες.
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Του ∆ρα Λούκα Αριστοδήµου*
Σκέφτηκες ποτέ πως µέσα από τη σκέψη σου γίνεσαι ο κύριος
διαµορφωτής του «πεπρωµένου» σου; Μιλάς µε τον εαυτό σου;
Και όταν του µιλάς έχεις πλήρη συνείδηση του διαλόγου και των
επιπτώσεων του πάνω στη ζωή σου; Τι εντύπωση αποκοµίζεις;
Όταν του µιλάς νοµίζεις πως µπορείς να λες στον εαυτό σου τα
πάντα; Από την άλλη ακούς τις σκέψεις σου; Συνειδητοποιείς το
πως και πόσο επηρεάζουν την πορεία της ζωής σου;
Πολλές φορές έχουµε την εντύπωση πως µέσα µας απλώνεται
µια απέραντη έρηµος και µια ατέλειωτη όαση ηρεµίας και µακάριας σιωπής. Αυτό όµως δεν είναι παρά ένας ευσεβής πόθος,
είναι µια ψευδαίσθηση. Ούτε η φαινοµενική σιωπή µας δεν είναι
ήρεµη, αφού ακόµα και τότε στο µυαλό µας συντελείται µια
αδιάκοπη διέγερση και η συνάθροιση δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων σκέψεων.
Εν είδει βάρβαρων ορδών οι σκέψεις µας παρελαύνουν στα
πεδία του µυαλού µας, συνήθως σιωπηρές και υποσυνείδητες,
άυλες όπως σκελετοί χωρίς σάρκα και συχνά αόρατες σαν οπτασίες, που ενσαρκώνουν όµως µορφές και εκδηλώσεις του χαρακτήρα µας όπως εγωισµό, πείσµα, ζήλια, τάση µας για εκδίκηση,
αλαζονεία ή και µίσος.
Οι σκέψεις µας, ελεύθερες και ανεµπόδιστες, σαν µέλισσες σε
κηρήθρα, γυροφέρνουν µέσα από την ηχηρή σιωπή του νοητικού
µας κόσµου και, ακριβώς εκεί που νοµίζουµε πως είµαστε µόνοι
στη µοναξιά µας, ένα αφάνταστο πανδαιµόνιο ξετυλίγεται. Και
τότε, πως είναι δυνατό να δηλώνουµε µόνοι, όταν χιλιάδες ή και
εκατοντάδες χιλιάδες σκέψεις µας κατακλύζουν; Άπειρα τύµπανα ηχούν γύρω και µέσα µας, που αν ήταν δυνατό να δούµε τις
µορφές τους, θα µέναµε αποσβολωµένοι.
Εµείς οι ίδιοι είµαστε και φίλοι και εχθροί του µυαλού και των
σκέψεων µας. Εξετάσαµε ποτέ συνειδητά, σε ποια σχέση βρισκόµαστε µε τις σκέψεις µας που υλοποιούµε καθηµερινά όπου
και αν βρισκόµαστε; Βαυκαλιζόµαστε µε κάποιες από τις φαεινές ιδέες µας; Επαναστατούµε ίσως µε κάποιες άλλες, µε πιθανές ελλείψεις που διαπιστώνουµε, µε κάποια συναισθήµατα
κατωτερότητας, ή µε κάποια «όνειρα» απραγµατοποίητα;
Συνειδητοποιούµε άραγε πως ο ακήρυχτος «πόλεµος» που διεξάγουµε µέσα µας γεννά θύµατα; Φέρνουµε στη µνήµη µας πως
από πολεµική υστερία έχουν χαθεί και πολλοί ήρωες, ή ακόµα
και πολλοί νικητές;
Μας είναι αχρείαστο να πολεµούµε τις «µαύρες» σκέψεις µας.
Αυτό που έχουµε ωφέλιµη ανάγκη, είναι να γίνουµε φίλοι µε
αυτές. Αυτό που χρειάζεται να κάνουµε είναι να τους δώσουµε
κάποιες µορφές αγάπης, ή µορφές αντικειµένων που αγαπούµε
όπως ένα φυτό, ένα παιδί ή ακόµα µιας χριστουγεννιάτικα στολισµένης και φωτισµένης πόλης.
Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιούµε τη φαντασία µας για να
ενισχύουµε τη θετική σκέψη, γιατί µε αυτό τον τρόπο ενδυναµώνουµε τη σχέση µας µε τα θεραπευτικά µηνύµατα της ευεργετικής σκέψης, που κουβαλούν την αρµονική ενέργεια της ζωής.
Το µυαλό µας ενσαρκώνει έτσι την υλική µορφή κάποιων ήχων,
που δεν ακούµε παρά µόνο στις απόκρυφες γωνιές του µυαλού
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µας. Όταν µας πλακώνουν «µαύρες» σκέψεις, µόνοι µας εγκλωβιζόµαστε από τα µεθυστικά ηχητικά τους κύµατα. Και, αν στη
φαντασία µας οι θετικές σκέψεις µπορούν να ενδυθούν τις
πλέον ωραίες µορφές, οι αρνητικές σκέψεις µπορούν να πάρουν
µορφές κάποιων σκληρών πολεµιστών, της διαφθοράς, ενδεχοµένως κάποιων εκτρωµατικών ζώων, ή κάποιων δηµιουργηµάτων
που παραλύουν από το φόβο.
Οι σκέψεις µας είναι οι πιο καλοί µας φίλοι µόνο όταν τις πλάθουµε φιλικές. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποκτούµε αποχτούµε στον
απόκρυφο διανοητικό µας κόσµο, στις γωνιές του µυαλού µας
σιωπηρούς φίλους που σ’ αυτή τη µορφή εξωτερικεύονται στην
καθηµερινή µας ζωή.
Είναι πιθανό να µας κυριεύουν συναισθήµατα ανησυχίας,
φόβου και, µπορεί στις ενδόµυχες γωνιές της ψυχής µας υπεισέρχονται χωρίς να το αντιλαµβανόµαστε, γεννηµένα σαν από
το πουθενά, µορφές και ήχοι «µαύρης», αρνητικής σκέψης. Είναι
τότε που µας χρειάζεται όχι φόβος αλλά θάρρος και κουράγιο.
Και τις καλές αλλά κυρίως τις κακές µας σκέψεις πρέπει να τις
αντιµετωπίζουµε µε ψυχικό σθένος και µε το πάθος του ενεργού
ανθρώπου που διδάχτηκε τα παιχνίδια των αντιθέσεων της
ζωής. Πρέπει συνειδητά να µαθαίνουµε και να διδάσκουµε και
στα παιδιά µας πως η σχέση µας µε τις σκέψεις µας συναρτά και
τη σχέση µας µε το πεπρωµένο µας, µε το παρελθόν, το παρόν
και το µέλλον µας.
Για να βγούµε από τις σκοτεινές πλευρές της προσωπικής ζούγκλας του υποσυνείδητου µας, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουµε το γεγονός πως η σχέση µας µε τις σκέψεις µας είναι σχέση
υπαρξιακή που προδιαγράφει την πορεία µας στη ζωή. Αν αυτό
γίνει, όταν σκεφτόµαστε δεν θα νοιώθουµε µόνοι.
Κάθε φορά που σκεφτόµαστε κάτι καλό και δηµιουργικό για το
παρόν και το µέλλον, θα έχουµε την ευχάριστη συντροφιά όλων
των όµορφων, θετικών σκέψεων µας από το παρελθόν, γιατί δεν
είναι µόνον εµείς που ακούµε τις σκέψεις µας αλλά και οι σκέψεις µας, µας ακούνε, αφού είµαστε σε µια συνεχή σχέση αλληλοεπίδρασης.
*Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής

Αύξηση 1% σηµείωσε ο πληθωρισµός
το πρώτο τρίµηνο του 2009, σε σύγκριση
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Τον
Μάρτιο, σύµφωνα µε ανακοίνωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθµός αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και
κατ' επέκταση του πληθωρισµού ανήλθε
στο 1,1% σε σύγκριση µε πληθωρισµό
0,7% τον Φεβρουάριο του 2009 και 4,7%
τον Μάρτιο του 2008. Ο ∆είκτης Τιµών
Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2009 αυξήθηκε κατά 1,54 µονάδες ή 1,43% και
έφτασε στις 109,36 µονάδες, σε σύγκριση µε 107,82 τον Φεβρουάριο 2009.
Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις
τιµές των ειδών ένδυσης και υπόδησης
λόγω της λήξης των χειµερινών εκπτώσεων, καθώς και σε αυξήσεις στις τιµές
ορισµένων λαχανικών και φρούτων.
Μειώσεις σηµειώθηκαν στις τιµές του
ηλεκτρισµού και του πετρελαίου κίνησης
και θέρµανσης.
Στο µεταξύ, σύµφωνα µε στοιχεία που
έδωσε στη δηµοσιότητα η Eurostat, προκύπτει ότι τους τελευταίους 12 µήνες, οι
τιµές του πετρελαίου θέρµανσης µειώθηκαν κατά 25,6%, των καυσίµων µεταφορών 15%, των ειδών πληροφορικής
13,6%, του ηλεκτρονικού εξοπλισµού
12,8% και των τηλεπικοινωνιών 1,5%.
Αντίθετα, οι τιµές αυξήθηκαν την ίδια
περίοδο στο φυσικό αέριο 13,6%, την
ηλεκτρική ενέργεια 6,2%, τα εστιατόριακαφενεία 3,2%, στη συντήρηση αυτοκινήτων 4,5%, στα λαχανικά 6,9% και στο
κρέας 3,1%.
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Ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό
επεισόδιο και έχουν θετική διάθεση έχουν καλύτερη
αυτονοµία, τρεις µήνες µετά την έξοδο από το
νοσοκοµείο, σε σχέση µε επιζήσαντες που είναι πιο
απαισιόδοξοι, υποδεικνύει νέα έρευνα.
Η µεγαλύτερη αυτονοµία µεταφράζεται στο να
χρειάζεται ο ασθενής λιγότερη βοήθεια σε
καθηµερινές δραστηριότητες, όπως το να κάνει
µπάνιο και να ετοιµάζει την τροφή του, σηµειώνει ο
Dr. Glenn V. Ostir του Πανεπιστηµίου του Τέξας.
Οι ερευνητές εξέτασαν 823 ασθενείς που είχαν
υποστεί εγκεφαλικό, άντρες και γυναίκες ηλικίας 55
ετών και άνω, που ανέρρωσαν στο νοσοκοµείο και
παρακολουθήθηκε η εξέλιξή τους τρεις µήνες µετά.
Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους σε
ερωτηµατολόγια, η θετική σκέψη ήταν άµεσα
συνδεδεµένη µε το βαθµό αυτονοµίας τους.
Υπάρχουν αυξηµένες ενδείξεις που συνδέουν τις
θετικές σκέψεις µε καλύτερη υγεία, αλλά λιγότερα
είναι γνωστά σχετικά µε το πώς η αισιοδοξία µπορεί
να επηρεάσει την ανάρρωση από ασθένεια όπως το

εγκεφαλικό επεισόδιο, σηµειώνει η ερευνητική
οµάδα στο περιοδικό ‘Psychosomatic Medicine’.
Άνθρωποι που θεωρούν πρόκληση την ανάρρωση
από εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν την τάση να
παρουσιάζουν θετικότερη εικόνα σε σχέση µε
αυτούς που αισθάνονται αβοήθητοι ή απελπισµένοι.
Ενδεχοµένως έχουν περισσότερες πιθανότητες να
εµφανιστούν σε ραντεβού για αποκατάσταση, για
παράδειγµα, ενώ άνθρωποι µε θετική σκέψη µπορεί
παράλληλα να έχουν πιο ισχυρά δίκτυα κοινωνικής
στήριξης.
Αν και οι άνθρωποι γεννιούνται µε συγκεκριµένο
ταµπεραµέντο, το περιβάλλον παίζει σηµαντικό
ρόλο επίσης, σηµειώνει ο ερευνητής, κι έτσι
άνθρωποι που έχουν την τάση να βλέπουν τα
πράγµατα µέσα από αρνητικό πρίσµα δεν θα πρέπει
να είναι καταδικασµένοι να σκέφτονται µε αυτόν
τον τρόπο δια βίου. Σύµφωνα µε την ερευνητική
οµάδα, έχουµε κάποιου βαθµού έλεγχο στην υγεία
και την ψυχική µας κατάσταση και καλό είναι να
έχουµε θετική σκέψη.
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15 ª·ÚÙ›Ô˘: ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏Ì¤Ú· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
Ακόµα µια επέτειος της ιστορικής εκείνης µέρας της 15ης Μαρτίου 1962, όταν ο
αείµνηστος Πρόεδρος Τζων Κεννετυ υιοθέτησε τα 4 πρώτα δικαιώµατα του καταναλωτή.
Κάθε τέτοια επέτειος συνοδεύεται αναπόφευκτα από µια αξιολόγηση της θέσης
του καταναλωτή, σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Το φετινό συµπέρασµα,
είναι πως δυστυχώς η γενικά παρατηρείται
µια οπισθοδρόµηση αντί αναµενόµενης
προόδου.
Απαντώντας σε αντίστοιχες ερωτήσεις
κάποιος διαπιστώνει πως, ύστερα από
σχεδόν µισό αιώνα τα βασικά δικαιώµατα
του όχι µόνο δεν γίνονται σεβαστά, όχι
µόνο από τους πρωταγωνιστές της αγοράς, που προσπαθούν µε κάθε τρόπο, πολλές φορές αθέµιτο, να µεγιστοποιήσουν
τα οικονοµικά τους οφέλη, αλλά δυστυχώς και από τα ίδια τα κράτη και τις υπηρεσίες τους που θεσµικά θ’ άπρεπε να τα
προστατεύουν.
Στον τόπο µας ο σεβασµός δικαιωµάτων,
όπως κυρίως της εκπροσώπησης, της επιλογής, της προστασίας των οικονοµικών
συµφερόντων, είτε πάσχει σοβαρά είτε

απουσιάζει παντελώς όπως συµβαίνει µε
αυτό της αποζηµίωσης της οποίας ο
κύπριος καταναλωτής ούτε καν γνωρίζει.
Πως λες τώρα στον κύπριο καταναλωτή:
«µάθε – ενηµερώσου – διεκδίκησε»; Πως
του λες ότι πρέπει να γίνει ενεργός και
συνειδητός στην αγορά και κυρίως πως
του λες να καταγγέλλει; Απλά είναι σαν
να τον βρίζεις, γιατί η καθηµερινή διαπίστωση ότι ούτε τα δικαιώµατα του γίνονται σεβαστά αλλά ούτε και πραγµατική
προστασία έχει, αποτελεί αντικίνητρο για
να αποκτήσει αυτού του είδους τη συµπεριφορά.
Πως µπορείς να τον πείσεις, όταν καθηµερινά, από την αισχροκέρδεια στις τιµές
και στα επιτόκια, που ενώ σ’ όλο τον
κόσµο πέφτουν εδώ ανεβαίνουν, γίνεται
αντικείµενο αφαίµαξης της αγοραστικής
του δύναµης, που ολοένα και υποχωρεί,
σε βαθµό µάλιστα που να τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ποιότητα ζωής του ίδιου και
των παιδιών του.
Όταν δεν του παρέχεται η απλή δυνατότητα του ελέγχου των τιµών των προϊόντων που αγοράζει, όταν εξαπατείται και
γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης από

επιτήδειους που το κράτος αδυνατεί να
ελέγξει και να χαλιναγωγήσει, όταν βλέπει τις τιµές µόνο να ανεβαίνουν, δικαιολογηµένα ή όχι αλλά ποτέ να µην κατεβαίνουν και τον καταλαµβάνει η απελπισία
της µοναξιάς του, είναι δυνατό να του
καταλογίσεις ευθύνη για την παθητικότητα
του;
Και πως τον πείθεις να καταγγέλλει και
µα διεκδικήσει δικαίωση και αποζηµίωση,
όταν γνωρίζει ότι πιθανή οδήγηση της
καταγγελίας του στη δικαιοσύνη αυτή θα
του αποφέρει µόνο µακροχρόνια ταλαιπωρία, άγχος και ενδεχόµενα πρόσθετο οικονοµικό κόστος, για ένα ενδεχόµενο πρόστιµο στον παραβάτη, που είναι τόσο ασήµαντο, ενώ ο ίδιος καµιά αποζηµίωση δεν
θα πάρει; Σκέτη τρέλα δηλαδή!
∆εν έφταναν λοιπόν όλα αυτά, τώρα ο
κύπριος καταναλωτής έχει οδηγηθεί και
στην δίνη της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Ενώ ο ίδιος, που γενικά αναγνωρίζεται ως ο αιµοδότης της αγοράς, υφίσταται
το µεγαλύτερο κόστος και ενώ το κράτος
παίρνει µέτρα βοηθώντας τις τράπεζες και
τις επιχειρήσεις, χρησιµοποιώντας τα δικά
του χρήµατα, στον ίδιο δεν επιστρέφει

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÌÔÚ›Ô˘
Στις 16 Μαρτίου, κλιµάκιο της Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω αποτελούµενο από τον πρόεδρο ∆ρα Λούκα Αριστοδήµου, τον αντιπρόεδρο κ. Νίκο Ραφίδια και το µέλος κ. Γιώργο
Χριστοδούλου, είχε προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον
Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη
Πασχαλίδη.
Κατά τη συνάντηση έγινε ενηµέρωση για τη δράση της
Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω και συζητήθηκαν άλλα θέµατα που αφορούν

στην κρατική χορηγία και τη δίκαιη κατανοµή της, την
εκπροσώπηση των καταναλωτών σε φορείς και οργανισµούς που έχουν σχέση µε τους καταναλωτές και που διαµορφώνουν αποφάσεις που τους επηρεάζουν. Η οργάνωση
µας υπέβαλε στον Υπουργό, σειρά εισηγήσεων για δράσεις και συνεργασίες µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
καθώς και σειρά αιτηµάτων σε θέµατα αγοράς και που
έχουν σχέση µε την προστασία των καταναλωτών.

Αντιπροσωπεία της ΠΕΚΠΟΙΖΩ βρέθηκε στους δρόµους και διένεµε
ενηµερωτικά φυλλάδια στους καταναλωτές µε την ευκαιρία του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας
Καταναλωτών
τίποτε για, έστω µικρή ανακούφιση.
Αφού στην πράξη πλέον έχει δοκιµαστεί
η αγνωµοσύνη και η αδιαφορία αυτών που
επωφελούνται από τα µέτρα και κυρίως
των τραπεζών, ως Παγκύπρια Ενωση
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής καλούµε το κράτος όπως στο µέλλον φροντίσει
να διασφαλίζει και κάποια οικονοµικά
ανταλλάγµατα για τους καταναλωτές.
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ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔÎ›ˆÓ
ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹ÓÂ˜
Νέα δεδοµένα για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου δηµιουργεί
η µείωση των επιτοκίων στην
Ευρωζώνη στο 1.5%, στις 6 Μαρτίου.
Ο Υπουργός Οικονοµικών Χαρίλαος
Σταυράκης τόνισε ότι η µείωση θα
πρέπει να αποτελέσει την αρχή για
µείωση των δανειστικών επιτοκίων και
στην Κύπρο.
Ο κ. Σταυράκης είπε ότι µέχρι το
τέλος του χρόνου επιθυµεί τα καταθετικά επιτόκια να πέσουν γύρω στο 2%
και τα δανειστικά επιτόκια για τις

περισσότερες κατηγορίες πελατών
γύρω στο 4%.
Στο µεταξύ, ο Έφορος
Συνεργατικών Εταιρειών
Κωνσταντίνος Λύρας ανέφερε ότι για
ορισµένα είδη δανίων το επιτόκιο
κατά τους επόµενους µήνες θα πέσει
στο 4 -5 %.
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών
και Ποιότητας Ζωής θα αναµένει να
δει αν πράγµατι θα µειωθούν τα
δανειστικά επιτόκια και θα κρίνει αναλόγως.

ªÂ›ˆÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ
¶ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙËÌ¤ÓÔÈ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜
Σηµαντική µείωση της τάξης του 22%
παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη
χρήση ξένων πιστωτικών καρτών στην
Κύπρο.
Μείωση παρατηρείται και στη χρήση
των καρτών κυπριακών τραπεζών, καθώς
και στη χρήση καρτών από Κύπριους που
ταξιδεύουν στο εξωτερικό.
Τα στοιχεία αφορούν τους δύο πρώτους µήνες του 2009. (Σύµφωνα µε πληροφορίες µας επιπρόσθετη µείωση 7%
σηµειώθηκε κατά τον µήνα Μάρτιο). Η υπεύθυνη Μarketing της JCC, Μάρω
Παναγιώτου, δήλωσε πως η µείωση παρατηρείται σε όλους τους τοµείς του εµπορίου. Η κ. Παναγιώτου απέδωσε την εξέλιξη στη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση, η
οποία αναγκάζει τους Κυπρίους να είναι πιο συγκρατηµένοι.

ºÔÚ¤·˜ ∂ÍÒ‰ÈÎË˜ ∂›Ï˘ÛË˜
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ
«∆Ô ÂÚˆÌ¤ÓÔÓ Ê˘ÁÂ›Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ»;
Από το 2007 συζητείται στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε από το
Υπουργείο Οικονοµικών, µε τον τίτλο
«Ο Περί της Σύστασης και Λειτουργίας
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης
∆ιαφορών Χρηµατοοικονοµικής Φύσης
του 2007».
Το νοµοσχέδιο αυτό, όπως αναφέρεται
στη σχετική εισηγητική έκθεση, έχει
σκοπό τη σύσταση φορέα για να επιλαµβάνεται παραπόνων καταναλωτών κατά
τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών
και για επίλυση των διαφορών µε εξώδικη διαµεσολάβηση, «ώστε να αποφεύγονται οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και τα έξοδα και να δίδεται µεγαλύτερη ευχέρεια σε καταναλωτές χαµηλών και µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων για λήψη αποζηµιώσεων».
Το νοµοσχέδιο συζητήθηκε σε αλλεπάλληλες συνεδρίες της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών
µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων. Για τη δηµιουργία ενός θεσµού
τόσο σηµαντικού για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών, θα ανέµενε κανείς πως οι απόψεις των οργανωµένων καταναλωτές θα
να είχαν ανάλογη βαρύτητα.
∆υστυχώς, όπως συνήθως συµβαίνει
στην Κύπρο οι άµεσα ενδιαφερόµενοι
είναι οι τελευταίοι που ρωτούνται. Έτσι
χωρίς τη συµµετοχή της Παγκύπριας
Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας
Ζωής (Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω ) από τα αρχικά
στάδια οδηγήθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για ένα θεσµό που, πολύ φοβόµαστε πως θα έχει τόση «επιτυχία»(;)
όση είχε, στα είκοσι χρόνια ύπαρξης της
η Επιτροπή για την Προστασία του
Ανταγωνισµού.
Η Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω, που για πολλά χρόνια
ζητούσε τη δηµιουργία ενός τέτοιου
θεσµού, χαιρέτισε την υποβολή του
νοµοσχεδίου και προσπάθησε µέσα από
την παρουσία της σε όλες τις συνεδρίες
της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής, να
δώσει τις απόψεις της, ώστε ο υπό ίδρυση θεσµός να είναι έτσι δοµηµένος που
να λειτουργήσει µε όσο το δυνατό

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
∆υστυχώς όµως, η τελική µορφή που
τείνει να πάρει ο υπό ίδρυση φορέας
δεν θα µπορέσει να ισορροπήσει τα
συµφέροντα της αδύνατης πλευράς των
καταναλωτών µε τα ισχυρά οικονοµικά
συµφέροντα των χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών, µε άµεσες αρνητικές επιπτώσεις πάνω στην αποτελεσµατικότητα του.

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜
Οι σοβαρές επιφυλάξεις της
Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω, για το αν ο υπό δηµιουργία Φορέας θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά
τον Κύπριο καταναλωτή, απαλλάσσοντας τον από την πλήρη αδυναµία του
απέναντι στην παντοδυναµία των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και για το
κατά πόσο θα είναι αυτός και αποτελεσµατικός για τη δικαίωση και, κυρίως για
την αποζηµίωση του, συνοψίζονται στα
παρακάτω:

1. Η κακή εµπειρία της Επιτροπής
Προστασίας του Ανταγωνισµού που, στα
είκοσι χρόνια από την ίδρυση είχε σαν
µεγαλύτερη επιτυχία την επιβάρυνση
του κρατικού προϋπολογισµού, µας
δηµιουργεί τη γενική άποψη πως, τέτοιου είδους φορείς, για να αποδώσουν,
πρέπει να είναι οργανωτικά και λειτουργικά απλοί, ευέλικτοι και µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.
2. Τέτοιοι φορείς πρέπει να είναι και
να φαίνονται ανεξάρτητοι και αµερόληπτοι και µε δυνατότητα εφαρµογής των
νόµων και των κανονισµών µε ταχύτητα
(σε ουσιώδη για τον καταναλωτή χρόνο)
και κυρίως µε αποτελεσµατικότητα.
3. Για τους λόγους αυτούς εµείς διαφωνούµε µε την προδιαγραφόµενη
δοµή και µε τη διοίκηση από πολυµελές
∆.Σ. µε αµοιβές εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ ετησίως. Εύλογο βέβαια το ερώτηµα, γιατί ακόµα ένα ∆.Σ.;
4. Ακόµα περισσότερο διαφωνούµε µε
την προβλεπόµενη σύνθεση του που
είναι καταφανώς ετεροβαρής, ασφαλώς
όχι υπέρ των καταναλωτών, ιδιαίτερα αν

Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζει η Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω για το αν ο υπό δηµιουργία Φορέας θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά τον Κύπριο καταναλωτή
αναλογιστεί κανείς και ενδεχόµενη
«αλληλεγγύη» συµφερόντων.
5. Η δική µας η εισήγηση είναι, πως
θα ήταν αρκετό και ικανοποιητικό αν ο
φορέας αυτός αποτελείτο το πολύ από
τρία άτοµα εγνωσµένου επιπέδου γνώσεων, έντιµου βίου και κύρους και γενικής αποδοχής. Θα µπορούσαν έτσι να
λειτουργούν σαν «δικαστήριο» µε πρόεδρο και δύο µέλη, και σε απλές περιπτώσεις και από µόνοι τους. Η υπόλοιπη
δοµή να συµπληρώνεται από διοικητικό
και γραµµατειακό προσωπικό.
6. Αν, όµως η δοµή του ∆.Σ. µείνει
όπως στο νοµοσχέδιο εµείς ζητούµε να
µειωθούν οι θέσεις από έξι σε πέντε, µε
ανεξάρτητο πρόεδρο και ανά δύο
εκπρόσωπους χρηµατοοικονοµικών
ιδρυµάτων και καταναλωτών, γιατί έτσι
είναι πιο δίκαιο και πιο ισορροπηµένο.
7. Αναφορικά µε τα χρονικά πλαίσια
έκδοσης τελικής απόφασης, αυτά είναι
τόσο µεγάλα που το νοµοσχέδιο αυτοκαταστρέφεται, δολοφονώντας από
µόνο του και την ελπίδα του καταναλωτή για δικαίωση και αποζηµίωση σε

ουσιώδη χρόνο χωρίς να ταλαιπωρείται
όπως γίνεται σήµερα µε τα δικαστήρια.
8. Εµείς θα θέλαµε όπως οι αποφάσεις εκδίδονται το πολύ µέσα σε 60-90
µέρες ως εξής: 15-20 µέρες για ακρόαση του ενός µέρους, 15-20 µέρες για το
άλλο και 15-20 µέρες για την απόφαση.
Θα µπορούσαν να προστεθούν το πολύ
άλλες 15-30 µέρες αν είναι ανάγκη. Για
υποθέσεις πιο δύσκολες είναι καλύτερα
αυτές να παίρνουν από την αρχή το
δρόµο της δικαιοσύνης.
Οι πιο πάνω θέσεις, απόψεις και προβληµατισµοί της Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω,, µαζί µε
άλλα σχετικά έχουν εκφραστεί και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
Ελπίζουµε, για να µην επαληθευτεί η
απαισιόδοξη άποψη πως, της αποτυχίας
του νόµου «το πεπρωµένον φυγείν αδύνατον», αλλά αντίθετα για να επιτύχει
τον προορισµό του, ελπίζουµε να προβληµατίσουν σωστά τόσο τους αρµόδιους του Υπουργείου Οικονοµικών, όσο
και τους βουλευτές που θα ψηφίσουν το
νοµοσχέδιο σε νόµο.
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∂ÈÎ›Ó‰˘Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·!

∞Ó·Ï˘ÙÈÎ¤˜ Ï¤ÔÓ ÔÈ
ÂÙÈÎ¤ÙÂ˜ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ·

Ÿˆ˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Rapex
Ξύλινο πάρκο και καδένα στήριξης πιπίλας, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν
τραυµατισµούς στα νήπια, φαντεζί αναπτήρες οι οποίοι ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης εγκαυµάτων στα παιδιά, είναι ορισµένα από τα επικίνδυνα προϊόντα που
κοινοποιήθηκαν στο Σύστηµα Ταχείας
Ενηµέρωσης (RAPEX) της ΕΕ.
Σύµφωνα µε ανακοινώσεις που εξέδωσε
η Υπηρεσία Ανταγωνισµού και
Προστασίας Καταναλωτών του
Υπουργείου Εµπορίου και το Τµήµα
Επιθεώρησης Εργασίας τα ακόλουθα
προϊόντα θεωρούνται ότι περικλείουν κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των
καταναλωτών:
1. Συρόµενο παιχνίδι σε µορφή τηλεφώνου, µάρκας Learn&Fun, µοντέλο
0001253, µε γραµµοκώδικα
4022498550054 και µε χώρα κατασκευής
την Κίνα. Κίνδυνος πνιγµού από πιθανή
κατάποση µικρών κοµµατιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
2. Καδένα στήριξης πιπίλας, µάρκας
BELLA TUNNO, µοντέλο BINKER, µε
χώρα κατασκευής τις Ηνωµένες

Πολιτείες. Κίνδυνος τραυµατισµού από
πιθανή παγίδευση των δακτύλων του παιδιού στους συνδέσµους της αλυσίδας
3. Παιδικό πάρκο, µάρκας VERTICAL,
µε χώρα κατασκευής την Πολωνία.
Κίνδυνος τραυµατισµού από πιθανή παγίδευση δακτύλων, του κεφαλιού και του
λαιµού ανάµεσα στα κάγκελα.
4. Παιχνίδια για µπάνιο σε διάφορες
φιγούρες, µάρκας My Play Fun, µοντέλο
66123A-F, µε χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυµατισµού από την παρουσία αιχµηρών ακµών στα παιχνίδια.
5. Κεριά σε αποµιµήσεις τροφίµων µε
µορφή παγωτού, άγνωστης µάρκας,
µοντέλο 111560, µε χώρα κατασκευής
την Κίνα.Κίνδυνος πνιγµού, ασφυξίας ή
απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί
µπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιµα από
τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά
και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο
στόµα, να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν.
6. Φαντεζί αναπτήρες που φέρουν
φωτεινή πηγή που αναβοσβήνει, µάρκας
KELE, µε χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυµάτων επει-

δή είναι ελκυστικοί για τα παιδιά και δεν
συµµορφώνονται µε το σχετικό πρότυπο
ασφάλειας.
Οι καταναλωτές µπορούν να ενηµερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.)
στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.
Η Υπηρεσία Ανταγωνισµού και
Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους
εισαγωγείς, διανοµείς και πωλητές που
τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταµατήσουν αµέσως την διάθεσή τους και
να ειδοποιήσουν ανάλογα την Υπηρεσία.

∫·ÚÊ›ÙÛ·... ÛÂ ÎÂÚ·ÛÙÈÎ¿ Î·È Ê˘ÙÔÊ¿ÚÌ·ÎÔ.. ÛÂ Êı·ÚÙ¿
“CONFECTIONERY BIANCO LTD”,
στη Λευκωσία, επειδή πώλησε σε
καταναλωτή ποσότητα κεραστικών µε
επικάλυψη σοκολάτας συσκευασµένα
σε αλουµινόχαρτο, σε ένα από τα
οποία ανευρέθηκε µεταλλικό αντικείµενο ( µέρος καρφίτσας) και ως εκ
τούτου δεν ήταν της ποιότητας που
είχε ζητηθεί από τον αγοραστή.
Το ∆ικαστήριο καταδίκασε επίσης
σε πρόστιµο ?420 τον παραγωγό
φρούτων Μουτουλλάς, στη
Λευκωσία, επειδή πώλησε τρόφιµα,
µεταξύ των οποίων και ποσότητα
ροδάκινων, στα οποία κατόπιν δειγµατοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου βρέθηκαν να περιέχουν το φυτοφάρµακο CARBENTAZIM σε συγκέντρωση µεγαλύτερη του αποδεκτού
ορίου.
Οι πιο πάνω υποθέσεις αφορούν

Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα
µια έκθεση για
την επισήµανση
των τροφίµων
σύµφωνα µε την
οποία θα είναι
υποχρεωτική η
διευκρίνιση τόσο
της προέλευσης
των τροφίµων όσο και του τόπου επεξεργασίας τους.
Σήµερα δεν είναι λίγα τα τρόφιµα που
παράγονται σε µια χώρα και στη συνέχεια επεξεργάζονται από άλλη χώρα -ή
ακόµα και άλλη ήπειρο.
H νέα νοµοθεσία θα επιτρέψει στους
καταναλωτές να γνωρίζουν κάθε φορά
τι ακριβώς τρώνε και από πού, χάρη
στην κατάλληλη επισήµανση.
Η εγκεκριµένη έκθεση σχετικά µε τη
διασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων, ζητεί να τοποθετείται κάθε φορά η
κατάλληλη ετικέτα στο εκάστοτε τρόφιµο, που θα δηλώνει τον τόπο προέλευσης αλλά και επεξεργασίας του εν λόγω
προϊόντος.

∞·ÁfiÚÂ˘ÛË
‰È¿ıÂÛË˜ ªÂÙÚËÙÈÎÒÓ
√ÚÁ¿ÓˆÓ ÌÂ À‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ

¶ÔÈÓÈÎ¤˜ Î·Ù·‰›ÎÂ˜
Οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων τους που απορρέουν
από την Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία για τα τρόφιµα ανακοινώνουν ότι κατά την περίοδο
∆εκεµβρίου 2008 – Ιανουαρίου 2009
έχουν εκδικαστεί 3 υποθέσεις που
αφορούσαν επιχειρήσεις τροφίµων/
υπεύθυνους επιχείρησης τροφίµων
µε την κατηγορία ότι κατείχαν ή
πωλούσαν τρόφιµα µη συµµορφούµενα στις προδιαγραφές ή επιχειρήσεις
τροφίµων που δεν πληρούσαν τις
πρόνοιες των Κανονισµών.
Εναντίον των επιχειρήσεων και των
υπευθύνων τους επιβλήθηκε συνολικό πρόστιµο ?1770.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, το
∆ικαστήριο καταδίκασε σε χρηµατικό
πρόστιµο ?800 το ζαχαροπλαστείο

7

επίσηµους ελέγχους, δειγµατοληψίες
τροφίµων και επιθεωρήσεις που διενήργησαν οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες
µεταξύ ∆εκεµβρίου 2006 και Ιουνίου
2007.
Επίσης, επιβλήθηκε πρόστιµο ?550
στην υπεύθυνη επιχείρησης τροφίµων στα Μανδριά της Πάφου, επειδή
πώλησε σε Λειτουργό των
Υγειονοµικών Υπηρεσιών φασολάκι
για σκοπούς ανάλυσης και στο οποίο
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
εργαστηριακών εξετάσεων του ΓΧΚ
διαπιστώθηκε ότι περιείχε ποσότητα
φυτοφαρµάκου πέραν του αποδεκτού
ορίου.
Η πιο πάνω υπόθεση αφορά επίσηµο έλεγχο και δειγµατοληψία τροφίµων που διενήργησαν οι
Υγειονοµικές Υπηρεσίες κατά το
Μάϊο του 2008.

Το Τµήµα
Επιθεώρησης
Εργασίας πληροφορεί το
καταναλωτικό
κοινό ότι µε
βάση τηv ισχύουσα νοµοθεσία για
χηµικές ουσίες, από τις 3.4.2009 τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση διάθεσης στην
αγορά συγκεκριµένων προϊόντων που
περιέχουν Υδράργυρο.
Ειδικότερα, η απαγόρευση προβλέπει
ότι δεν µπορούν να διατίθενται στην
αγορά όργανα µέτρησης που περιέχουν Υδράργυρο και προορίζονται για
χρήση από το ευρύ κοινό. Τέτοια
όργανα είναι τα θερµόµετρα διαφόρων
τύπων, τα µανόµετρα, σφυγµοµανόµετρα και τα βαρόµετρα.
∆ιευκρινίζεται ότι όσοι καταναλωτές
έχουν στην κατοχή τους τέτοια προϊόντα µπορούν να συνεχίζουν να τα χρησιµοποιούν.

∫·Ï¿˙ÂÈ Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
∞Ó·ÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ¤ˆ˜ Î·È 40,8% ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÁÔÚÒÓ
Ανοδική εξακολουθεί να είναι η πορεία στις τιµές
αρκετών βασικών ειδών διατροφής, στην Ελλάδα, µε
αποτέλεσµα ο καταναλωτής να παραµένει σε κλοιό
ακρίβειας. Συγκεκριµένα, ανατιµήσεις έως και 40,8%
πέρασαν στα ράφια των σούπερ µάρκετ στο δωδεκάµηνο Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2009.
Πάντως, η ακρίβεια φαίνεται να έχει επιφέρει αλλαγή
στις συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών, καθώς ένας
στους τρεις επιλέγει να αγοράζει προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας.
Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας τιµών της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚΠΟΙΖΩ σε 5 αλυσίδες σούπερ µάρκετ, για ένα καλάθι µε 15 προϊόντα, οι Έλληνες κατανα-

λωτές αναγκάζονται σήµερα να πληρώσουν έως και
12,6% ακριβότερα από ό,τι το 2007, και µάλιστα παρά
τις µειώσεις στις οποίες προχώρησαν αρκετές βιοµηχανίες τροφίµων αλλά και λιανεµπορικές αλυσίδες τον
περασµένο Μάιο.
Στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Τα Νέα», σηµειώνεται ότι οι αυξήσεις που πραγµατοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα µήνες στα περισσότερα προϊόντα ήταν
πολλαπλάσιες των µειώσεων που έγιναν σε κάποια
άλλα. Για παράδειγµα, ενώ η τιµή του φρέσκου γάλακτος µειώθηκε έως και 9,46%, η τιµή στις φρυγανιές
αυξήθηκε έως και 38,75%, στη φέτα έως 13,42%, στη
φυτίνη έως 40,8% και στις φακές έως και 17,24%.

Η ακρίβεια έχει επιφέρει αλλαγή στις συνήθειες
των Ελλήνων καταναλωτών
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¡¤· ·Ó·ÓÂˆÌ¤ÓË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ πÛÙÔÛÂÏ›‰·
°È· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
Πλήρως ανασχεδιασµένο, µε φιλικό περιβάλλον πλοήγησης και πλήθος πληροφοριών είναι το νέο site
(www.consumersunion.org.cy) της Παγκύπριας
Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η νέα ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για την προστασία των
καταναλωτών, καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια
τροφίµων. Η ιστοσελίδα αυτή απευθύνεται τόσο προς
τους καταναλωτές όσο και προς τις επιχειρήσεις τροφίµων.
Η πλούσια και ανανεωµένη ιστοσελίδα είναι δοµηµένη
κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης του να έχει
άµεση πρόσβαση για θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος,
όπως διατροφικούς κινδύνους και ανακλήσεις τροφίµων, να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά µε θέµατα
υγιεινής και να ενηµερωθεί για τις δραστηριότητες της
Ένωσης.
Ειδικότερα, στο www.consumersunion.org.cy οι
καταναλωτές µπορούν να:
• ενηµερωθούν για θέµατα άµεσου ενδιαφέροντος,
όπως διατροφικούς κινδύνους, ανακλήσεις τροφίµων
και επικίνδυνων προϊόντων για τους ίδιους και τα παιδιά τους
• αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά µε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων
• αντλήσουν πληροφορίες καταναλωτικής συµπεριφοράς

•
•

αναζητήσουν πληροφορίες υγιεινής διατροφής
υποβάλουν παράπονα και καταγγελίες για ακατάλληλα προϊόντα
• ενηµερωθούν για τις δραστηριότητες της Ένωσης
• διαβάσουν online την εφηµερίδα της Ένωσης
• ενηµερωθούν για ευρωπαϊκά θέµατα
• επικοινωνήσουν µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες προκειµένου να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες για κάποιο
θέµα, καθώς και να προχωρήσουν σε συγκεκριµµένες
καταγγελίες εκµεταλλευόµενοι τις παρεχόµενες δυνατότητες επικοινωνίας µε τις αρµόδιες αρχές.
Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις τροφίµων µπορούν να:
• αντλήσουν πληροφορίες σχετικά µε την Εθνική και
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία των τροφίµων
• αναζητήσουν γενικότερες πληροφορίες ασφάλειας
τροφίµων

∏ „‹ÊÔ˜ Û·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹!
Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας
Ζωής καθιέρωσε από τα µέσα του Μάρτη, στη νέα της
ιστοσελίδα, δύο νέες ψηφοφορίες σχετικά µε το
θεσµό του Επιτρόπου Καταναλωτή και την αναγραφή
της τιµής στη συσκευασία κάθε προϊόντος.
Η Ενωση καλεί τους καταναλωτές να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα και να υποστηρίξουν τη θεση δηµιουργία του θεσµού του Επιτρόπου Προστασίας

Καταναλωτών, µε στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ασφάλειας, της υγείας και των
οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών, την αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά την
προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της
θέσης των καταναλωτών και της επιρροής τους στην
αγορά.
Οι επισκέπτες-καταναλωτές καλούνται επίσης να υποστηρίξουν τη θέση της Ένωσης για υποχρεωτική αναγραφή τιµής στη συσκευασία κάθε προιόντος, για να
µπορούν να ελέγχουν τις τιµές στο σπίτι τους και να
καταγγέλουν ενδεχόµενη εξαπάτηση τους.

º˘ÙÔÊ¿ÚÌ·Î·...ÛÙÔ È¿ÙÔ Ì·˜
Σε αγγούρια που εισήχθησαν στην
Κύπρο από το Ισραήλ, ανευρέθηκαν
κατά τον έλεγχο, υπολείµµατα φυτοφαρµάκων 18 φορές άνω των επιτρεπόµενων ορίων. Τα αγγούρια αποσύρθηκαν από την αγορά, όχι όµως προτού αρκετές ποσότητες «νοστιµίσουν»
τις σαλάτες των ανυποψίαστων καταναλωτών και τα σάντουιτς µικρών παιδιών.
Πρόκειται για το δραστικά τοξικό
φυτοφάρµακο methamidophos, του
οποίου οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί απαγορεύουν παντελώς τη χρήση. Στο
µεταξύ, από έγκυρες πληροφορίες µας
και άλλη ποσότητα αγγουριών έχει
εισαχθεί από το Ισραήλ, αλλά δεσµεύτηκε, αυτή τη φορά πριν µπει στην
αγορά, για τον αναγκαίο έλεγχο.
Να σηµειωθεί ότι πριν από λίγο

καιρό, στην αγορά και κατά συνέπεια
και στο πιάτο µας, έφθασε πάλιν από
το Ισραήλ και ποσότητα καρότων, στα
όποια και πάλιν ανιχνεύθηκαν υπερβολικές ποσότητες από τοξικά και επικίνδυνα για την υγεία µας φυτοφάρµακα.
Η Παγκύπρια Ένωση Ποιότητας Ζωής
και Καταναλωτών, αναλογιζόµενη τους
κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών και κυρίως των µικρών παιδιών,
για τα οποία οι κίνδυνοι είναι συγκριτικά πολύ µεγαλύτεροι, καλεί τις
Υγειονοµικές Υπηρεσίες όπως ζητούν
σε κάθε περίπτωση και από όλους
τους εισαγωγείς τροφίµων από τρίτες
χώρες, να προσκοµίζουν πιστοποιητικά
καταλληλότητας από διαπιστευµένα
εργαστήρια προτού επιτρέψουν την
κυκλοφορία τους στην αγορά.
Τέλος καλεί τις υπηρεσίες του κρά-

∆Ô ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ Â›ÛËÌË
¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ À. ∂ÌÔÚ›Ô˘

Για ακόµη µια φορά ακατάλληλα
προϊόντα καταναλώθηκαν από ανυποψίαστους καταναλωτές
τους όπως, εν όψει και του Πάσχα,
εντατικοποιήσουν τους ελέγχους τους
σε όλα τα τρόφιµα και κυρίως στα
παραδοσιακά όπως σοκολατένια αυγά,
τυριά, φλαούνες κλπ.

¡¤Ô «ÊÚÔ‡ÙÔ» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿
ÀÂÚ·ÁÔÚ¤˜ «ÂÍÚ¤˜»... ÌÂ ÂÍÚ¤˜ ˘ÂÚÙÈÌ‹ÛÂÈ˜
Ένα νέο «φρούτο» έκανε την εµφάνιση
του στην αγορά, οι λεγόµενες υπεραγορές «εξπρές», οι οποίες, όπως διαπιστώθηκε, πωλούν υπερτιµηµένα τα προϊόντα
τους σε σύγκριση µε τα προϊόντα που
πωλούνται στις µεγάλες υπεραγορές.
Τα λεγόµενα σούπερ µάρκετ «εξπρές»,
τα οποία δηµιούργησαν, σε διάφορες
γειτονιές, µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών και που φέρουν την ίδια εµπορική
ονοµασία, δεν διαθέτουν τα προϊόντα
τους στην ίδια τιµή που διατίθενται στις
µεγάλες υπεραγορές.
Η Παγκύπρια Ενωση Καταναλωτών και
Ποιότητας Ζωής (Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω ) δέχθηκε
δεκάδες καταγγελίες από παραπονούµενους καταναλωτές, σύµφωνα µε τις
οποίες τα σούπερ µαρκετ «εξπρές»

πωλούν τα προίόντα τους ακριβότερα σε
σύγκριση µε τα προϊόντα που βρίσκει
κανείς στις µεγάλες υπεραγορές.
Συγκεκριµένα, καταναλωτής κατήγγειλε στην Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω ότι στην υπεραγορά «εξπρές» το γάλα πωλείται 0,10
ευρωσέντ πιο ακριβό από ότι στη µεγάλη
υπεραγορά.
Η Π.Ε.Κ.Ποι.Ζω εφιστά την προσοχή
των καταναλωτών και τους καλεί να
ελέγχουν και να συγκρίνουν τις τιµές
των προϊόντων που αγοράζουν από τα
λεγόµενα σούπερ µαρκετ «εξπρές»,
καθώς όπως διαπιστώνει, προσπάθεια
των είναι να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό και να κερδοφορήσουν εις
βάρος τους, εκµεταλλευόµενα το γεγονός ότι φέρουν την ίδια εµπορική ονοµα-
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σία των µεγάλων αλυσίδων υπεραγορών.
Καλεί επίσης την αρµόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Εµπορίου όπως συµπεριλάβει στις έρευνες της για τις τιµές
των βασικών προϊόντων και τις µικρές
υπεραγορές «εξπρές», µε στόχο την
πληρέστερη ενηµέρωση και την προστασία των καταναλωτών.

Οι τιµές στα καύσιµα θα έπρεπε
να µειωθούν και όχι να αυξηθούν,
λέει ο Σόλων Κασίνης
Για ακόµη µια φορά αυξήσεις τιµών
καυσίµων εις βάρος των καταναλωτών.
Ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας
Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου,
Σόλων Κασίνης χαρακτήρισε ως αδικαιολόγητες και αλόγιστες τις τελευταίες αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων που ανακοίνωσαν εταιρείες
πετρελαιοειδών.
Ο κ. Κασίνης ανέφερε ότι σύµφωνα
µε τα στοιχεία και τις εκτιµήσεις της
Υπηρεσίας του, οι τιµές θα έπρεπε να
µειωθούν και όχι να αυξηθούν.
Ανέφερε συγκεκριµένα ότι σε έκθεση
που υπέβαλε στις 16 Μαρτίου στον
Υπουργό Εµπορίου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η τιµή για τη βενζίνη ήταν
κατά 2,3 σεντ πιο ακριβή και για το
πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης
κατά 6 σεντ πιο ακριβή.
Κάλεσε τέλος τις εταιρείες πετρελαιοειδών, αν έχουν πρόβληµα και αγοράζουν πιο ακριβά από τις διεθνείς
τιµές, να θέσουν το θέµα γραπτώς,
ώστε το κράτος να παρέµβει και να
βοηθήσει µε διακρατικές ή άλλες συµφωνίες, εξασφαλίζοντάς τους καλύτερες τιµές.

