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Το νερό «καίει»
ΣΕΛ.4

τους καταναλωτές της Λάρνακας...
		

ΙΔΟΥ... «ΠΟΣΙΜΟ» ΝΕΡΟ!

ΣΕΛ.5
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕ 5,000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 391
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 273

...σύντομα και της Λεμεσού

Υφιστάμενα τέλη
   Νέα τέλη
									

Αύξηση
%

Ύστερα από παράπονα κα-      Πάγιο τριμηνίας        €10,50
     €10,50
       ταναλωτών της Λάρνακας για
μεγάλες αυξήσεις στη τιμή του
     1 - 15 κ.μ.
       42 σεντ/κ.μ.
     79 σεντ/κ.μ.
     88,1
νερού, επικοινωνήσαμε με
το διευθυντή του Συμβουλίου
       42 σεντ/κ.μ.
     89 σεντ/κ.μ.
     111,9
Υδατοπρομήθειας Λάρνακας      16 - 30 κ.μ
κ. Σοφοκλή Χριστοδουλίδη ο
οποίος μας επιβεβαίωσε το      31 - 45 κ.μ.
       97 σεντ/κ.μ.
     120 σεντ/κ.μ.
     23,7
γεγονός.
Όπως μας εξήγησε μετά την
     46 - 60 κ.μ.
       97 σεντ/κ.μ.
     157 σεντ/κ.μ.
     61,9
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, που απαρτίζεται από
       154 σεντ/κ.μ.
      215 σεντ/κ.μ.
     39,6
τους Υπουργούς Οικονομικών,      61 - 75 κ.μ.
Εσωτερικών και Γεωργίας, που
ελήφθη προς το τέλος του πε-      76 - 90 κ.μ.
       211 σεντ/κ.μ.
      294 σεντ/κ.μ.
     39,3
ρασμένου χρόνου για εξόφληση
όλων των χρεών των Συμβουλί     91 κ.μ. και άνω
       254 σεντ/κ.μ.
      372 σεντ/κ.μ.
     46,5
ων προς το κράτος, τα Συμβούλια δεν έχουν άλλη εκλογή. Οι
αυξήσεις αυτές, μας είπε, τείνουν
να εξισώσουν τις τιμές με αυτές του ΣΥ Λευκωσίας.
αυξήσεις σε όλα τα ΣΥ στα οποία προμηθεύει νερό. Γίνεται
Το ΣΥ Λάρνακας λοιπόν, σε ανακοίνωση του στις αρχές του λοιπόν αντιληπτό πως οι αυξήσεις θα είναι απανωτές και θα
2010 γνωστοποιεί νέες καυτές αυξήσεις στις τιμές του νερού επηρεάσουν πολύ αρνητικά τις τσέπες των καταναλωτών.
για όλους τους καταναλωτές, οικιακούς, βιομηχανικούς και Εμείς έχουμε την άποψη πως οι αυξήσεις για εξίσωση των
κυβερνητικούς κ.ά. (Οι τιμές για τους οικιακούς καταναλωτές τιμών παγκύπρια θα ήταν καλά, λαμβάνοντας υπόψη και τις
που φτάνουν μέχρι και 112%, φαίνονται στον πίνακα).
επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση, να κλιμαΣύμφωνα με πληροφορίες μας παρόμοιες αυξήσεις δεν θα κωθούν όπως στην περίπτωση της Λεμεσού σε τρία χρόνια
επιβάλει το ΣΥ Λευκωσίας το δε ΣΥ Λεμεσού θα επιβάλει τις τουλάχιστο χρόνια, το δε Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να
αυξήσεις σταδιακά σε τρία χρόνια. Στην Πάφο δε θα επιβλη- αποφύγει την επιβολή οποιασδήποτε αύξησης κατά το διθούν αυξήσεις.
άστημα αυτό.
Όπως είναι γνωστό, από δηλώσεις του διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα σκοπεύει να βάλει νέες
Η ανακοίνωση του ΣΥ Λάρνακας στη σελ.2

Επιτέλους κάντε κάτι για την προστασία του καταναλωτή!

Την αγωνιώδη αυτή έκκληση απηύθυνε ο πρόεδρος της ΠΕΚΠΟΙΖΩ
Δρ. Λούκας Αριστοδήμου στις 18/03/10 στους βουλευτές, στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στον Πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία του Ανταγωνισμού στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Εμπορίου.
Η Επιτροπή είχε συνέλθει για πολλοστή φορά να συζητήσει πέντε πολύ
σοβαρά, άλλα επίκαιρα αλλά και παλιά, όπως το θέμα των τιμών των
καυσίμων και της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και άλλα παλιά άλλα
πάντα επίκαιρα, όπως το θέμα της δημιουργίας του Επιτρόπου Καταναλωτή. Ο κ. Αριστοδήμου τόνισε πως ενώ οι Κύπριοι καταναλωτές
βρίσκονται στην μέγγενη της οικονομικής κρίσης χωρίς καμιά βοήθεια
από κανένα, πριν τρεις μέρες, ενώ «γιορτάζαμε» την παγκόσμια μέρα
καταναλωτή, κανείς δεν μίλησε, μέσα από τόσες συζητήσεις που γίνονται για μέτρα, να πει ότι και κάτι θα γίνει για τον ίδιο.
Ενώ είχαμε ζητήσει, όταν δίνονταν τα χρήματα στις τράπεζες, να ληφθεί

μέριμνα για κάποια αντισταθμιστικά ωφέλιμα και στους καταναλωτές,
άφησαν τις τράπεζες αν και πότε θα βουληθούν να μειώσουν κατά τι
τα δανειστικά επιτόκια. Ασφαλώς οι ελπίδες και οι προσδοκίες αποδείχτηκαν φρούδες.
Τόνισε επίσης ότι, παρά τα πρόστιμα που έχει επιβάλει η ΕΠΑ
στις εταιρείες πετρελαιοειδών, ύστερα από πέντε χρόνια
«καταλήστευσης» της τσέπης και των εισοδημάτων των
καταναλωτών, η όλη κατάσταση δεν άλλαξε. Από κει
που ήσαν μόνο οι εταιρείες τώρα είναι και οι πρατηριούχοι. Ακόμα χειρότερο αποδείχτηκε και ότι ο
περίφημος νόμος για «οροφή» είναι ανώφελος
αφού δεν καλύπτει τις χονδρικές τιμές.
Έκαμε αναφορά και στις συνεχείς αυξήσεις
που επιβάλλει η μονοπωλιακή ΑΗΚ στη τιμή
του ηλεκτρικού ρεύματος, καθιστώντας το, το
ακριβότερο στην Ευρώπη. Επανέλαβε την
σταθερή απαίτηση μας όπως τα πρόστιμα
των ρίπων μη φορτωθούν σε καμία περίπτωση
στους καταναλωτές, που δεν έχουν απολύτως
καμιά ευθύνη γι’ αυτούς.
Για την πληρωμή των ρύπων ζήτησε όπως αυτή
γίνει από ειδικό ταμείο που θα δημιουργηθεί και σ’
αυτό θα κατατίθενται τα ποσά προστίμων που επιβάλλει η ΕΠΑ. Με αυτό τον έμμεσο τρόπο τα χρήματα θα επιστρέφονται στου καταναλωτές από τους οποίους με δόλιο τρόπο
αποσπάστηκαν. Επίσης από αυτό το ταμείο, εισηγήθηκε να ενισχύονται και οι οργανώσεις καταναλωτών για να μπορούν να κινούν αγωγές
για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών.
Σχετικά με τα πρόστιμα για τους ρύπους, είπε πως, αυτά θα αποφεύγονταν αν η ΑΗΚ δεν έκανε λάθη στρατηγικών επιλογών και αν το κράτος
λειτουργούσε πιο αποδοτικά και κοίταζε μόνο και αυστηρά το δημόσιο
όφελος. Αν δηλαδή δεν προσπαθούσε μαζί με την ΑΗΚ να της διασφαλίσει, να της διαιωνίσει και ακόμα να της δημιουργήσει και τη δυνατό-

τητα διεύρυνσης του μονοπωλίου της σε βάρος των καταναλωτών και,
όπως θα αποδειχτεί και της οικονομίας ολόκληρης.
Για την έλευση του φυσικού αερίου είπε, θα έπρεπε να παρθεί απόφαση έγκαιρα, όταν είχαμε τις προσφορές από τη Γαλλία και την Αίγυπτο
για πλωτές εξέδρες που, με επίσημες εγγυήσεις θα είχαμε το φυσικό αέριο από το 2008 και, ταυτόχρονα με άλλα στρατηγικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας.
Παρομοίωσε τις καθησυχαστικές υποσχέσεις που
κάποιοι δίνουν στους καταναλωτές, ότι δήθεν με
την έλευση του φυσικού αερίου η τιμή του ρεύματος θα μειωθεί, σαν ψάρια στο γιαλό, αμφισβητώντας κάτι τέτοιο. Διερωτήθηκε δε αν δεν
είναι οι πολίτες-καταναλωτές που θα πληρώσουν την απόσβεση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που θα στοιχίσει το τερματικό.
Υπερθεμάτισε ασφαλώς για την ίδρυση, το
συντομότερο δυνατό, του θεσμού του Επιτρόπου καταναλωτών στη βάση μιας ισχυρής
νομοθεσίας, έτσι που πραγματικά να έχει την
ικανότητα να προστατεύει αποτελεσματικά το
αδύναμο καταναλωτή.
Τέλος, σε σχέση με την ακρίβεια έκανε αναφορά σε
διαπιστώσεις και συγκρίσεις που γίνονται όταν κάποιος
ταξιδεύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι πολύ φθηνότερες σε βασικά είδη όπως το γάλα, το ψωμί, τον καφέ, τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες. Στην Κύπρο, επεσήμανε η μόνη πίεση που
ασκήθηκε για μείωση τιμών ήταν από το μποϊκοτάζ που εμείς κάναμε
πέρσι τον Ιούλιο με αποτέλεσμα τις μοναδικές μειώσεις τιμών σε γάλα
και ψωμί.
Σ’ αυτό το θέμα ο κ. Υπουργός ενημέρωσε τη συνεδρία πως υπάλληλοι του υπουργείου του βρίσκονταν στις Βρυξέλλες συζητώντας τη
δυνατότητα επιβολής διαταγμάτων «οροφής» σε μια σειρά από 15-25
προϊόντα. Ευχόμαστε να γυρίσουν με θετικό αποτέλεσμα.

Αγωνιώδης
έκκληση της
ΠΕΚΠΟΙΖΩ
στη Βουλή
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ποιότητα ζωής

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί πελάτες,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από μια μακρά χρονική περίοδο καθήλωσης των τιμών
πώλησης του νερού σε επίπεδα χαμηλότερα από το κόστος αγοράς και διανομής του, το Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας Λάρνακας προχωρεί στην εφαρμογή νέων τελών, τα οποία να αντικατοπτρίζουν
τα πραγματικά του έξοδα για την προσφορά υπηρεσιών υδατοπρομήθειας, από την ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Α
τιμολόγηση της πρώτης τριμηνίας του 2010. Για ιδιωτικές κατοικίες, περιλαμβανομένων διΤα νέα τέλη νερού αντανακλούν το κόστος αμερισμάτων των πολυκατοικιών που εξυπητου Συμβουλίου για ικανοποίηση κάθε κα- ρετούνται από ένα μετρητή, καταστήματα και
τηγορίας καταναλωτών, χωρίς να υπάρχει γραφεία.
επιδότηση της μιας χρήσης από την άλλη,
ενώ παράλληλα περιέχουν στοιχεία για αποθάρρυνση της αδικαιολόγητης κατανάλωσης
και αποτροπή της αλόγιστης σπατάλης.
Οι νέες διατιμήσεις βάσει των οποίων θα
χρεώνεται το νερό που καταναλώνεται
ανά τριμηνία σε κάθε υποστατικό το οποίο
υδρεύεται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας είναι οι ακόλουθες:

>

		
Πάγιο τριμηνίας
1 - 15 κ.μ.		
16 - 30 κ.μ.
31 - 45 κ.μ.
46 - 60 κ.μ.
61 - 75 κ.μ.
76 - 90 κ.μ.
91 κ.μ. και άνω

Υφιστάμενα τέλη
€10,50		
42 σεντ/κ.μ.
42 σεντ/κ.μ.
97 σεντ/κ.μ.
97 σεντ/κ.μ.
154 σεντ/κ.μ.
211 σεντ/κ.μ.
254 σεντ/κ.μ.

Νέα τέλη
€10,50
79 σεντ/κ.μ.
89 σεντ/κ.μ.
120 σεντ/κ.μ.
157 σεντ/κ.μ.
215 σεντ/κ.μ.
294 σεντ/κ.μ.
372 σεντ/κ.μ.

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Β
Για βιομηχανίες και ξενοδοχεία.
		
Πάγιο τριμηνίας
1 -150 κ.μ.
151 - 300 κ.μ.
301 - 450 κ.μ.
451 - 600 κ.μ.
601 - 750 κ.μ.
751 - 900 κ.μ.
901 κ.μ. και άνω

Υφιστάμενα τέλη
€54,57		
97 σεντ/κ.μ.
97 σεντ/κ.μ.
113 σεντ/κ.μ.
113 σεντ/κ.μ.
167 σεντ/κ.μ.
167 σεντ/κ.μ.
167 σεντ/κ.μ.

Νέα τέλη
€76,89
137 σεντ/κ.μ.
145 σεντ/κ.μ.
157 σεντ/κ.μ.
174 σεντ/κ.μ.
202 σεντ/κ.μ.
239 σεντ/κ.μ.
287 σεντ/κ.μ.

Κάθε λογαριασμός καταναλωτή επιβαρύνεται επιπρόσθετα με τέλος συντήρησης και
επιδιόρθωσης του σωλήνα παροχέτευσης,
το οποίο ανέρχεται σήμερα σε €5,13 ανά
τριμηνία.
Παρόλο που οι πιο πάνω διατιμήσεις είναι ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Γ
αυξημένες σε σχέση με τις υφιστάμενες Για κυβερνητικά, ημικρατικά κτίρια, φιλανθρωκατά περίπου 40% κατά μέσο όρο, είναι πικά και άλλα ιδρύματα και τοπικές αρχές.
ανάλογες με τις διατιμήσεις βάσει των οποίων επιβάλλονται ήδη χρεώσεις από άλλους 		
Υφιστάμενα τέλη Νέα τέλη
προμηθευτές ύδατος και αποσκοπούν στην Πάγιο τριμηνίας
€274,92		
€413,10
εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής 1-1500 κ.μ.
113 σεντ/κ.μ.
162 σεντ/κ.μ.
παγκύπρια, δεδομένου ότι το νερό, ως 1501 - 3000 κ.μ.
154 σεντ/κ.μ.
196 σεντ/κ.μ.
εθνικός πλούτος, θα πρέπει να χρεώνεται 3001 - 4500 κ.μ.
154 σεντ/κ.μ.
222 σεντ/κ.μ.
κατά τρόπο ισότιμο ανεξάρτητα από το πού 4501 κ.μ. και άνω 154 σεντ/κ.μ.
248 σεντ/κ.μ.
βρίσκονται γεωγραφικά οι διάφοροι καταναλωτές.
Υπό το φως των πιο πάνω προτρέπεστε να χρησιμοποιείτε το νερό με φειδώ και να περιορίζετε
τη χρήση του στις απόλυτα αναγκαίες σας δραστηριότητες, προκειμένου να μειώσετε την κατανάλωση νερού στο υποστατικό σας και να αποφύγετε τις ψηλές χρεώσεις.

Πρόβλημα με τρόφιμα;

Που θα βρείτε
την εφημερίδα μας

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εφημερίδα μας αποστέλλεται
ταχυδρομικά στα μέλη και τους
φίλους της Ένωσης. Διατίθεται
επίσης:

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας
πληροφορούν το καταναλωτικό κοινό ότι για σκοπους καλύτερης
και ταχύτερης εξυπηρέτησης σε περίπτωση παραπόνων
για ακατάλληλα τρόφιμα, μπορούν να απευθύνονται στους
υπεύθυνους υγειονομικούς επιθεωρητές των επαρχιών στα
ακόλουθα τηλέφωνα:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		

22467951, 22467927
99527451

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		

25305006, 25305296
99839818

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		

24304297
99630716

ΠΑΦΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		

26804445, 26804449
99632347

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		
ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ:		

23812166, 23812167
99654731

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

Λευκωσία:

Οκτάγωνο
Λεφ. Σταυρού, Στρόβολος
Βιβλιοπωλείο Μαυρομάτης
στην υπεραγορά Ορφανίδης,
Στρόβολος
Daily Needs Kiosk
Λεωφ. Σταυρού 31
Περίπτερο ΣΤΑΥΡΟΥ
Πειραιώς 22 Στρόβολος
Περίπτερο Almarie Ltd
Α. Αβρααμίδη 48 Δασούπολη
Περίπτερα Convinience Store
Νίκης 32 λαι Περικλέους 47
“Η κουζίνα της μαμάς”
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33
Περίπτερο “ΘΑΝΑΣΗΣ”
Παλαμά 96, Μ. Γειτονιά
Cartriege World
Αγ. Φυλάξεως 31
υπεραγορά ΜΕΤΡΟ
Στρόβολος.

Λεμεσός:

Περ. Ευτυχία
Κολωνακίου 11
Πρατήριο Έσσο
Κολωνακίου 5
καθαριστήριο ΖΑΠ
Κολωνακίου 12
Σταθμός Βιοντίζελ
δίπλα από εκκλησία Αγ.
Αντωνίου.

Λάρνακα:

Stamar Oasis
Κέντρο Τύπου, Γρ. Διγενή 12.

Γίνε μέλος
Όσοι επιθυμουν να γίνουν μέλη της Παγκύπριας Ενωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής μπορούν να συμπληρώουν την πιο
κάτω αίτηση και να την αποστείλουν στα γραφεία της Ένωσης,
Τ.Θ.16033 2085 Στρόβολος, Λευκωσία.
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι αναγκαία
Μέρος Α: Ατομική Εγγραφή
Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:(*)...........................................................................
Ημ. Γεν.: ................….Α.Τ.:(*)...........…….........................................
Διεύθυνση:(*).....................................................................................
Χωριό/Δήμος: ...............................Κωδ:(*).......................................
Τηλ.Οικίας:(*)..............Τηλ.Εργασίας:.................Φορητό:(*).............
Επάγγελμα:...................................Εργοδότης: ................................
Διεύθυνση Εργασίας:.....................................................Φαξ:...........
E-mail: …………………………………………………………..............
Μέρος Β: Οικογενειακή Εγγραφή
Στοιχεία Οικογένειας
Όνομα Συζύγου: .............................Ημ.Γεν.:................Α.Τ.:.............
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Κατάγγειλέ τους!
Βενζινάρηδες...
Ο φίλος Γιώργος Διονάς με επιστολή του στην Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής (με αφορμή την εξαγγελία του πλαφόν στην λιανική τιμή των καυσίμων και
την αντίδραση τότε των πρατηριούχων) επέκρινε έντονα τη στάση των πρατηριούχων
αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατό να επιβάλλεται πλαφόν και στις χονδρικές τιμές.
Αγαπητή Ένωση,
1.εγώ, σαν καταναλωτής καλωσορίζω την οροφή που επιτέλους έβαλε ο υπουργός έστω και στα 3 προϊόντα
2.εγώ, σαν καταναλωτής κατηγορώ τους βενζινάρηδες για την απεργία τους που θα επηρεάσει:
◦και τους καταναλωτές με ταλαιπωρία
◦και αυτούς τους ίδιους που όπως λένε ζουν στην γραμμή της χρεοκοπίας
3.εγώ, σαν καταναλωτής κατηγορώ όλους εκείνους που με τα έργα τους και με τα λόγια τους έσπειραν τον
πανικό στους οδηγούς και τους ανάγκασαν:
◦να τρέχουν νυχτιάτικα να βρουν βενζινάδικο ανοιχτό, και
◦να αγοράσουν καύσιμα στις ακριβές τιμές
4.εγώ, σαν καταναλωτής κατηγορώ τους βενζινάρηδες που εκφοβίζουν και αποκλείουν βενζίνες που πωλούν φτηνότερα καύσιμα (ο Παμπίνος ομολόγησε στην τηλεόραση ότι τηλεφώνησε σε κάποιον «φιλικά» να
του πει να μην ανοίξει – σε μια ευνομούμενη πολιτεία αυτός ο εκφοβισμός δεν επιτρέπεται και η Αστυνομία έχει το λόγο ή μήπως
αυτός ο κύριος έχει πολύ δυνατές πλάτες; Στην ίδια εκπομπή
ομολόγησε ότι ο Μάρκου είναι φίλος του. Είναι γι αυτό άραγε που
ο Σύνδεσμος δεν έκανε τίποτα για τις τιμές των πετρελαιοειδών
όλα αυτά τα χρόνια;)
5.εγώ, σαν καταναλωτής κατηγορώ τους βενζινάρηδες ότι είναι
ανέντιμοι επειδή δεν κατέβαζαν τις τιμές όταν έπεφτε η διεθνής
τιμή.
6.εγώ, σαν καταναλωτής δεν είμαι πρόβατο επί σφαγή και θα
συνεχίσω να κατηγορώ τούς διαμπλεκόμενους που κατακλέβουν
το απλό εργαζόμενο.
7.εγώ, σαν καταναλωτής θα συνεχίσω να αγοράζω φθηνότερα καύσιμα, κατά 2-3 σεντς, όπως έκανα το
τελευταία 2 χρόνια.
8.εγώ, σαν καταναλωτής δεν είμαι ηλίθιος· βλέπω πως οι βενζίνες δεν λιγοστεύουν, αλλά αυξάνονται, (κτίζονται δε σε πανάκριβα και μεγάλα/πολλαπλά οικόπεδα), άρα;…
9.εγώ, σαν καταναλωτής θέλω να επικροτείται ο έντιμος βενζινάρης δια εύφημης μνείας από το υπουργείο.
10.εγώ, σαν καταναλωτής δεν θέλω να μπερδευτεί το υπουργείο με χοντρικές τιμές (εκεί παίζονται άλλα
ψεύτικα παιχνίδια τιμολογήσεων και άντε βρες άκρη), γιατί θα χαθεί ο στόχος που είναι η τελική τιμή πώλησης.
Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας!

Γιώργος Διονάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους που απορρέουν από
την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία για
τα τρόφιμα ανακοινώνουν ότι κατά το
μήνα Ιανουάριο 2010 έχουν εκδικαστεί 4
υποθέσεις που αφορούσαν ακατάλληλα
τρόφιμα και επιχειρήσεις τροφίμων με
υγειονομικές ελλείψεις.
Εναντίον των εν λόγω επιχειρήσεων και
των υπευθύνων τους επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο €2,250.- (δύο χιλιάδες
διακόσια πενήντα ευρώ).
Οι καταδίκες και το χρηματικό πρόστιμο
που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Οι πιο πάνω υποθέσεις αφορούν επίσημους ελέγχους και δειγματοληψίες που
διενήργησαν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υγείας κατά την περίοδο Αυγούστου του 2008 μέχρι το Μάϊο
του 2009.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Λευκωσία 19 Μαρτίου, 2010
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Η στήλη “Κατάγγειλέ τους!” αποτελεί βήμα έκφρασης για τους αναγνώστες,
αλλά και ευρύτερα τους καταναλωτές. Ο κάθε ενεργός πολίτης - καταναλωτής,
έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει δημοσίως, κακώς έχοντα που έχουν
περιέλθει στην αντίληψή του. Με στόχο διττό: Από τη μια για να χειριστεί
τα θέματα αυτά και η Ένωση καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και από
την άλλη για γίνουν ευρύτερα γνωστά, ώστε, άλλοι καταναλωτές να
προστατευθούν από τυχόν επιτήδειους. Διότι οι καταναλωτές έχουν ισχύ
και η ισχύς τους αυτή, έγγειται κυρίως στην ενημέρωση. Κατάγηγειλέ τους,
λοιπόν, φίλε καταναλωτή! Μην τους επιτρέψεις ποτέ να επαναπαυθούν στην
σκέψη ότι μπορούν να σε ξεγελάσουν χωρίς συνέπειες... Κατάγγειλέ τους!

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Αρ. ΕΑΗ-2009-061
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί
το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά τo πιο
κάτω προϊόν, τo οποίo είναι κατασκευασμένο με τρόπο που
εμπερικλείει ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για το χρήστη και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά.
Περιγραφή προϊόντος:
•Κατηγορία: Ηλεκτρική συσκευή
•Είδος: Συσκευή παροχής ζεστού και κρύου νερού
(water dispenser)
•Κατασκευαστής: Άγνωστος
•Εμπορική επωνυμία: TREDIA
•Τύπος: YLR2-5-25H2
•Χώρα κατασκευής: Άγνωστη
•Εισαγωγέας: G. KYPRIANOU TRADING LTD
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στη κατοχή τους
το πιο πάνω προϊόν να μη το χρησιμοποιούν.
Όποιος χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν
τα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο
τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή).
Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800454 ή να
αποστείλει τηλεομοιότυπο στο 22348202.

ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΩΞΕΙΣ ΠOΥ ΕΓΙΝΑΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Έλεγχος και Πώληση) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 έως 2006, ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2010.

Αριθμός Υποθέσεων: 4, Συνολικό πρόστιμο: €2,250.
Όνομα/
διεύθυνση
κατηγορουμένου
Υπεύθυνοι
επιχείρησης
τροφίμων
Χούλου –
Πάφος.
Υπεύθυνος
επιχείρησης
τροφίμων
Γυαλιά - Πάφος.

Υπεύθυνος
επιχείρησης
τροφίμων
Δερύνεια

Υπεύθυνη
επιχείρησης
τροφίμων
Παραλίμνι

Είδος/
εμπορικό
όνομα επιχείρησης
τροφίμων
Καφεστιατόριο

Παραγωγός
λαχανικών.

Παραγωγός
φρούτων/
λαχανικών

Αρτοποιείο

Αδίκημα

Οι κατηγορούμενοι κατά ή περί τον Αύγουστο 2008, στη Χούλου της Επαρχίας
Πάφου διατηρούσαν επιχείρηση τροφίμων ήτοι καφεστιατόριο στο οποίο είχαν
εκτεθειμένα προς πώληση τρόφιμα σε μη κατάλληλες ή και ανθυγιεινές συνθήκες
κατά τρόπο που θα μπορούσε να τα καταστήσει επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.

Νομοθεσία που
παραβιάστηκε
Οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και
Πώληση)Νόμοι του
1996 - 2006

Οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και
Ο κατηγορούμενος κατά ή περί τις 31/05/09, στην Αγία μαρίνα Χρυσοχούς της
Πώληση) Νόμοι
επαρχίας Πάφου πώλησε φασολάκι το οποίο κατόπιν επίσημης δειγματοληψίας
του 1996 -2006
και εργαστηριακής εξέτασης ανιχνεύθηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκου σε ποσοΚανονισμός (ΕΚ)
στό μεγαλύτερο του αποδεκτού ορίου.
Αριθ.396/2005

Αποτέλεσμα

Πρόστιμο
€1000

Πρόστιμο
€900-

Ο κατηγορούμενος κατά την 09/03/09, στο Παραλίμνι της Επαρχίας Αμμοχώστου, πώλησε στη φρουταρία «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ» φράουλες στις οποίες
κατόπιν επίσημης δειγματοληψίας προσδιορίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων
πέραν του αποδεκτού ορίου

Οι περί Τροφίμων
(Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του
1996 – 2006
Κανονισμός (ΕΚ)
Αριθ.396/05

Η κατηγορούμενη την 19/12/08 στο Παραλίμνι της επαρχίας Αμμοχώστου λειτουργούσε επιχείρηση τροφίμων ήτοι αρτοποιείο χωρίς αυτό να είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Δ.Ι.Υ & Υ.Δ.Υ

Οι περί Υγιεινής και
Επίσημου Ελέγχου
Εγγύηση
των Τροφίμων Κα€1000 για ένα
νονισμοί του 2006
χρόνο.
Κανονισμός (ΕΚ)
Αριθ.852/2004

Πρόστιμο
€350
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“Πόσιμο” νερό αλλά με... πολλά εισαγωγικά!
Κάθε άλλο παρά πόσιμο φαίνεται να είναι το “πόσιμο” νερό που διοχετεύεται από την υδατοπρομήθεια (σε τουλάχιστον κάποιες περιοχές) του Στροβόλου. Επανειλημμένα τον τελευταίο καιρό το νερό της υδατοπρομήθειας
κάθε άλλο παρά καθαρό είναι. Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής Δρ. Λούκας Αριστοδήμου ενημέρωσε, όχι
για πρώτη φορά, με επιστολή συνοδευόμενη από φωτογραφίες - τεκμήρια
για του λόγου το αληθές, τον Διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ότι στην περιοχή που διαμένει στον Στρόβολο το φαινόμενο
της παροχής μη καθαρού νερού παρατηρείται συχνά - πυκνά και κάλεσε το
Συμβούλιο να επιληφθεί του προβλήματος. Προφανώς το ίδιο πρόβλημα
παρατηρείται και σε άλλα υποστατικά στην ίδια περιοχή (αν όχι και αλλού)
και η παρέμβαση του οικείου Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας είναι επιτακτική. Διότι το πρόβλημα δεν έχει σχέση μόνο με την αισθητική, αλλά αφορά
κυρίως και πρωτίστως στην υγεία των καταναλωτών.
Να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους προβλήματα παρουσιάζονται σε κλειστούς
δρόμους (αδιέξοδα) γι’ αυτό καλούμε τους καταναλωτές να ελέγχουν από
καιρού εις καιρό να ελέγχουν την ποιότητα του νερού που δέχονται.

Η επιστολή
Διευθυντή Συμβουλίου
Υδατοπρομήθειας
Λευκωσίας
Αγαπητέ κύριε Ζαμπακίδη,
Πρόβλημα με την ποιότητα του προμηθευόμενου νερού
Θα  ήθελα για ακόμα μια φορά να σε ενημερώσω ότι το νερό που μας προμηθεύετε στην
οικία μας στην οδό Δωρίδος,  στον Στρόβολο, εξακολουθεί από καιρού εις καιρό να μην
είναι καθαρό.
Με την επιστολή μου αυτή θα ήθελα να παρακαλέσω να επιληφθείτε του σοβαρού αυτού
προβλήματος και να δώσετε τέτοια λύση, ώστε να διασφαλιστεί μια για καλά η παροχή
καθαρού νερού στις διασωληνώσεις μας.
Την επιστολή αυτή σας την στέλνω με ηλ. Ταχυδρομείο και μαζί επισυνάπτω και δύο
φωτογραφίες που μιλούν από μόνες τους. Το φίλτρο πήρε το χρώμα που βλέπετε, μόλις
ένα περίπου μήνα μετά την αντικατάσταση του.
Αναμένω απάντησή σας και σας ευχαριστώ από πριν.
Με εκτίμηση,
Δρ Λούκας Αριστοδήμου

Διατηρείτε τα ντεπόζιτα νερού καθαρά...
Ο ζεστός καιρός άρχισε, το καλοκαίρι πλησιάζει και τα
ντεπόζιτα μας, κυρίως αυτά που βρίσκονται στην οροφή,
χρειάζεται φροντίδα. Μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε το
νερό που αποθηκεύουμε σ’ αυτά και χρησιμοποιούμε καθαρό και σε συνθήκες υγιεινές.
Τα ντεπόζιτα νερού για να διατηρούνται καθαρά πρέπει να
καθαρίζονται όταν σε τακτά χρονικά διαστήματα και σίγουρα στην αρχή του καλοκαιριού, γιατί με τις ψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αναπτυχθούν σ’ αυτά μύκητες, βακτηρίδια και άλλοι βλαβεροί οργανισμοί.
Επίσης ένας έλεγχος των ντεπόζιτων μας από κοντά, θα
μας βοηθήσει να δούμε την κατάσταση τους. Αν έχουν
σκουριασμένα μέρη, ή πέτρα, ή άλλες ακαθαρσίες που δεν
καθαρίζουν με πλύσιμο, αυτά πρέπει να αντικαθίστανται με
καινούργια.
Τα καπάκια των ντεπόζιτων πρέπει να κλείνουν καλά, ενδεχομένως με κάποιο λάστιχο, ούτως ώστε να μην εισχωρούν
ανεπιθύμητα αντικείμενα στο νερό, όπως σκόνη, πουλιά,
έντομα, τρωκτικά κ.ά.
Τα ντεπόζιτα νερού πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε
το ίδιο νερό να μην είναι δυνατό να παραμένει σ’ αυτά για

περισσότερες από 24 ώρες. Καλό είναι να μην αποθηκεύουμε μεγάλες ποσότητες νερού, ώστε το νερό να μένει
αχρησιμοποίητο για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Σε περίπτωση που έχουμε δύο ντεπόζιτα ενωμένα μεταξύ
τους, είναι σωστό η εισαγωγή του νερού να είναι στο πρώτο ντεπόζιτο και η έξοδος προς το σπίτι στο δεύτερο, για να
βοηθιέται η κυκλοφορία.
Για μεγάλα ντεπόζιτα ύδρευσης περισσοτέρων σπιτιών η
διαμερισμάτων που μένουν αχρησιμοποίητα για μεγάλα
χρονικά διαστήματα (ίσως και μήνες), καλό είναι, να γίνεται
από καιρού εις καιρό χλωρίωση του νερού και να ανοίγονται όλες οι βρύσες για μερικά λεπτά ώστε αυτό να εισχωρήσει στις διασωληνώσεις.
Το χλώριο όμως, σε υπερβολικές ποσότητες μπορεί να
προκαλέσει οξείδωση στα μεταλλικά ντεπόζιτα ή ακόμα και
προβλήματα στην υγεία μας, γι’ αυτό συστήνεται όπως οι
χλωριώσεις γίνονται από εξειδικευμένα άτομα.

...και το νερό σ’ αυτά υγιεινό
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Ο πολίτης – καταναλωτής
Δικαιώματα και ευθύνες

Η ομιλία του τ. Προέδρου των Η.Π.Α., Τ. Φ. Κέννεντυ, το 1962 σηματοδότησε την υιοθέτηση, από τον Ο.Η.Ε. των κατευθυντήριων γραμμών, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, στις 9 Απριλίου 1985
καθώς και την αναγνώριση των οχτώ βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών
Δυστυχώς, τα δικαιώματά μας αμφισβητούνται, από την ελεύθερη • Συμμετέχοντας σε ενεργές, δημοκρατικά ελεγχόμενες, εθελοντιαγορά και το νεοσυντηρητικό - παγκοσμιοποιημένο μοντέλο λει- κές οργανώσεις
τουργίας της, που έχει αγκαλιάσει και η Ευρώπη. Όμως εμείς εί- • Αρνούμενοι την παραβίαση των δικαιωμάτων μας
μαστε καταναλωτές 365 ημέρες και εκτός από δικαιώματα έχουμε • Απαιτώντας από τις αρμόδιες για τα θέματα καταναλωτή δημόσικαι ευθύνες. Οι δικές μας ευθύνες πηγάζουν από τη μικρή συμμε- ες υπηρεσίες να κάνουν καλά την δουλειά τους.
τοχή μας σε ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις
• Καταγγέλλοντας την παραβίαση των δικαιωμάτων
και κινήματα ενεργών πολιτών, από τη λογιμας, στις Ενώσεις Καταναλωτών και στους
κή του κάποιος άλλος να αγωνιστεί για
φορείς της Πολιτείας.
μας χωρίς εμάς, από την απόρριψη
• Κάνοντας τρόπο ζωής την πράσιτου γεγονότος ότι κάποιος μπορεί
νη κατανάλωση.
να αγωνίζεται για το κοινό καλό
• Επιβάλλοντας με τη συμπε• Δικαίωμα στην ικανοποίηση
χωρίς προσωπικό όφελος και
ριφορά μας και τους αγώνες
των βασικών αναγκών
να χρειάζεται στήριξη. Αν ως
μας, την πράσινη παραγωκαταναλωτές δε συνειδητογή.
• Δικαίωμα στην ασφάλεια
ποιήσουμε ότι πρέπει να
Οι Πολίτες - καταναλωτές
• Δικαίωμα στην πληροφόρηση
συμμετάσχουμε σε ενεργές
είναι ο πιο σημαντικός
• Δικαίωμα στην επιλογή
, εθελοντικές, δημοκρατικρίκος της αγοράς. Η
κές οργανώσεις, οι αποδαπάνη μας είναι το ερ• Δικαίωμα στην εκπροσώπηση
φάσεις θα λαμβάνονται,
γαλείο για να πιέσουμε
• Δικαίωμα στην αποζημίωση
για εμάς, χωρίς εμάς και σε
τις επιχειρήσεις να σεβα• Δικαίωμα στην εκπαίδευση
βάρος μας. Οι προμηθευστούν τα δικαιώματά μας,
τές ,παραγωγοί, βιομήχανοι,
να παράγουν ασφαλή και
• Δικαίωμα σε ένα υγιεινό περιβάλλον
έμποροι, επιχειρηματίες κλπ
ποιοτικά προϊόντα σε προσιδιαθέτουν ισχυρότατα λόμπι, τα
τές τιμές.
οποία συχνά όχι μόνο επηρεάζουν
Η εύρυθμη λειτουργία των αγοτα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά
ρών απαιτεί κανόνες, αποτελεσματική
υπαγορεύουν και τις αποφάσεις τους.
ρύθμιση και εποπτεία από το κράτος, με
Μέσα από τις μεγάλες κρίσεις (π.χ οικονομική
προαγωγή του υγιούς και θεμιτού ανταγωνικρίση) ξεπηδούν και μεγάλες ευκαιρίες. Ευκαιρίες να
σμού, χωρίς να καταπατώνται βασικά δικαιώματα του
στοχαστούμε και να αναπροσαρμόσουμε τις προτεραιότητες μας, καταναλωτή, του μικροεπενδυτή, του εργαζόμενου και του δανειοτις αξίες μας, τις συνήθειες μας. Είναι ευκαιρία να θυμηθούμε ότι λήπτη, και με διασφάλιση των δημοσίων και κοινωνικών αγαθών.
είμαστε κάθε μέρα Πολίτες - καταναλωτές με δικαιώματα, που πρέ- Η ενδυνάμωση της θέσης του Πολίτη - καταναλωτή αποτελεί προπει να τα γνωρίζουμε, να τα διεκδικούμε, να τα κάνουμε πράξη και ϋπόθεση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστινα τα επεκτείνουμε. Τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπί- κότητας της οικονομίας.
ζουμε στις συναλλαγές μας με τις τράπεζες, το δημόσιο, τις υπερα- Ένα ισχυρό κίνημα Πολιτών - καταναλωτών αποτελεί αντίβαρο στις
γορές και άλλες επιχειρήσεις τα λύνουμε:
αχαλίνωτες κερδοσκοπικές δυνάμεις της αγοράς, και ενισχύει τον
• Μαθαίνοντας τα δικαιώματά μας
παραγωγικό ανταγωνισμό τιμών και ποιότητας μεταξύ επιχειρήσε• Αρνούμενοι τα κατευθυνόμενα καταναλωτικά πρότυπα
ων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες.
• Απαιτώντας διαφάνεια στην κοστολόγηση
Ιωάννα Παναγιώτου
• Ζητώντας πλήρη, αληθινή και κατανοητή πληροφόρηση, από
Γενική Γραμματέας
τους προμηθευτές.
• Ελέγχοντας την αγορά και εντοπίζοντας τα «στραβά».
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
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Έλεος!
Νησάφι πια! Είναι για πολλοστή φορά
που ο Κύπριος καταναλωτής βρέθηκε
ενώπιον του ίδιου τραγελαφικού φαινομένου ενόψει εορτών: να γίνεται όχι
απλώς θύμα των διάφορων επιτήδειων
που είναι έτοιμοι να αισχροκερδίσουν
εις βάρος του αλλά και να νιώθει
απροστάτευτος από το κράτος και την
πολιτεία. Για άλλη μια φορά οι κρεοπώλες εξήγγειλαν τιμές για το αρνάκι που
αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής
φαντασίας (οι καταναλωτές θυμούνται
ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων η τιμή του αρνιού έφτασε στα
14 ευρώ το κιλό). Φέτος ο πρόεδρος
των κρεοπωλών δήλωνε ότι η τιμή θα
φτάσει στα ίδια επίπεδα, αφήνοντας
- περίπου - να νοηθεί ότι όποιος έχει
χρήματα θα φάει αρνάκι.
Κι από πάνω οι αρμόδιοι υπουργοί να
στρουθοκαμηλίζουν με το χειρότερο
τρόπο! Ο μέν υπουργός Γεωργίας να
καλεί το λαό να μην ανησυχεί διότι το
αρνάκι θα είναι στις ίδιες... “χαμηλές”
τιμές με τις περσινές και ο υπουργός
Εμπορίου να καλεί τον κόσμο να κωφεύει, άκουσον - άκουσον στις όποιες
σειρήνες! Δηλαδή να πηγαίνει στο
κρεοπωλείο, να του λένε πως το αρνάκι
πωλείται για παράδειγμα 13 ευρώ το
κιλό και να “κάνει πως δεν ακούει”!
(Παρεμπιπτόντως, το αρνάκι για τον
οβελία πωλήθηκε, όντως, την περίοδο
του Πάσχα, μέχρι και 13 ευρώ το κιλό!)
Και όλα αυτά εν μέσω οικονομικής κρίσης... Εν μέσω εκείνης της κρίσης που,
δήθεν, “δεν θα μας άγγιζε”, της κρίσης
“που θα μας προσπερνούσε”. εκείνης
της κρίσης για την οποία οι αρμόδιοι
δεν έπαιρναν κανένα μέτρο αντιμετώπισης της εγκαίρως επειδή δήθεν “θα
μέναμε αλώβητοι”...
Έλεος!
Η αδυναμία των αρμοδίων να βάλουν φραγμό σε τέτοιες μεθοδεύσεις
αφήνουν ουσιαστικά τα πράγματα στα
χέρια των ίδιων των καταναλωτών και
άρα αυτό που πρέπει να κάνουν (και
όχι μόνο κατα την περίοδο εορτών
αλλά πάντα) είναι από τη μια να
επιλέγουν άλλα κρέατα και από την
άλλη - κυρίως - να επιλέγουν από που
να κάνουν τις αγορές τους, δίνοντας
ξεκάθαρο μάθημα σε όσους επιμένουν
να τους εκμεταλλεύονται.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

απαιτείται νομοθετική ρύθμιση
δημιουργία δεσμευτικού διεθνούς καταλόγου προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης, ενώ
παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να παράσχει στους οργανισμούς πιστοποίησης οικονομική και τεχνική στήριξη για
την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.

Η υποχρεωτική σήμανση των αγροτικών προϊόντων ενημερώνει τους καταναλωτές και
τονώνει την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών, τονίζει με ψήφισμά του το ΕΚ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η νομική προστασία των προϊόντων με ένδειξη προέλευσης
και των παραδοσιακών προϊόντων από τις απομιμήσεις ενισχύει την ποιότητά τους.
Με ψήφισμά του Ιταλού ευρωβουλευτή της
ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, Giancarlo Scottà που εγκρίθηκε τον
Μάρτιο, το ΕΚ καταθέτει τις απόψεις του
για την πολιτική τροφίμων της Ένωσης στο
πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για την
επερχόμενη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη, ο κ Scottà σημείωσε ότι “ή επιμονή
στην ποιότητα των τροφίμων αποτελεί μία
από τις απαντήσεις” στην παγκοσμιοποίηση των αγορών, προσθέτοντας ότι αποτελεί
και “αναπτυξιακή ευκαιρία για πολλές περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα”.
Από την πλευρά του ο Επίτροπος Γεωργίας, Dacian Ciolos, ανέφερε ότι θα καταθέσει εντός του έτους νομοθετικές προτάσεις
για μια ευρωπαϊκή πολιτική ποιότητας τροφίμων και διαβεβαίωσε τους ευρωβουλευ-

τές ότι στις προτάσεις, “θα εξαντλήσω κάθε
δυνατότητα να λάβω υπ’ όψιν μου τις ιδέες
και τις παρατηρήσεις σας”.

Αναγραφή της χώρας προέλευσης
στη συσκευασία

Η προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων…

Το ΕΚ ψήφισε υπέρ της διατήρησης του
υφιστάμενου συστήματος γεωγραφικών
ενδείξεων και των δύο κύριων εργαλείων
του που είναι οι ενδείξεις Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), για προϊόντα που προέρχονται εξ ολοκλήρου από
την ίδια περιοχή και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), για προϊόντα που
συνδέονται στενά με συγκεκριμένη περιοχή
στην οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον
ένα από τα στάδια της παραγωγής τους.
Για την αντιμετώπιση των υπαρκτών μειονεκτημάτων του συστήματος, που μεταξύ
άλλων “δανείζονται” και προϊόντα από περιοχές εκτός ΕΕ, το ψήφισμα προτείνει την

τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας
ώστε να αποκτήσουν συνεταιρισμοί παραγωγών τέτοιων προϊόντων ρόλο στη διαχείριση των σημάτων. Ένα τρίτο σύστημα που
υπάρχει στην Ένωση αλλά δεν χρησιμοποιείται ευρέως είναι “Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν” (ΕΠΙΠ), που προβάλλει τον παραδοσιακό τρόπο του προϊόντος
είτε λόγω της προέλευσης των συστατικών
είτε λόγω της μεθόδου παρασκευής του.

… και οι κανόνες του ΠΟΕ

Σύμφωνα με το ψήφισμα, απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση των απομιμήσεων προϊόντων και λογότυπων είναι η

Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, στα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η
χώρα προέλευσης. Για να επιτευχθεί αυτό
κατά τρόπο που να μην επιβαρύνει υπερβολικά το κόστος, ενδεχομένως με εναλλακτικές μεθόδους σήμανσης όπως η χρήση
γραμμικού κώδικα ή ειδικής ιστοσελίδας.
Κάθε πρόσθετη πληροφορία θα μπορεί να
αναγραφεί σε αυστηρά εθελοντική βάση για
να αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε
να εξετάσει άλλους πιθανούς τρόπους ενημέρωσης των καταναλωτών όπως η εισαγωγή ευρωπαϊκού λογότυπου ποιότητας.
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Rapex
Προϊόντα που περιέχουν
Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην
τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει
στην Κοινοτική Αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι
περικλείουν κινδύνους:
1. Σετ από πλαστικά αστεία παιχνίδια με την επωνυμία «Kik» κωδικό
αριθμό μοντέλου Season:209 WGR:912; Order No.563500; και κωδικό
αριθμό ΕΑΝ 53635009121000000199. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει τις τοξικές για
την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξύλ) εστέρα (DEHP) και
Φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
2. Φουλάρι κόκκινου χρώματος με μαύρα σχέδια με την επωνυμία
«Tiger», με κωδικό αριθμό μοντέλου 55721. Το προϊόν είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Δανίας και περιέχει την καρκινογόνο
ουσία Βενζιδίνη (η οποία ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο
που είναι 0,1% κατά βάρος.
3. Καπέλο τύπου Baseball μαύρου χρώματος με την επωνυμία «G &
D», με κωδικό αριθμό μοντέλου 4038732802551. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει την
καρκινογόνο ουσία αμινοαζοβενζόλιο (ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
4. Παιδικό ξύλινο σπιτάκι για πουλιά, με την επωνυμία «Kik» και με
κωδικό αριθμό μοντέλου Season: 208 WGR: 912 Order No: 2025400 και
κωδικό αριθμό EAN No: 20254009121000000100. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει την
τοξική ουσία φορμαλδεύδη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
5. Γυναικείο ρολόι με λουράκι από δερματίνη σε λιλά χρώμα με την
επωνυμία «M.J. Time». Το προϊόν είναι Τουρκικής κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Βουλγαρίας και στα μεταλλικά του μέρη ανιχνεύθηκε νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. Το νικέλιο είναι ευαισθητοποιητικό και προκαλεί δερματικά προβλήματα στον άνθρωπο όταν
είναι συστατικό επινικελωμένων αντικειμένων που έρχονται σε άμεση και
παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
6. Κόλλα που περιλαμβάνεται σε σετ επιδιόρθωσης ποδηλάτου με

Η ψήφος σας
είναι σημαντική!
Μπειτε στην ιστοσελίδα μας
www.consumersunion.org.cy
και ψηφίστε, απαντώντας στις
δύο πιο κάτω ερωτήσεις:

. Συμφωνείτε με την αναγραφή

τιμής στη συσκευασία κάθε
προϊόντος;

. Συμφωνείτε με τη δημιουργία
του Θεσμού Επιτρόπου Καταναλωτή;

Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε.
για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται
στο σύστημα Rapex

την επωνυμία «Bronco (Red Sun)», με κωδικό αριθμό MM 435, και
κωδικό αριθμό αναφοράς 731015001453. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ολλανδίας και περιέχει τις τοξικές
και καρκινογόνες ουσίες βενζόλιο και τολουόλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.
7. Παιδικό χαλί - παζλ με την επωνυμία «Disney - Mickey Mouse Club
House» και κωδικό αριθμό H 913. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και περιέχει την επικίνδυνη ουσία
ακετοφαινόνη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
8. Παιδικό αποκριάτικο κοστούμι πειρατή με την επωνυμία «NKD», με
κωδικό αριθμό μοντέλου 1558492 και κωδικό αριθμό EAN 4016620951901
ή 2015584922530. Το προϊόν κατασκευάστηκε στις Φιλιππίνες, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει την καρκινογόνο ουσία τολουενοδιαμίνη (αρωματική αμίνη που απελευθερώνεται λόγω της παρουσίας
αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από
τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
9. Κασκόλ με την επωνυμία «Seppälä», με κωδικό αριθμό αναφοράς
6438182286549. Το προϊόν είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Φινλανδίας και περιέχει την καρκινογόνο ουσία Βενζιδίνη (η
οποία ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.
10. Κασκόλ με την επωνυμία «Cybershop», με κωδικό αριθμό αναφοράς 6417326011278. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε
στην αγορά της Φινλανδίας και περιέχει την καρκινογόνο ουσία Βενζιδίνη
(η οποία ανήκει στην κατηγορία των αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.
11. Γυναικεία σκουλαρίκια με την επωνυμία «Kik - Janina» με κωδικό
αριθμό μοντέλου kik-8208700149. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής
εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και στα μεταλλικά του μέρη ανιχνεύθηκε νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. Το νικέλιο είναι
ευαισθητοποιητικό και προκαλεί δερματικά προβλήματα στον άνθρωπο
όταν είναι συστατικό επινικελωμένων αντικειμένων που έρχονται σε άμεση
και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
12. Βρεφικά ολόσωμα κορμάκια με την επωνυμία «Mansikka-Marja,
Baby», με κωδικό αριθμό μοντέλων V-82-212238-887-RE1-2 και V-60281024-896-RE2-2. Τα κορμάκια είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκαν
στην αγορά της Φινλανδίας και περιέχουν την καρκινογόνο ουσία Ανιλίνη
(αρωματική αμίνη που απελευθερώνεται λόγω της παρουσίας αζωχρωμάτων) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Η Κύπρος για άλλη μια χρονιά, τη μέγιστη
ετούτη γιορτή της Χριστιανοσύνης είχε την
σκέψη στραμμένη στην κατεχόμενη γη... με
την προσδοκία σύντομα να έρθει η λύτρωση
και για το πολύπαθο νησί και το λαό του.
Η Ανάσταση του Θεανθρώπου σηματοδοτεί την ελπίδα
και καταδεικνύει πως τον Γολγοθά ακολουθεί η σωτηρία.
Είθε το μήνυμα να φτάσει στις καρδιές των ανθρώπων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

Rapex
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην
Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας
Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα,
πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 08/03/2010
(RAPEX - Report 10) έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα 34 προϊόντα που
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα
αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Κύπρου) και στη συνέχεια
κοινοποιήθηκαν στο σύστημα RAPEX.
Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή
στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.
eu/rapex.
Τα 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
Είκοσι-δύο (22) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτών,
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
Δύο (2) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών,
Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και
Ένα (1) στο Τμήμα Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων.
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας
Καταναλωτών καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται πιο
κάτω:
1. Παιδικές αθλητικές φόρμες, μάρκας NWD, μοντέλο 6026221, με
γραμμοκώδικα 8431233229036 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Γνωστοποιήθηκε από την Ισπανία. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
ελαστικών κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
2. Υγρό καθαριστικό για βρέφη, μάρκας Klorane Bebe, μοντέλο ACL
6109933, με γραμμοκώδικα 3282779265515 και με χώρα κατασκευής την Γαλλία.
Γνωστοποιήθηκε από την Γαλλία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μέρους
του πώματος αντλίας επειδή αποσπάται εύκολα.
3. Τηγάνι μαγειρέματος, μάρκας CREALYS, μοντέλο 506651/04740
506651/04740, με γραμμοκώδικα 3367305066511 και με χώρα κατασκευής την
Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Γαλλία. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω ελαττωματικής
κατασκευής του τηγανιού.
4. Παιδικό κοριτσίστικο μαγιό, μάρκας CALZEDONIA, με χώρα κατασκευής
την Ιταλία. Γνωστοποιήθηκε από την Ισπανία. Κίνδυνος τραυματισμού και
στραγγαλισμού από την παρουσία ελεύθερων κορδονιών στο μαγιό στην περιοχή
του λαιμού και της μέσης.
5. Παιδικά μαγιό, μάρκας Finnwear, μοντέλα FW-01-72036, FW-01-72037 και
FW-01-71855, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Φινλανδία.
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της μέσης του
ενδύματος των οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
6. Εκπαιδευτικό χαλάκι σε μορφή παζλ, μάρκας Young Kids, μοντέλο 530339,
με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Δανία. Κίνδυνος πνιγμού
από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποκόπτονται εύκολα από το παζλ.
7. Ξύλινο κινητό τραπεζάκι, μάρκας Nordic Baby Group, μοντέλο 500-471,
με χώρα κατασκευής την Λετονία. Γνωστοποιήθηκε από την Νορβηγία. Κίνδυνος
τραυματισμού λόγω ελαττωματικού μηχανισμού κλειδώματος των τροχών.
8. Παιδική γιρλάντα, μάρκας JUMBO, μοντέλο 509Y0512-FUX, με γραμμοκώδικα
0288815000037 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την
Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την παρουσία αιχμηρών
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Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε.
για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται
στο σύστημα Rapex

ακμών στην γιρλάντα.
9. Παιδικές γιρλάντες, μάρκας JUMBO, μοντέλο 509Y0511, με γραμμοκώδικα
0288817000035 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την
Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την παρουσία αιχμηρών
ακμών στην γιρλάντα.
10. Παιδική γιρλάντα, μάρκας JUMBO, μοντέλο JB-260330P-1, με γραμμοκώδικα
0259098000038 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την
Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από την παρουσία αιχμηρών
ακμών στην γιρλάντα.
11. Παιδική φανέλα, μάρκας NIK and KID, με χώρα κατασκευής την Βουλγαρία.
Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού και της μέσης του ενδύματος των οποίων το
μήκος είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
12. Παιδικό παντελόνι τζιν, μάρκας Zhong fu, με άγνωστη χώρα κατασκευής.
Γνωστοποιήθηκε από την Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος είναι
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
13. Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή πιστολιού, μάρκας Aomai, μοντέλο AM-073,
με άγνωστη χώρα κατασκευής. Γνωστοποιήθηκε από την Ουγγαρία. Κίνδυνος
πυρκαγιάς και εγκαυμάτων λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και μπορεί να
εκληφθούν σαν παιχνίδια.
14. Παιχνίδι σετ τοξοβολίας, μάρκας Toxophily Set, μοντέλο CHT561B95
-35881A, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Ισπανία.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.
15. Παιδικό παντελόνι, μάρκας Coleboys, μοντέλο L050, με χώρα κατασκευής
την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Ισπανία. Κίνδυνος τραυματισμού από την
παρουσία κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.
16. Μάσκα αμφίεσης, μάρκας GUIRCA, μοντέλο 2713, με γραμμοκώδικα
8435118226400 και με χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. Γνωστοποιήθηκε από
την Ισπανία. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας του υλικού της
μάσκας.
17. Παιδικό κρεβατάκι με τσουλήθρα, μάρκας THUKA, μοντέλα 159345 και
159348, με χώρα κατασκευής την Δανία. Γνωστοποιήθηκε από την Γαλλία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού λόγω μειωμένης αντοχής
της τσουλήθρας.
18. Παιχνίδι πίνακας με βελάκια, μάρκας LA RIQUEZA, μοντέλο 28433, με χώρα
κατασκευής την Κίνα. Γνωστοποιήθηκε από την Ισπανία. Κίνδυνος κοψιμάτων από
την παρουσία αιχμηρών ακμών στον πίνακα.
19. Εκπαιδευτικό παιχνίδι παζλ, μάρκας Baby play center, μοντέλο WA8993, με γραμμοκώδικα 6939071689934 και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Γνωστοποιήθηκε από την Λιθουανία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
20. Σφεντόνα, μάρκας LOS LUNNIS, μοντέλο 52, με χώρα κατασκευής την
Γερμανία. Γνωστοποιήθηκε από την Ισπανία. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού
λόγω μειωμένης αντοχής του υλικού που είναι κατασκευασμένη η σφεντόνα.
21. Ξύλινο συρόμενο παιχνίδι σε μορφή σκύλου, μάρκας Gogo Toys, μοντέλο
20467, με γραμμοκώδικα 4711155464673 και με χώρα κατασκευής την Ταϊλανδή.
Γνωστοποιήθηκε από την Νορβηγία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.
22. Βάση για καρεκλάκι, μάρκας Maxi-Cosi ή Bebe-Confort,
μοντέλα
63300080 και 86060100, με γραμμοκώδικα 8712930031734
και με χώρα κατασκευής την Ολλανδία. Γνωστοποιήθηκε από την Ολλανδία.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση λόγω ελαττωματικού συνδέσμου
ασφαλείας, με αποτέλεσμα το καρεκλάκι να μην στερεώνεται ικανοποιητικά στη
βάση. Εντοπίστηκε στα καταστήματα NEW BABY CITY. Έχει γίνει ανάκληση για
επιδιόρθωση έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών.

Κατάλογος των υποψηφίων
για Αδειοδότηση Χημικών Ουσιών
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006
1907/2006 (REACH) πληροφορεί τους Κύπριους επιχειρηματίες ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του για σχολιασμό από επηρεαζόμενες ομάδες, προτάσεις για ένταξη στον Κατάλογο των
υποψηφίων για Αδειοδότηση Χημικών Ουσιών του Παραρτήματος XIV του REACH, 8 χημικές ουσίες που πληρούν τα κριτήρια
για χαρακτηρισμό ως ουσίες υψηλής επικινδυνότητας.
Η σχετική Ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων με λεπτομέρειες για τις 8 χημικές ουσίες
και τις χρήσεις τους φαίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_03_svhc_consultation_20100308.pdf
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που χημική ουσία ενταχθεί στο Παράρτημα XIV του REACH τότε η χρήση της στο μέλλον θα
υπόκειται σε Αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και θα επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι
τα οφέλη από τη συγκεκριμένη χρήση υπερισχύουν των αρνητικών επιπτώσεων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό REACH και για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στους παραγωγούς, εισαγωγείς και χρήστες χημικών προϊόντων παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli

ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ,
ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΑ!

ΠΕΚΠΟΙΖΩ:
www.consumersunion.org.cy
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για εκπαίδευση των δικαστών
Η συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος για την εκπαίδευση
των δικαστών στο οποίο συμμετέχει και Κύπρος με την Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, συνεχίστηκε
με το σεμινάριο στη Ρίγα της Λετονίας. Το πρόγραμμα, που
φέρει τον τίτλο «EU Network to Promote Training Courses for
National Judges (CONCORDIA)», έχει τρεις βασικούς
στόχους (1) να δώσει εκπαιδευτική βοήθεια στους
εθνικούς δικαστές των νέων χωρών μελών της
ΕΕ, (2) να ενδυναμώσει τη συνεργασία σε δικαστικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών δικαστών
όλων των χωρών μελών (παλαιών και νέων) και
(3) να καταρτίσει τους δικαστές σε σχέση με
την εφαρμογή των Άρθρων 81 (101) και 82 (102)
της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα, πρωτεύουσα της

Λετονίας μεταξύ 3 και 6 Μαρτίου 2010. Στο σεμινάριο αυτό
πήραν μέρος από την Κύπρο η κα Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου,
ως εκπαιδευόμενη δικαστής και ως ομιλητής ο. Δρ. Λούκας
Αριστοδήμου που παρουσίασε το θέμα: “Consequences for the
Violation of EC Competition Rules”.
Πληροφορίες και ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην σχετική με το πρόγραμμα σύνδεση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της
ΠΕΚΠΟΙΖΩ, www.consumersunion.org.cy.

Η πρωτοβουλία των πολιτών
παίρνει σάρκα
και οστά
Carlo Casini
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Ιταλία

Η Πρωτοβουλία των Πολιτών που προβλέπει η
συνθήκη της Λισσαβόνας είναι ο πρώτος πραγματικά πανευρωπαϊκός μηχανισμός συμμετοχικής δημοκρατίας από ιδρύσεως ΕΕ, υποχρεώνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κάθε
νομοθετική πρόταση που φέρει ένα εκατομμύριο
υπογραφές.
“Η Πρωτοβουλία των Πολιτών έχει μεγάλη συμβολική σημασία, είναι η απτή απόδειξη της ύπαρξης
ενός λαού της Ευρώπης πάνω και πέρα από τους
πολίτες κάθε χώρας” σημειώνει ο Carlo Casini (ΕΛΚ,
Ιταλία) πρόεδρος της επιτροπής συνταγματικών
υποθέσεων.
Για να γίνει πραγματικότητα όμως η πρωτοβουλία,
είναι απαραίτητο να καθοριστεί προηγουμένως
πλήρως και λεπτομερώς ο τρόπος λειτουργίας του
συστήματος καθώς “πρέπει να υπάρχει απόλυτη εγγύηση του γνήσιου των υπογραφών και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ευκολία συγκέντρωσής τους”
εξηγεί ο κ. Casini.
Έτσι, στην Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν δέκα
σημεία που ετέθησαν σε δημόσια διαβούλευση με
κάθε ενδιαφερόμενο στο διάστημα Νοεμβρίου -Ιανουαρίου χωρίς να βρεθεί για όλα οριστική απάντηση. Ορισμένα παραδείγματα:
Ένα εκατομμύριο, αλλά από πόσα κράτη-μέλη;
Στη Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζεται απλώς ότι
πρέπει να προέρχονται από σημαντικό αριθμό κρατών μελών, όμως δεν υπάρχει καμία εξήγηση του
τι σημαίνει αυτό. Με περυσινό του ψήφισμα το ΕΚ,
πρότεινε να είναι το ένα τέταρτο των κρατών μελών
ή επτά με τα σημερινά δεδομένα, ενώ η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην Πράσινη βίβλο προτείνει το ένα τρίτο
ή εννέα.
Κοινοί κανόνες
“Απαιτείται να υπάρξει κοινό κανονιστικό πλαίσιο
για τη συγκέντρωση, επαλήθευση και πιστοποίηση
των υπογραφών” σημειώνει η Επιτροπή ώστε να
ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα κράτη μέλη, αν και
το καθένα θα είναι ελεύθερο να επιλέξει την ακριβή
μέθοδο πιστοποίησης του γνησίου των υπογραφών.
Και στο ίντερνετ;
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και πολλοί μεμονωμένοι πολίτες έχουν ζητήσει να επιτραπούν οι
ηλεκτρονικές υπογραφές αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει την πρόταση σημειώνοντας

ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η φερεγγυότητα
ενός τέτοιου συστήματος.
Τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πρωτοβουλίας;
Ένα άλλο ερώτημα είναι απαιτείται προηγουμένως
κάποιο “πράσινο φως”, με άλλα λόγια να κρίνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ένα αίτημα είναι παραδεκτό πριν καν αρχίσει η συλλογή υπογραφών, ώστε
να αποφευχθούν τυχόν υπερβολές, με τον κίνδυνο
κάτι τέτοιο να περιορίσει τελικά την ανάπτυξη γνήσια δημοκρατικών πρωτοβουλιών.

Με το περυσινό του ψήφισμα, το ΕΚ έχει προτείνει να πιστοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα
αίτημα είναι νομικά παραδεκτό πριν καν συγκεντρωθούν οι υπογραφές αλλά ότι θα πρέπει σε δεύτερη φάση να λαμβάνονται υπόψη και οι “πολιτικές
παράμετροι”, όχι μόνο οι νομικές και η διαδικασία να
μην εξαρτάται αποκλειστικά από την Επιτροπή.
Αρχή από το 2011;
Το ΕΚ και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν τον
κανονισμό επισήμως εντός του 2010, ώστε να είναι
δυνατόν να λειτουργήσει το σύστημα από το 2011.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣH ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ειδοποιούνται τα μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας
Ζωής, ότι την Τετάρτη, 28 Απριλίου, 2010, και ώρα 17:30, θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία της Ένωσης, Λεωφόρος Σταύρου 56, Καρυάτις Α2, Γρ.107, Στρόβολος, Λευκωσία, η Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΠΟΙΖΩ για τη χρονιά 2009.
Ημερήσια Διάταξη
1. Έκθεση Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2009
2. Έκθεση Ελεκτών και Οικονομικοί Λογαριασμοί για το 2008
3. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*.
4. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών.
5. Διάφορα**.

Σταύρος Λεπτός
Γενικός Γραμματέας
Λευκωσία, 31 Μαρτίου, 2010

Σημειώσεις:
* 1. Υποψηφιότητες για εκλογή στο ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 10.7, μπορούν να
υποβληθούν γραπτώς 8 μέρες πριν από τη διεξαγωγή της ΓΣ.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 9.4, κάθε ψήφος δίδεται προσωπικά και πληρεξούσια
δεν γίνονται αποδεχτά σε καμία περίπτωση.
* * Σύμφωνα με το άρθρο 8.1 του καταστατικού τα μέλη μπορούν να υποβάλουν
θέματα προς συζήτηση στη ΓΣ 10 μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της.

