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Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ιδρύθηκε το 1973 από ομάδα Κυπρίων καταναλωτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται ως εξής: 15 μέλη που εκλέγονται κάθε 2
χρόνια από την Γενική Συνέλευση. 2 μέλη από κάθε επαρχιακή επιτροπή (ο πρόεδρος και ένα
άλλο μέλος) που συμμετέχουν ex officio.
Τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και τα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών
προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους και διαθέτουν αρκετό από τον ελεύθερο τους
χρόνο για τις εργασίες του Συνδέσμου.
Ο Σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και ακομμάτιστος.
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Ενυπόγραφα δημοσιεύματα απηχούν
τις απόψεις εκείνων που τα γράφουν.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση από τον
“ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” υπό τον όρο ότι το
δημοσίευμα δεν θα χρησιμοποιηθεί
για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης
πωλήσεων. Επίσης με την προϋπόθεση
ότι θα αναφέρεται ότι το δημοσίευμα είναι
παρμένο από τον “ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”.
Ο ΚΣΚ δεν φέρει ευθύνη αν αλλάξουν οι τιμές των
προϊόντων που αναγράφονται στις έρευνες.
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Οι πελάτες σου θα έρθουν πάλι σε σένα
Καταληκτικά ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών συμβουλεύει
Φίλες και Φίλοι Καταναλωτές,
τους καταναλωτές όπως:
> Μάθε περισσότερα στη διεύθυνση
youreurope.eu
✓ Κάνουν έρευνα αγοράς
✓ Δίνουν περισσότερη σημασία στην τελική τιμή, και όχι στο ποσοστό
Αγαπητά Μέλη,> #EU4Consumers
Σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ όλο υγεία και χαρές
Οι καταναλωτές ανήκουμε στην μεγαλύτερη οικονομική ομάδα
η οποία μπορεί να επηρεάσει αλλά και να επηρεασθεί από κάθε
δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Ζούμε σε μια εποχή που η
οικονομική κρίση δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί. Αυτές τις ημέρες είναι
η περίοδος που τα καταστήματα παραδοσιακά είχαν εκπτώσεις στη
βάση της νομοθεσίας, η οποία έχει καταργηθεί. Παραμένουν όμως
κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιλέγουν αυτή την περίοδο
για εκπτώσεις και οι εκπτώσεις αποτελούν πάντοτε καλές ευκαιρίες
για όλους μας για να πραγματοποιήσουμε αγορές σε προϊόντα που
επιθυμούμε σε χαμηλότερες τιμές. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι
δεν υπάρχουν πλέον διατάγματα για τις περιόδους εκπτώσεων και
ότι ανά πάσα ώρα εντός του έτους οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν
προσφορές.
Προτού αρχίσουμε τα ψώνια μας θα πρέπει να προβληματιστούμε
και να επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες μας, δηλαδή τι πραγματικά
χρειαζόμαστε. Πρέπει να γνωρίζουμε πόσα χρήματα μπορούμε να
διαθέσουμε προκειμένου να αποκτήσουμε αυτά που επιθυμούμε,
χωρίς να βγούμε εκτός του οικογενειακού μας προϋπολογισμού.
Για συμφέρουσες αγορές ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
προτρέπει τους καταναλωτές να διαθέσουν χρόνο για έρευνα αγοράς
από διάφορες πηγές, όπως έντυπα, διαδίκτυο αλλά και στα σημεία
πώλησης. Να μην παρασύρονται από ελκυστικές προσφορές και
διαφημίσεις καταλήγοντας σε αγορές προϊόντων που στην ουσία δεν
χρειάζονται.

έκπτωσης που ίσως να είναι και πλασματικό
✓ Να προσέχουν την ποιότητα των προϊόντων, αφού μπορεί τα
προϊόντα αυτά να είναι περσινής ή και πιο παλιάς παραλαβής.
✓ Να ενημερωθούν για την πολιτική επιστροφών. Πάγια αρχή
πολλών καταστημάτων είναι να μην δέχονται επιστροφές ή
αλλαγές προϊόντων που έχουν αγοραστεί κατά την διάρκεια των
ξεπουλημάτων.
✓ Να ζητούν και να παίρνουν την νόμιμη απόδειξη, την εγγύηση που
συνοδεύει το προϊόν. Για όλες τις πωλήσεις των καταναλωτικών
αγαθών προβλέπεται εγγύηση δύο ετών σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ.
✓ Όταν αγοράζουν από το διαδίκτυο ή εκτός εμπορικού καταστήματος,
να ξέρουν από ποιόν αγοράζουν, όπως και την γεωγραφική και
ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, τον αριθμό τηλεφώνου και
εγγραφής της εταιρείας.
✓ Να προσέχουν όταν αγοράζουν παιχνίδια για μικρά παιδιά. Να
διαβάζουν όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης και
να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις για την ηλικία και την
ασφάλεια.
✓ Πρέπει να γνωρίζουν ότι αν εντοπιστεί ένα επικίνδυνο προϊόν
σε μια χώρα, οι πληροφορίες για το προϊόν κοινοποιούνται στις
άλλες χώρες της ΕΕ μέσω του RAPEX , ενός συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης. Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε παραδείγματα
επικίνδυνων προϊόντων που έχουν σταλεί μέσω του συστήματος
RAPEX.
Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης
Πρόεδρος

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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της Δρ. Ελένης Κακούρη,
Γ.Γ του ΔΣ του ΚΣΚ
τ. Πρώτη Χημικός Γενικό Χημείο
Κράτους

ΗΜΕΡΙΔΑ:

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΑΠΕΙΛΗ

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 διοργανώθηκε από τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Καταναλωτών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου (Τμήμα Χημείας), την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων
Χημικών (ΠΕΕΧ), το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γενικό
Χημείο του Κράτους και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ημερίδα με
τίτλο «Μικροβιακή Ανθεκτικότητα (ΜΑ) στα Αντιβιοτικά: Μια
Σύγχρονη Απειλή», στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λευκωσία.
Η ημερίδα οργανώθηκε στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης
του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Ευρωπαϊκής
Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), για το πρόβλημα της
Μικροβιακής Ανθεκτικότητας (ΜΑ) και της ανάπτυξης και
εξάπλωσης ανθεκτικών μικροβίων, λόγω της υπέρμετρης και
πολλές φορές αδικαιολόγητης χρήσης των αντιβιοτικών στον
άνθρωπο και στα ζώα. Η εκστρατεία άρχισε σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο στις 4 Σεπτεμβρίου και διήρκεσε μέχρι τις 19 Νοεμβρίου
2017, ημέρα που τελείωνε η Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης
για τα Αντιβιοτικά, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία με προσέλευση πέραν των
80 ατόμων (φοιτητές, εκπρόσωποι αρμοδίων υπηρεσιών και
επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων) και σκοπός της, ήταν να
παρουσιαστεί και να αυξηθεί η επίγνωση για το πρόβλημα της
ΜΑ, ως μιας σύγχρονης απειλής για την ανθρώπινη υγεία, λόγω
της ανάπτυξης των ανθεκτικών μικροβίων, έναντι των οποίων τα
αντιβιοτικά γίνονται αναποτελεσματικά. Στην Ευρώπη, λοιμώξεις
από ανθεκτικά μικρόβια συσχετίζονται με 25.000 θανάτους και
1.5 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος.
Το πρόγραμμα της ημερίδας κάλυψε με ομιλίες διακεκριμένων
επιστημόνων
και εκπρόσωπων των αρμόδιων κρατικών
υπηρεσιών, σημαντικές πτυχές του προβλήματος όπως:

• Μικροβιακή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, μια σοβαρή
απειλή για τους καταναλωτές
Δρ. Ελένη Ιωάννου-Κακούρη, Γενικός Γραμματέας Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών, τ. Πρώτη Χημικός Γενικό Χημείο Κράτους
i) Του προβλήματος της Μ Α στα αντιβιοτικά.
ii)
Eπισημάνθηκε ότι μόνο το 25% των Ευρωπαίων πολιτών
γνωρίζουν το πρόβλημα και ότι μπορούν να συμβάλουν στην λύση
του, π.χ. με την μη κατανάλωση αντιβιοτικών παρά μόνο όταν
πραγματικά χρειάζονται και μόνο με την συνταγή του ιατρού. Διότι
τα περισσότερα κρυολογήματα οφείλονται σε ιούς και σε αυτές τις
περιπτώσεις τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά, γιατί αυτά
καταπολεμούν μόνο τα μικρόβια.
iii) Τονίστηκε ότι και στα ζώα δεν πρέπει να χορηγούνται τα
αντιβιοτικά χωρίς πραγματικά να χρειάζονται, στα οποία δυστυχώς
χορηγούνται προληπτικά όταν ακόμη είναι υγιή. Έτσι η Κύπρος σε
έκθεση της ΕΕ δυστυχώς αναφέρεται ως η 2η στην ΕΕ στην χρήση
αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και με την τελευταία έκθεση ως η 1η
(ECDC, EFSA και EMA, 2017).
iv) Στα ζώα, αναπτύσσονται ευκολότερα τα ανθεκτικά στελέχη των
μικροβίων με πιθανότητα μετάδοσης τους προς τον άνθρωπο, μέσω
τροφής, επαφής και μέσω νερού.
Για αυτό απαιτείται πάντα καλό μαγείρεμα του φαγητού μας
για να σκοτώνονται τα μικρόβια. v) Απαιτούνται επιπλέον
Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες δράσεις για την μείωση /λύση του
προβλήματος. Όπως π.χ. τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να πιέσουν
την Ε. Επιτροπή για να αλλάξει η νομοθεσία για την χρήση
αντιβιοτικών συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης
των αντιβιοτικών στα ζώα για προληπτικούς σκοπούς.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
• Ιστορική πορεία της ανακάλυψης των αντιμικροβιακών
παραγόντων
Δρ. Σωτήρης Μιχαλέας, Επίκουρος Καθηγητής, Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Έγινε ιστορική αναδρομή στην ανακάλυψη των αντιβιοτικών
κ.α. αντιμικροβιακών παραγόντων, στην
χρυσή εποχή των
αντιβιοτικών, το σημερινό κενό καινοτομίας και στην έρευνα σήμερα
για την ανάπτυξη των αντιβιοτικών του αύριο. Έτσι π.χ. το 1905
χρησιμοποιήθηκε
το πρώτο αρσενικούχου χημειοθεραπευτικό
(Atoxyl), το 1907 έγινε η πρώτη θεραπεία κατά της σύφιλης (Salvarsan) το 1928 έγινε η ανακάλυψη της πενικιλίνης από τον Α.
Φλέμινγκ και μεταγενέστερα η ανακάλυψη των σουλφοναμιδίων,
των κεφαλοσπορίνων κ.α. αντιβιοτικών, μέχρι σήμερα. Ο 21ος
αιώνα έφερε ραγδαίες εξελίξεις στην βιοπληροφορική και ανάπτυξη
νέων μεθόδων σχεδιασμού και ανάπτυξης φαρμάκων.
• Βελτιστοποίηση της χρήσης αντιβιοτικών στον άνθρωπο
Δρ. Κωνσταντίνος Τσιούτης, Λέκτορας Παθολογίας, Ευρωπαϊκό Παν.
Κύπρου
Έγινε αναφορά στο πόσο σημαντικά τα αντιμικροβιακά φάρμακα,
στην αχρείαστη ή ακατάλληλη χρήση των αντιμικροβιακών, στις
ανεπιθύμητες επιπτώσεις της υπέρμετρης χρήσης αντιμικροβιακών
στο άνθρωπο ( π.χ. στην ΕΕ σχετίζοντας 25.000 θάνατοι και στις
ΗΠΑ 50.000 θάνατοι ετησίως) και στις βασικές αρχές της βέλτιστης
αντιμικροβιακής θεραπείας. Δυστυχώς π.χ. το 2016 έγινε λήψη
αντιβιοτικών χωρίς συνταγογράφηση, στην Ελλάδα 20% , στην Κύπρο
14% με μέσο όρο στην ΕΕ 7%.
• Εργαστηριακός έλεγχος υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε
προϊόντα ζωικής προέλευσης
Κα Μηλίτσα Χατζηγεωργίου, Ανώτερη Χημικός, Γενικό Χημείο Κράτους
Τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι: i) Οι περισσότεροι αντιμικροβιακοί
παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
είναι οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούνται στην Κτηνιατρική για
θεραπεία και πρόληψη λοιμώξεων π.χ. μαστίτιδα στις αγελάδες ή σε
περιόδους καταπόνησης των ζώων π.χ. περίοδος απογαλακτισμού.
ii) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα αντιβιοτικά θα εξακολουθήσουν να
είναι αποτελεσματικά στην Ιατρική και Κτηνιατρική με την ορθή χρήση.
iii) Η ύπαρξη αντιβιοτικών σε προϊόντα ζωικής προέλευσης ακόμη και
σε ελάχιστες ποσότητες συμβάλλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας
των μικροβίων. iv) Από το 1990 εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο
Κράτους σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, προγράμματα
ελέγχου των υπολειμμάτων των αντιβιοτικών κ.α κτηνιατρικών
φαρμάκων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με την
σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Τα αποτελέσατε του ελέγχου δείχνουν ότι
παρά την παρατηρούμενη διαχρονική βελτίωση σε κάποια προϊόντα
, απαιτείται συνέχιση συστηματικού ελέγχου βάση της εκτίμησης
της επικινδυνότητας.
• Εθνική στρατηγική για τη μικροβιακή ανθεκτικότητα στα
αντιβιοτικά
Δρ. Δέσπω Πιερίδου, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος Γ. Ν.
Λευκωσίας
Έγινε αναφορά μεταξύ άλλων στην περιγραφή των ευρωπαϊκών
και παγκόσμιων στρατηγικών για το πρόβλημα της ΜΑ και στην
περιγραφή της παρούσας κατάστασης και δράσεων στην Κύπρο.
Τονίστηκε ότι: i) Την ευθύνη συντονισμού για διεκπεραίωση των
δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την ΜΑ έχει η Εθνική Επιτροπή
Αντιβιοτικών η οποία δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας το
2004. ii) Η Κύπρος συμμετέχει από το 2002 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Επιτήρησης της Μικροβιακής Ανθεκτικότητας (EARS-Net) με ετήσια
υποβολή δεδομένων που αφορούν διεισδυτικά στελέχη μικροβίων
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(από αίμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό).ii) Γίνεται επιτήρηση του
επιπολασμού λοιμώξεων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών
υγείας. iii) Επιτηρείται η Κατανάλωση Αντιβιοτικών στην Κύπρο
και Ευρώπη- στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου ESAC- Νet. Η
συνολική κατανάλωση αντιβιοτικών (για όλες τις τάξεις αντιβιοτικών)
στην Κύπρο, είναι η δεύτερη υψηλότερη μετά την Ελλάδα μεταξύ
των χωρών της ΕΕ. Για αυτό απαιτείται αυστηρότερη επιτήρηση της
εφαρμογής ορθότερων πρακτικών στην χορήγηση και αυστηρότερη
χρήση αντιβιοτικών στην Κύπρο, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της
ΜΑ.
• Χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και εφαρμοζόμενες
στρατηγικές
Δρ. Χριστόδουλος Πίπης, Αναπλ. Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Έγινε αναφορά μεταξύ άλλων : i) Στο νομικό πλαίσιο για την
Εγγραφή καικυκλοφορία Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
(ΚΦΠ) συμπεριλαμβανόμενων των αντιβιοτικών και στην ευθύνη
του Συμβουλίου ΚΦΠ για την το θέμα αυτό. ii) Στο νομικό πλαίσιο
(Κανονισμός ΕΕ 1831/2003) για την Χρήση των αντιβιοτικών στην
κτηνοτροφία και στο γεγονός ότι η μη ορθολογική χρήση τους
συνέτεινε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του φαινομένου της ΜΑ. iii)
Στη συνταγογράφηση αντιβιοτικών για τα ζώα και ότι αυτή πρέπει
να γίνεται από κτηνίατρο και οι ιδιοκτήτες ζώων πρέπει να τηρούν
σχετικά αρχεία για αυτό. iv) Στους ελέγχους που διενεργούν οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στις φάρμες και τα υποστατικά λιανικής
πώλησης ΚΦΠ (φαρμακεία και κτηνιατρικές κλινικές) και παρασκευής
Φαρμακούχων Ζωοτροφών (Φ.Ζ). v) Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά σε
συνεργασία με το Υπουργείου Υγείας. Παρόλα αυτά δυστυχώς η
Κύπρος αναφέρεται ως η 1η στην ΕΕ στην χρήση αντιβιοτικών στην
κτηνοτροφία( έκθεση ECDC, EFSA και EMA, 2017).
• Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην καταπολέμηση της
μικροβιακής ανθεκτικότητας
Κα Αλίκη Πελετίδη, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Έγινε αναφορά μεταξύ άλλων στο ότι ο Φαρμακοποιός πρέπει να
πωλεί τα αντιβιοτικά μόνο με συνταγή γιατρού και να εκπαιδεύει προς
τούτο τους ασθενείς/πελάτες του , να τους εξηγά ότι δε πρέπει να
ζητούν ποτέ από τον γιατρό να τους συνταγογραφήσει αντιβιοτικό,
να μην παίρνουν αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για κάποιον
άλλο και να ολοκληρώνουν τη θεραπεία ακόμα κι αν αισθάνονται
καλύτερα.
Συμπερασματικά τονίστηκε ότι απαιτούνται συντονισμένες
δράσεις όλων των εμπλεκόμενων (κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων,
φαρμακοποιών, ιατρών, καταναλωτών) και ιδιαίτερα των αρμοδίων
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Υγείας για αυστηρότερη
επιτήρηση στην χορήγηση αντιβιοτικών στα ζώα και στον άνθρωπο
στην Κύπρο, ώστε να μειωθεί το πρόβλημα της ΜΑ, όπως έχουν
επιτύχει άλλες χώρες της ΕΕ ( π.χ. βόρειες χώρες).
Το πρόγραμμα της ημερίδας κ.α. σχετικές πληροφορίες
είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Παγκύπριας Ένωσης
Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) http://www.chemistry.org.
cy/site-news-52-en.php , όπου και αναρτήθηκαν όλες οι
παρουσιάσεις.
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Διάλεξη στη
Σχολή Καταναλωτών Πάφου
με θέμα

Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου ΕΕ Πάφου του ΚΣΚ

ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ
- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
- ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Οι φέτες του τοστ ή οι πατάτες αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για
καρκίνο, αν έχουν ψηθεί ή τηγανιστεί πολύ και έχουν χάσει πια
το χρυσοκίτρινό χρώμα τους.
Το ακρυλαμίδιο είναι μια άχρωμη, άοσμη κρυσταλλική ένωση,
διαλυτή στο νερό. Είναι μία χημική ένωση που σχηματίζεται στα
τρόφιμα με φυσικό τρόπο κατά το ψήσιμο σε υψηλή θερμοκρασία,
π.χ. ψήσιμο σε φούρνο ή σχάρα ή τηγάνισμα.
Το 2002 όταν Σουηδοί επιστήμονες διαπίστωσαν την παρουσία
ιχνών ακριλαμιδίου στο αίμα ανθρώπων που δεν είχαν καμία
εργασιακή σχέση με το ακρυλαμίδιο, αναζητώντας την πιθανή
πηγή ακριλαμιδίου, διαπίστωσαν την παρουσία μικροποσοτήτων
στα θερμικώς επεξεργασμένα αμυλούχα τρόφιμα. Διαπιστώθηκε
η παρουσία κατά κύριο λόγο στις τηγανιτές πατάτες και
μετά στο ψωμί, στις φρυγανιές, στα μπισκότα και σε αλλα
αρτοκατασκευάσματα

ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΤΟ
ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ο κίνδυνος προέρχεται από την ουσία ακρυλαμίδιο, που παράγεται
όταν οι τροφές με άμυλο ψήνονται για πολλή ώρα σε υψηλές
θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να μαυρίζουν.
Το ακρυλαμίδιο υπάρχει σε πολλές τροφές και είναι φυσικό υποπροϊόν
της διαδικασίας του μαγειρέματος. Τα υψηλότερα επίπεδα της εν
λόγω ουσίας παράγονται, όταν τροφές με πολύ άμυλο μαγειρεύονται
σε πάνω από 120 βαθμούς Κελσίου.
Όσο πιο σκούρο χρώμα παίρνει π.χ. το τοστ τόσο μεγαλύτερες
ποσότητες ακρυλαμιδίου έχει συσσωρεύσει.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Θεωρείται πιθανός καρκινογόνος παράγοντας (έγγραφο SANCO/2002/999/1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και κατηγοριοποιείται
στο Group 2A της IARC (International Agency for Research on Cancer), με το δεδομένο ότι ακόμη υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα για
να καταταγεί η ουσία αυτή στο Group 1 (παράγοντας καρκινογόνος
για τον άνθρωπο) αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετά δεδομένα
που δεικνύουν καρκινογένεση στα ζώα, ούτως ώστε να καταταγεί
σε κατηγορία ανώτερη του Group 2Β (δυνατός - καρκινογόνος
παράγοντας για τον άνθρωπο). Παρόλο που στη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί ανώτατα αποδεκτά
επίπεδα για το ακρυλαμίδιο, θεωρείται απαραίτητο όπως τόσο η
βιομηχανία τροφίμων όσο και τα νοικοκυριά διαφοροποιήσουν
αναλόγως τους τρόπους παρασκευής και ψησίματος των τροφίμων,
έτσι ώστε να μειώνεται το επίπεδο σχηματισμού ακρυλαμιδίου και να
είναι όσο το δυνατό πιο χαμηλά.

Τα είδη τροφίμων στα οποία είναι
πιθανότερο το πρόβλημα του
σχηματισμού ακρυλαμιδίου και στα
οποία επικεντρώνεται η προσπάθεια της
βιομηχανίας τροφίμων για μείωση των
επιπέδων, είναι:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ψημένες πατάτες και τρόφιμα με βάση την πατάτα
Μπισκότα, γκοφρέτες, κράκερ και άλλα παρόμοια είδη
Δημητριακά προγεύματος
Στιγμιαίος και καβουρδισμένος καφές
Υποκατάστατα του καφέ με βάση το κιχώρι ή τα δημητριακά
Ψωμί και είδη αρτοποιίας, κεικ
Τσίπς

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Με γενικό κανόνα: "Μην το κάψεις, ροδοκοκκίνισε το ελαφρά",
μερικές συμβουλές στους καταναλωτές για το μαγείρεμα στο
σπίτι είναι:
✓ Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος, ακολουθήστε τους χρόνους
τηγανίσματος και τις θερμοκρασίες που συνιστώνται, ώστε να
αποφεύγεται το παρατεταμένο μαγείρεμα και το κάψιμο.
✓ Ψήνετε τη φρυγανιά μέχρι να πάρει χρυσοκίτρινο χρώμα και όχι
καφέ.
✓ Ψήνετε το ψωμί ή αρτοσκευάσματα/μπισκότα μέχρι να πάρουν
χρυσοκίτρινο χρώμα αντί καφέ.
✓ Μαγειρέψετε τις πατάτες (τηγανιτές ή στο φούρνο) ή τα προϊόντα
πατάτας, όπως κροκέτες, κεφτέδες, μέχρι να πάρουν χρυσοκίτρινο
χρώμα αντί καφέ.
✓ Μην αποθηκεύετε τις πατάτες στο ψυγείο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, διότι έτσι αυξάνονται τα επίπεδα των σακχάρων (δυνητικά
αυξάνετε την παραγωγή ακρυλαμιδίου κατά το μαγείρεμα). Κρατήστε
τις σε σκοτεινό και δροσερό μέρος.
✓ Αποφυγή της χρήσης/προσθήκης φρουκτόζης ή και γλυκόζης σε
αμυλούχα τρόφιμα τα οποία πρόκειται να ψηθούν σε θερμοκρασίες
άνω των 120ο C.
✓ Αποφυγή ψησίματος φαγητού για περισσότερο από όσο είναι
αναγκαίο.
✓ Όπου είναι δυνατό να προτιμείται το ψήσιμο με βρασμό ή με
ατμό.
✓
Να προτιμείται ψήσιμο σε χαμηλότερη θερμοκρασία για
περισσότερο χρόνο, αλλά µε το ίδιο τελικό ποσοστό υγρασίας.
✓
Πριν τηγανιστούν οι πατάτες, είναι καλύτερο να έχουν
εμβαπτιστεί για αρκετή ώρα σε νερό, προκειμένου να μειωθεί η
περιεκτικότητα τους σε ελεύθερα σάκχαρα και αμινοξέα. Επίσης,
είναι καλό οι πατάτες αρχικά να ζεματίζονται σε καυτό νερό και
κατόπιν να υφίστανται σύντομο τηγάνισμα.
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Στους καταναλωτές παρέχονται συμβουλές προσαρμοσμένες στις
εθνικές διατροφικές συνήθειες και γαστρονομικές παραδόσεις.
Μια ισορροπημένη διατροφή, η προσεκτική επιλογή των πρώτων
υλών, καθώς και η αλλαγή του τρόπου μαγειρέματος μπορούν
να βοηθήσουν στον περιορισμό του σχηματισμού ακρυλαμιδίου.
Όσον αφορά τη βιομηχανία, έχουν εκδοθεί διάφοροι πολύ
χρήσιμοι οδηγοί, από τον διεθνή οργανισμό για την ασφάλεια και
ποιότητα των τροφίμων Codex alimentarius, και από την Ένωση
των Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ευρώπης «FoodDrinkEurope». Οι οδηγοί αυτοί δίδουν λεπτομερείς πρακτικές
οδηγίες για τρόπους μείωσης των επιπέδων ακρυλαμιδίου
στα παρασκευαζόμενα τρόφιμα, έτσι ώστε τουλάχιστον να
διατηρούνται κάτω από τις ενδεικτικές τιμές που έχουν καθοριστεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενδεικτικές αυτές τιμές
καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω Συστάσεων,
οι οποίες αναθεωρούνται ανάλογα με τα τελευταία επιστημονικά
δεδομένα. Οι Συστάσεις αυτές δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα
αλλά ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν τα ανώτατα
αποδεκτά επίπεδα που πολύ πιθανό να επιβληθούν δια νόμου στο
μέλλον.
Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, οι αρμόδιες αρχές ζητούν
από τις επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν ένα από τους πιο
πάνω οδηγούς. Παράλληλα, προβαίνουν σε δειγματοληψίες
τροφίμων από την αγορά για σχετική εργαστηριακή εξέταση,
βάσει στοχευμένου προγράμματος.

ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ
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Του Γιώργου Στυλιανού,
Συντονιστή του ΚΣΚ

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Τα Σημαντικότερα Θέματα που
Συζητήθηκαν στην Βουλή την
τετραμηνία που πέρασε.
(Περίοδος από 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου)

Θέμα: Ο περί της Απονομής
Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε
Γεωργοκτηνοτροφικά και Μεταποιημένα
Προϊόντα Νόμος του 2014
Το θέμα αποτελεί συνέχιση συζήτησης στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων που αφορούσε στην
ψήφιση νομοθεσίας η οποία να προβλέπει για την απονομή σήματος
Κυπριακού Προϊόντος σε προϊόντα τα οποία αποτελούνται από 100%
κυπριακές πρώτες ύλες.
Θέση του ΚΣΚ είναι ότι θα ήταν χρήσιμο τόσο για τους παραγωγούς
όσο και για τους καταναλωτές να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία,
δεδομένου ότι θα υπάρχουν τα ανάλογα εργαλεία ελέγχου που
θα πιστοποιούν τους ισχυρισμούς των παραγωγών, ώστε να μην
υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή ο οποίος επιθυμεί να
στηρίξει τα κυπριακά προϊόντα.

Θέμα: Ο περί Μηχανοκινήτων
Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2017 και
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)
(Αρ. 4) Νόμος του 2017
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων και αφορούσε στην αλλαγή των χρεώσεων
για τα τέλη κυκλοφορίας. Στην μεν πρώτη πρόταση (Αρ.2) υπήρχε
εισήγηση για κλιμακωτή έκπτωση στους καταναλωτές, ενώ στη
δεύτερη για καθολική μείωση των τελών κατά 20%.
Θέση του ΚΣΚ είναι ότι ο συνδυασμός των δυο προτάσεων θα ήταν
το ιδανικό για τους καταναλωτές. Δηλαδή η καθολική μείωση του
ύψους των τελών αλλά και η κλιμακωτή έκπτωση ανάλογα με πόσο
έγκαιρα πληρώνει κάποιος τα τέλη.
Ο ΚΣΚ τόνισε επίσης, ότι η λογική του προστίμου σε όσους δεν
ανανεώνουν εντός του χρονικού πλαισίου τις άδειες κυκλοφορίας
των οχημάτων τους, θα πρέπει να παραμείνει, προς ενίσχυση του
περί δικαίου αισθήματος όσων πληρώνουν πάντοτε στην ώρα τους.
Τέλος, ο ΚΣΚ ζήτησε όπως το ειδικό τέλος που έχει επιβληθεί για
σκοπούς μνημονίου θα πρέπει να καταργηθεί με το νέο έτος.

ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ
Θέμα: Ο περί των Οργανωμένων
Ταξιδιών και Συνδεδεμένων
Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος
του 2017 και
Ο περί των Δικαιωμάτων των
Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2017 και
Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών
Διαταγμάτων για την Προστασία
των Συλλογικών Συμφερόντων των
Καταναλωτών (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Νόμος του 2017
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και αφορά στην εναρμόνιση
της Κυπριακής Νομοθεσίας με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Ο ΚΣΚ τοποθετήθηκε γραπτώς για θέμα, κοινοποιώντας ουσιαστικά
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή τις θέσεις τις οποίες εξέφρασε κατά
τη δημόσια διαβούλευση.
«…
1. Ο ΚΣΚ στηρίζει τις προσπάθειες για βελτίωση του νομικού
πλαισίου αναφορικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση
με τα οργανωμένα ταξίδια.
2. Θεωρούμε ότι στους ορισμούς στο άρθρο 2, πρέπει να
προστεθεί και η ερμηνεία της αποζημίωσης, για γίνει ξεκάθαρο ότι
η αποζημίωση που αναφέρεται στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνει και
τις μη υλικές ζημιές, όπως η απώλεια της απόλαυσης του ταξιδιού
ή των διακοπών, λόγω σοβαρών προβλημάτων κατά την εκτέλεση
των σχετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Αυτό αναφέρεται και
διευκρινίζεται στο προοίμιο 34 της Οδηγίας.
3. Άρθρο 25(2)(α) - Στον ισχύοντα νόμο η Εντεταλμένη Υπηρεσία
έχει υποχρέωση να διερευνήσει κάθε καταγγελία που της
υποβάλλεται. Αν στο νομοσχέδιο κρίνεται από το ΥΕΕΒΤ ότι θα πρέπει
να υπάρχει η εξουσία για τη επιλεκτική μη διερεύνηση παραπόνων,
κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, τότε, τουλάχιστο θα πρέπει να
δικαιολογεί δεόντως την απόφασή της και όχι απλά να την κοινοποιεί
στον παραπονούμενο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι αυτή η
νέα εξουσία της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, αποβαίνει σε βάρος των
ταξιδιωτών και θα ήταν καλύτερα να διαγραφεί.
4. Άρθρο 26 – Θεωρούμε ότι όπου αναφέρεται η λέξη «έμπορος»
στο άρθρο αυτό, ίσως θα πρέπει να συνοδεύεται και με τη φράση
«και ο διοργανωτής» γιατί, σύμφωνα με τις ερμηνείες στο άρθρο
2 του νομοσχεδίου, ο έμπορος και ο διοργανωτής μπορεί να είναι
δυο χωριστά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία, θα
πρέπει να έχει τα ίδια καθήκοντα και τις ίδιες εξουσίες και πάνω στο
διοργανωτή και όχι μόνο πάνω στον έμπορο.
Τέτοιες αναφορές, δηλαδή που αναφέρονται μόνο στον έμπορο,
υπάρχουν στα άρθρα 25(1), 26 (3) (α), 31 (1) (α), 32 (1) (α) και ίσως
αλλού στο νομοσχέδιο.
5. Άρθρο 26(1)(α) – Θεωρούμε ότι θα ήταν καλύτερο να προστεθεί
ότι η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει καθήκον να εποπτεύει όχι μόνο
τους εμπόρους, αλλά και τους διοργανωτές και το Εγκεκριμένο
Σώμα. Το Εγκεκριμένο Σώμα ασκεί μια πολύ σοβαρή εργασία
που είναι η διασφάλιση των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης
ή αφερεγγυότητας και δεν μπορεί να μη εποπτεύεται από την
Εντεταλμένη Υπηρεσία.
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6. Άρθρο 27(1)(δ) - Αναφέρεται πρόστιμο μέχρι €200 000 και μετά
€250 000. Ποιο από τα δυο ισχύει;
7. Άρθρο 27(2) - Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, όταν ο διοργανωτής
δεν είναι εγκατεστημένος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά
ασκεί δραστηριότητες σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει και
σ’ αυτή την περίπτωση κάποιος να είναι υπεύθυνος να πληρώσει το
πρόστιμο για τυχόν παράβαση, όπως γίνεται και με όλους τους άλλους
διοργανωτές. Γιατί οι κύπριοι διοργανωτές να είναι σε δυσμενέστερη
θέση από τους διοργανωτές που δεν είναι εγκατεστημένοι στην
Ευρωπαϊκή ένωση. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος
ο πωλητής ή ο αντιπρόσωπος του διοργανωτή στην Κύπρο. Ήδη στην
Οδηγία αναφέρεται ότι στην περίπτωση της αφερεγγυότητας, φέρει
την ευθύνη ο πωλητής ή ο αντιπρόσωπος του στην Κύπρο για την
εξασφάλιση της εγγύησης. Το ίδιο αναφέρεται και στο νομοσχέδιο
που μας στάλθηκε, στο άρθρο 16(2). Θεωρούμε ότι με τον τρόπο
αυτό δεν διασφαλίζεται καλύτερα ότι ο καταναλωτής δεν θα μείνει
εκτεθειμένος ούτε από εξωκοινοτικούς διοργανωτές.
8. Άρθρο 28(8) - Δεν θα ήταν ορθό διοργανωτές, πωλητές ταξιδιών ή
σωματεία διοργανωτών ταξιδιών να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν
από τον Υπουργό ως Εγκεκριμένο Σώμα. Στην πραγματικότητα είναι
σαν να ορίζονται να ελέγχουν τους εαυτούς τους. Το Εγκεκριμένο
Σώμα, για να ενεργεί και να φαίνεται ότι ενεργεί ως ανεξάρτητη αρχή,
θα πρέπει να μη έχει οποιαδήποτε σχέση, άμεση ή έμμεση με όσους
υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
9. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν προσθήκες αναφορικά με την
εξουσία της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, οι οποίες ισχύουν και σήμερα
δηλαδή:
9.1 η δυνατότητα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας να μπορεί να
αγοράζει υπηρεσίες για σκοπούς διερεύνησης μιας καταγγελίας,
όπως προνοείται στο άρθρο 27 του Ν. 51(Ι)/1998, δηλαδή: «Η
Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία να εξασφαλίζει την παροχή
υπηρεσιών, καταλυμάτων ή διευκολύνσεων ως ήθελε κρίνει
σκόπιμο για να διαπιστώσει κατά πόσο παραβιάζονται ή όχι οι
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών.»
9.2 «Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να κατάσχει και
κατακρατήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό το οποίο
εύλογα πιστεύει ότι δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αποδειχτικό
στοιχείο σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα διαπραττόμενο
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου». Άρθρο
28(3) του Ν 51/1998.
9.3
«Η
Εντεταλμένη
Υπηρεσία
όταν
κατάσχει
οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο αποδειχτικό στοιχείο δυνάμει του
εδαφίου ………… πιο πάνω, οφείλει να ειδοποιήσει το πρόσωπο
από το οποίο αυτό κατάσχεται.» Άρθρο 28(4) του Ν. 51/1998.
9.4 «Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες
που της παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου σε
οποιαδήποτε υπό τις περιστάσεις λογική μέρα ή ώρα.» Άρθρο
28(5) του Ν. 51/1998.
9.5 «Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να εισέλθει σ’
οποιοδήποτε υποστατικό για σκοπούς διαπίστωσης τυχόν
διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του
παρόντος Νόμου σε οποιαδήποτε υπό τις περιστάσεις λογική
μέρα ή ώρα.» Άρθρο 28(6) του Ν. 51/1998.
9.6«Η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον
αδειούχο ασφαλιστή ή το εγκεκριμένο σώμα να προσκομίσει
οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο για να διαπιστώσει αν έχουν
τηρηθεί οι πρόνοιες του άρθρου ………». Άρθρο 28(7) του
Ν.51/1998.
9.7«Δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου δύναται να εκδώσει
ένταλμα έρευνας για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Ποινικής
Δικονομίας Νόμου». Άρθρο 29 του Ν. 51/1998.
9.8 «Η Εντεταλμένη Υπηρεσία που εισέρχεται σε υποστατικά με
ένταλμα δυνάμει του άρθρου ………… μπορεί να έχει μαζί της και
άλλα πρόσωπα ή εξοπλισμό που αυτή θα θεωρούσε απαραίτητα
και όταν εγκαταλείπει τα υποστατικά στα οποία έχει εισέλθει
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με ένταλμα το μέλος της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, οφείλει,
αν τα υποστατικά είναι κενά κατοχής ή αν ο κάτοχος αυτών
λείπει προσωρινά, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή
κατάσταση τα βρήκε από την άποψη της έξωθεν παραβίασης
τους.» Άρθρο 30 του Ν. 51/1998.
9.9 «Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο
οποιαδήποτε πληροφορία την οποία απέκτησε ως αποτέλεσμα
άσκησης εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττει
αδίκημα, εκτός αν η αποκάλυψη έγινε(α) Κατά ή για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή απ’ οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας που απορρέει από
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή
κανονισμού που ισχύει στη Δημοκρατία ή

επιπτώσεις. Από την άλλη ποιός καθορίζει το επίπεδο της αμέλειας
αν είναι σοβαρό ή «μη σοβαρό». Ακόμα και μια απλή αμέλεια μπορεί
να έχει σοβαρές επιπτώσεις στους ταξιδιώτες. Τέλος υποδεικνύεται
ότι στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας νόμους, ακόμα και η απλή
αμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων,
είναι αδίκημα που τιμωρείται. Με την ίδια λογική δεν θα πρέπει να
εξαιρείται ούτε σε αυτή την περίπτωση.

(β) στα πλαίσια εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων της
Δημοκρατίας ή
(γ) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος
ή για τους σκοπούς οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής διαδικασίας.
Πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται ένοχο αδικήματος δυνάμει του
εδαφίου ……….. πιο πάνω υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα …………. ευρώ.» Άρθρο 31 του Ν. 51/1998.
9.10 «Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει οποιοδήποτε αγώγιμο
δικαίωμα ή άλλη νομική διαδικασία που δυνατό να απορρέει
δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου.» Άρθρο 33
(2) του Ν. 51/1998.
Αυτό είναι καλό να προστεθεί για να ξεκαθαρίσει ότι ο παραπονούμενος
εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα της άσκησης αγωγής εναντίον του
παραβάτη, ανεξάρτητα από τη διερεύνηση της καταγγελίας του με
βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
9.11 «Ο παρών Νόμος δεν παρέχει, ούτε δύναται να ερμηνευτεί
ότι παρέχει δικαίωμα σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο να αρνηθεί να
αποκαλύψει ή να απαντήσει σ’ οποιαδήποτε ερώτηση στα πλαίσια
αγωγής, αλλά η αποκάλυψη ή η απάντηση αυτή σε καμιά
περίπτωση δε δύναται να γίνει αποδεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο
εναντίον του σ’ οποιαδήποτε ποινική δίωξη ασκούμενη δυνάμει
του παρόντος Νόμου». Άρθρο 33 (2) του Ν. 51/1998.
10. Άρθρο 35- Θεωρούμε ότι ο Υπουργός, σύμφωνα και με την
Οδηγία, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπορεί να τροποποιεί με
Διατάγματα ή άλλως πως, τα παραρτήματα του νομοσχεδίου που
είναι η ορθή και πλήρης πληροφόρηση των ταξιδιωτών.
Η Οδηγία είναι μέγιστης εναρμόνισης και τίποτε δεν μπορεί να
αφαιρεθεί ή να προστεθεί που αφορά την πληροφόρηση των
ταξιδιωτών, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην Οδηγία. Η παρούσα
διάταξη, δηλαδή ότι οι πληροφορίες που υποχρεωτικά πρέπει
να δίδονται στους ταξιδιώτες μπορούν να τροποποιούνται, δεν
αναφέρεται ρητά στην Οδηγία και ως εκ τούτου οι πληροφορίες
αυτές δεν μπορούν να τροποποιούνται.
Σε περίπτωση που ο Υπουργός αποφασίσει να μειώσει τις υποχρεώσεις
των διοργανωτών για πληροφόρηση των ταξιδιωτών, τότε αυτό θα
συνεπάγεται αυτόματα και μείωση της προστασίας των ταξιδιωτών
και στην περίπτωση που θα προσθέσει κάτι, θα συνεπάγεται αύξηση
των υποχρεώσεων των εμπόρων και των διοργανωτών.
Το προοίμιο 27 της Οδηγίας και το άρθρο 4 της Οδηγίας είναι σχετικά.
11. Άρθρο 37 – Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη
σοβαρής αμέλειας. Όσοι είναι εμπλεκόμενοι, κυρίως οι αρμόδιες
αρχές, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πράξεις, παραλήψεις και οι
ενέργειές τους θα έχουν επιπτώσεις σε περίπτωση που ασκήσουν τα
καθήκοντά τους αμελώς. Η ευθύνη τους δεν πρέπει να περιορίζεται
μόνο στη περίπτωση της σοβαρής αμέλειας, γιατί αυτό θα οδηγήσει
στη μείωση του επιπέδου της σοβαρότητας και της υπευθυνότητάς
τους. Δεν μπορεί η αμέλεια να περνά απαρατήρητη και χωρίς

"Στο παρών νομοσχέδιο,
αγνοήθηκαν σημαντικές
εξουσίες που σήμερα
ισχύουν και είναι στη
διάθεση των Μέσων
Εφαρμογής, δηλαδή της
Εντεταλμένης Υπηρεσίας
και με το νέο νομοσχέδιο
απαλείφονται."

ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ
Πέραν των πιο πάνω θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες εξουσίες στα
μέσα εφαρμογής μιας νομοθεσίας, στην παρούσα περίπτωση της
Εντεταλμένης Υπηρεσίας, είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την
αποτελεσματικότητα εφαρμογής της νομοθεσίας.
Στο παρών νομοσχέδιο, αγνοήθηκαν σημαντικές εξουσίες που
σήμερα ισχύουν και είναι στη διάθεση των Μέσων Εφαρμογής,
δηλαδή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και με το νέο νομοσχέδιο
απαλείφονται. Θα πρέπει αυτές οι εξουσίες, να συμπεριληφθούν
στο νέο νομοσχέδιο. Αν δεν γίνει αυτό, θα αποβεί σε βάρος της
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του νόμου και κατά συνέπεια
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της αποτελεσματικής προστασίας των ταξιδιωτών. Εξ’ άλλου, δεν
βλέπουμε το λόγο και την αναγκαιότητα της διαγραφής Διατάξεων
που είναι ήδη δοκιμασμένες και ισχύουν από το 1998.
Τέλος, για τα άλλα δυο μικρά τροποποιητικά νομοσχέδια, δεν
υπάρχουν απόψεις γιατί είναι μια απλή τυπική διαδικασία που δεν
βλάπτει τα συμφέροντα των ταξιδιωτών, αλλά μάλλον τα ευνοεί.
Παραμένουμε στη διάθεση σας…»
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ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ Η /ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Του Γιώργου Στυλιανού,
Συντονιστή του ΚΣΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν
κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την
ισχύουσα νομοθεσία:
Περιγραφή Προϊόντος
συσκευή αναρρίχησης σε βράχο - micro cam, ισπανικής προέλευσης,
εμπορικής επωνυμίας Totem, ονομασίας Basic, με τύπο / αριθμό
“Ref.: 0.50 (blue), 0.60HY (blue/green), 0.65 (green), 70HY (green/yellow), 0.75 (yellow), 0.85HY (yellow/red) and 0.95 (red)” και σειριακό
αριθμό από 1706200 μέχρι και 1733205, η οποία εντοπίστηκε στην
Ισπανία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει
τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής
Προστασίας. Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω
μειωμένης ανθεκτικότητας της συγκόλλησης, πιθανής αστοχίας του
προϊόντος και πτώσης του χρήστη.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι
καταχωρημένες με κωδικό A12/1803/17 (50η εβδομάδα) στην
ιστοσελίδα του RAPEX

Δερμάτινη ζώνη με την επωνυμία «Kangyu» και με Barcode
6909246673662. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε
στην αγορά της Εσθονίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η
οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Δερμάτινη ζώνη με την επωνυμία «LARA BAGS» και με κωδικό
LW456. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Σλοβακίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία
μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Παιδικά παπούτσια με την επωνυμία «Ciraf» και με Barcode
6430044705717. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε
στην αγορά της Εσθονίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η
οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Παιδική κούκλα με την επωνυμία «dopaodoll» και με κωδικό NO.
HT101. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο
που είναι 0,1% κατά βάρος.

Φωτογραφία

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Περιγραφή Προϊόντος
Παιδική κούκλα ονομασίας «Mini Baby» και με κωδικό NO. HT101.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Ουγγαρίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή
ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό
διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδικό σετ παιχνιδιού (τόξο) ονομασίας «Super Equipment» και
με κωδικό NO. 213413. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει τις τοξικές για
την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)
και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.
Παιδική κούκλα ονομασίας «Sweet Fashion; Clever» και με κωδικό
NO YX013. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που
είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «SHU YI» και με κωδικό NO 2025. Το
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «Xin Yan» και με κωδικό NO 3399. Το
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Ουγγαρίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «LI HE» και με κωδικό NO: LH022.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Λετονίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «Dones» και με κωδικό No. 8655-5.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.
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Παιδική κούκλα ονομασίας «FASHION GIRL» και με κωδικό NO 338.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό
δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «My little pony» και με κωδικό NO 926 (το
προϊόν αποτελεί απομίμηση). Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά του Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «Yin Yu» και με κωδικό NO 0738. Το
προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του
Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

Παιδική κούκλα ονομασίας «Miraculous» και με κωδικό No. HT0066.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Λιθουανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Snowfox» και με κωδικό 4206.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Φιλανδίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «Yiduozi» και με κωδικό NO.38123.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Ουγγαρίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή
ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό
διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Φουσκωτό παιχνίδι (κροκόδειλος) επωνυμίας «SUNCO» και με
κωδικό 8381. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε
στην αγορά της Πορτογαλίας και περιέχει την τοξική για την
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
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Παιδική κούκλα επωνυμίας «Doctor PlaySet» και με Barcode 7392870177542. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την τοξική για την
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα ονομασίας «Sofia the First» και με Barcode 7392870131636. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την τοξική για την
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Φουσκωτό παιχνίδι (παπάκι) επωνυμίας «Ashimmer» και με κωδικό
GF91066. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Πορτογαλίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή
ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό
διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
Φουσκωτό παιχνίδι (παπάκι) επωνυμίας «Cherish Animal» και με
κωδικό 1569. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε
στην αγορά της Πορτογαλίας και περιέχει τις τοξικές για την
αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)
και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.
Φουσκωτό παιχνίδι (παπάκι) ονομασίας «Pandibrinca» και με κωδικό
101492821. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Πορτογαλίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή
ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικό διισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «SHUN SONG» και με κωδικό No. SS003. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
του Ελλάδας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

Παιδική κούκλα ονομασίας «My Baby». Το προϊόν είναι Κινεζικής
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Ελλάδας και περιέχει
την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ)
εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
Φουσκωτό παιχνίδι (δελφίνι) ονομασίας «DOIPHIN». Το προϊόν
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας
και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις
(2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
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Φουσκωτό παιχνίδι (υδρόγειος) επωνυμίας «Tobar» και με κωδικό
07734. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει
τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ)
εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο
που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδικό σετ παιχνίδιου (Ιατρικό σετ) επωνυμίας «Play at Home»
και με κωδικό 661-212. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει τις τοξικές για
την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)
και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά
βάρος.
Φουσκωτό παιχνίδι (παπάκι) επωνυμίας «Franga Toys» και με
κωδικό REF 133B-12. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Πορτογαλίας και περιέχει την τοξική
για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα
(DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Φουσκωτό παιχνίδι επωνυμίας «Kaichi» και με κωδικό NO. 999206B. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Λιθουανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.
Προστατευτικά γάντια τσέχικης προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
ARDON, ονομασίας KIRK και τύπο / αριθμό 285681, τα οποία
εντοπίστηκαν στη Σλοβακία.
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι το δέρμα με το οποίο έχει
κατασκευαστεί περιέχει μέχρι και 22,9 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο
δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.
Η αρμόδια Αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του
προϊόντος και ζήτησε από τον προμηθευτή να αποσύρει το προϊόν
από την αγορά, το ανακαλέσει από τους τελικούς χρήστες και
ενημερώσει τους καταναλωτές για τους κινδύνους.
Γάντια εργασίας τσέχικης προέλευσης, ονομασίας WELD και τύπο /
αριθμό 125014, τα οποία εντοπίστηκαν στη Σλοβακία.
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι το δέρμα με το οποίο έχει
κατασκευαστεί περιέχει μέχρι και 3,75 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο
δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.
Η αρμόδια Αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του
προϊόντος και ζήτησε από τον προμηθευτή να ενημερώσει τους
καταναλωτές για τους κινδύνους.
Πλαστικά γάντια, προέλευσης Μαλαισίας, εμπορικής επωνυμίας
«Dermagrip, WRP», ονομασίας «Nitrile Examination Gloves», με
τύπο / αριθμό «Ultra LT AQL 1.0», ημερομηνία παραγωγής 9/2016,
ημερομηνία λήξης 8/2021, γραμμικό κωδικό 9557955014435 και
κωδικό παρτίδας 609175402, τα οποία εντοπίστηκαν στην Πολωνία.
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι δεν είναι ανθεκτικό στη
διείσδυση διαβρωτικών ουσιών με κίνδυνο ο χρήστης να υποστεί
εγκαύματα από την έκθεση του σε τέτοιες χημικές ουσίες.
Η αρμόδια Αρχή της Πολωνίας επέβαλε την απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά.
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Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα
RAPEX έχει κυκλοφορήσει στην αγορά ανακυκλωτής θίννερ,
καναδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Hamach, ονομασίας
Hamach URS600 (παλαιότερα Uni-ram URS600) με τύπο/αριθμό
URS600 and URS600SS και σειριακό αριθμό 14117, ο οποίος
εντοπίστηκε στην Ολλανδία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα
νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και
υγείας των Μηχανημάτων και του Εξοπλισμού και Συστημάτων
Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες (ATEX).
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων, κίνδυνο φωτιάς και κίνδυνο
τραυματισμού λόγω (α) ασαφών οδηγιών ασφάλειας αναφορικά με
την τοποθέτηση του μηχανήματος σε σχέση με πηγές ηλεκτρικής
ενέργειας (β) πιθανής διαρροής διαλυτικών ουσιών και ατμών σε
ψηλή θερμοκρασία και κίνδυνο έκρηξης σε πιθανή παρουσία πηγής
ανάφλεξης.
Επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση στη διάθεση του προϊόντος.
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το
καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω
προϊόν, το οποίο δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής
Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας
για το χρήστη. Επιπρόσθετα, δε συνοδεύεται από την απαιτούμενη
δήλωση συμμόρφωσης EE. Ως εκ τούτου, ο διανομέας έχει προβεί
σε οικειοθελή απόσυρσή του από την αγορά.
Προϊόν
• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
• Είδος: Φρυγανιέρα
• Εμπορική επωνυμία: PALSON
• Μοντέλο: KT-3090
• Χαρακτηριστικά: 220-240 V, 50 Hz, 850-1000 W
• Διανομέας: PANMARE TRADING LTD
Κίνδυνος: Εγκαύματα
Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο
πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.
Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής
των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία
των πιο κάτω τροφίμων, τα οποία μετά από εργαστηριακές εξετάσεις
στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους,
βρέθηκαν να μην συνάδουν με την νομοθεσία των τροφίμων:
Είδος Δείγματος: 			
ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ
ΣΟΛΟΜΟΣ
ΦΕΤΕΣ
Εμπορικό Όνομα: 			
5 Oceans
Εισαγωγέας/ Επεξεργαστής:		
5 OCEANS FOOD LTD (CY
CYF 18 ΕΚ)
Ποσότητα:				
ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ 0.100 g
Συστατικά: - Ελληνική Γλώσσα:
Σ Ο Λ Ο Μ Ο Σ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΑΛΑΤΙ - Αγγλική Γλώσσα:
SALMON (Salmo salar), Salt
Γραμμικός κωδικός:			
5291002000364
Ενδείξεις τελικής ημερ. ανάλωσης:
1ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ
ΜΕΧΡΙ 13-12-2017
2ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 14-12-2017
						
3ο
δείγμα:
ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 17-12-2017
						
4ο
δείγμα:
ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 21-12-2017
Συγκεκριμένα, στα προαναφερόμενα δείγματα δεν έχει ανιχνευθεί το
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είδος Salmo salar, το οποίο αναγράφεται στην επισήμανσή τους, αλλά
το είδος Oncorhynchus mykiss, του οποίου η οικονομική αξία είναι
μικρότερη από αυτή του είδους Salmo salar.
Ενόψει των πιο πάνω, διερευνάται υπόθεση απάτης ή/και
παραπλάνησης των καταναλωτών και ως εκ τούτου οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες,
προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού αυτού.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη
ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που εισάγει, επεξεργάζεται και
διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για
άμεση απόσυρσή του.
Σημειώνεται πως το εν λόγω περιστατικό αφορά σε εξαπάτηση
ως προς το είδος του ψαριού και όχι κίνδυνο για την υγεία των
καταναλωτών.
Ακολουθούν φωτογραφίες για εύκολη αναγνώριση του τροφίμου.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 12 και 21
Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Προληπτική απόσυρση / ανάκληση
βρεφικού γάλακτος μετά από πιθανή εμπλοκή του σε περιστατικά
σαλμονέλωσης», το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να πληροφορήσει
το καταναλωτικό κοινό ότι, με βάση τον νέο κατάλογο που έχει
δημοσιευτεί στις 21 Δεκεμβρίου 2017 και στον οποίο αναφέρονται
επιπρόσθετες εμπλεκόμενες παρτίδες, έγιναν νέες έρευνες στην
κυπριακή αγορά. Παρόλο που δεν υπήρχε ενημέρωση για διανομή
στην κυπριακή αγορά, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εντόπισαν την
κυκλοφορία του πιο κάτω εμπλεκόμενου προϊόντος:
Είδος: Βιολογικό Γάλα για βρέφη από τον 10 μήνα ως μέρος μιας
μικτής διατροφής
Εμπορική επωνυμία: Frezy - Lac Pure 3
Καθαρό Βάρος: 400g
Αριθμός Παρτίδας: 17C0012379
Ημερομηνία Λήξης: 24/02/2018
Οι καταναλωτές / γονείς που τα έχουν στην διάθεσή τους
παρακαλούνται να μην τα χορηγήσουν στα παιδιά τους και να το
επιστρέψουν στους χώρους από όπου το έχουν αγοράσει.
Υπενθυμίζεται πως τόσο η ανακοίνωση της εμπλεκόμενης εταιρείας
όσο και ο κατάλογος με τα επιπρόσθετα προϊόντα που ανακαλούνται
μπορούν να ανακτηθούν από τον σύνδεσμο: http://www.lactalis.fr/
wp-content/uploads/2017/12/CP_Lactalis-new-recall-on-infantand-nutritional-products_21122017_ENG.pdf

Υποδήματα Ασφάλειας πορτογαλικής προέλευσης, εμπορικής
επωνυμίας Redbrick, ονομασίας David, με τύπο/αριθμό 8A03.20
0031768 και γραμμικό κωδικό 5607258899971, τα οποία
εντοπίστηκαν στο Βέλγιο.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων των ποδιών
του χρήστη λόγω ανεπαρκούς αντίστασης του προϊόντος στην
κρούση και στην συμπίεση.
Η αρμόδια αρχή του Βελγίου διέταξε όπως το προϊόν αποσυρθεί από
την αγορά

Φωτογραφία

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Περιγραφή Προϊόντος
Υποδήματα Ασφάλειας πορτογαλικής προέλευσης, εμπορικής
επωνυμίας Lavoro, ονομασίας Barcelona, με τύπο/αριθμό 1052.51
και γραμμικό κωδικό 5607421734122, τα οποία εντοπίστηκαν στο
Βέλγιο.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων των ποδιών
του χρήστη λόγω ανεπαρκούς αντίστασης του προϊόντος στην
κρούση και στην συμπίεση.
Η αρμόδια αρχή του Βελγίου διέταξε όπως το προϊόν αποσυρθεί από
την αγορά

Υποδήματα Ασφάλειας πορτογαλικής προέλευσης, εμπορικής
επωνυμίας «No Risk Aventura», ονομασίας Norfolk, με τύπο/
αριθμό 6062.00 και γραμμικό κωδικό 5607421549122, τα οποία
εντοπίστηκαν στο Βέλγιο.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων των ποδιών
του χρήστη λόγω ανεπαρκούς αντίστασης του προϊόντος στην
κρούση και στην συμπίεση.
Η αρμόδια αρχή του Βελγίου διέταξε όπως το προϊόν αποσυρθεί από
την αγορά
Γάντια μοτοσικλετιστή, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
Scott Motosports, ονομασίας «Unisex Gloves / Glove Scott Lane 2»,
τύπο/αριθμό «Article No 237743, Size XXL» και γραμμικό κωδικό
7613317037367, τα οποία εντοπίστηκαν στη Γερμανία και δεν
ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθότι το δέρμα με το οποίο έχει
κατασκευαστεί περιέχει μέχρι και 28 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο
δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
Παιδική κούκλα ονομασίας «Baby doll» και με κωδικό 123. Το προϊόν
είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας
και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις
(2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα επωνυμίας «Smallfoot» και με κωδικό Art No 2734.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά
της Ολλανδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.

Παιδική κούκλα ονομασίας «Beautifull fashion show» και με κωδικό
No. S116. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Λιθουανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που
είναι 0,1% κατά βάρος.

Παιδική κούκλα ονομασίας «Sweet baby» και με κωδικό NO.1365.
Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της
Λιθουανίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία
Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1%
κατά βάρος.
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ΕΦΗΒΙΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η εφηβεία είναι η ηλικία εκείνη που όπως και η βρεφική,
χαρακτηρίζεται από έντονη ανάπτυξη και πάμπολλες αλλαγές,
φυσιολογικές και ψυχολογικές. Γι΄ αυτό οι έφηβοι χρειάζονται να
ενημερώνονται σωστά για το θέμα της σωστής διατροφής τους. Το
μικρό αγόρι ή το μικρό κορίτσι με τα παιδικά φερσίματα ξαφνικά σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να πει κανείς σε μια νύκτα
μεταβάλλεται σε έφηβο, σε νέο κορίτσι που φαίνεται να
τον στενεύουν όχι μόνο τα ρούχα που φοράει αλλά
και κάθε τι που το δένει με τους γονείς με το
στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Σαν
το πουλί που πρωτοανοίγει τα φτερά του,
μεθάει με τους ανοικτούς ορίζοντες
και διψάει για κίνηση, δράση και
ανεξαρτησία. Οι μέρες του είναι
γεμάτες με κάθε ασχολίες και οι
δραστηριότητές τους βρίσκονται
στο ζενίθ.
Η ανάπτυξη και η εξέλιξη στην
περίοδο αυτή δεν έχει τον ίδιο
ρυθμό σε όλους τους οργανισμούς.
Σε άλλους αρχίζει πιο νωρίς και σε
άλλους αργότερα. Γενικά τα κορίτσια
αρχίζουν την εφηβική ηλικία στα 1214, και τα αγόρια 2 χρόνια αργότερα. Σε
αυτήν την ηλικία οι διατροφικές απαιτήσεις
είναι πολύ έντονες. Για να καλυφθούν αυτές
οι απαντήσεις, η φύση έχει οπλίσει την έφηβο με
μεγάλη όρεξη. Οι έφηβοι καλό είναι να τρώνε κατάλληλη
τροφή και αρκετή. Η σημερινή διατροφή των εφήβων, πιθανόν
να επηρεάσει την υγεία τους θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με το
τι τρέφονται για την κατοπινή τους ζωή. Από τα πιο σημαντικά
θρεπτικά συστατικά της ηλικίας αυτής, είναι οι πρωτεΐνες μεγάλης
βιολογικής αξίας, το ασβέστιο, ο σίδηρος, το ιώδιο, οι βιταμίνες A,B,C

Της Σοφίας Γαβριηλίδου,
μέλους του ΔΣ του ΚΣΚ

και D. Οι πρωτεΐνες χρειάζονται γιατί υπάρχει συνεχής ανάπτυξη
ιστών και έντονος κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Το ασβέστιο για
την ανάπτυξη και σκλήρυνση των σκελετών. Οι τελευταίες έρευνες
έχουν αποδείξει ότι και οι ψυχολογικές και νευρικές μεταβολές που
γίνονται στον έφηβο, έχουν σχέση με τον μεταβολισμό του ασβεστίου
και τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου αυτής. Οι απαντήσεις
σιδήρου είναι αυξημένη κυρίως στα κορίτσια, που
με την έμμηνο ρύση χρειάζονται περισσότερη
ποσότητα για νη μην πάθουν αναιμία.
Η διατροφή των εφήβων πρέπει
καθημερινώς και στα τρία γεύματα
να περιέχει τροφές και από τις 4
βασικές ομάδες που αναφέραμε.
Η σωστή διατροφή φτιάχνει
ωραίο
ανάστημα,
λαμπερά
μαλλιά, αστραφτερά μάτια, όρεξη
για μελέτη και δραστηριότητες,
αποχτούν
μυϊκή
δύναμη,
πνευματική ικανότητα και ψυχική
αντοχή.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΡΟΦΕΣ:
- γάλα, 4-5 ποτήρια την ημέρα. Το 50 % μπορεί να είναι τυρί, κρέμα.
- κρέατα - ψάρια, 2 σερβιρίσματα την ημέρα. Τον χειμώνα προτιμότερο είναι το
χοιρινό γιατί έχει την βιταμίνη, θειαμίνη.
- αυγό, 3 φορές την βδομάδα ή σε διάφορα φαγητά ή γλυκά
- όσπρια, 2 φορές την βδομάδα και να συνδυάζονται με ζωική πρωτεΐνη
- λαχανικά και φρούτα, 4 σερβιρίσματα την ημέρα
- δημητριακά, 4 σερβιρίσματα την ημέρα
- βούτυρο - λάδι, 50 γρ την ημέρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
Η άγνοια σε θέματα διατροφής είναι από τις κυριότερες αιτίες που
μονιμοποιούν τις κακές συνήθειες. Πολλοί γονείς αγνοούν ή δεν
δίνουν σημασία για τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών τους. Δεν
είναι σταθεροί για κανονικά γεύματα των παιδιών, για την ώρα του
ύπνου, την άσκηση στο ύπαιθρο, και την παρακολούθηση της υγείας
των παιδιών τους. Πολλές φορές εμείς οι γονείς μεταδίδουμε στα
παιδιά μας τις κακές συνήθειες. Έτσι, εάν οι γονείς δεν παίρνουν
πρόγευμα, δεν θέλουν ούτε και τα παιδιά. Αν δεν τους αρέσουν
ορισμένα φαγητά, δεν αρέσουν και στα παιδιά. Συχνά οι έφηβοι
βρίσκονται έξω από το σπίτι αρκετές ώρες λόγω των πολλών
μαθημάτων ή άλλους λόγους. Συνήθως τρώνε ανεξέλεγκτα τροφές
όπως τυρόπιτες, σουβλάκια, γύρο, αναψυκτικά, σοκολάτες, τσιπς,
γαριδάκια κ.ά. Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να διαφωτίζουν
σωστά στα θέματα διατροφής, και να τους κατευθύνουν στις επιλογές
τους, ώστε να αποφεύγουν τις κακές διατροφικές συνήθειες που θα
έχουν σαν αποτέλεσμα την παχυσαρκία ή ισχνότητα, άσχημο δέρμα,
λιπαρό δέρμα, ανοικτοί πόροι, μαύρα στίγματα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Από έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά μας
δεν παίρνουν πρόγευμα που είναι τόσο απαραίτητο, και πρέπει να
παίρνουν το 1/3 των θρεπτικών ουσιών που χρειάζονται και θα τους
βοηθήσει να έχουν ζωντάνια στο σχολείο, όρεξη για παρακολούθηση
των μαθημάτων κλπ. Πολλές φορές λόγω έλλειψης χρόνου, είτε
γιατί άργησαν να ξυπνήσουν ή γιατί η μητέρα εργάζεται και φεύγει
πιο νωρίς και δεν υπάρχει κανείς να ετοιμάσει το πρόγευμα, τα παιδιά
φεύγουν από το σπίτι εντελώς νηστικά με το χαρτζιλίκι τους μόνο.
Άρα οι σχολικές καντίνες έχουν να εξυπηρετήσουν μεγάλο σκοπό.
Ένας και κύριος σκοπός είναι να προμηθεύουν στα παιδιά τροφή με
πλούσιες θρεπτικές ουσίες, εύγεστες και υγιεινά παρασκευασμένες,
ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Ένας άλλος σκοπός είναι να προσφέρει το 1/3 των θρεπτικών ουσιών
της ημέρας, μιας και το παιδί δεν παίρνει πρόγευμα στο σπίτι του.
Ένας άλλος βασικός σκοπός, είναι να καλλιεργήσει καλές συνήθειες
διατροφής και να αναπτύξει την κοινωνικότητα των παιδιών. Ο
δεσμός των σχολικών καντίνων δεν είναι μια εμπορική κερδοσκοπική
πράξη, αλλά προσπάθεια των σχολείων και των γονιών, για καλή,
υγιεινή, θρεπτική τροφή για όλα τα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας,
για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς των σχολικών καντίνων, προέβη
στη σύσταση Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής Σχολικών Κυλικείων.
Η Επιτροπή αυτή κατάρτισε κατάλογο ειδών που θα υπάρχουν στις
σχολικές καντίνες, ο οποίος εγκρίθηκε από τον υπουργό παιδείας.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει ελιωτές, χαλουμωτές, τυρόπιτες (όλα
ζυμωτά και όχι με σφολιάτα) παξιμάδια, σάντουιτς με χαλούμι, τυρί
και λούντζα, φρέσκα φρούτα, νωπό γάλα, φυσικούς χυμούς, ξηρούς
καρπούς.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ.
Του Μάριου Δρουσιώτη
Προέδρου της Ε.Ε Λευκωσίας/
Κερύνειας

Α. Παλιά δημοσιεύματα.
Η προστασία των καταναλωτών γενικά δεν είναι κάτι το οποίο φάνηκε
τον τελευταίο αιώνα. Νόμοι για την προστασία των καταναλωτών
υπήρχαν από πολύ παλιά χρόνια.
Ένα Διάταγμα του 1481 του βασιλιά την Γαλλίας Λουδοβίκου του
ΧΙ, καθόριζε την τιμωρία των νοθευτών τροφίμων, η οποία σήμερα
μπορεί να φαίνεται πολύ σκληρή και απάνθρωπη. Το κείμενο του
Διατάγματος δημοσιεύτηκε στην Κύπρο σε ελεύθερη μετάφραση στο
περιοδικό «Ο Συνεργατιστής» το 1971 και περιέγραφε τον τρόπο με
τον οποίο τιμωρούνταν οι νοθευτές τροφίμων :
«Οποιοσδήποτε πωλεί βούτηρο που περιέχει πέτρες ή άλλα αντικείμενα
(για να προσθέσει βάρος) θα τοποθετείται στον κύφωνά μας, (Σημείωση
συγγραφέα: Ο κύφωνας ήταν μηχανή για την τιμωρία των καταδίκων
οι οποίοι εκτίθεντο δημόσια προς περιφρόνηση.) ακολούθως, το
βούτηρο θα τοποθετείται επί της κεφαλής του και θα αφήνεται μέχρι να
λιώσει από τον ήλιο. Οι σκύλοι δύνανται να το γλείφουν και οι άνθρωποι
να τον εξυβρίζουν με κάθε δυσφημιστικό επίθετο ήθελαν, χωρίς αυτό
να αποτελεί αδίκημα προς τον Θεό ή τον Βασιλέα. Αν ο ήλιος δεν είναι
αρκετά θερμός, ο καταδικασθείς θα εκτίθεται στη μεγάλη αίθουσα της
φυλακής μπροστά σε μεγάλη φωτιά, όπου θα μπορεί ο καθένας να τον
βλέπει.»

Διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο, μου έρχονται στο μυαλό οι
επίμονες και συνεχείς προσπάθειες του Κυπριακού Συνδέσμου
Καταναλωτών, όπως επίσης και άλλων οργανωμένων συνόλων και
πολύ μεγάλης μερίδας των καταναλωτών στην Κύπρο για την ανάγκη
δημοσιοποίησης των ονομάτων όσων παραβαίνουν Διατάξεις
νομοθεσιών που αφορούν την προστασία των καταναλωτών στην
Κύπρο. Κάτι που μόλις την τελευταία δεκαετία έγινε κατορθωτό,
έστω και μερικώς να υλοποιηθεί.
Ο ισχυρισμός μου ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων δεν
μπόρεσε μέχρι σήμερα να υλοποιηθεί στην ολότητά της, βασίζεται
στο κατανοητό πρόβλημα που παρουσιάζεται στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης που δείχνουν αδυναμία να δώσουν την απαιτούμενη
δημοσιότητα στα ονόματα ή τον καθορισμό της ταυτότητας των
παραβατών. Ο προφανής λόγος είναι η οικονομική πελατειακή σχέση
ή εξάρτηση που τυχόν δημιουργείται με την καταχώρηση σημαντικού
αριθμού διαφημίσεων.
Ένα άλλο δημοσίευμα στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» στις 07 Σεπτεμβρίου
1935 με τίτλο «Περί του άρτου του λαού» δημοσιοποιείται μια
περίπτωση καταγγελίας καταναλωτή σύμφωνα με την οποία
βρέθηκαν κομμάτια σπάγκου και άλλα αντικείμενα σε ψωμί. Στο
δημοσίευμα αυτό πληροφορούμαστε επίσης ότι η τιμή του ψωμιού το
1935 ήταν δυο γρόσια (το σελίνι είχε εννιά γρόσια) και ότι η επίβλεψη
των αρτοποιείων ήταν αρμοδιότητα των Δημαρχείων. Σήμερα, τα
αρτοποιεία και όλες οι επιχειρήσεις παρασκευής τροφίμων, είναι
αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.
Από το πιο πάνω δημοσίευμα, μπορώ να ισχυριστώ ότι οι παλαιότεροι
προστάτες των καταναλωτών στην Κύπρο ήταν τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, τα οποία, με τη δημοσιοποίηση των διάφορων
προβλημάτων σε βάρος των καταναλωτών, ασκούσαν πίεση για
λύση αυτών των προβλημάτων. Ένα άλλο σημείο που παρατηρούμε
στο δημοσίευμα, είναι ότι δεν δημοσιοποιείται το όνομα του
αρτοποιείου που κατασκεύασε το ψωμί, παρ’ όλο που το δημοσίευμα
ήταν εκτεταμένο. Αυτό όμως το γεγονός δεν μειώνει τη συμβολή του
δημοσιεύματος στην προστασία των καταναλωτών.
Επειδή το δημοσίευμα είναι σχετικά μεγάλο,
παρατίθεται αυτούσιο πιο κάτω.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στα νεότερα χρόνια, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολύ
σημαντική προσφορά στην προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο
πρόσφερε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών που ιδρύθηκε
το 1973. Στα πρόσφατα χρόνια, μετά το 2000, στην προστασία των
καταναλωτών συνέβαλαν και συμβάλλουν και δεύτερος Σύνδεσμος
Καταναλωτών, όπως επίσης και άλλοι μη κυβερνητικοί Σύνδεσμοι
και Οργανώσεις. Η συμβολή του Κράτους και της Νομοθετικής
Εξουσίας, θα σημειωθεί με λεπτομέρεια στη συνέχεια της ιστορικής.
Χαρακτηριστικό δημοσίευμα στη συμβολή των μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων στην προστασία των καταναλωτών είναι και το κείμενο
ανακοίνωσης του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών το Γενάρη
του 1974, το οποίο παραθέτω αυτούσιο όπως δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό «Ο Συνεργατιστής» τον ίδιο μήνα.
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Τα κυριότερα σημεία του Υπομνήματος
ήταν:
1. Παρουσιαζόταν βραδύτητα στις εργασίες της Τριμερούς
Επιτροπής με τους συνεπακόλουθους κινδύνους που εγκυμονούσε
αυτή η βραδύτητα.
2. Διαπιστώθηκε καταστρατήγηση αγορανομικών διαταγμάτων. Η
καταστρατήγηση αυτών των διαταγμάτων οφειλόταν σε νομικά κενά
και ασάφειες στη διατύπωση ή την περιγραφή των προϊόντων.
3. Άμεση ανάγκη στελέχωσης της τότε Αγορανομικής Υπηρεσίας.
Το 1974 η Αγορανομική Υπηρεσία αποτελείτο μόνο από 4 μόνο
Επιθεωρητές σ’ όλη την επαρχία Λευκωσίας και από τους
Επιθεωρητές Γεωργικών Προϊόντων στα Επαρχιακά Γραφεία του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι οποίοι, εκτός
από τα κύρια καθήκοντά τους που ήταν η επιθεώρηση γεωργικών
προϊόντων, ασκούσαν και αγορανομικά καθήκοντα.
4. Ανάγκη παρακολούθησης της διεθνούς αγοράς και
αποτελεσματικός έλεγχος των τιμολογίων εισαγωγής. Επειδή ο
καθορισμός τιμών σε βασικά είδη προϊόντων βασιζόταν σε ποσοστά
κέρδους επί του κόστους των προϊόντων και το βασικότερο μέρος
του κόστους ήταν η τιμή αγοράς των προϊόντων, υπήρχε η υπόνοια
ότι οι εισαγωγείς παρουσίαζαν εικονικά τιμολόγια αγορών για να
εξασφαλίζουν ψηλότερες τιμές σε βάρος των καταναλωτών. Είναι γι’
αυτό το λόγο που ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητούσε,
και την παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς.
5. Αναγραφή της τιμής πώλησης σε κάθε προϊόν χωριστά και
όχι κατά κατηγορία προϊόντων. Το 1974 ήταν σε ισχύ ο περί
Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και έλεγχος) Νόμος του
1962 που τέθηκε σε ισχύ στις 11 Μαρτίου 1963. Στο νόμο αυτό ήταν
μεν υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής των προϊόντων σε κάθε ένα
χωριστά ή κατά κατηγορία προϊόντων. Οι πωλητές όμως, για λόγους
εξοικονόμησης χρόνου και εργατικών, επέλεγαν σχεδόν πάντοτε την
αναγραφή της τιμής των προϊόντων κατά κατηγορία με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται στους καταναλωτές προβλήματα ελέγχου των
τιμών.
6. Να γίνεται εκτενής αναφορά στις περιπτώσεις νοθείας
και εισήγηση για ευρεία δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων
παρανομούν. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Καταναλωτών
που ακόμα και μέχρι σήμερα καταβάλλει προσπάθεια να τυγχάνει
πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής. Τέλος, στο Υπόμνημα,
γινόταν εισήγηση για εισαγωγή αυστηρότερων ποινών στους
παρανομούντες.

Όπως θα δούμε στην πιο πάνω ανακοίνωση του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών, τα θέματα που εγείρονταν άγγιζαν
το σύνολο των βασικών προβλημάτων που αφορούσαν την
αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, όπως επίσης
επιφυλάξεις, ανησυχίες και εισηγήσεις για επίλυση αυτών των
προβλημάτων.
Ιδιαίτερη σημασία στην πιο πάνω ανακοίνωση θα πρέπει να δοθεί
στο Υπόμνημα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών προς
την Τριμερή Επιτροπή που συνόδευε το δημοσίευμα. Η Τριμερής
Επιτροπή συστάθηκε στις αρχές Ιανουαρίου 1974 και αποτελείτο από
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις οργανώσεις που προστάτευαν
τα συμφέροντα των καταναλωτών, τις εμποροβιομηχανικές
οργανώσεις και την εκτελεστική εξουσία.

Επειδή η ανακοίνωση είναι αρκετά διαφωτιστική και αρκούντως
κατανοητή, δεν κρίνω σκόπιμο στο παρών στάδιο να αναφερθώ με
περισσότερες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια όμως θα γίνει σχετική
αναφορά με αφορμή άλλων ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων.
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Τέλος, στην ενότητα αυτή, παραθέτω αυτούσιο και ένα δημοσίευμα
ανακοίνωσης της Συνεργατικής Εταιρείας Καταναλωτών Λευκωσίας
Λτδ, (Σ.Ε.ΚΑ.Λ. Λτδ), που έγινε τον Απρίλιο του 1974. Η (Σ.Ε.ΚΑ.Λ. Λτδ)
περιλάμβανε 23 καταστήματα λιανικής πώλησης του Συνεργατισμού
στη Λευκωσία.
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Β. Γενικές πληροφορίες.
Σήμερα, από νομοθετικής άποψης, η προστασία των καταναλωτών
στην Κύπρο καλύπτεται από το σύνολο της νομοθεσίας που ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και δεν υστερεί από οποιαδήποτε άλλη
νομοθεσία που ισχύει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Η εφαρμογή
των διαφόρων νομοθεσιών στην Κύπρο είναι αρμοδιότητα διάφορων
Υπουργείων με κυριότερα:
1. Υπουργείo Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με
κυριότερες αρμοδιότητες:
α. Tην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών
με την εφαρμογή αρκετών νομοθεσιών για τις οποίες θα αναφερθώ
αναλυτικά σε μεταγενέστερο στάδιο.
β. Ασφάλεια παιχνιδιών.
γ. Ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων κ.ά.
δ. Μέτρα και Σταθμά.
2. Υπουργείο Υγείας. Κυριότερες αρμοδιότητες είναι η εφαρμογή
των σχετικών νομοθεσιών που αφορούν τη δημόσια υγιεινή και
ασφάλεια.
3. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
με κυριότερες αρμοδιότητες την υγιεινή ζωοκομικών προϊόντων
και προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές δόσεις
φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα.
4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με κυριότερη
αρμοδιότητα την προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνες
χημικές ουσίες.

Το πιο πάνω δημοσίευμα παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά
τις τιμές που προσφέρονταν προς πώληση τα προϊόντα του
δημοσιεύματος τον Απρίλιο του 1974. Οι αναγνώστες μπορούν να
κάνουν σύγκριση των τιμών τότε με τις σημερινές. Προσοχή όμως, οι
τιμές είναι σε μίλς (μια λίρα είχε 1000 μίλς ή 200 γρόσια ή 20 σελίνια)
και το βάρος των προϊόντων ήταν σε οκάδες. (Μια οκά ισοδυναμούσε
με 400 δράμια ή 1270 γραμμάρια. Το κιλό ισοδυναμούσε με 315
δράμια.)

Στην επόμενη έκδοση του ηλεκτρονικού περιοδικού θα συνεχιστεί
η ιστορική αναδρομή με τη χρονολογική παράθεση σημαντικών
σημείων αναφοράς και σταθμών που συνετέλεσαν σε μια
αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο.
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ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΣΗΜΑ CE;
Οι έλεγχοι μας δείχνουν προϊόντα μη ασφαλή

Αν και όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Αγορά πρέπει να είναι
ασφαλή, οι έλεγχοί μας δείχνουν ότι συχνά η πραγματικότητα είναι
διαφορετική. Επιπλέον πολλά από τα μη ασφαλή προϊόντα φέρουν το
σήμα CE. Μια επίσκεψη στο RAPEX θα μας πείσει.

Το σήμα CE παραπλανά και δε θα έπρεπε να υπάρχει
στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους

Με βάση τα όσα γράφουμε παραπάνω, είναι σωστό να πούμε
ότι το σήμα CE είναι παραπλανητικό για τους καταναλωτές και η
συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα ασφαλείας υπήρξε μη
ικανοποιητική. Για αυτό ζητάμε το σήμα CE να απομακρυνθεί από τα
καταναλωτικά προϊόντα και τις συσκευασίες τους:
• Δίνει, στους καταναλωτές, την εντύπωση ότι ένα προϊόν είναι
ασφαλές ή έχει μια συγκεκριμένη ποιότητα, ότι έχει εγκριθεί ή
κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκό Ένωση, ενώ, στην πραγματικότητα
δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι αυτό συμβαίνει. Για πολλά προϊόντα
το σήμα CE δεν αντιπροσωπεύει τίποτε περισσότερο από τον
ισχυρισμό του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για να τεκμηριώσει ο κατασκευαστής αυτόν
τον ισχυρισμό, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαιώσεις
ανεξάρτητου φορέα. Και έτσι η εποπτεία της αγοράς αποτυγχάνει να
πετύχει το στόχο της. Το σήμα CE πρέπει να προστεθεί, στο φάκελο,
για την τεχνική πληροφόρηση, για το προϊόν, όπου θα ήταν ορατός
στις Αρχές Εποπτείας της Αγοράς, για τις οποίες προοριζόταν αρχικά.
Το σήμα CE δεν προοριζόταν, ποτέ για τους καταναλωτές, αλλά για τις
Εποπτικές Αρχές.
• Επιπλέον, γιατί να εμφανίζεται, πάνω σε ένα προϊόν; Δεν υπάρχει
λόγος να βιομηχανοποιήσουμε μια νομική επιταγή. Μοιάζει να λέμε
ότι όλοι πρέπει να κολλήσουν στα αυτοκίνητά τους, ένα αυτοκόλλητο,
που να γράφει "Δεν παραβιάζω το όριο ταχύτητας." τη στιγμή που
όλοι πρέπει να υπακούμε στα όρια ταχύτητας που θεσπίζονται από
την Πολιτεία.

Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει
τολμηρά μέτρα για το σήμα CE
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών - BEUC, η
Ευρωπαϊκή Ένωση για το συντονισμό της Εκπροσώπησης των
Καταναλωτών στην Πιστοποίηση – A.N.E.C., η Βέλγικη Οργάνωση
Καταναλωτών Test-Achats, η Ισπανική Οργάνωση Καταναλωτών
OCU, η Ιταλική Οργάνωση Καταναλωτών Altroconsumo, η
Πορτογαλική Οργάνωση Καταναλωτών Deco και το ΚΕ.Π.ΚΑ. - Κέντρο
Προστασίας Καταναλωτών, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να απομακρύνει το σήμα CE από τα προϊόντα και τις συσκευασίες
τους, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι όλα τα προϊόντα, στην
αγορά, είναι ασφαλή. Σε κοινή επιστολή, που απέστειλαν οι Ενώσεις
Καταναλωτών τόνισαν την ξεκάθαρη ανάγκη για περισσότερη και
καλύτερη εποπτεία της αγοράς και απαίτησαν νομοθεσία κατάλληλη
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής των συνδεδεμένων στο
διαδίκτυο προϊόντων.
Όπως πληροφορούμαστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω
σε μια ανάλογη πρόταση. Τους ζητούμε να λάβουν τολμηρά μέτρα.

Εκστρατεία #notsogoods
• Για να ενημερώσουμε τους καταναλωτές, για το σήμα CE και για
να πιέσουμε, για τη λήψη μέτρων, που εγγυώνται ότι όλα τα προϊόντα,
στην αγορά, είναι ασφαλή η Test-Achats, η OCU, η Altroconsumo,
η Deco, το ΚΕ.Π.ΚΑ., η BEUC και η ANEC ξεκινάμε την εκστρατεία
#NOSOGOODS.
• Οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι όλα τα
προϊόντα στην αγορά είναι ασφαλή. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε πάνω στην ασφάλεια των προϊόντων και το σήμα
CE. Περιμένουμε με ανυπομονησία, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ασφάλεια των προϊόντων είναι θέμα βασικό για εμάς και
δε θα αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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*Του Μάρκου Δυμιώτη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ;
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ;

«Εμείς ακολουθούμε την Μεσογειακή όχι την παραδοσιακή διατροφή»
δήλωσε ένας ιθύνοντας μετά την εισδοχή της Κύπρου το 2014 στην
λίστα της Unesco σχετικά με την Μεσογειακή Διατροφή (MΔ) με τον
Αγρό ως αντιπροσωπευτικό χωριό. Όπως και πολλοί άλλοι, αγνοεί
ότι οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι. Ο όρος MΔ δημιουργήθηκε το 1993
για να περιγράψει την πριν από την δεκαετία του 1960 παραδοσιακή
διατροφή της Μεσογείου – με πρότυπο την Ελληνική/Κρητική
παραδοσιακή διατροφή. Είναι μια διατροφή που σύμφωνα με την
έρευνα των εφτά χωρών* είναι υγιεινή και προληπτική εναντίον
ασθενειών - κάτι που επιβεβαιώθηκε από μετέπειτα έρευνες.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της MΔ ήταν η μεγάλη κατανάλωση φυτικής
προέλευσης τροφών (φαγητά νηστείας) με πολύ μικρή κατανάλωση
ζωικής προέλευσης τροφών. Επί πλέον, είναι μια απλή και εύκολη
στην εφαρμογή διατροφή. Η δύσκολη δουλειά ήταν στην παραγωγή
των προϊόντων. Παρόλο που απουσίαζε από το λεξιλόγιο η έκφραση
υγιεινά φαγητά η υγεία ερχόταν φυσιολογικά. Η διατροφή ήταν σπιτική
και τα παιδιά μάθαιναν από τους γονείς τους και από τον ευρύτερο
κύκλο επαφών – χωρίς παραπλανητικό επηρεασμό από διαφημίσεις,
διάσημους μαγείρους και άλλες προσωπικότητες. Όπως και η υγεία,
η γεύση ερχόταν φυσικά - χωρίς κύβους και άλλα επεξεργασμένα
υλικά γεύσης.
Πολύ σύντομα, η MΔ ταυτίστηκε με υγιεινή διατροφή όπου, σε
αντίθεση με την παραδοσιακή διατροφή, δίνεται έμφαση σε υγιεινά
συστατικά και μεμονωμένα φαγητά ανάλογα με την μόδα της εποχής
και τι προωθούν οι διάσημοι μάγειροι και άλλοι ιθύνοντες. Όμως,
σύμφωνα με μελέτες όπως της καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου,
του Πανεπιστημίου Αθηνών, η υγεία και μακροζωία οφείλονται στην
ολότητα της διατροφής – όχι σε μεμονωμένα φαγητά ή θρεπτικά
συστατικά. Η Κρητική λαϊκή σοφία συμφωνεί: «Όλα [τα φαγητά] είναι
αλφάδια της κοιλιάς και το ψωμί στημόνι».
Με την εγγραφή της MΔ στην Unesco θα περίμενε κανείς ότι θα γινόταν
μια εκτενής καταγραφή της πρακτικής της εφαρμογής - τι, πότε, πως,
πόσο και με τι συνήθειες και συνδυασμούς φαγητών έτρωγαν. Χωρίς
τέτοια καταγραφή, οι νεότεροι καθώς και οι μελλοντικές γενιές και
ο επιστημονικός φορέας, θα στερηθούν πολύτιμες γνώσεις για μια
διατροφή με πολύπλευρα οφέλη.

Αντί καταγραφής οι αρχές έστρεψαν την προσοχή τους σε καταχώρηση
φαγητών οικονομικής σημασίας κυρίως ζωικής προέλευσης, σε
συλλογή συνταγών και λαογραφικών στοιχείων, σε οργάνωση
φωτογραφικών εκθέσεων, σε διαγωνισμούς μαγειρικής και σε
παραπομπή στα βιβλία μαγειρικής και εστιατόρια τα οποία επίσης
καλύπτουν συνήθως ζωικής προέλευσης φαγητά. Οι δε περιβόητοι
μάγειροι ενδιαφέρονται για δική τους προβολή με δημιουργία
συνταγών και αλλοίωση ακόμη και στις υπέροχες παραδοσιακές
σαλάτες. Αλλά και διαιτολόγοι επηρεάστηκαν από μοντέρνες τάσεις
και συστήνουν διαιτολόγια βασισμένα σε μοντέρνα φαγητά και
θρεπτικά συστατικά και προσφέρουν μια τροποποιημένη πυραμίδα
την οποία λανθασμένα ονομάζουν ΜΔ. Η δε βιομηχανία τροφίμων
προωθεί επεξεργασμένα τρόφιμα με παραπλανητικές, άσχετες και
ανακριβείς πληροφορίες όπου οι σπουδαιότερες πληροφορίες είναι
αυτές που παραλείπουν να δώσουν στον καταναλωτή.
Παρόλο που η πλήρης εφαρμογή τής πριν από την δεκαετία του
1960 καθημερινής παραδοσιακής ΜΔ είναι δύσκολη με τα σημερινά
δεδομένα, υπάρχουν βασικά στοιχεία που εύκολα μπορούν
να εφαρμοστούν όπως: αυξημένη κατανάλωση χορταρικών,
παραδοσιακών σαλατών, οσπρίων, γνήσιου ψωμιού και φρούτων·
σημαντική μείωση ζωικής προέλευσης φαγητών· και αυξημένη
κατανάλωση νερού αντί αναψυκτικών.
Όμως, για να υλοποιηθούν αυτές οι απλές αλλαγές χρειάζονται
θέληση και αποφασιστικότητα για λήψη δραστικών μέτρων σε τοπικό,
κρατικό και διεθνές επίπεδο με νομοθετικές αλλαγές και σεβασμό
αξιών. Χρειάζεται απαλλαγή από την μάστιγα του μάρκετινγκ όπου
παραβιάζονται τα δικαιώματα του καταναλωτή για ανεπηρέαστη
μάθηση, επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών.
* Η έρευνα, με λαμβάνουσες χώρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία,
Φιλανδία, Ιαπωνία, Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία και Ιταλία, άρχισε την
δεκαετία του 1950 και διήρκεσε αρκετά χρόνια.
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
Το ελαιόλαδο, κοινώς λάδι, είναι πασίγνωστο και απλό προϊόν, με
πολλές αντικρουόμενες και νεοφερμένες απόψεις. Παραδοσιακά,
μόνο ένα λάδι υπήρχε και η ιστορική του ονομασία υποδείκνυε γνήσιο
ελαιοχυμό που για χιλιάδες χρόνια υπηρέτησε τις Μεσογειακές
χώρες στις σαλάτες, στο μαγείρεμα και στο τηγάνισμα. Η ποιότητά
του καθοριζόταν με γεύση και οσμή. Αν τάγγιζε το χρησιμοποιούσαν
ως καύσιμο, κυρίως για τα λιχνάρια. Στην πραγματικότητα, η
μοντέρνα τεχνολογία έφερε μεν μείωση της οξύτητας αλλά έφερε και
απώλεια φαινολών και άλλων ουσιών με ισχυρή αντιφλεγμονώδη
και αντιοξειδωτική δράση (εφεξής: αντιοξειδωτικά), καθώς και
ανακριβείς ορολογίες στη συζήτηση και στην προώθηση του
ελαιολάδου.
Ποσοτικά, ο ρόλος του λαδιού στη διατροφή ήταν πολύ μικρός.
Ποιοτικά όμως ήταν πολύ σημαντικός λόγω της περιεκτικότητάς του
σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, της αυξημένης του περιεκτικότητας
σε αντιοξειδωτικά και της ιδιαίτερα καλής του γεύσης. Είναι
αυτή η γεύση που ενθαρρύνει μεγαλύτερη κατανάλωση φυτικής
προέλευσης τροφών - το πιο σημαντικό στοιχείο της πριν από την
δεκαετία του 1960 Ελληνικής/Κρητικής διατροφής, που θεωρείται
ως το πρότυπο της Μεσογειακής διατροφής.
Πρόσφατα, παραδόξως και χωρίς να το καταλάβει ο καταναλωτής,
το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΣΕ), σώμα στο οποίο τόσο η
Κύπρος όσο και η Ελλάδα είναι μέλη, άλλαξε το περιεχόμενο στη
λέξη ελαιόλαδο: σημαίνει πλέον μείγμα λαδιού ραφινέ δηλ. άοσμο,
άχρωμο και άγευστο, σε αναλογία τουλάχιστο 70% και το υπόλοιπο
παρθένο ελαιόλαδο, για να επαναφέρει λίγη οσμή, χρώμα και
γεύση. Ο καταναλωτής, για να πάρει αυτό που ιστορικά ονομάζαμε
ελαιόλαδο, πρέπει να ζητήσει παρθένο ελαιόλαδο το οποίο όμως δεν
είναι ακριβώς το ίδιο.
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Επί πλέον, ενώ η μικρή χρήση νερού στα παραδοσιακά ελαιοτριβεία
υποβάθμιζε το λάδι σε δεύτερης πίεσης, η σημερινή χρήση νερού
καθώς και το φιλτράρισμα που οδηγούν σε μείωση αντιοξειδωτικών
νομιμοποιήθηκαν από το ΔΣΕ. Μια άλλη υποβάθμιση προέρχεται από
την μοντέρνα άρδευση των ελαιόδεντρων.
Σε αντίθεση με τα σπορέλαια που παράγονται από σπόρους φυτών,
το ελαιόλαδο προέρχεται από φρούτο και επομένως είναι πλούσιο
σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και σε φυσικά αντιοξειδωτικά, τα
οποία, εκτός από τη θρεπτική τους αξία, προστατεύουν το λάδι.
Όταν οι διαιτολόγοι συστήνουν ελαιόλαδο είναι αυτού του είδους
πλεονεκτήματα που περιμένουν για τους πελάτες τους. Tα σπορέλαια
είναι κυρίως βιομηχανικά επεξεργασμένα ραφινέ λίπη, παράγονται
με χρήση πετρελαιοειδών διαλυτών, προστατεύονται από συνθετικά
αντιοξειδωτικά και στερούνται της πλούσιας και φυσικής γεύσης του
ελαιολάδου.

Μύθος 1.

Επιδίωξε φρέσκο και πράσινο ελαιόλαδο.
Αυτός ο μύθος αγνοεί ότι το λάδι παράγεται μόνο μια φορά τον χρόνο
από ελιές που μόλις μαύρισαν (για καλή γεύση και πλήρη απόδοση
λαδιού) και διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο. Παραδοσιακά,
εκτός από την ‘γεύση δοκιμής’ στο ελαιοτριβείο, το φρέσκο λάδι
αποθηκευόταν για ένα χρονικό διάστημα για να «γλυκάνει» και να
ξεθολώσει με φυσικό τρόπο. Σε πρόσφατα χρόνια το ξεθόλωμα
γίνεται στο ελαιοτριβείο με χρήση ζεστού νερού. Αξιοσημείωτο
είναι ότι το θόλωμα είναι ένδειξη καλής ποιότητας του λαδιού, αλλά
και μεγάλης θρεπτικής αξίας και μακρότερης αποθήκευσης. Σε
παλαιότερα χρόνια ήταν συνηθισμένο να αποθηκεύεται λάδι για δύο
χρόνια – για την περίπτωση που η επόμενη σοδιά δεν θα ήταν αρκετή.
Οι θεραπευτικές ιδιότητες του πράσινου ελαιολάδου ήταν γνωστές
στον αρχαίο γιατρό και βοτανολόγο Διοσκουρίδη. Πρόσφατα
επιβεβαιώθηκαν οι απόψεις του από το τμήμα φαρμακολογίας του
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Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρήκε ότι το πράσινο λάδι περιέχει
υψηλή περιεκτικότητα σε ολεοκάνθη και ολεασίνη – δύο φαινόλες με
ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.
Όμως, άλλοι επιστήμονες επισημαίνουν τον κίνδυνο να αποδίδονται
θετικά αποτελέσματα υγείας σε μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά.
Εκτός αυτού, επισημαίνεται ότι η πικρή γεύση του πράσινου λαδιού
είναι απωθητική σε πολλούς και ιδιαίτερα σε ξένους καταναλωτές και
ότι οι ευεργετικές ιδιότητες της ολεοκάνθης και ολεασίνης πιθανόν να
οφείλονται σε συνεργιστική δράση ή σε συμπληρωματική επίδραση
με άλλες φαινόλες ή συστατικά. Δύο άλλα σημαντικά μειονεκτήματα
του πράσινου ελαιολάδου είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής
και η εύκολη οξείδωσή του στο φως (συμπεριλαμβανομένου του
τεχνητού φωτισμού).
Επίσης, η λαϊκή σοφία και εμπειρία καθιέρωσε την παραγωγή λαδιού
από ημι-ώριμες ή μόλις μαυρισμένες ελιές για καλή γεύση και
πλήρη και ευκολότερη παραγωγή λαδιού – κάτι που συμβαδίζει με
μοντέρνες έρευνες και συστάσεις του ΔΣΕ. Άλλωστε, αυτό είναι το
λάδι που συνέτεινε στην υγιεινή παραδοσιακή διατροφή.

Μύθος 2
Τα σπορέλαια και το ραφινέ ελαιόλαδο έχουν ψηλότερη θερμοκρασία
καπνίσματος και επομένως είναι καλύτερα για το τηγάνισμα.
Αντιθέτως, τα σπορέλαια με την ψηλή τους θερμοκρασία καπνίσματος,
την μεγάλη τους περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και
την έλλειψη φυσικών αντιοξειδωτικών είναι λιγότερο κατάλληλα
για τηγάνισμα (βλέπε πίνακα αρχών τηγανίσματος στο τέλος του
άρθρου).
Συμπερασματικά
Αναμφισβήτητα, το ελαιόλαδο είναι ο στυλοβάτης της γεύσης
της παραδοσιακής διατροφής με σημαντικά οφέλη στην υγεία,
την προστασία του περιβάλλοντος και στον οικογενειακό
προυπολογισμό. Η διαθεσιμότητα χαμηλού κόστους ελαιόλαδου,
χωρίς παραπλανητικές ορολογίες, είναι βασικός παράγοντας
εφαρμογής της Μεσογειακής διατροφής. Επίσης, η άσκοπη και
αδικαιολόγητη επιδίωξη τελειότητας για το καλύτερο, πιο φρεσκο και
πιο πράσινο λάδι, αλλά και η παραπληροφόρηση, αποτελούν εμπόδια
στην προώθηση του ελαιολάδου, σε μια αγορά που κυριαρχείται
από ραφινέ σπορέλαια τα οποία στερούνται των σημαντικών
πλεονεκτημάτων του ελαιολάδου.
Με κατάλληλη πληροφόρηση ο καλλιεργητής και ο εκλεκτικός
καταναλωτής, θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις ετήσιες ανάγκες
τους σε ελαιόλαδο από το ελαιοτριβείο (προτού το ελαιόλαδο
καθαριστεί με χρήση ζεστού νερού και φιλτραριστεί). Εάν χρειαστεί
μπορεί να γίνει μετάγγιση του ελαιολάδου στο σπίτι – όπως γινόταν
μέχρι πρόσφατα.
Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε:
• Ο όρος ελαιόλαδο να υποδηλώνει γνήσιο ελαιοχυμό, χωρίς
αλλοίωση των φυσικών του χαρακτηριστικών.
• Το μοντέρνο ραφινέ ελαιόλαδο να αποκαλείται σωστά – ραφινέ
λάδι.
• Να δηλώνεται η χρήση νερού και φιλτραρίσματος στην παραγωγή
και επεξεργασία του ελαιολάδου.

Το ελαιόλαδο είναι ένα μοναδικό προϊόν και αναπόσπαστο μέρος
της καθημερινής παραδοσιακής διατροφής. Χρειάζονται όμως
μέτρα προστασίας του καταναλωτή για πληροφόρηση:
1. Απαλλαγμένη από την μάστιγα του μοντέρνου μάρκετινγκ,
όπου κυριαρχεί η εξύψωση πλεονεκτημάτων και η αποσιώπηση
μειονεκτημάτων.
2. Απαλλαγή από την μοντέρνα τελειομανία για καλύτερο ελαιόλαδο,
που οδηγεί σε αδικαιολόγητη αύξηση κόστους παραγωγής και σε
σύγχυση του καταναλωτή.

Συντήρηση ελιών: φυσικά ή χημικά
Οι ελιές, μαζί με το ελαιόλαδο, είναι πολύ απλό και εύκολο φαγητό
και ένας έμπιστος αρωγός γεύσης στα φυτικά φαγητά που έθρεψαν
τον Ελληνισμό. Ενώ το ελαιόλαδο δίνει γεύση στα φαγητά, η ελιά
δίνει πρόσθετη γεύση με το μάσημα στο στόμα. Παραδοσιακά, σπάνια
προστίθετο λάδι ή άλλες ουσίες γεύσης στις ελιές. Όμως, σε πρόσφατα
χρόνια, από δότης γεύσης η ελιά έγινε δέκτης γεύσης. Επίσης, πολύ
συνηθισμένη είναι και η αφαίρεση του πυρήνα για γέμιση της ελιάς
με ορεκτικά.
Ιστορικά, μετά το μάζεμα των ελιών ακολουθούσε πλύσιμο και το
χρονοβόρο ξεπίκρισμα με αλάτι που διαρκούσε αρκετούς μήνες
- μια απλή και σίγουρη μέθοδος που άντεξε στον χρόνο. Σήμερα,
επισήμως, αυτός ο τρόπος ονομάζεται «Ελληνικού τύπου», παρόλο
που χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Σε πρόσφατες
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(oleuropein) - μια υδατοδιαλυτή ουσία με ισχυρή αντιοξειδωτική
δράση – το οποίο επιτυγχάνεται με την επίδραση του αλατιού.
Η συχνή αλλαγή νερού, που είναι πολύ συνηθισμένη σε πρόσφατα
χρόνια, επιταχύνει το ξεπίκρισμα αλλά οδηγεί σε σπατάλη νερού και
απώλεια της ζάχαρης των πράσινων ελιών που είναι σημαντικός
παράγοντας για την μετέπειτα γαλακτική ζύμωση που συνήθως
συμβαίνει την άνοιξη. (Σημείωση: Κατά τη διάρκεια ωρίμανσης των
ελιών η ζάχαρη μετατρέπεται σε λάδι.)

Παρασκευή αλάρμης

Η συντεινόμενη αλάρμη είναι περίπου 8% έως 10% με χοντρό όχι επιτραπέζιο - αλάτι. Για τις πράσινες ελιές, λόγω ης γαλακτικής
ζύμωσης, η αλάρμη μπορεί να είναι στα χαμηλότερα όρια. Ο πίνακας
που ακολουθεί θα σας βοηθήσει στην παρασκευή της αλάρμης.
Μετρείστε το αλάτι σε βάρος – όχι σε όγκο. Άλλο είναι το βάρος ενός
ποτηριού με πολύ χοντρό αλάτι και άλλο του λιγότερου χοντρού.
Διαλύστε το απαιτούμενο αλάτι στο νερό και ζεστάνετε την αλάρμη
μέχρι να βράσει. Αφήστε την να κρυώσει προτού την χρησιμοποιήσετε.

Μαύρες και πράσινες ελιές σε άλμη

Γεμίστε τα δοχεία συντήρησης με ελιές μέχρι τον λαιμό. Τοποθετείστε
φέτες λεμονιού ή κληματόφυλλα στην επιφάνεια και προσθέστε την
αλάρμη. Κλείστε τα δοχεία αλλά όχι αεροστεγώς. Παρακολουθείστε
για αυθόρμητη ζύμωση που πιθανό να διαρκέσει μέχρι 6 βδομάδες.
Είναι συμβουλεύσιμο να διαφεύγουν τα αέρια που δημιουργούνται
κατά τη ζύμωση. Όταν τελειώσει η αυθόρμητη ζύμωση κλείστε
αεροστεγώς τα δοχεία. Λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας
σε ελαιοευρωπεΐνη οι μαύρες ελιές ξεπικρίζουν γρηγορότερα. Το
ξεπίκρισμα διαρκεί αρκετούς μήνες ιδιαίτερα στις αχάρακτες και
άσπαστες ελιές. Όπως και στο λάδι, οι άνυδρες ελιές δίνουν καλύτερη
γεύση.

Υπερώριμες σταφιδωτές ελιές με
λιγότερο άλας

δεκαετίες, στις βιομηχανικά επεξεργασμένες ελιές, επικράτησε το
ξεπίκρισμα πράσινων ελιών με χρήση καυστικής σόδας σε διάρκεια
μόνο μερικών ωρών. Εάν μετά το ξεπίκρισμα οι ελιές παραμείνουν
πράσινες ονομάζονται Ισπανικού τύπου· εάν μαυρίσουν με έκθεση
στον αέρα ή με χημικά μέσα ονομάζονται τύπου Καλιφόρνιας. Με
το χημικό ξεπίκρισμα συνεπάγεται μείωση γεύσης και απώλεια
θρεπτικών συστατικών. Εκτός από τους ιθύνοντες του Διεθνούς
Συμβουλίου Ελαίας (ΔΣΕ) και της ελαιοβιομηχανίας κανένας (ακόμη
και οι έμποροι) δεν φαίνεται να γνωρίζει γι’ αυτές τις ορολογίες και
τρόπους παρασκευής. Καλούνται οι κρατικές και άλλες αρμόδιες
αρχές όπως λάβουν μέτρα ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει αν οι
ελιές που τρώει επεξεργάστηκαν με φυσικό ή με χημικό τρόπο.
Σ’αυτό το άρθρο θα περιοριστώ στις ελιές Ελληνικού τύπου. Σε γενικές
γραμμές υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ξεπίκρισης: στην αλάρμη ή με
ξηρό αλάτι. Εκτός από τη καλή τους γεύση είναι πλούσιες σε θρεπτικά
συστατικά, ιδιαίτερα οι μαύρες ελιές ξηρού αλατιού (σταφιδωτές). Ο
κύριος στόχος είναι η αφαίρεση από τις ελιές της ελαιοευρωπεΐνης

Οι σταφιδωτές είναι οι πιο αγαπητές και θρεπτικές ελιές. Όσο πιο
ώριμες είναι τόσο καλύτερα. Εάν δεν βρείτε σταφιδιασμένες ελιές
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελιές που έχουν μαυρίσει μέχρι, ή πολύ
πλησίον, στον πυρήνα. Η μεγάλη ποσότητα αλατιού και η ομοιόμορφη
κατανομή του θα ευνοήσουν γρήγορη και ομοιόμορφη εκπίκρινση.
Είναι η διάρκεια επαφής με το αλάτι, όχι η ποσότητα, που επηρεάζει
την αλμυρότητα των ελιών. Η τοποθέτηση μεγάλου βάρους στις ελιές
θα επιταχύνει την εκπίκρινση. Επίσης σημαντικό είναι το καθημερινό
ανακάτεμα με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί το πλήγωμα
των ελιών και η συσσώρευση του αλατιού στον πυθμένα. Ανάλογα
με τις συνθήκες που επικρατούν το ξεπίκρισμα θα διαρκέσει από
μία μέχρι τέσσερις βδομάδες. Δοκιμάστε περιοδικά τις ελιές και
όταν ξεπικρίσουν στον βαθμό της αρεσκείας σας αφαιρέστε τις από
το αλάτι. Απλώστε τις σε ένα ηλιόλουστο και αεριζόμενο μέρος για
γρήγορο στράγγισμα. Δεδομένου ότι αυτές οι ελιές έχουν χαμηλή
ποσότητα αλατιού χρειάζονται ειδική προστασία. Μπορείτε να τις
βάλετε σε ειδικές πλαστικές σακούλες κενού και να αφαιρέσετε
τον αέρα (δημιουργία αναερόβιων συνθηκών), ή, δεδομένου ότι τις
στεγνώσατε ικανοποιητικά, μπορείτε να τις βάλετε στην κατάψυξη.

Διατηρισιμότητα

Είναι τρεις οι κύριοι παράγοντες για καλή διατήρηση των ελιών:
έλλειψη αέρα, χαμηλό πεχά (pH) και το αλάτι. Ανάλογα με το είδος
της ελιάς, ένας ή περισσότεροι παράγοντες προστατεύουν τις ελιές.
Στις πράσινες ελιές όλοι οι παράγοντες βρίσκονται σε ενέργεια: το
αλάτι της αλμύρας, οι αναερόβιες συνθήκες μέσα στην αλμύρα
και το χαμηλότερο πεχά (pH) λόγω της γαλακτικής ζύμωσης. Στις
ξηρές σταφιδωτές ελιές μόνο το αλάτι τις προφυλάσσει και γι’ αυτό
παραδοσιακά ήταν πολύ αλμυρές.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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ΑΛΑΤΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΛΙΕΣ
Νερό σε λίτρα

8% Ἀλμη

9% Άλμη

10% Άλμη

Άλας σε κιλά

Άλας σε κιλά

Άλας σε κιλά

20

1.740

1.978

2.220

15

1.304

1.484

1.665

10

0.870

0.989

1.110

9

0.783

0.890

1.000

8

0.696

0.791

0.888

7

0.609

0.692

0.777

6

0.522

0.593

0.666

5

0.435

0.495

0.555

4

0.348

0.396

0.444

3

0.261

0.297

0.333

2

0.174

0.198

0.222

1

0.087

0.099

0.111

* Ο Μάρκος Δυμιώτης είναι Επίτιμος Ερευνητής-Συνεργάτης του
La Trobe University, απόδημος κάτοικος Μελβούρνης, με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον στην πριν από την δεκαετία του 1960 καθημερινή
παραδοσιακή διατροφή.
Email: m.dymiotis@latrobe.edu.au / mdymiotis@gmail.com,
Tel. +61438009533 (aus) +35797674532 (cy)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΣΚ
Ονοματεπώνυμο:
Αρ. Ταυτότητας:

Επάγγελμα:

E-mail:
Δ/ση αλληλογραφίας:
Τηλ. Οικίας:

Τηλ. Εργασίας:

Fax:

Mob:

Εγγραφή για ένα χρόνο: €15.00
Ανανεώση της συνδρομής από το διαδίκτυο στο σύνδεσμο:
http://www.cyprusconsumers.org.cy/cca/index.php?language=gr
Υπογραφή συνδρομητή:

Ημερομηνία:

Συμπληρώστε και αποστείλετε το έντυπο αυτό ταχυδρομικώς και οι λειτουργοί μας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για την
οικονομική διεκπεραίωση.

