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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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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Καταναλωτές
και Διεθνής
Περιαγωγή
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι καταναλωτές,
Με βαθιά συναίσθηση ευθύνης έχω αναλάβει από τις 17 Φεβρουαρίου 2017 τα καθήκοντά
μου ως Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
Οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθω ήδη πως βρίσκομαι σε έναν οικείο χώρο, τον οποίο
έχω υπηρετήσει για αρκετά χρόνια από τη θέση του Αντιπροέδρου και απλού μέλους του
Συνδέσμου. Συνεπώς έχω βιώσει και γνωρίζω καλά τα καθημερινά σας προβλήματα και τις
παρεμβάσεις του Συνδέσμου για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
Επιθυμία μου είναι ο ΚΣΚ να συνεχίσει τη μεγάλη προσπάθεια για την υλοποίηση του
οράματος του. Για τον σκοπό αυτό ο ΚΣΚ θα συνεχίσει να προστατεύει, να ενημερώνει και να
επιμορφώνει τους καταναλωτές με μεθοδικότητα υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά.

Φίλες και Φίλοι καταναλωτές,
Ο ΚΣΚ ζητά, από εσάς, που γνωρίζετε τη δράση μας, τις πρωτοβουλίες μας και τις προσπάθειές
μας, να βοηθήσετε στην εκστρατεία αύξησης των μελών του Συνδέσμου μας. Σας ζητούμε να
ενημερώσετε, όσο το δυνατό περισσότερους φίλους , συνεργάτες, γνωστούς και συγγενείς
και να τους πείσετε να εγγραφούν, στο ΚΣΚ. Η δύναμη του ΚΣΚ στηρίζεται στα μέλη του.
Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο δικαιότερη θα είναι η φωνή μας, τόσο μεγαλύτερη η δύναμη
μας, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα των δράσεων μας.
Στις 15 Μαρτίου 1962 ο Τζον Κέννεντυ είπε μεταξύ άλλων:
«Καταναλωτές είμαστε όλοι! Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική μονάδα, η οποία
επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Ο
καταναλωτής είναι η μόνη σημαίνουσα οικονομική μονάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά
οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται».
Δεν έχουμε την πολυτέλεια της απραξίας. Την δύναμη την έχουμε εμείς οι καταναλωτές που
όταν ενωθούμε θα δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη δύναμη για αλλαγή.
Κλείνοντας τον χαιρετισμό μου παραθέτω το περίφημο ρητό του Ben Franklin που λέει: «Αντί
να καταριέσαι το σκοτάδι καλύτερα άναψε και εσύ ένα κερί».
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Σταμάτης Ρωσσίδης
Πρόεδρος
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Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου της ΕΕ Πάφου

Η Εισαγωγή της

Kλινικής
Κ ωδ ι κο ποίησης

των Διαγνώσεων
και Διαδικασιών
στα Κρατικά
Νοσηλευτήρια

[Σύστημα DRCs]
Η ακαταστασία στην αρχειοθέτηση και τους ιατρικούς φακέλους,
η σπατάλη σε αναλώσιμα είδη και φάρμακα, η ταλαιπωρία από τις
χαμένες αναλύσεις και ακτινογραφίες, οι καθυστερήσεις στον προγραμματισμό, η αιώνια έλλειψη κλινών και γενικά η ταλαιπωρία των
ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι φαινόμενα που εδώ και
δεκαετίες ταλανίζουν τον δημόσιο τομέα της Υγείας.
Η μηχανογράφηση και γενικά η εισαγωγή των τεχνολογιών της
πληροφορικής στον τομέα της υγείας, είναι σήμερα αναγκαιότητα
για όλες τις ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο
και αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τί θα προσφέρει: «τεράστια ιατρικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και θα αποτελέσει
τον ακρογωνιαίο λίθο για την ολοκληρωτική μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας
της χώρας μας και την ομαλή εφαρμογή το,
όπως είχε αναφέρει παλιά και ο κ.Φίλιππος
Πατσαλής (Πρώην Υπουργός Υγείας)
Η Εισαγωγή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ξεκινήσει σε δύο
κρατικά νοσοκομεία . Μέσα από αυτά τα
συστήματα γίνεται προσπάθεια εισαγωγής
του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες υγειονομικής φροντίδας, του κάθε ασθενή
ξεχωριστά.
Στις 28 Μαρτίου 2017 είχαμε φιλοξενούμενη στη Σχολή Καταναλωτών Πάφου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, την κ.
Άντρη Γεωργαλλίδου –Υπεύθυνη Συντονισμού Ομάδας Κλινικής Κωδικοποίησης Κρατικών Νοσηλευτηρίων .
Στην διάλεξη επεξηγήθηκε τι είναι Κλινική Κωδικοποίηση και

γιατί απαιτούνται κωδικοποιήσεις στα πληροφοριακά συστήματα
υγείας. Παρουσιάστηκαν τα συστήματα κωδικοποίησης ευρείας
αποδοχής και η επιλογή των συστημάτων κωδικοποίησης από
το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου.
Επίσης επεξηγήθηκαν οι λόγοι χρήσης των συστημάτων κωδικοποίησης που αφορούν την στατιστική ανάλυση των δεδομένων νοσηρότητας και την τιμολόγηση της ενδονοσοκομειάκης φροντίδας μέσω του συστήματος Ομοειδών Διαγνωστικών Κατηγοριών
- DRGs.
Έγινε ιστορική αναδρομή στην Διεθνή
Στατιστική Ταξινόμηση Ασθενειών και συναφών Προβλημάτων Υγείας ICD -10 και στο
σύστημα DRGs.
Επεξηγήθηκε η λειτουργία του συστήματος
DRGs και το πώς αυτό αποτελεί μέθοδο υπολογισμού της αποζημίωσης, για κάθε επεισόδιο ενδονοσοκομειακής φροντίδας.
Στην συνέχεια απαντήθηκαν ερωτήσεις
στους συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο
αποζημίωσης μέσω του συστήματος DRGs
και τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη το
σύστημα στην τιμολόγηση της ενδονοσοκομειακής φροντίδας.
Θερμές ευχαριστίες στην κ. Άντρη Γεωργαλλίδου για την τόσο παραστατική και κατατοπιστική παρουσίαση της.
Πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Με τόσες αλλαγές που γίνονται στα Κρατικά Νοσηλευτήρια εδώ και χρόνια, θεωρούμε ότι είναι απαράδεχτο ο πολίτης να είναι και να παραμένει
ανενημέρωτος . Για αυτό και επιμένουμε οτι ο ρόλος της Σχολής
Καταναλωτών ειναι πολύ σημαντικός .

“τεράστια
ιατρικά,
κοινωνικά και
οικονομικά
οφέλη”

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου της ΕΕ Πάφου

ΓΙΟΓΚΑ
ΓΕΛΙΟΥ

LAUGHTER
YOGA
ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ !!!

Ποιός δεν έχει παρατηρήσει την ευχάριστη
αλλαγή στη διάθεσή του μετά από μια κωμωδία ή όταν συναναστρέφεται με άτομα που
έχουν χιούμορ; Οι ευεργετικές αλλαγές στη
βιοχημεία ολόκληρου του οργανισμού είναι
τόσο μεγάλες, είναι αθροιστικές και επηρεάζουν θετικά τη σωματική και τη ψυχική μας
υγεία !
Το 1995 ο Δρ.Μαντάν Κατάρια από την Ινδία συνειδητοποιώντας τα οφέλη του γέλιου
ανέπτυξε τη Γιόγκα Γέλιου ξεκινώντας με λίγα
άτομα σε ένα πάρκο της Βομβάης. Ο Δρ.Κατάρια ανέπτυξε μια σειρά ασκήσεων γέλιου,
οι οποίες περιλάμβαναν παίξιμο ρόλων και
άλλες τεχνικές διατηρώντας την παιδική διάθεση. Κάνοντας Γιόγκα σε τακτική βάση, ο

Δρ.Κατάρια και η σύζυγος του Μαντούρι Κατάρια ενσωμάτωσαν στοιχεία της Γιόγκα, ιδιαίτερα των αναπνοών που γίνονται ενδιάμεσα από τις ασκήσεις γέλιου, αυξάνοντας τον
θετικό τους αντίκτυπο. Το αποτέλεσμα όλων
αυτών ήταν η Γιόγκα Γέλιου: ένα μείγμα αναπνοών, διατάσεων και ασκήσεων γέλιου που
καλλιεργούν την παιδική διάθεση.
H Γιόγκα του Γέλιου λοιπόν είναι μια μοναδική μορφή άσκησης, η οποία συνδυάζει το
πηγαίο γέλιο με τις αναπνοές (Πραναγιάμα).
Το γέλιο αρχικά προκαλείται σαν φυσική
άσκηση, ενώ διατηρείται οπτική επαφή με
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και η παιδική διάθεση. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι
ο οργανισμός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα
στο προσποιητό και αυθόρμητο γέλιο, και
τα δύο προκαλούν την ίδια χημεία ευτυχίας.
Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε καλή αίσθηση του χιούμορ για να γελάσουμε. Τα μικρά
παιδιά γελούν γιατί είναι στη φύση τους να
είναι γεμάτα χαρά. Καθώς οι νοητικές μας
ικανότητες αναπτύσσονται, μεγαλώνοντας,
προγραμματιζόμαστε από το γέλιο της χαράς
στο γέλιο ‘υπό όρους’. Για να αναπτύξουν
οι ενήλικες ξανά την ικανότητα να γελούν
από χαρά, χρειάζεται να απομακρύνουν τις
στρώσεις ενδοιασμών, προγραμματισμού
και νοητικών εμποδίων που δημιουργούνται
από τον εαυτό τους, την οικογένεια και την
κοινωνία. Η Γιόγκα Γέλιου διευκολύνει τη διαδικασία καθαρισμού της φυσικής ροής του
γέλιου.

Η σημασία του Οξυγόνου

Από ιατρικής άποψης το σημαντικότερο συστατικό της αναπνοής είναι το οξυγόνο. Ο
Δρ. Ότο Γουόρμπεργκ, κάτοχος βραβείων
Νόμπελ είπε: ‘Οι ασκήσεις αναπνοών αυξάνουν το ποσοστό οξυγόνου στα κύτταρα και
αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα για
μια ενεργητική ζωή απαλλαγμένη από ασθένειες. Όταν τα κύτταρα λαμβάνουν αρκετό
οξυγόνο, ο καρκίνος απλά δεν μπορεί να εμφανιστεί και δεν θα εμφανιστεί’.

Συνδέοντας τους ανθρώπους

Το πηγαίο γέλιο συνδέει ανθρώπους από
διαφορετικές κουλτούρες και χώρες, άσχετα με το ποιά γλώσσα μιλάνε και ποιό τρόπο
ζωής έχουν. Η Γιόγκα του Γέλιου προάγει ένα
δυνατό σύνδεσμο ανάμεσα στους ανθρώπους που γελούν μαζί, παρέχοντας κοινωνική αλληλεπίδραση και δικτύωση – βασικά
συστατικά της ευτυχίας.
Στόχος της Γιόγκα Γέλιου είναι να συνδέει
τους ανθρώπους μεταξύ τους σε επίπεδο
καρδιάς.

Το Πνεύμα του Γέλιου

H Γιόγκα του Γέλιου είναι κάτι παραπάνω
από απλό γέλιο. Οι τεχνικές που συνεχώς
αναπτύσσονται προσαρμόζουν τα στοιχεία
αερόβιας άσκησης, ξυπνούν την παιδική διάθεση και προάγουν τη συναισθηματική ροή
και απελευθέρωση.

5

Συνοψίζοντας αναφέρουμε τα 10
Βασικά Σημεία για τη Γιόγκα Γέλιου

1) Είναι μια διασκεδαστική νέα μορφή
άσκησης που έχει κατακτήσει τον κόσμο.
2) Την ανέπτυξε ο Δρ.Μαντάν Κατάρια , Ινδός γιατρός το 1995.
3) Ο καθένας μπορεί να γελάσει χωρίς
αστεία, χιούμορ ή κωμωδία.
4) Γελάμε σαν άσκηση και σύντομα το 		
αυθόρμητο γέλιο ξεσπά
5) Καλλιεργούμε την παιδική διάθεση και
τη χαρά.
6) Συνδυάζουμε διαφραγματικές 		
αναπνοές από τη Γιόγκα (Πραναγιάμα) 		
με ασκήσεις γέλιου.
7) Αυξάνει την παροχή οξυγόνου στο 		
σώμα και τον εγκέφαλο.
8) Η Γιόγκα Γέλιου βασίζεται στο 		
επιστημονικά αποδεδειγμένο γεγονός 		
ότι γελώντας σαν άσκηση ο εγκέφαλος 		
μας δεν καταλαβαίνει τη διαφορά από 		
το αυθόρμητο γέλιο, κι έτσι απολαμβάνουμε
τα ίδια οφέλη στην υγεία μας.
9) Η Γιόγκα Γέλιου είναι μια μορφή άσκησης του σώματος και του μυαλού.
10) Γελώντας ενεργοποιούμε ισχυρές θετικές αλλαγές στο σώμα, το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
Η Γιόγκα Γέλιου ξεκίνησε το 1995 με 5 άτομα, και σήμερα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον
κόσμο με πάνω από 16.000 Κλάμπ Γέλιου σε
75 χώρες και τα νούμερα αυξάνουν συνεχώς
!

Η Γιόγκα Γέλιου προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία μας

• Αναιρεί τις συνέπειες του άγχους,
• Απελευθερώνονται ενδορφίνες ‘ορμόνες
της ευτυχίας’,
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα,
• Προκαλεί άριστη οξυγόνωση,
• Αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος,
• Ενεργοποιεί τους νευρώνες - καθρέφτες
με την οπτική επαφή στην ομάδα,
• Βελτιώνει την κοινωνικότητα,
• Απελευθερώνει μπλοκαρισμένα 		
αρνητικά συναισθήματα,
• Συμβάλλει στην αντιγήρανση και πολλά
άλλα.
Τα μικρά παιδιά γελάνε γύρω στις 400 φορές την ημέρα σε αντίθεση με τους ενήλικες
που γελάνε κατά μέσο όρο 15 μόνο φορές
την ημέρα και ίσως κάποιες φορές να ξεχνάμε να γελάμε!
Στη σημερινή εποχή κρίνεται απόλυτα αναγκαίο να βρίσκουμε τρόπους να χαιρόμαστε
στην καθημερινότητα μας, να εστιάζουμε στα
θετικά, να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτά
που έχουμε, να συγχωρούμε , να αγαπάμε
και να ΓΕΛΑΜΕ!

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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Της Άντρης Περικλέους-Τρακκίδου
Υγειονομικού Λειτουργού Πάφου

Διαχείριση και
διερεύνηση
τροφιμογενών
επιδημιών
[Management and

Investigation of foodborne outbreaks]
Θέμα της διάλεξης ήταν η διαχείριση και διερεύνηση τροφιμογενών
επιδημιών (Management and Investigation of food-borne outbreaks)
και πώς οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να διαχειριστούν τέτοιες περιπτώσεις, με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και νομοθεσίες.
Αναλύθηκε ο ρόλος των διαφόρων σωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (DG Sanco, EFSA, ECDC, εργαστήρια αναφοράς) τα οποία
εμπλέκονται άμεσα στα θέματα που αφορούν τη διερεύνηση και
ενημέρωση σχετικά με τις περιπτώσεις διερευνήσεων και χειρισμού
Τροφικών Δηλητηριάσεων, με βάση το Νομικό τους πλαίσιο.
Έγινε επίσης εκτεταμένη αναφορά στους Κανονισμούς (ΕΚ) αρ.
851/2004, (ΕΚ) αρ.178/2002, (ΕΚ) αρ. 882/2004 καθώς και στις οδηγίες με αριθμούς 2119/98/ΕΚ και 2003/99/ΕΚ, ως χρήσιμα εργαλεία
και υποχρεώσεις που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να υπάρχει
κοινό πλαίσιο συμμόρφωσης.
Παρά τις τόσες διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των Κρατών
Μελών, όπως για παράδειγμα το κλίμα, η δομή και το μέγεθος της
κάθε χώρας, οι διατροφικές συνήθειες, οι συμπεριφορές και οι αντιλήψεις, έχουν παρατηρηθεί και πολλά κοινά αναφορικά με τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που εγείρονται σχετικά με θέματα
που αφορούν τους κινδύνους που ενέχει η λήψη ακατάλληλων τροφίμων ή τις διατροφικές κρίσεις που παρουσιάζονται κατά καιρούς.
Επομένως το κοινό Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης και η
εναρμόνιση όλων των Κρατών Μελών μ’ αυτό, λειτουργεί ως χρηστικό εργαλείο για διασυνοριακή ασφάλεια.
Αναλύθηκαν σε βάθος, αρκετοί παράγοντες τροφιμογενών δηλητηριάσεων όπως η Σαλμονέλα, το Καμπυλοβακτηρίδιο, η Λιστέρια, τα
Εντερικά Κολοβακτηρίδια και οι ιοί και παρουσιάστηκε επίσης εκτεταμένα και το μικροβιολογικό δυναμικό τους, το οποίο είναι ικανό να
προκαλέσει μια επιδημία. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με παραδείγματα και παρουσίαση εμπειριών διαφόρων κρατών μελών από
διερευνήσεις τέτοιων σοβαρών εξάρσεων.
Βάση των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι τροφιμογενείς εξάρσεις, μέσα στην Ε.Ε, συνεχίζουν να είναι ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει συχνά η δημόσια υγεία
αφού όπως επεξηγήθηκε, από ετήσια στατιστικά στοιχεία που τηρούνται, παρατηρούνται 335 αναδυόμενες λοιμώξεις οι οποίες σε ποσο-

στό μεγαλύτερο >60 % οφείλονται σε ζωονοσογόνους παράγοντες
και σε ποσοστό 30% μεταδίδονται μέσω τροφίμων.
Σύμφωνα δε, με επιπρόσθετα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται
από αυτό το ποσοστό, το 15% οφείλεται σε αλλαγή της παραγωγικής
διαδικασίας, σε ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και στην αύξηση σε διεθνές επίπεδο των τροφιμογενών εκρήξεων.
Επισημάνθηκε η ιδιαίτερη σημασία στην αναγνώριση και επιβεβαίωση μιας τροφιμογενούς επιδημίας, οι λόγοι για τους οποίους
επιβάλλεται η διερεύνηση της, η ορθή και συστηματική προσέγγιση και τα βήματα στη σωστή διαχείριση και διερεύνηση της τα
οποία ουσιαστικά περιλαμβάνουν:
1) επιδημιολογική αξιολόγηση
2) περιγραφή μιας επιδημίας
3) την τυποποίηση με μικροβιολογικές εξετάσεις κατά την
παρατήρηση
4) την διερεύνηση των κρουσμάτων
5) την διεξαγωγή μελετών κοινωνικών ομάδων (cohort
studies)
6) τη διεξαγωγή μελετών ελέγχου υπόθεσης (case control
studies)
7) η σωστή συνεργασία μεταξύ των Λειτουργών του Τομέα Δημόσιας Υγείας (Ιατρών) με τους Λειτουργούς Ασφάλειας Τροφίμων (Υγειονομικοί Λειτουργοί & Κτηνίατροι)
Ειδική αναφορά έγινε επίσης στις περιπτώσεις εκείνες που χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι προσδιορισμού μοριακής δομής σε περιπτώσεις επιδημιών, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της μικροβιολογικής ανάλυσης της διασποράς, αφού ληφθεί σοβαρά υπόψη η
αντιμικροβιακή ανθεκτικότητα και επεξηγήθηκε επίσης και η διάχυση
των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των υπό αναφορά εργαστηρίων
και των επιδημιολόγων.
Επισημάνθηκε και τονίστηκε η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα
της ιχνηλασιμότητας στην τροφική αλυσίδα, σε περίπτωση ξεσπάσματος τροφιμογενούς λοίμωξης, με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό των
επηρεαζόμενων τροφίμων και τη λήψη μέτρων για τη διακοπή της.

ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου της ΕΕ Πάφου

Υδάτινη
Καλλιέργεια Εξοικονόμηση
νερού
Ο Πλανήτης μας είναι ένα τεράστιο ουράνιο σώμα μέσα στο οποίο
το νερό διαρκώς ανακυκλώνεται δίνοντας ζωή. Το 70% της επιφάνειας του καλύπτεται από νερό αλλά μόλις το 3% από αυτό είναι γλυκό.
Το νερό είναι ένας ανανεώσιμος αλλά περιορισμένος πόρος. Η διαδικασία με την οποία τα αποθέματα γλυκού νερού στην επιφάνεια
της γης και στους υπόγειους υδροφορείς ανανεώνονται ονομάζεται
Υδρολογικός Κύκλος.
Η πρόσβαση σε νερό καλής ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας
για τους ανθρώπους, τη φύση και τις οικονομικές δραστηριότητες.
Μεγάλες ποσότητες νερού απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας,
την καλλιέργεια τροφίμων και την παραγωγή καθημερινών αγαθών.
Η επιστροφή των νερών στη φυσική τους κατάσταση είναι απαραίτητη
προκειμένου τα ψάρια, τα πουλιά και τα ζώα να μπορούν να βρίσκουν
την τροφή και τα ενδιαιτήματα που χρειάζονται.
Το νερό ακολουθεί έναν κύκλο – ρέει συνεχώς μεταξύ θάλασσας,
αέρα και γης, περνώντας από τους ποταμούς, τις λίμνες και το έδαφος
για να ξαναγυρίσει στη θάλασσα.
Σύμφωνα με τη βασική νομοθεσία της Ευρώπης για τα ύδατα –
οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα – οι λεκάνες απορροής των ποταμών
είναι συστήματα των οποίων η διαχείριση πρέπει να γίνεται με
συντονισμένο τρόπο, ακόμη και όταν εμπλέκονται διάφορες χώρες.
Ο στόχος της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι να διασφαλιστούν ύδατα καλής ποιότητας στην ΕΕ.
Το υγιές θαλάσσιο περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικό. Η θαλάσσια ρύπανση προέρχεται συχνά από την ξηρά, αλλά μπορεί να προέρχεται και από δραστηριότητες στη θάλασσα ή από την ατμόσφαιρα.
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Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική προβλέπει μια
συντονισμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Αποσκοπεί στην εξυγίανση των θαλάσσιων υδάτων μέχρι το 2020.
Άλλα νομοθετήματα της ΕΕ διασφαλίζουν την ποιότητα του πόσιμου
νερού και των υδάτων κολύμβησης.
Για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η ποιότητα πρέπει
να παρακολουθείται προσεκτικά. Τα κράτη μέλη ελέγχουν την κατάσταση των υδάτων τους και καταρτίζουν σχέδια για τον καθαρισμό
τους. Τα σχέδια αυτά φυλάσσονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων
η οποία ονομάζεται WISE (Water Information Systems for Europe Συστήματα ενημέρωσης σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη).
Μέχρι την δεκαετία του 1970 τα υπόγεια νερά αποτελούσαν την
κύρια πηγή νερού τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση . Λόγω
της υπεράντλησης οι υδροφορείς σε πολλές περιοχές της Κύπρου
άρχισαν να εξαντλούνται. Επιπρόσθετα ,λόγω της εισροής θαλάσσιου
νερού ,οι πλείστοι παράκτιοι υδροφορείς άρχισαν να αλμυρίζουν. Με
γνώμονα την ορθολογιστική αξιοποίηση των πολύ περιορισμένων
υδατικών πόρων και για εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων καλής
ποιότητας νερού στην Κύπρο, το Τ.Α.Υ κατασκεύασε σημαντικά έργα
στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης όπως
φράγματα, διυλιστήρια πόσιμου νερού, υδατοδεξαμενές, εργοστάσια
τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, μονάδες αφαλάτωσης καθώς
και έργα υποδομής όπως αγωγοί μεταφοράς νερού, αντλιοστάσια και
αρδευτικά δίκτυα. Η Ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε το 2004 ενίσχυσε
τις προσπάθειες της χώρας για αειφόρο διαχείριση και προστασία των
υδατικών πόρων, με την θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου ενιαίας και
ορθολογιστικής διαχείρισης των νερών.

Τρόποι Εξοικονόμησης Νερού - Καλλιέργεια Υδατικής Συνείδησης
• Προώθηση εξαρτημάτων μείωσης παροχής νερού με εφαρμογή
εξαρτημάτων σε ντους, αποχωρητήρια
• Χρήση εξαρτημάτων σε υφιστάμενες βρύσες.
• Μελέτη και προώθηση τρόπων συλλογής όμβριων υδάτων.
• Επιδιόρθωση αμέσως ελαττωματικών υδραυλικών 		
εγκαταστάσεων.
• Έλεγχος συχνά του υδρομετρητή για εντοπισμό έγκαιρα τυχόν
διαρροές
• Μην αφήνετε το νερό να τρέχει κατά το βούρτσισμα των δοντιών,
ξύρισμα, ή όταν σαπουνίζετε πιάτα.
• Αντί να κάνετε μπάνιο κάνετε ντους. Έτσι θα εξοικονομήσεις
8/15 λίτρα νερού.
• Πλένετε τα φρούτα μέσα σε λεκάνη και χρησιμοποιείτε το ίδιο
νερό για το πότισμα των λουλουδιών.
• Χρησιμοποιείτε τα πλυντήρια των πιάτων και των ρούχων μόνο
και εφόσον είναι γεμάτα.
• Καθαρίζεται τις βεράντες, τις αυλές και τα πεζοδρόμια καθώς
και τους άλλους εξωτερικούς χώρους με σκούπισμα, χωρίς να
χρησιμοποιείτε μεγάλες ποσότητες νερού.
• Πλένετε το αυτοκίνητο σας με σφουγγάρι και ένα κουβά νερό και
μη χρησιμοποιείτε λάστιχο.
Η έλλειψη νερού είναι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το νερό είναι ένα αγαθό που φαίνεται πως
η φύση θα μας δίνει όλο και σε λιγότερες ποσότητες , γι’ αυτό επιβάλλεται να το χρησιμοποιούμε σωστά και να περιορίσουμε τη σπατάλη
του. Προσοχή λοιπόν στη χρήση του νερού.
Χρήση και όχι κατάχρηση, όπως πολύ σωστά και γνωστικά έλεγαν
οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας: «Όποιος χαραμίζει την γην τζιαί το
νερό, χαραμίζει το μάλιν του τζιαί των παιδκιών του».

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.

Θέμα:
Ενημέρωση της Κ.Ε Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νομοθετικό για την υλοποίηση της πολιτικής
απόφασης για εισαγωγή υγραερίου στην
αυτοκίνηση
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕΒ και Τουρισμού και διαφάνηκε ότι οι εργασίες για την εισαγωγή της υγραεριοκίνησης κινούνται με αργούς ρυθμούς.

Θέμα:
Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι Θέση του ΚΣΚ
Είναι ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες ώστε να μπορεί ο καεπιπτώσεις στην οικονομία και τον Κύ- ταναλωτής να έχει την επιλογή ενός φθηνότερου καυσίμου κίνησης,
το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει, δεδομένων και των προβλημάτων
πριο Καταναλωτή γενικότερα
που υπάρχουν με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Το θέμα συζητήθηκε σε πέραν της μίας συνεδριάσεων, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε.Β και Τουρισμού και αφορούσε τον έλεγχο
που γίνεται από την ΥΠΚ στο θέμα της τιμής των καυσίμων.

Θέση του ΚΣΚ

Είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η υφιστάμενη κατάσταση, με τις
τιμές να αναβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς ενώ οι μειώσεις να
φτάνουν στον καταναλωτή με καθυστέρηση. Τόσο η ΥΠΚ όσο και η
ΕΠΑ θα πρέπει να λάβουν μέτρα, ώστε να ελεγχθεί το ολιγοπώλιο
που υπάρχει στον τομέα, προς όφελος του καταναλωτή. Ένα μέτρο το
οποίο μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της τιμής είναι η μείωση
της φορολογίας.

Θέμα:
Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
και αφορούσε στην αλλαγή της νομοθεσίες για εκσυγχρονισμό του
καταλόγου χρεώσεων ώστε να είναι συμβατός με τις εκτιμήσεις αξίας
της 1/1/2013.

Θέση του ΚΣΚ

Η οποία κατατέθηκε γραπτώς είναι ότι καμία αύξηση χρεώσεων δεν

ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ
μπορεί να γίνει αποδεκτή για το θέμα αυτό, όπως και για κάθε άλλη
περίπτωση αύξησης τελών. Θα πρέπει με την αλλαγή των εκτιμήσεων
να γίνουν και οι ανάλογες ρυθμίσεις ώστε το κόστος για τον καταναλωτή να μην αυξηθεί ούτε στο ελάχιστο.

Θέμα:
Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά
και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του
2014
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και
Φυσικών Πόρων και 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:

Η Δημιουργία Λαϊκών Αγορών σε Δήμους
και μεγάλα αγροτικά κέντρα για τη διάθεση των αγροτικών και γαλακτοκομικών
προϊόντων.
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών
Πόρων και αφορούσε στην εφαρμογή της
υφιστάμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία
Λαϊκών Αγορών.
Όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση η υφιστάμενη νομοθεσία συγκρούεται με τις Περί Δήμων και Περί Κοινοτήτων Νομοθεσίες, οι
οποίες επίσης προβλέπουν για τη λειτουργία Λαϊκών Αγορών, με
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα στην εφαρμογή της νέας
νομοθεσίας και να μπορούν να συμμετέχουν στις Λαϊκές Αγορές πέραν των παραγωγών και μεσάζοντες.

Θέση του ΚΣΚ

Είναι ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να διορθωθούν οι συγκρουόμενες πρόνοιες των νομοθεσιών, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία και οι καταναλωτές να μπορούν να αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς, πράγμα το οποίο μπορεί να
βοηθήσει τόσο τους παραγωγούς εισπρακτικά αλλά και τους καταναλωτές να έχουν χαμηλότερες τιμές.
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κής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του
2017
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
και Προϋπολογισμού και αφορούσε στην ψήφιση νέας νομοθεσίας η
οποία θα αφορά στην προστασία των καταναλωτών σε περιπτώσεις
δανειοδότησης για ανακαίνιση κατοικίας.
Η νέα νομοθεσία προνοεί και για την εισαγωγή νέων πρακτικών, οι
οποίες δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα στην Κυπριακή Νομοθεσία, όπως
για παράδειγμα η ιδιότητα του Μεσίτη Πιστώσεων.

Θέση του ΚΣΚ

Η οποία κατατέθηκε γραπτώς είναι:
«1) Γενικά- Το παρόν νομοσχέδιο είναι περίπλοκο και ενώ θεωρητικά περιέχει πρόνοιες προστασίας του καταναλωτή, στην πράξη
θα είναι δύσκολη τόσο η αποτελεσματική εποπτεία και πρόληψη
προβλημάτων εκ μέρους των εποπτικών αρχών όσο και η αυτοπροστασία των καταναλωτών. Λόγω ακριβώς της περιπλοκότητας του η
ενημέρωση και κατανόηση των προνοιών εκ μέρους των καταναλωτών θα είναι πολύ δύσκολη. Απαιτείται στρατηγική εκπαίδευσης των
καταναλωτών με διάρκεια χρόνων.
2) Εποπτεία- Η αποτελεσματική εποπτεία είναι επίσης δύσκολη
αφού κατανέμεται σε δύο αρχές ανάλογα με τα άρθρα και τα εδάφια τους. Είναι
γνωστό πόσα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί για τους καταναλωτές από την
ελλιπή εποπτεία. Πολλές ρυθμίσεις παραπέμπονται σε μελλοντικό χρόνο, όπως πχ
η αναφορά στο 7(5) ότι η ΚΤΚ μπορεί να
θεσπίζει κανόνες για τις αμοιβές του προσωπικού Πιστωτή ή Μεσίτη Πιστώσεων ή
στο άρθρο 29(2) (β) για κριτήρια καταλληλότητας του Μεσίτη Πιστώσεων ή του
προσωπικού του.
3) Εισάγεται η έννοια του Μεσίτη Πιστώσεων (ΜΠ), η οποία εμπεριέχει κινδύνους
σύγχυσης για τους καταναλωτές τόσο από
τις ίδιες τις πρόνοιες όσο και από ενδεχόμενη μη αποτελεσματική
εποπτεία. Εξάλλου σε περίπτωση παραπόνου η διαδικασία περιπλέκεται ακόμα περισσότερο.
Πιο συγκεκριμένα:
- Σύμφωνα με τον ορισμό, αλλά και με το άρθρο 7, ο ΜΠ προσφέρει μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα όμως με τον
ορισμό οι «συμβουλευτικές υπηρεσίες… αποτελούν χωριστή δραστηριότητα… από τις δραστηριότητες του ΜΠ». Πώς θα διασφαλιστεί
αυτό πρακτικά; Θα έχει ο ΜΠ δύο χωριστές ιδιότητες, του συμβούλου
και του ΜΠ; Αν πχ ένα λογιστικό γραφείο που ασκεί μεταξύ άλλων
δραστηριότητες ΜΠ δεν ενημερώσει τον καταναλωτή σύμφωνα με
το άρθρο 22(7)(γ) τι θα γίνεται; Ο καταναλωτής θα πάει στην ΚΤΚ για
να κάνει παράπονο; Η ΚΤΚ θα δεχτεί το παράπονο; Η θα αποταθεί στο
ανάλογο επαγγελματικό σώμα;
- Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από ανεξάρτητες και αντικειμενικές
συμβουλές όσον αφορά το αντικείμενο του νομοσχεδίου. Η είσπραξη
αμοιβών από πιστωτή δεν διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των συμβουλών. Θεωρούμε ότι η ρητή απαγόρευση είσπραξης αμοιβών δεν διασφαλίζεται επαρκώς, αφού το θέμα αυτό αφήνεται να ρυθμιστεί αργότερα και αν το κρίνει σκόπιμο η ΚΤΚ (22(5)).»

Θέμα:
(α) Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για
Καταναλωτές σε Σχέση με Ακίνητα που
Προορίζονται για Κατοικία Νόμος του Θέμα:
Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού
2017
Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος
(β) Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτι- του 2017
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ΒΟΥΛΗ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΣΚ

Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
και Προϋπολογισμού και αφορούσε στην ψήφιση νέας νομοθεσίας
η οποία θα αφορά στη συγκρισιμότητα των τελών, της αλλαγής λογαριασμού πληρωμών και της πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών.

Θέση του ΚΣΚ

Η οποία κατατέθηκε γραπτώς είναι:
«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην επιτροπή σας στη συνεδρίαση της ημερομηνίας 24.4.2017, στο Θέμα 2 και θα
ήθελα να σας παραθέσω τις απόψεις του ΚΣΚ:
1) Γενικό Σχόλιο: Θεωρούμε τη ρύθμιση του θέματος της συγκρισιμότητας των τελών και της αλλαγής λογαριασμού πολύ σημαντική και
από καιρό επιβεβλημένη, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα
του καταναλωτή για επιλογή του συμφερότερου γι’ αυτόν τραπεζικού
ιδρύματος ακόμα και διασυνοριακά. Ελπίζουμε επίσης, ότι με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών. Παρατηρούμε ωστόσο κάποια κενά που χρήζουν διευκρίνισης
και άλλα που χρήζουν ρύθμισης ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια.
2) Αρμόδια Αρχή: Ως αρμόδια αρχή ορίζεται η ΚΤΚ. Είναι η ΚΤΚ
σε θέση να αναλάβει άμεσα τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
νομοσχέδιο που είναι τόσο εποπτικές όσο και διερευνητικές;
3) Άρθρο 4- Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών: Ο κατάλογος αυτός που θα εκδίδεται από την ΚΤΚ θα καταρτίζεται
με βάση τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται
στους καταναλωτές στην Κύπρο ή θα ακολουθεί τον κατάλογο που
θα εκδώσει η ΕΑΤ; Η ΚΤΚ έκανε έρευνα ποιες είναι αυτές οι πλέον
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες; Ποιά είναι τα αποτελέσματα; Πότε
υπολογίζεται να εκδοθεί ο κατάλογος;
4) Άρθρο 5- Δελτίο πληροφόρησης περί τελών: Παρατηρούμε ότι
δεν έχουν μεταφερθεί στο νομοσχέδιο οι προϋποθέσεις που πρέπει
να πληροί το Δελτίο Πληροφόρησης οι οποίες προνοούνται στο Άρθρο 4(2) της Οδηγίας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενσωματωθούν στο
νομοσχέδιο.
5) Δήλωση Τελών: Το τι πρέπει να περιέχεται στη Δήλωση Τελών
καθορίζεται στο άρθρο 5(2) της Οδηγίας και οι πρόνοιες αυτές πρέπει
να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο.
6) Άρθρα 10+11- Αλλαγή λογαριασμού: Σύμφωνα με το άρθρο
11(7) ο καταναλωτής δύναται να ορίζει την ημερομηνία από την οποία
αρχίζει να λειτουργεί ο νέος λογαριασμός ή οι νέες οδηγίες και η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να είναι ενωρίτερα από 6 εργάσιμες μέρες.
Αν δεν τηρηθούν οι εντολές έγκαιρα, είναι δυνατόν ο καταναλωτής να
υποστεί οικονομική ζημιά η οποία όμως θα πρέπει να είναι εύκολα
υπολογίσιμη από τον καταναλωτή ώστε να μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή της. (βλ. σημείο 9 πιο κάτω).
Άρθρο 11(3)- Ποια μπορεί να είναι τα μέτρα εναλλακτικού χαρακτήρα που μπορεί ο πάροχος υπηρεσιών να προτείνει για έγκριση
από την ΚΤΚ;
7) Άρθρο 13- Δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά το θέμα των τελών
αλλαγής λογαριασμού. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις καταναλωτών
που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά όταν αποφάσισαν να αλλάξουν
τραπεζικό ίδρυμα. Η λέξη «εύλογα τέλη» δεν είναι σαφής και επιτρέπει την αδιαφάνεια και καταχρηστικότητα. Το ίδιο και η αναφορά σε
«πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται ο πάροχος υπηρεσιών»,
λαμβάνων και αποστέλλων επιτρέπει αδιευκρίνιστες και αδιαφανείς
χρεώσεις και μάλιστα και από τους δύο παρόχους. Γίνεται εισήγηση
όπως γίνει πρόνοια για εμπλοκή της ΚΤΚ όταν θεωρεί ότι τα τέλη δεν
είναι εύλογα, όπως στο άρθρο 19.
8) .Άρθρο 15(1)- Εν όψει των πιο πάνω, γίνεται εισήγηση να προστεθεί συνέχεια του εν λόγω άρθρου η φράση «πριν από την εντολή/
εξουσιοδότηση του καταναλωτή».
9) Άρθρο 14- Οικονομική Ζημία για καταναλωτές: Η πρόνοια του
εδαφίου (1) εξουδετερώνεται από τα εδάφια (2)_(4) τα οποία επιτρέ-

πουν την αδιαφάνεια. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει και να αποδείξει τη ζημία που υφίσταται, χωρίς επιφυλάξεις.
10) Άρθρο 25- Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών: Ο Νόμος 148(ι)
του 2015, εκτός του ότι είναι ακατάλληλος, θα αντικατασταθεί από
άλλον Νόμο.»

Θέμα:
Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των
Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος του 2016
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών
και Έργων και αφορούσε στην ψήφιση νέας εναρμονιστικής νομοθεσίας, η οποία θα αφορά στη προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων.

Θέση του ΚΣΚ

Είναι ότι θα πρέπει η εν λόγω εναρμόνιση είναι προς την ορθή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία
θα επιτρέψουν στους Κύπριους καταναλωτές να επωφεληθούν των
νέων αυτών μεθόδων, χωρίς να επιβαρυνθούν κατά τρόπο τελικά
ασύμφορο, όπως για παράδειγμα μετακύλισης κόστους για υποδομές.

Θέμα:
Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του δικαίου του Ανταγωνισμού
Νόμος του 2017
Το θέμα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, μετά
που είχε συζητηθεί σε πέραν της μίας συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕΒ και Τουρισμού. Ουσιαστικά αφορά στην ψήφιση νομοθεσίας η οποία θα επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να κινούνται νομικά για αποκατάσταση ζημίας που έχουν υποστεί
από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Θέση του ΚΣΚ

Είναι ότι θα πρέπει να ψηφιστεί η νομοθεσία, η οποία θα επιτρέπει
τόσο στους καταναλωτές όσο και στα οργανωμένα σύνολα που τους
εκπροσωπούν να διεκδικούν τα δικαιώματα τους σε περιπτώσεις παραβίασης του ανταγωνισμού.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Της Χρίστας Χριστοφή
Προέδρου της ΕΕ Πάφου

ΜΑΖΙ συνεχίζουμε να
κάνουμε μια πράξη Αγάπης!
Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την
ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς
τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και
μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων είναι η συνδρομή
τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Πακέτα αγάπης σε ανάδοχες οικογένειες που έχουν ανάγκη έχει
μοιράσει για τις γιορτές του Πάσχα η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου του
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, κατά το πέρας της τελευταία
τους διάλεξη στη σχολή καταναλωτών στις 4 Απριλίου 2017 .
Την πιο πάνω απόφαση πήρε η Ε.Ε.Π σε συνεδρία της που συνήλθε
στις 26 Νοεμβρίου 2016.
Εδω και αρκετό καιρό εθελοντές που έρχονται στις διαλέξεις της
σχολής μας κάθε Τρίτη φέρνουν μαζί τους διάφορα είδη αναγκαία για

Συνάντηση της ΕΕΠ του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών με τον
Δήμαρχο Πάφου, κ. Φαίδωνα Φαίδωνος

το κάθε νοικοκυριό ώστε τα πακέτα που έχουμε στοιβαγμένα και
άδεια σιγά σιγά να γεμίσουν με αγάπη χαμόγελα και ελπίδα .
Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο
θεσμός εκείνος, που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών,
οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να
αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι
μηχανισμοί της αγοράς. Θερμές ευχαριστίες από τα βάθη της καρδιάς
μας σε όλους όσους συνέβαλαν να πάνε αυτά τα πακέτα αγάπης
στους προορισμούς τους. Ο κάθε ένας απο εμάς προσφέροντας
αγάπη και ανθρωπιά σε όλους όσους μας χρειάζονται τότε σίγουρα
μπορούμε δικαίως να κατατάξουμε τους ευατούς μας στην κατηγορία
του ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Τον Δήμαρχο Πάφου κ Φαίδωνα Φαίδωνος επισκέφθηκε στο
Δημοτικό Μέγαρο η Ε.Ε. Πάφου του Κ.Σ. Καταναλωτών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα με την
συζήτηση να επικεντρώνεται σε θέματα που απασχολούν τους
καταναλωτές με κυρίαρχο την αντιμετώπιση τους- Ο Δήμαρχος
Πάφου μετά από μια γενική ενημέρωση επί όλων των τοπικών
ζητημάτων που έλαβε από την πρόεδρο της ΕΕ Πάφου, επανάλαβε
ακόμη μια φορά ότι θα συνεχίσει να είναι αρωγός και συμπαραστάτης,
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας από κοινού
να βρούμε λύσεις. Θετικός σε νέες ιδέες που του έχουμε βάλει
στο τραπέζι ζητώντας την στήριξη του, για να μπορέσουμε να τις
υλοποιήσουμε.
Όλοι είμαστε καταναλωτές και ο καθένας από την θέση που βρίσκεται
επιβάλλεται να βοηθά για το κοινό καλό όλων και γενικότερα για το
καλό της κοινωνίας.
Η κα Χριστοφή, Πρόεδρος της ΕΕ Πάφου αφού ευχαρίστησε τον
Δήμαρχο για την συνάντηση, τόνισε την επιθυμία του ΚΣΚ για μια
συνεχή και στενή συνεργασία με τον Δήμο Πάφου.
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Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ

Η Παγκόσμια Hμέρα

Καταναλωτή
[εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαρτίου]

Καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του Ο.Η.Ε ως αποτέλεσμα της
συζήτησης που άρχισε από μια ομιλία του Αμερικανού προέδρου John
F. Kennedy, στις 15 Μαρτίου 1962, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στην
οποία σκιαγραφούσε τις πολιτικές τους απόψεις για τα δικαιώματα
των καταναλωτών. Η ομιλία αυτή στην ουσία έθεσε τις βάσεις του
παγκόσμιου καταναλωτικού κινήματος.
Η ιστορική αναφορά του «Η λέξη καταναλωτής εξ ορισμού,
περιλαμβάνει όλους μας! Είναι η μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, που
επηρεάζει και επηρεάζεται από όλες σχεδόν τις δημόσιες και ιδιωτικές
οικονομικές αποφάσεις. Ωστόσο, είναι η μόνη σημαντική ομάδα ... της
οποίας οι απόψεις συχνά δεν ακούγονται», ήταν και η απαρχή της
όλης συζήτησης, αφού ήταν και η πρώτη δημόσια παραδοχή από
αρχηγό κράτους ότι οι καταναλωτές δεν λαμβάνονται υπόψη, αλλά
στην ουσία χρησιμοποιούνταν ως μέρος της οικονομικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με την Χάρτα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
και το ψήφισμα A/RES/93/248 οι καταναλωτές έχουν 8 βασικά
δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται από όλα τα κράτη
μέλη τους, μέσα από διάφορες νομοθεσίες.

Τα δικαιώματα αυτά είναι:

1) Το δικαίωμα της ικανοποίησης 		
Βασικών Αναγκών
2) Το δικαίωμα της Ασφάλειας και 		
Υγείας
3) Το δικαίωμα Ενημέρωσης
4) Το δικαίωμα της Συνεχούς 			
εκπαίδευσης
5) Το δικαίωμα της Επιλογής
6) Το δικαίωμα της Εκπροσώπησης
7) Το δικαίωμα Αποζημίωσης ή 		
Αποκατάστασης
8) Το δικαίωμα σε ένα υγιές και 		
ασφαλές Περιβάλλον
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Το 1980, ο τότε Πρόεδρος της Διεθνούς Καταναλωτών
εισήγαγε για πρώτη φορά και τις υποχρεώσεις των
καταναλωτών στη συζήτηση για τα δικαιώματα. Αυτές όπως
αναφέρονται ακόμα και σήμερα είναι:

της συμμετοχής σε οργανώσεις καταναλωτών / ομάδων πολιτών
που μαζί μπορούν να έχουν τη δύναμη και την επιρροή για να
εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί η δέουσα προσοχή προς όφελος του
καταναλωτή.

1) Η υποχρέωση της κριτικής επίγνωσης, σύμφωνα με την οποία
οι καταναλωτές πρέπει να επαγρυπνούν και να ρωτούν αναφορικά
με την ποιότητα και τις χρήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών
που θα αγοράσουν.
2) Η υποχρέωση της ενεργού εμπλοκής ή δράσης, σύμφωνα με
την οποία οι καταναλωτές πρέπει να δρουν για να βεβαιώνονται στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ότι οι συμφωνία που θα κλείσουν είναι
όσο δικαιότερη γίνεται.
3) Η υποχρέωση της Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με την οποία οι
καταναλωτές πρέπει να ενεργούν με κοινωνική ευθύνη, με ανησυχία
και ευαισθησία για τις επιπτώσεις των ενεργειών τους σε άλλους
πολίτες, ιδίως, σε σχέση με τις μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία
και σε σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες που
επικρατούν.
4) Η υποχρέωση της Οικολογικής Ευθύνης, σύμφωνα με την οποία
πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία προς τις επιπτώσεις των
αποφάσεων των καταναλωτών σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, το
οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί με ένα αρμονικό τρόπο, προάγοντας
τη διατήρηση ως το πιο κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της
πραγματικής ποιότητας ζωής για το παρόν και το μέλλον.
5) Η υποχρέωση της Αλληλεγγύης μεταξύ των καταναλωτών,
σύμφωνα με την οποία η καλύτερη και πιο αποτελεσματική δράση
είναι μέσω συλλογικών προσπαθειών, μέσω του σχηματισμού και

Είναι λοιπόν προφανές και στο Παγκόσμιο Κίνημα των καταναλωτών,
ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να δράσουν για να μπορέσουν να
διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Δεν μπορούν να περιμένουν ότι
η εκάστοτε κυβέρνηση θα προωθήσει από μόνη της τα δικαιώματα
τους, κατά τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν ή θεωρούν σωστό.
Ας αποτελέσει λοιπόν αφετηρία η φετινή παγκόσμια ημέρα
καταναλωτή για την μαζικοποίηση του καταναλωτικού κινήματος στην
Κύπρο, στην οποία οι καταναλωτές συνεχίζουν να μην λαμβάνονται
υπόψη όσο θα έπρεπε, στην Κύπρο που οι κερδοσκόποι αναζητούν
νέους τρόπους καθημερινά για να αισχροκερδίσουν στην πλάτη των
καταναλωτών, στην Κύπρο που η πολιτεία συνεχίζει να αντιδρά αργά
και οι όποιες αλλαγές τελικά επιτυγχάνονται, είναι εκ των υστέρων,
αντί της πρόληψης η οποία χρειάζεται σε θέματα τόσο λεπτά που
εξελίσσονται με την ίδια ταχύτητα που εξελίσσεται και η αγορά.
Για την ημέρα αυτή ο ΚΣΚ διοργάνωσε, πέραν των άλλων
δραστηριοτήτων του, όπως παρουσίαση σε ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς, ενημερωτική εκστρατεία στο Mall Of Cyprus, στην οποία εθελοντές του ενημέρωσαν τους καταναλωτές για
τα δικαιώματα τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διενήργησαν και
διαμεσολαβήσεις.
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Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ

Προϊόντα που έχουν
αποσυρθεί από την
Κυπριακή ή και την
Ευρωπαϊκή αγορά
κατά την τετραμηνία
που πέρασε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

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
Φορητός λειαντήρας κορεατικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Keyang, με τύπο / αριθμό DG-1400A και κωδικό παρτίδας 001485,
ο οποίος εντοπίστηκε στην Πολωνία.

Φορητός λειαντήρας ρωσικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
BOSCH, με τύπο / αριθμό “models GWS 20, 22, 24 y PWS 20, 1900,
2000 (without braking function) and GWS 24-230 JVX (with braking
function)” και ημερομηνίες παραγωγής Ιούνιο και Αύγουστο του 2016
(models GWS 20, 22, 24 y PWS 20, 1900, 2000) και από Φεβρουάριο
μέχρι Οκτώβριο του 2016 (models GWS 24-230 JVX), ο οποίος εντοπίστηκε στην Ισπανία.
Μίνι μοτοσικλέτα αυστριακής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
Husqvarna, KTM, ονομασίας “KTM 50 SX and Husqvarna TC 50” και
τύπο / αριθμό “Husqvarna TC 50 model year 2017, KTM 50 SX model
year 2017”, η οποία εντοπίστηκε στην Αυστρία.

Μηχανοκίνητη θαμνοκοπτική κινεζικής προέλευσης, εμπορικής
επωνυμίας Sentar, ονομασίας Brush cutter, με τύπο / αριθμό “PRO
48 G / SBC 653 KD” και γραμμικό κωδικό 8008984629271, η οποία
εντοπίστηκε στη Γαλλία.

Φωτογραφία
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Περιγραφή Προϊόντος
Υποδήματα ασφάλειας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Security Line, με τύπο / αριθμό New Sena S3 και γραμμικούς
κωδικούς 1600013900367 και 8423268272385, τα οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία.

Υποδήματα ασφάλειας ινδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας “SECURITY LINE”, με τύπο / αριθμό “NEW LANDA EL BRN”
και γραμμικούς κωδικούς 1600013153862 and 8435006068389, τα
οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία.

Υποδήματα ασφάλειας ινδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας “TAO / Security Line”, ονομασίας “ Calzado de Seguridad (Safety
shoes)”, με τύπο / αριθμό“ New Tibet S3” και γραμμικούς κωδικούς
1600013143016 and 8423268281400, τα οποία εντοπίστηκαν στην
Ισπανία.

Φορητός λειαντήρας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
Solleo, ονομασίας “Angle grinder”, με τύπο / αριθμό 0503GX-AG017
και γραμμικό κωδικό 3800138239818, ο οποίος εντοπίστηκε στην
Βουλγαρία.

Μάσκα προσώπου με φίλτρα ισπανικής προέλευσης, εμπορικής
επωνυμίας CLIMAX, με τύπο / αριθμό 755/756, κωδικό παρτίδας
164001 και έτος παραγωγής 2016, η οποία εντοπίστηκε στη Γαλλία.

Δερμάτινο παντελόνι με την επωνυμία «Bessmann/CountryLine» και με κωδικό X-9477. Το προϊόν είναι Πακιστανικής
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει
εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις.

Μίνι ηλεκτρική μοτοσικλέτα κινεζικής προέλευσης, εμπορικής
επωνυμίας «Kid’ zzz N’ Quad’ zzz» και τύπο / αριθμό “model ZZZ
350”, η οποία εντοπίστηκε στη Γαλλία.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω ανεπαρκούς κάλυψης
της αλυσίδας κίνησης στον πίσω τροχό με ενδεχόμενο εγκλωβισμού
των ενδυμάτων ή/και των δακτύλων του παιδιού-χρήστη.
Ο προμηθευτής προχώρησε σε διορθωτικά μέτρα.

Φωτογραφία
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Περιγραφή Προϊόντος

Παιδική κούκλα επωνυμίας «Diversity Fashion», με κωδικό
ΝΟ. 8082 και No.391 (είναι προϊόντα αντιγραφής). Τα προϊόντα είναι
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην αγορά της Τσεχίας και περιέχουν 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 «FRAGRANTLY MEMORIES/ My
iDEA», με κωδικό ΝΟ. 8188. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής,
εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας και περιέχει την τοξική για την
αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις ς (2- αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο που είναι 0,1% κατά βάρος.
Παντόφλες επωνυμίας « Philov’ (by Chaussea)», με κωδικό
51200005S. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής εντοπίστηκε στην
αγορά της Γαλλίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα.

Σκουλαρίκια με την ονομασία «NAUSNICE» και με κωδικό Art.
012491. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην
αγορά της Κροατίας και περιέχει Μόλυβδο (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.

Δερμάτινη τσάντα με την επωνυμία «Veritas» και με κωδικό
A16. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβούργου και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Δερμάτινο μπουφάν με την επωνυμία «CHRIST» και με κωδικό No 61 2232. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στην Ουρουγουάη,
εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις

Παιδική κούκλα ονομασίας «FAIRIES», με κωδικό ΝΟ. 333. 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 ονομασίας «FAIRIES», με κωδικό ΝΟ. 333. 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.

Φωτογραφία

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Περιγραφή Προϊόντος
Φορητός λειαντήρας ισπανικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
FELISATTI, ονομασίας Angle grinder, με τύπο / αριθμό AG115/1000,
σειριακό αριθμό 10304.0080 έτος κατασκευής 02/2014, διαμέτρου
Ø115mm, ο οποίος εντοπίστηκε στη Σλοβακία.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας καθότι λόγω ανεπαρκούς
μόνωσης μέρη του προϊόντος δυνατό να καταστούν ηλεκτροφόρα.
Επίσης, το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι ο προφυλακτήρας δεν παρέχει επαρκή προστασία στον χρήστη σε περίπτωση
θρυμματισμού του δίσκου με ενδεχόμενο τον τραυματισμό του χρήστη στα μάτια από ιπτάμενα θραύσματα.
Η αρμόδια αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος ενώ ο προμηθευτής ανακάλεσε το προϊόν από την αγορά.
Φορητός λειαντήρας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
SHARKS, ονομασίας UHLOVÁ BRÚSKA (‘Angle grinder’), με τύπο /
αριθμό “Model SH 950 SHK235 DB5008” έτος κατασκευής 2015 και
διάμετρο Ø125mm, ο οποίος εντοπίστηκε στη Σλοβακία.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας καθότι λόγω ανεπαρκούς
μόνωσης μέρη του προϊόντος δυνατό να καταστούν ηλεκτροφόρα.
Επίσης, το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι ο προφυλακτήρας δεν παρέχει επαρκή προστασία στον χρήστη σε περίπτωση
θρυμματισμού του δίσκου με ενδεχόμενο τον τραυματισμό του χρήστη στα μάτια από ιπτάμενα θραύσματα.
Η αρμόδια αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος ενώ ο προμηθευτής ανακάλεσε το προϊόν από την αγορά
Φορητός λειαντήρας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
nupower EVOLUTION, με τύπο / αριθμό “Model NPE115 PL001040”,
έτος κατασκευής 2014/29, διαμέτρου Ø115mm και γραμμικό κωδικό
8016738708059, ο οποίος εντοπίστηκε στη Σλοβακία.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι ο προφυλακτήρας
δεν παρέχει επαρκή προστασία στον χρήστη σε περίπτωση θρυμματισμού του δίσκου με ενδεχόμενο τον τραυματισμό του χρήστη στα
μάτια από ιπτάμενα θραύσματα.
Η αρμόδια αρχή της Σλοβακίας απαγόρευσε την εμπορία του προϊόντος ενώ ο προμηθευτής ανακάλεσε το προϊόν από την αγορά.

Γάντια κήπου, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας
CUATRO GASA BEHOLI, με τύπο/αριθμό SL-600 και γραμμικό κωδικό 8436026597088, τα οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία και δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εκδορών καθότι, λόγω λανθασμένης σήμανσης, δίνεται η εντύπωση στον χρήστη ότι το προϊόν του παρέχει
προστασία από αιχμηρά αντικείμενα.
Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας απαίτησε την απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά.

Φωτογραφία
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Ο περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και
της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που
προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος
του 2000.
Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ

Στη βάση της συγκεκριμένης νομοθεσίας
οι έμποροι, δηλαδή κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που πωλεί ή προσφέρει για πώληση προϊόντα που εμπίπτουν στην εμπορική ή
επαγγελματική του δραστηριότητα, υποχρεούται να αναγράφει την «μοναδιαία τιμή» του
κάθε αγαθού.
Δηλαδή την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και
όλων των λοιπών φόρων, η οποία ισχύει για
ποσότητα ενός χιλιογράμμου, ενός λίτρου,
ενός μέτρου, ενός τετραγωνικού μέτρου
ή ενός κυβικού μέτρου του προϊόντος. Πέραν αυτού σε σχετικό Παράρτημα (το οποίο
φαίνεται στη συνέχεια του άρθρου) την τελική τιμή της σχετικής μονάδας ποσότητας,
η οποία αναφέρεται στο παράρτημα αυτό.
Τέλος, προνοείται ότι όταν τα προϊόντα πωλούνται με αριθμό, την τελική τιμή για ένα
μεμονωμένο προϊόν.
Όταν τα προϊόντα προσφέρονται για πώληση στους καταναλωτές χύμα, σε αυτά πρέπει
να αναγράφεται μόνο η μοναδιαία τιμή.
Της νομοθεσίας εξαιρούνται τα προϊόντα
που διατίθενται κατά την παροχή υπηρεσίας,
ή στις πωλήσεις με δημοπρασίες και στις πωλήσεις έργων τέχνης και αντικών.
Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά εξαιρούνται και τα προϊόντα των
οποίων η αναγραφή της μοναδιαίας τιμής δε
θα ήταν χρήσιμη λόγω της φύσης τους ή του

προορισμού τους ή θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση.

Πιο συγκεκριμένα:

(α) Προϊόντα των οποίων η τιμή έχει
μειωθεί από την τιμή στην οποία συνήθως
πωλούνται λόγω:
(i) Της κατάστασής τους η οποία έχει 		
ήδη υποστείβλάβη, ή
(ii) του κινδύνου χειροτέρευσής τους,
(β) προϊόντα των οποίων η μοναδιαία τιμή
ταυτίζεται με την τιμή πώλησής τους,
(γ) προϊόντα τα οποία αποτελούνται από
ποικιλία διαφορετικών 		
προϊόντων που πωλούνται σε ενιαία 		
συσκευασία,
(δ) προϊόντα των οποίων η ποσότητα είναι
μικρότερη από 5 γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα.
Πέραν της αναγραφής της μοναδιαίας τιμής
στα σημεία πώλησης υποχρέωση υπάρχει
και για αναγραφή της τόσο στις διαφημίσεις

όσο και στους καταλόγους.
Στη βάση της συγκεκριμένης νομοθεσίας
είναι και η υποχρέωση που έχουν οι πρατηριούχοι να αναρτούν σε ξεχωριστή πινακίδα,
σε περίοπτη θέση τις τιμές πώλησης του
κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την
αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.
Πέραν της θέσης της η πινακίδα θα πρέπει
να φωτίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε
να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους
οδηγούς και τα αναγραφόμενα σ’ αυτή στοιχεία πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 15
εκατοστών του μέτρου.
Επίσης, για τους πρατηριούχους προνοείται ότι σε περιπτώσεις που κάποιο είδος
καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή για
συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών,
αυτή η τιμή πρέπει να αναγράφεται και στην
αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας και την
επαγγελματική κατηγορία προς την οποία
απευθύνεται.
Επιπλέον προνοείται ότι έμπορος ο οποίος
πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στους καταναλωτές ορισμένα συσκευασμένα προϊόντα για
τα οποία απαιτείται η αναγραφή επιπρόσθετα
από την καθαρή ποσότητα και του στραγγισμένου καθαρού βάρους, οφείλει να διασφαλίζει ότι σε αυτά αναγράφεται και η μοναδιαία
τιμή του στραγγισμένου καθαρού βάρους
του προϊόντος.
Ουσιαστικά αυτή η νομοθεσία είναι που
μας επιτρέπει ως καταναλωτές να μπορούμε
κατά τις αγορές μας ή ακόμα και την έρευνα
αγοράς που κάνουμε, να μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές των προϊόντων, ώστε να
έχουμε την πλέον σαφή εικόνα πριν από την
τελική επιλογή μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με βάση το Άρθρο 2
Σχετική μονάδα ποσότητας για συγκεκριμένα προϊόντα
για σκοπούς ορισμού της «μοναδιαίας τιμής»
Προϊόν

Μονάδες

Βότανα

10g

Μπαχαρικά

10g

Αρωματικές ουσίες

10 ml
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Χρωστικές ουσίες τροφίμων

10 ml

Σπόροι με εξαίρεση τα μπιζέλια και τα φασόλια

10g

Καλλυντικά προϊόντα μακιγιαρίσματος

10g/ml

Ρύζι

100 g

Τουρσιά

100 g

Σάλτσες, εδώδιμα έλαια

100 ml

Φρέσκες επεξεργασμένες σαλάτες

100 g

Παγωμένα επιδόρπια

100 ml

Κρέμες

100 ml

Ψωμί

100 g

Μπισκότα

100 g

Πίτες και τάρτες που φέρουν ένδειξη της καθαρής ποσότητας

100g

Παγωτά και κατεψυγμένα επιδόρπια

100g/ml

Κομπόστα

100 g

Σούπες

100 g

Χυμοί φρούτων, αναψυκτικά

100 ml

Καφές

100g/ml

Τσάι και άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά που ετοιμάζονται με προσθήκη υγρού

100 g

Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής

100 g

Πατατάκια και παρόμοια προϊόντα κοινώς γνωστά ως σνακς

100 g

Δημητριακά προϊόντα προγεύματος

100 g

Μείγματα ξηρής σάλτσας

100 g

Λιπαντικά έλαια άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται στις μηχανές
εσωτερικής καύσης

100 ml

Κρέμες ξυρίσματος

l00g/ml

Κρέμες για τα χέρια

100 ml

Λοσιόν και κρέμες για όλους τους σκοπούς

100 ml

Αντιηλιακά προϊόντα

100 ml

Προϊόντα για την υγιεινή του στόματος περιλαμβανομένης της οδοντόπαστας

l00g/ml

Λάκα μαλλιών

100 ml

Σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών

l00g/ml

Ενδυναμωτικά μαλλιών, κρέμες και προϊόντα που προσφέρουν λάμψη στα
μαλλιά

100 ml

Αφρόλουτρα και άλλα παρόμοια προϊόντα για το μπάνιο και το ντους

100 ml

Αποσμητικά

l00g/ml

Πούδρα

100 g

Σαπούνια τουαλέτας

100 g

Καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα τουαλέτας που περιέχουν ποσοστό
100 ml
μικρότερο του 3% του βάρους τους σε φυσικά και συνθετικά αρωματικά έλαια
και ποσοστό μικρότερο του 70% του βάρους τους καθαρή αιθυλική αλκοόλη•
αρωματικά ύδατα, λοσιόν μαλλιών, λοσιόν που χρησιμοποιούνται πριν το ντους
και μετά από το ξύρισμα.
Καπνός για στρίψιμο και καπνός πίππας

100 g

Κρασιά, αφρώδης οίνος, λικέρ, κρασί ενισχυμένο με αλκοόλη

750 ml

Ανθρακας, στις περιπτώσεις που πωλείται με το κιλό

50 kg 1

Αμμοχάλικες, όταν πωλούνται με το κιλό

1000 kg
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Καταναλωτές
και Διεθνής
Περιαγωγή:
Ισχύς νέων χρεώσεων
από 15 Ιουνίου 2017

Τί προσφέρει η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International
Roaming);
Τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο με τον
προσωπικό σας αριθμό ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, και να κάνετε
χρήση όλων των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας (π.χ.
κλήσεις, SMS, MMS, υπηρεσίες δεδομένων).
Τί αλλάζει από τις 15 Ιουνίου 2017 σε σχέση με την υπηρεσία
διεθνούς περιαγωγής;
Εφαρμόζεται αυτόματα, με υποχρεωτική αναθεώρηση των προνοιών
υφιστάμενων συμβολαίων, το Roam-Like-At-Home (RLAH), το
οποίο προβλέπει εγχώριες χρεώσεις κατά την περιοδική χρήση
της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής εντός των χωρών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν. Δηλαδή, εφαρμόζονται οι εγχώριες τιμές (ή μηχανισμός
χρήσης στην περίπτωση πακέτων) υπό τους ίδιους όρους ωσάν
οι εν λόγω υπηρεσίες να καταναλώνονταν εγχώρια εφόσον η χρήση
(φωνή, SMS, MMS, δεδομένα) περιορίζεται σε επίπεδα που καθορίζονται από τον τύπο του συμβολαίου του καταναλωτή.
Ποιοί είναι οι δικαιούχοι των υπηρεσιών RLAH στην Κύπρο;
Καταναλωτές που έχουν ως μόνιμο τόπο διαμονής τους ή έχουν
σταθερούς δεσμούς με την Κύπρο (δηλαδή συχνή και ουσιαστική
παρουσία).
Ο παροχέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία από
τον καταναλωτή σε σχέση με το κριτήριο της μόνιμης διαμονής ή των
σταθερών δεσμών. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ζητηθούν
από τον παροχέα πριν ή μετά τη σύναψη συμβολαίου.
Μετά τις 15 Ιουνίου 2017, σε περίπτωση αιτήματος από παροχέα για
υποβολή αποδεικτικών στοιχείων (είτε σε νέο είτε σε υφιστάμενο πελάτη), εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση εκ μέρους του καταναλωτή, ο
παροχέας έχει τη δυνατότητα να μην προσφέρει RLAH.
Πολιτική Εύλογης Χρήσης (FUP)
Οι παροχείς υπηρεσιών περιαγωγής θα καθορίσουν Πολιτική Εύλογης Χρήσης προκειμένου να εμποδίσουν καταχρηστική ή πέραν του
φυσιολογικού χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών (φωνής, SMS, MMS,
και δεδομένων) κατά τη διεθνή περιαγωγή.
Ενημέρωση καταναλωτών σε σχέση με Πολιτική Εύλογης Χρήσης (FUP)
Η Πολιτική Εύλογης Χρήσης που θα εφαρμόζεται από κάθε παροχέα

θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους καταναλωτές ΠΡΙΝ τεθεί σε εφαρμογή (δηλ. για υφιστάμενους πελάτες στις 15 Μαῒου 2017). Οι όροι
αναφορικά με την Πολιτική Εύλογης Χρήσης θα περιλαμβάνονται στις
συμβάσεις των καταναλωτών.
Προστασία καταναλωτών από “φουσκωμένους” λογαριασμούς
Για να αποφύγει ο καταναλωτής τους “φουσκωμένους” λογαριασμούς, έχει τεθεί ανώτατο όριο 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε
άλλο νόμισμα) όσον αφορά τον όγκο και αντίστοιχο κόστος των δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει με το κινητό του ανά τον
κόσμο, εκτός αν έχει συμφωνήσει διαφορετικό όριο με τον παροχέα
του. Θα λαμβάνει επίσης προειδοποίηση όταν φθάνει στο 80% του
ορίου που έχει συμφωνήσει.
Ενημερώσεις καταναλωτών κατά τη χρήση υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής εντός ΕΕ
Κατά τη χρήση υπηρεσιών διεθνούς περιαγωγής εντός ΕΕ, για σκοπούς ενημέρωσης και προστασίας του, ο καταναλωτής θα πρέπει να
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα προσωπικά μηνύματα τα οποία θα λαμβάνει από τον παροχέα του σε σχέση με το διαθέσιμο όγκο υπηρεσιών που έχει στη διάθεση του και τις αντίστοιχες χρεώσεις.
Οι παροχείς υποχρεούνται να διαθέτουν πληροφορίες και να παρέχουν ενημέρωση αναφορικά με την υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής
που προσφέρουν και στο σχετικό εργαλείο που χρησιμοποιείται
για σκοπούς σύγκρισης δημόσια διαθεσίμων υπηρεσιών, το
οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, στο σύνδεσμο
http://tel2me.ocecpr.org.cy/.
Για ενημέρωση σε σχέση με τις αλλαγές που προβλέπονται στα συμβόλαιά τους, οι καταναλωτές προτρέπονται να συμβουλεύονται τον
παροχέα με τον οποίο συμβάλλονται.
Στην περίπτωση που καταναλωτής έχει παράπονο αναφορικά με την
υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής που λαμβάνει, αυτό θα εγείρεται
προς τον παροχέα με τον οποίο είναι συμβεβλημένος. Εάν, κατόπιν
εξάντλησης της διαδικασίας χειρισμού παραπόνου ενώπιον του παροχέα, ο καταναλωτής επιθυμεί κλιμάκωση της υπόθεσης, μπορεί να
υποβάλει το παράπονο του στον Επίτροπο (ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ec_doc_entipop
araponouhlektronikwnepikioinwniwn_gr_24-08-2015_kv_final.pdf,
http://www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ec_doc_consumer_
complaint_form_en_24-08-2015_kv_final.pdf), επισυνάπτοντας το
αποτέλεσμα της διαχείρισης του παραπόνου από τον παροχέα.
Πηγή: www.ocecpr.org.cy

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

21

Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ

Η σήμανση CE
Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή
αγορά, δίνει στους καταναλωτές το δικαίωμα της επιλογής, όμως κάποια προϊόντα ενδέχεται να κρύβουν κινδύνους κατά τη χρήση τους,
παρόλο που εύλογα ο καταναλωτής αναμένει να είναι ασφαλή, αφού
κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά.
Για τη μείωση των κινδύνων αυτών, αλλά και την καλύτερη προστασία των καταναλωτών η ΕΕ θέσπισε ειδική νομοθεσία για την ασφάλεια ορισμένων κατηγοριών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
Η νομοθεσία αυτή υπερβαίνει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας, στις
οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται όλα τα προϊόντα.
Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία, οι κατασκευαστές πρέπει να προβαίνουν σε ρητή δήλωση ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή. Στη
δήλωση αυτή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση της σήμανσης CE στο
προϊόν.
Οι εισαγωγείς πρέπει να επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που δικαιολογούν τη δήλωση, ενώ οι
διανομείς πρέπει να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή και να είναι σε
θέση να εντοπίζουν και να αποσύρουν όσα προϊόντα δεν είναι ασφαλή. Ουσιαστικά αυτοί οι τρεις έχουν και την πλήρη ευθύνη για την
καταλληλότητα του προϊόντος.
Για τον έλεγχο των πιο πάνω έχουν θεσπίσει αρχές εποπτείας της
αγοράς από τα Κράτη Μέλη. Ο ρόλος των αρχών εποπτείας είναι να
παρακολουθούν την αγορά και να προστατεύουν τους καταναλωτές
από τα μη ασφαλή προϊόντα στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατόν.
Για να το πετύχουν, πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στους κατασκευαστές, στους εισαγωγείς και στους διανομείς, διενεργούν ελέγχους και δοκιμές των προϊόντων και λαμβάνουν μέτρα όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ανάκληση
μη ασφαλών προϊόντων που έχουν φτάσει στους καταναλωτές, την
απόσυρσή τους από τα ράφια, την καταστροφή επικίνδυνων εμπορευμάτων και την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων. Στη περίπτωση αυτή ενημερώνουν και τις υπόλοιπες Εθνικές Αρχές μέσω
του συστήματος RAPEX ώστε και οι άλλες χώρες να πάρουν μέτρα
για το ίδιο προϊόν.
Τέλος, οι εθνικές αρχές πρέπει να διερευνούν τις καταγγελίες των
καταναλωτών που αφορούν τα προβλήματα ασφάλειας των προϊόντων.

Παρότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, εισαγωγείς και
διανομείς ακολουθούν τους κανόνες, οι καταναλωτές έχουμε έναν
ρόλο να παίξουμε.
Μεριμνούμε να αγοράζουμε προϊόντα από αξιόπιστα καταστήματα
ή διαδικτυακά σημεία πώλησης αφού οι μετρήσεις δείχνουν ότι αυτά
προσέχουν τα προϊόντα που πωλούν και συνήθως δέχονται επιστροφές.
Ωστόσο, κάποιοι αδίστακτοι έμποροι τείνουν να αγνοούν τους κανόνες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια και εμπορεύονται και
προϊόντα απομίμησης. Αν μια προσφορά δείχνει «υπερβολικά καλή
για να είναι αληθινή», ίσως πράγματι να είναι «υπερβολικά
καλή για να είναι αληθινή».
Για τους λόγους αυτούς διαβάζουμε όλες τις προειδοποιήσεις και τις
οδηγίες χρήσης και δίνουμε προσοχή στις συστάσεις που αφορούν
την ηλικία και την ασφάλεια, ιδίως όταν πρόκειται για προϊόντα που
απευθύνονται σε παιδιά και τις παίρνουμε στα σοβαρά.
Αναφέρουμε προβλήματα ασφάλειας κάποιου προϊόντος στον κατασκευαστή ή στον λιανοπωλητή από τον οποίο το αγοράσαμε. Επιπλέον, να επικοινωνούμε με την
αρμόδια δημόσια αρχή ή με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών,
διότι με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα που
θα εξασφαλίσουν ότι το προϊόν θα γίνει ασφαλές.
Παρακολουθούμε το σύστημα RAPEX και τις ανακοινώσεις του,
είτε μέσα από την ιστοσελίδα του, είτε μέσα από την ιστοσελίδα του
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ώστε να γνωρίζουμε εάν κάποιο προϊόν που έχουμε στην κατοχή μας είναι ελαττωματικό και έχει
εκδοθεί κάποια οδηγία απόσυρσης του. Αποσύρσεις προϊόντων δημοσιεύονται και μέσα στο περιοδικό του ΚΣΚ και κοινοποιούνται και
μέσω ενημερωτικού δελτίου.
Σε περίπτωση απόσυρσης για λόγους ασφαλείας, επιστρέφουμε το
προϊόν στον έμπορο και ζητούμε επιστροφή των χρημάτων μας!
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η σήμανση CE δεν υποδηλώνει
πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια άλλη αρχή έχει εγκρίνει ως ασφαλή τα προϊόντα. Ούτε υποδηλώνει, για παράδειγμα, την προέλευση
ενός προϊόντος!
Πηγή: www.ec.europa.eu/CEmarking

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

22

Του Γιώργου Στυλιανού
Συντονιστή του ΚΣΚ

Προστατεύουμε
τις κινητές
μας συσκευές
από κακόβουλα
λογισμικά
Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε καθημερινά έξυπνα κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Ως χρήστες των συσκευών αυτών όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι συσκευές μας και
κατ’ επέκταση εμείς, βρισκόμαστε υπό την διαρκή απειλή κακόβουλων λογισμικών και επιτηδείων. Ακόμα περισσότερο όμως, θα πρέπει να μάθουμε, πως μια σειρά από μέτρα και πρακτικές, μπορούν να
μας κρατήσουν ασφαλείς απέναντι σε αυτές τις απειλές.
Κάποιες από αυτές τις απειλές, μπορεί να αφορούν ή να προέρχονται από τις διάφορες εφαρμογές (applications) που εγκαθιστούμε
στις συσκευές μας. Γι’ αυτό εγκαθιστούμε εφαρμογές, μόνο μέσω
των επίσημων καταστημάτων εφαρμογών.
Καλό είναι να μελετούμε καλά την κάθε εφαρμογή πριν την εγκαταστήσουμε, ακόμα και μέσα από αυτά τα καταστήματα εφαρμογών.
Διαβάζουμε τα σχόλια/παρατηρήσεις άλλων χρηστών, για να αξιοποιήσουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις εμπειρίες, καλές ή κακές,
άλλων χρηστών. Βεβαιωνόμαστε με διάφορα μέσα για την αξιοπιστία
των κατασκευαστών, όπως για παράδειγμα με επίσκεψη στην επίσημη σελίδα τους. Τέλος, θα πρέπει να διαβάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή
τις άδειες πρόσβασης που ζητά η κάθε εφαρμογή, αφού είναι πιθανόν
να ζητά για παράδειγμα πρόσβαση στις φωτογραφίες μας, την οποία
εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε.
Πέραν των εφαρμογών, κίνδυνοι εγκυμονούν και μέσα από τη χρήση συνδέσμων (links), που μπορεί να λάβουμε μέσω email ή sms,
τα οποία μπορούν να μας παραπλανήσουν ώστε να εγκαταστήσουμε
εφαρμογές από τρίτες ή μη έμπιστες πηγές. Παρόμοιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και μέσα από ιστοσελίδες, για παράδειγμα ιστοσελίδες από τις
οποίες μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν ταινίες. Πολλές φορές μπορεί
να μας ζητήσουν να δώσουμε τον αριθμό του κινητού μας, με αποτέλεσμα την εκκίνηση υπηρεσιών οι οποίες χρεώνουν ανά SMS, με
αποτέλεσμα μέχρι να το αντιληφθούμε να έχουμε ένα φουσκωμένο
λογαριασμό τηλεφώνου.
Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να εγκαταστήσουμε στις συσκευές

μας, μια εφαρμογή ασφαλείας για φορητές συσκευές. Η εφαρμογή
αυτή θα εξετάσει όλες τις εφαρμογές μας, καθώς και κάθε επόμενη
εφαρμογή που θα εγκαταστήσουμε και θα μας προειδοποιεί σε περίπτωση εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού. Ακόμα και σε αυτή
την περίπτωση θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατό πιο καλά μελετημένοι για το ποια εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε, αφού μπορεί να
υπάρχουν εφαρμογές που σκοπό έχουν να παραπλανήσουν και να
φέρουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα που εμείς αναμένουμε
εγκαθιστώντας τις.
Τέλος, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να
δίνουμε τα προσωπικά μας δεδομένα σε αμφιβόλου προέλευσης,
ποιότητας κλπ εφαρμογές, αφού αυτό μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους. Για παράδειγμα δεν μπορεί να ανταποκρινόμαστε σε ηλεκτρονικά μηνύματα που μας καλούν να δώσουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό, ακόμα και εάν αυτό μπορεί να φαίνεται ότι στάλθηκε από
την τράπεζα μας. Η πρακτική αυτή δεν χρησιμοποιείται από καμία
τράπεζα, δηλαδή της συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, οπόταν το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι
να επικοινωνήσουμε με την τράπεζα μας. Παρόμοια θα πρέπει να
σκεφτούμε και σε περιπτώσεις που λαμβάνουμε μηνύματα τα οποία
μας ενημερώνουν για την εκπληκτικά μεγάλη τύχη που είχαμε να
επιλεγούμε για την παραλαβή ενός μεγάλου ποσού ή για την μεγάλη
τύχη να κληρονομήσουμε ένα άγνωστο συγγενή που απεβίωσε κλπ.
Στις περιπτώσεις αυτές τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί να ενεργοποιήσουν κακόβουλα λογισμικά ή απλά να μας πείσουν να δώσουμε
προσωπικά δεδομένα, όπως τα τραπεζικά δεδομένα, τα οποία τελικά
θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός από αυτούς που περιγράφουν. Ουσιαστικά τα μηνύματα που μας ενημερώνουν για την
ανέλπιστη τύχη που μας βρήκε συνήθως μας οδηγούν σε μπελάδες.
Πηγή: Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
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Συμβουλές
για αγοραπωλησίες
μέσω
διαδικτύου
Είναι η πιο συνηθισμένη μορφή απάτης
μέσω διαδικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές
παρουσιάζονται στο διαδίκτυο διάφοροι δήθεν πωλητές ή αγοραστές εμπορευμάτων.
Τα εμπορεύματα που ζητούνται πιο πολύ
στις περιπτώσεις αυτές, είναι τα αυτοκίνητα
και τα κινητά τηλέφωνα. Όταν οι απατεώνες
παραλάβουν το ποσό, δεν αποστέλλουν το
εμπόρευμα. Ο εντοπισμός τους είναι σχεδόν
αδύνατος διότι σε όλες τις περιπτώσεις τα
στοιχεία που δίδουν στο διαδίκτυο, αλλά και
στις τράπεζες και στα γραφεία μεταφορών
είναι ψευδή.

Τρόπος δράσης των απατεώνων:
• Τα εμπορεύματα παρουσιάζονται σε χαμηλότερες τιμές από τις συνηθισμένες για να
προσελκύσουν θύματα.
• Η επαφή μεταξύ του θύματος και του
απατεώνα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
• Μετά την πρώτη επαφή ακολουθούν άλλες που μπορεί να γίνουν και μέσω τηλεφώνων.
• Τις περισσότερες φορές οι εγκληματίες
παρουσιάζονται ως οι ιδιοκτήτες, χρησιμοποιώντας διαφορετικά ονόματα. Με αυτό τον
τρόπο παραπλανούν το θύμα τους και κάνουν δυσκολότερο τον εντοπισμό τους.
• Διαπιστώθηκε ότι οι εγκληματίες εκτός
από τη χρήση διαφορετικών κάθε φορά ονομάτων χρησιμοποιούν και διάφορους τίτλους
όπως directors of companies με σκοπό να
φαίνεται η όλη διαδικασία πιο επίσημη και
φυσικά για να παραπλανήσουν περισσότερο
το θύμα τους.
• Όσον αφορά στην πώληση αυτοκινήτων
οι εγκληματίες αποστέλλουν στα θύματα
τους με e-mail ψεύτικα έγγραφα του αυτοκι-

νήτου με τα οποία περιγράφουν τα διάφορα
χαρακτηριστικά του.
• Οι εγκληματίες για να πετύχουν τους
σκοπούς τους χρησιμοποιούν, επίσης, παραπλανητικές ιστοσελίδες ούτω καλούμενων
εταιρειών μεταφοράς οι οποίες εγγυώνται
την ασφαλή είσπραξη των χρημάτων για λογαριασμό των «πελατών» τους. Όταν, όμως,
η πληρωμή γίνει από το θύμα, οι ιστοσελίδες
αυτές αποσύρονται αμέσως από το internet
και οι εγκληματίες δεν μπορούν να εντοπιστούν εκτός αν προσπαθήσουν ξανά να
εξαπατήσουν το θύμα τους παραπληροφορώντας το ακόμα περισσότερο. Του αναφέρουν π.χ. ότι οι τελωνειακές αρχές πρέπει να
πληρωθούν ή οτιδήποτε άλλο σκεφτούν, εάν
αισθάνονται ότι το θύμα τους θα συνεχίσει να
πληρώνει.
• Πολλές φορές το θύμα καλείται να πληρώσει μέσω εταιρείας μεταφορών ή εμβάζοντας τα χρήματα σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση οι
εγκληματίες χρησιμοποιούν (ενοικιάζουν)
τραπεζικούς λογαριασμούς φοιτητών ή
ανέργων οι οποίοι αποκομίζουν για τη χρήση του λογαριασμού τους κάποιο χρηματικό
αντάλλαγμα.
Τα πρόσωπα αυτά τα οποία στην ουσία
ενεργούν ως κομιστές λαμβάνουν οδηγίες
από τους εγκληματίες να αποσύρουν αμέσως τα χρήματα που εμβάστηκαν στο λογαριασμό τους και να τα στείλουν / εμβάσουν
στη συνέχεια σ’ αυτούς (εγκληματίες) χρησιμοποιώντας πολλές φορές τις υπηρεσίες
εταιρειών μεταφοράς χρημάτων.

αποφύγετε να το κάνετε. Ο προμηθευτής
πρέπει να προσδιορίζει τα ακριβή του στοιχεία όπως είναι η διεύθυνση, το όνομα, τηλέφωνα κ.λ.π.
Οι όροι της συμφωνίας πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει
όλες τις τυχόν χρεώσεις. Πριν πληρώσετε
επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία του προμηθευτή είναι αληθινά ελέγχοντας την προϊστορία
του. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να τον
εντοπίσετε αργότερα σε περίπτωση που δεν
ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του.
Οι αξιόπιστες εμπορικές ιστοσελίδες
παρέχουν συναλλαγές μόνο μέσω μεθόδων «ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών»(secure electronic transactions). Γι’
αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν καταχωρείτε
πληροφορίες πληρωμής όπως οι αριθμοί
τραπεζικών καρτών, να ελέγχετε πάντα αν η
διεύθυνση της ιστοσελίδας που έχετε επισκεφτεί ξεκινά με «https» και όχι με «http». Το
«s» εδώ συμβολίζει την ασφάλεια /security.
Αναζητήστε τη μικρή κλειδαριά στο κάτω δεξιό μέρος της σελίδας. Αυτό υποδεικνύει ότι
η ιστοσελίδα είναι ασφαλής για συναλλαγή.
• Σε περίπτωση που θα πουλήσετε κάτι,
μην αποδεχτείτε πληρωμή με επιταγή.
• Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι πλαστή ή κλοπιμαία και να σας ζητηθεί αργότερα
να αποζημιώσετε.
• Για τη χρήση κάρτας για συναλλαγές στο
διαδίκτυο καλούνται οι χρήστες να χρησιμοποιούν τις ειδικές κάρτες τις οποίες προμηθεύουν οι τραπεζικοί οργανισμοί.
• Να έχετε υπόψη σας ότι όσα μέτρα ασφαλείας και αν λάβετε δεν σας παρέχουν 100%
ασφάλεια.

Συμβουλές:
• Για τις αγορές σας μέσω διαδικτύου πρέπει να γνωρίζετε ότι παίρνετε μεγάλο ρίσκο.
Αν δεν γνωρίζετε τον προμηθευτή σας,

Αναδημοσίευση από σελίδα
www.facebook.com/cypolice/
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Της Άννας Διονυσίου
Λειτουργού Τυποποίησης

Η ανάπτυξη
Ενεργειακής
απόδοσης
κτιρίων αποτελεί
Επένδυση Ζώης
Τα κτίρια καταναλώνουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας κατανάλωσης
ενέργειας και απο-τελούν επίσης σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με το Διε-θνή Οργανισμό Ενέργειας.
Η ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 50 % έως το 2050,
σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας άν δεν
ληφθούν άμε-σα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
στον τομέα των κτιρίων.
Στην εποχή που διανύουμε ο κατασκευαστικός τομέας είναι αντιμέτωπος με περισσότε-ρες προκλήσεις όσον αφορά τον περιορισμό της
χρήσης ενέργειας σε κτίρια, από οποια-δήποτε άλλη φορά. Η μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα αποτελεί σημαντικό μέτρο που απαιτείται για τη μείωση των
εκπομπών του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια την ενδυνάμωση της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού τα επόμενα χρόνια.
Πώς ο σωστός σχεδιασμός νέων κτιρίων ή
υφιστάμενων συντελούν στην επίτευξη των
κλιματικών μας στόχων; Το ερώτημα αυτό
έρχονται να απαντήσουν τα πρότυπα. Η
εφαρμογή προτύπων θα βοηθήσει στη μείωση κόστους ,τα κτίρια μας θα είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον και θα προσφέρουν ένα
πιο άνετο εσωτερικό περιβάλλον. Οι θερμομο-νωτικές ιδιότητες των κατασκευαστικών
υλικών που περιβάλλουν ένα κτίριο (τοίχοι,
ο-ροφές και υπόγεια) μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πρότυπα. Τα πρότυπα δύναται
να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξα-σφαλίζοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου καθώς επίσης και τη
χρήση ενεργεια-κά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων.
Tα πρότυπα είναι καίριας σημασίας καθώς παρέχουν ένα ολοκληρωμένο και κοινό πλαί-σιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής
απόδοσης των επιμέρους δομικών στοιχείων, καθώς και ολόκληρων κτιρίων. Με τη χρήση των προτύπων, είναι δυνατή η αξιολόγηση
εναλλακτικών μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
όλων των ειδών κτιρια-κών εγκαταστάσεων.
Μήπως γνωρίζετε το κόστος χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε
έτος στο νοικοκυριό σας; Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού έχει μια
κατά προσέγγιση ιδέα για το ποσό που δαπανεί για καύσιμα, συχνά
όμως δεν γνωρίζει πόση ενέργεια χρησιμοποιείται για παροχές πρώ-

της ανάγκης και συγκεκριμένα για θέρμανση, κλιματισμό, παραγωγή
ζεστού νερού και φωτισμό. Είναι καιρός να αναρωτηθείτε αν επιθυμείτε να μειωθούν οι λογα-ριασμοί σας, και να δράσετε άμεσα. Γιατί ένα ενεργειακά αποδοτικότερο περιβάλλον αυξάνει την ποιότητα
ζωής των ανθρώπων.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, όχι μόνο θα
συμβάλλει ουσιαστικά στην αναχαίτιση της αύξηση της θερμοκρασίας
του πλανήτη, αλλά θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία για ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη μπορεί να είναι κοινωνική ή και οικονομική και να περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη βελτίωση της
υγείας και της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινής
ωφελείας, την ικανότητα δια-χείρισης και τη
μείωση των δημόσιων προϋπολογισμών.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Τυποποίησης,
οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές Tυποποίησης CEN TC 88:Thermal insulating
materials and products και CEN TC 89 :
Thermal performance of buildings and
building components ασχολούνται με την
εκπόνηση προτύπων στον εν λόγω τομέα.
Συγκεκριμένα, η CEN TC 88 δραστηριοποιείται στην εκπόνηση προτύπων στον τομέα
των θερμομονωτικών υλικών και προϊόντων
για εφαρμογή σε κτίρια. Τα εν λόγω πρότυπα
καλύπτουν: την ορολογία και τους ορισμούς,
τις απαιτούμενες ιδιοτήτων των επιμέρους
υλικών σχετικά με την εφαρμογή τους , μεθόδους για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους , διαδικασίες δειγματοληψίας και ελέγχου
των υλικών ,κριτήρια συμ-μόρφωσης, προδιαγραφές και σήμανση
των υλικών. Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 89 δραστηριοποιείται στην εκπόνηση προτύπων στον
το-μέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη μεταφορά ενέργειας μέσω δομικών στοι-χείων των κτιρίων και τη θερμομόνωση του
εγκατεστημένου εξοπλισμού σε κτίρια.
Έτσι λοιπόν ,η ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων αποτελεί
επένδυση τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο.
Εάν επιθυμείτε μπορείτε να προμηθευτείτε ή να μελετήσετε τα πρότυπα στο Κέντρο Πλη-ροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.
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ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
Ο ΚΣΚ δημοσιεύει αυτούσια επιστολή/καταγγελία που έλαβε από
ομάδα ορθοδοντικών, στην οποία περιέχονται και τα στοιχεία που
θα πρέπει να παρατηρήσει ο καταναλωτής/ασθενής κατά την επίσκεψη του σε κάποιο ορθοδοντικό.
Σημειώνεται ότι για το θέμα ενημερώθηκε και ο Παγκύπριος
Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έχει προχωρήσει σε συστάσεις
και μέτρα για το θέμα.
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι εδώ και λίγα χρόνια
παρατηρείται το παράνομο φαινόμενο Ορθοδοντικοί (ειδικότητα της
Οδοντιατρικής) να εργοδοτούν, παράνομα , άτομα τα οποία δεν είναι
Οδοντίατροι ή Ορθοδοντικοί αλλά άτομα ασχέτου επαγγέλματος.
Συγκεκριμένα τα άτομα αυτά τελούν Ορθοδοντικές εργασίες σε στόματα ασθενών υπό την κάλυψη Ορθοδοντικού ο οποίος δίνει οδηγίες στον κάθε βοηθό στο τι να πράξει στο στόμα του ανυποψίαστου
ασθενούς ή άλλες φορές αφήνει τον βοηθό να αποφασίσει μόνος του
όπως:
1) Λήψη αποτυπωμάτων (μέτρων),
2) Tοποθέτηση αγκίστρων (σιδεράκια),
3) Αλλαγή Ορθοδοντικών συρμάτων,
4) Αλλαγή ελαστικών περιδέσεων (λαστιχάκια),
5) Tοποθέτηση ή επιδιόρθωση σταθεροποιήσεων,
6) Καθαρισμός δοντιών με περιστροφικά εργαλεία (τροχός).
Ο ασθενής, βασιζόμενος στην εμπιστοσύνη που έχει προς τον Ορθοδοντικό, θεωρεί ,τις πλείστες φορές, ότι αυτό είναι νόμιμο ή ότι τα
άτομα αυτά είναι Ορθοδοντικοί έστω αδειοδοτημένα άτομα από το
Οδοντιατρικό Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει γνωστό στο κοινό ότι κανένας εκτός του Ορθοδοντικού ή του Οδοντίατρου, δεν δικαιούται και
δεν εξουσιοδοτείται από το Νόμο να εργάζεται στο στόμα του ασθενούς πραγματοποιώντας οποιαδήποτε Ορθοδοντική εργασία.
Η πράξη αυτή είναι παράνομη και αντίθετη με το νόμο περί Οδο-

ντιάτρων όπου αναφέρεται ότι :
«Απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να συγκαλύπτει δια του ονόματός του ή να προστατεύει καθ οιονδήποτε τρόπον πρόσωπον ή πρόσωπα ασκούντα παρανόμως την Οδοντιατρικήν. Επίσης απαγορεύεται εις τον Οδοντίατρον να επιτρέπει εις βοηθούς του να εργάζονται
επί ασθενών».

Προτρέπεται τα κοινό να είναι προσεκτικό. Συγκεκριμένα:
1) Ο Ορθοδοντικός είναι υποχρεωμένος να έχει αναρτημένα σε περίοπτη θέση τα πτυχία της Οδοντιατρικής , Ορθοδοντικής.
2) Ο Ορθοδοντικός είναι υποχρεωμένος να έχει αναρτημένη σε περίοπτη θέση την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του.
3) Κανένας εκτός του Ορθοδοντικού ή Οδοντίατρου δεν δικαιούται
να εργαστεί σε στόμα ασθενούς ακόμη και αν έχει πτυχίο βοηθού σε
άλλη χώρα.
4) Άτομα τα οποία εμφανώς εργάζονται σε στόματα ασθενών και
βρίσκονται στο Ορθοδοντικό αυτό ιατρείο πρέπει και αυτά να έχουν
αναρτημένα σε περίοπτη θέση την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος τους .
5) Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ρωτά ποιο είναι το άτομο που θα
ξεκινήσει Ορθοδοντική εργασία στο στόμα του και ποια ιδιότητα έχει
(Ορθοδοντικός-Οδοντίατρος).
6) Ο ασθενής θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να είναι σίγουρος
ότι το άτομο το οποίο εργάζεται στο στόμα του είναι Ορθοδοντικός
και όχι βοηθός.
7) Σε περίπτωση που ο ασθενής διαπιστώσει παρανομία θα πρέπει
να ενημερώνει τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο ή τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Καταναλωτών.
ΟΜΑΔΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ
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του Μάριου Μαυρόγιαννου
Λειτουργού Τυποποίησης CYS

Νέα Ευρωπαϊκή
προδιαγραφή
για ασφαλέστερο
νερό
Η ποιότητα του νερού αποτελεί έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες προστασίας της δημόσιας υγείας. Στις ανεπτυγμένες χώρες
παρόλο που υπάρχει σημαντικό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο,
εντούτοις το μέγεθος του αστικού ρυπαντικού φορτίου επιδρά αναπόφευκτα αρνητικά στα υδατικά διαθέσιμα. Τα αστικά απόβλητα περιέχουν μεγάλο φορτίο παθογόνων ιών που ούτε οι πιο εξελιγμένες
μέθοδοι επεξεργασίας δεν μπορούν να απομακρύνουν πλήρως.
Είναι πλέον πολύ σύνηθες η ανίχνευση εντεροϊών σε περιβαλλοντικά δείγματα νερού, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις
όπως πολιομυελίτιδα, ηπατίτιδα, γαστρεντερίτιδα και άλλους τύπους
αβλαβών λοιμώξεων. Τα νερά μπορούν να μολυνθούν από μολυσματικά σωματίδια (π.χ. περιττώματα και ούρα που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ζωικής και ανθρώπινης προέλευσης) μέσω
της απελευθέρωσης επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων,
με αποτέλεσμα τον κίνδυνο μόλυνσης των ανθρώπων μέσω της επαφής ή κατανάλωσης τους.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που είναι γενικά
παραδεκτό ότι οι ασθένειες που προέρχονται από
ιούς που υπάρχουν στο νερό θεωρούνται υψηλού
κινδύνου για τη δημόσια υγεία, δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των ιών στο νερό.
Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, τόσο οικονομικούς όσο και τεχνικούς. Οι υφιστάμενοι έλεγχοι
για την ανίχνευση ιών στο νερό, βασιζόμενοι στη
μοριακή βιολογία, έχουν υψηλό κόστος, απαιτούν
μεγάλο χρόνο και φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα
να είναι διαθέσιμοι μόνο σε περιορισμένο αριθμό
εργαστηρίων σε μερικές μόνο χώρες, παρόλο που
όπως προαναφέρθηκε, η προστασία των δικτύων
νερού απέναντι σε παθογόνους ιούς είναι κρίσιμης
σημασίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, αναγνω-

ρίζοντας το κενό αυτό, έκανε τη δική προσπάθεια, δημιουργώντας
μια νέα προδιαγραφή για την παρακολούθηση παθογόνων ιών στο
νερό. Πιο συγκεκριμένα αναπτύχθηκε ένα CWA (CEN Workshop
Agreement) όπως ονομάζεται, το οποίο προδιαγράφει ένα τυποποιημένο σύστημα ανίχνευσης, για την άμεση, απλή και οικονομικά βιώσιμη παρακολούθηση των επιπέδων διαφόρων τύπων επικίνδυνων
ιών.
Το CWA 17102:2017 «Water analysis - Virus sensor system Monitoring rotavirus, norovirus and hepatitis A virus in various types
of water intended for human use», προδιαγράφει ένα οικονομικά
βιώσιμο σύστημα επιτόπιας παρακολούθησης ροταϊών, νοροϊών και
ιών ηπατίτιδας Α, σε διάφορους τύπους νερού προς ανθρώπινη χρήση (μέσω κατανάλωσης, ψυχαγωγίας ή παραγωγής τροφίμων), όπως
συστήματα αστικής υδροδότησης, επιφανειακά νερά, πόσιμο νερό,
υπόγειους υδροφορείς κλπ.
Το έγγραφο αυτό δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου
2017 και αποτελεί το πρώτο ορόσημο προς την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού προτύπου. Το CWA έχει σύμφωνα
με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN) διάρκεια ζωής 3 χρόνια, και μπορεί να
επεκταθεί μέχρι σύνολο 6 χρόνια.
Η προδιαγραφή διατίθεται μετά τη δημοσίευση του
από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πελατών (ΚΕΠΕ) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).
Πηγή: CEN

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
[Γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου]
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Από το γραφείο του
Χρηματοοικονομικού Επίτροπου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Παύλος Θ- Ιωάννου, Xρηματοοικονομικός Επίτροπος (31 Μαρτίου. 2017)
1. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα εκδίδεται σε συνέχεια
δυο πρόσφατων σημειωμάτων1 μου σχετικά με συναφή θέματα,
προκειμένου να ενημερώσω δανειολήπτες - καταναλωτές για
τη χρησιμοποίηση σε δανειακές συμβάσεις, παραχωρηθείσες σε
δανειολήπτες, στις οποίες υπάρχει παράνομη και καταχρηστική
διατύπωση του Βασικού Επιτοκίου στη βάση ανύπαρκτου
επιτοκιακού δείκτη. Αυτό καθιστά την εν λόγω διατύπωση άκρως
παραπλανητική για τον ίδιο το δανειολήπτη, ανεξάρτητα από το αίτιο
του «λάθους» στη σύνταξη της σύμβασης.
2. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης
παραπόνων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου, όπως καθορίζονται
από το Νόμο2, τέθηκε ενώπιον μου δανειακή σύμβαση μεταξύ πολίτη
της Δημοκρατίας και Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος, η οποία
καταρτίστηκε το Δεκέμβριο του 2010, στην οποία το Βασικό Επιτόκιο
καθορίστηκε όπως πιο κάτω:
«Ως Βασικό Επιτόκιο της Συνεργατικής ορίζεται το εκάστοτε
ελάχιστο επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Μαραθάσας Λτδ που σήμερα είναι
4,5% ετησίως.»
Το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης
3. Προκειμένου να κατανοηθεί ο λόγος για τον οποίο ΔΕΝ δικαιούται
το πιο πάνω Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα να χρησιμοποιεί την υπό
εξέταση διατύπωση και γιατί, στην πραγματικότητα, ΔΕΝ υφίσταται ο
δείκτης επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκε στην ίδια διατύπωση, είναι
χρήσιμο να επεξηγηθεί συνοπτικά η έννοια του «ελάχιστου επιτοκίου
προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης».
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το επιτόκιο
αυτό καθορίζεται από την ίδια και καθορίζει «το κόστος με το
οποίο οι Τράπεζες μπορούν να δανείζονται κεφάλαια από την
Κεντρική Τράπεζα για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας»
(Βλέπε Παράρτημα 1). Κατά συνέπεια:
• Μόνο η ΕΚΤ έχει δικαίωμα να καθορίζει τέτοιο επιτόκιο,
εντός της Ευρωζώνης
• Το συγκεκριμένο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ΔΕΝ διαθέτει δικαίωμα καθορισμού επιτοκίου της πιο πάνω μορφής
και κατά συνέπεια δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τεχνικό αυτό όρο, με τη συντακτική δομή της διατύπωσης όπως
εμφανίστηκε στην υπό εξέταση δανειακή σύμβαση. ΔΕΝ υπάρχει «ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Μαραθάσας
Λτδ».
Εγκαθίδρυση συνθηκών πλήρους αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας
4.Η κατά τα ανωτέρω παράνομη και καταχρηστική χρήση
ανύπαρκτου επιτοκίου ως Βασικού Επιτοκίου στην υπό εξέταση
δανειακή σύμβαση, εκτός των άλλων νομικών προβλημάτων που
συνεπάγεται (ενδεχομένως και για την ίδια την ισχύ της σύμβασης),
εγκαθιδρύει συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας για το Βασικό Επιτόκιο
και τον τρόπο καθορισμού του (πώς και ποιος καθορίζει ανύπαρκτο

εννοιολογικά επιτόκιο;). Κατά συνέπεια, η πλήρης αυτή συνθήκη
αδιαφάνειας (αλλά και η άγνοια του απλού πολίτη για τα συναφή
τεχνικά θέματα) δίδει την ευχέρεια στο Συνεργατικό Πιστωτικό
Ίδρυμα για κάθε είδους αυθαιρεσία, σε βάρος προφανώς του
δανειολήπτη. Ανεξάρτητα και πάλι από το αίτιο του προφανέστατου
αυτού «λάθους», στη σύνταξη της σύμβασης.
Εισήγηση προς καταναλωτές
5. Ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων, καλούμε τους δανειολήπτες
- καταναλωτές, για άλλη μια φορά, να προασπιστούν τα συμφέροντα
τους προβαίνοντας άμεσα στις εξής ενέργειες:
i. Να ελέγξουν κατά πόσο οι συμβάσεις τους περιλαμβάνουν το
όρο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, πιο πάνω.
ii. Αν περιλαμβάνεται ο πιο πάνω όρος, να απαιτήσουν από
το συγκεκριμένο Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα αναλυτική
κατάσταση των επιτοκίων τα οποία χρησιμοποιούνται στον
υπολογισμό του τόκου με τον οποίο επιβαρύνεται ο δανειακός
τους λογαριασμός.
iii. Επειδή το μόνο γνωστό (και υπαρκτό) στην Ευρωζώνη
«ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης» είναι αυτό που καθορίζεται από την
ΕΚΤ, ο μόνος τρόπος θεραπείας του εντοπισθέντος λάθους
είναι να δεχτούμε ότι η υπό εξέταση σύμβαση υπονοούσε
αυτό το επιτόκιο. Κατά συνέπεια αν κατά το (ii) πιο πάνω
διαπιστωθεί οποιαδήποτε χρήση επιτοκίου άλλου από το
«ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ», οι δανειολήπτες οφείλουν να
απαιτήσουν επαναϋπολογισμό των τόκων που χρεώθηκαν, στη
βάση του σχετικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση
είναι παράνομη και επιβαρυντική για τους δανειολήπτες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Τι είναι το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων;
10 Μαρτίου 2016
Το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι ένα από τα
τρία επιτόκια τα οποία καθορίζονται από την ΕΚΤ κάθε έξι εβδομάδες
στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής της. Με αυτό
το επιτόκιο καθορίζονται οι τόκοι που λαμβάνουν οι τράπεζες για
τις καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας που τηρούν στην κεντρική
τράπεζα. Από τον Ιούνιο του 2014 το επιτόκιο αυτό είναι αρνητικό.
Υπάρχουν δύο ακόμη βασικά επιτόκια: το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης
οριακής χρηματοδότησης. Με το επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης καθορίζεται το κόστος με το οποίο οι τράπεζες
μπορούν να δανείζονται κεφάλαια από την κεντρική τράπεζα για
χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας. Εάν οι τράπεζες χρειάζεται να
αντλήσουν κεφάλαια για χρονικό διάστημα μίας ημέρας, μπορούν
να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης με
υψηλότερο επιτόκιο.

‘α)«ΔΑΝΕ1ΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ, Παύλος Θ. Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος (8 Φεβρουαρίου 2017)», β) «ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ EURIBOR ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, Παύλος Θ. Ιωάννου, Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
(17 Μαρτίου 2017)».
20 Περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής
Φύσεως Νόμος του 2010 (84(Ι)/2010), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταναλωτές και
Ανοικτό Διαδίκτυο
Σε συνέχεια της έκδοσης του Κανονισμού 2015/2120 για το ανοικτό
διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των Κατευθυντήριων
γραμμών εφαρμογής του από το Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών,
ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων προχώρησε την 3η Μαρτίου 2017 σε έκδοση του Περί
της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διατάγματος του 2017 (ΚΔΠ
72/2017).

ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο που λαμβάνουν είναι αυτή που
περιγράφεται στη σύμβαση που υπέγραψαν με τον παροχέα τους. Το
εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για σκοπούς μέτρησης και
αξιολόγησης της ποιότητας της υπηρεσίας διαδικτύου είναι το
Σύστημα Εκτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων, το
οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, στο σύνδεσμο
http://2b2t.ocecpr.org.cy/.

Ο Κανονισμός και το Διάταγμα έχουν ως κύριο
στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφορικά
με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο,
και συγκεκριμένα την χωρίς περιορισμούς και
διακρίσεις πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου,
όπως και την εφαρμογή απλών διαδικασιών
υποβολής και επίλυσης παραπόνων από τους
παροχείς. Ως εκ τούτου, οι παροχείς υπηρεσιών
διαδικτύου προχωρούν σε σχετικές αλλαγές
στις συμβάσεις των καταναλωτών, οι οποίες
περιλαμβάνουν:
• Περιγραφή της ελάχιστης, της συνήθους, της μέγιστης και της διαφημιζόμενης ταχύτητας σε σταθερά δίκτυα και καθορισμό χρονικών περιόδων εντός της ημέρας στις οποίες θα επιτυγχάνεται κάθε ταχύτητα.
• Περιγραφή της εκτιμώμενης μέγιστης και διαφημιζόμενης
ταχύτητας σε κινητά δίκτυα, και των παραγόντων που περιορίζουν ή μειώνουν την ταχύτητα.
• Περιγραφή των μέσων αποκατάστασης ή/και θεραπειών
που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής σε περίπτωση που
οι υπηρεσίες που λαμβάνει δεν είναι αυτές που περιγράφονται
στη σύμβαση.
Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν κατά πόσο η

Οι παροχείς υποχρεούνται να διαθέτουν
πληροφορίες και ενημέρωση αναφορικά με
τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο που
προσφέρουν και στο σχετικό εργαλείο που
χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης
δημόσια διαθεσίμων υπηρεσιών, το οποίο
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, στο
σύνδεσμο http://tel2me.ocecpr.org.cy/.
Για ενημέρωση σε σχέση με τις αλλαγές που
προβλέπονται στα συμβόλαιά τους, οι καταναλωτές
προτρέπονται να συμβουλεύονται τον παροχέα με
τον οποίο συμβάλλονται.
Στην περίπτωση που καταναλωτής έχει παράπονο αναφορικά με
την υπηρεσία πρόσβασης που λαμβάνει, αυτό θα εγείρεται προς τον
παροχέα με τον οποίο είναι συμβεβλημένος. Εάν, κατόπιν εξάντλησης
της διαδικασίας χειρισμού παραπόνου ενώπιον του παροχέα, ο
καταναλωτής επιθυμεί κλιμάκωση της υπόθεσης, μπορεί να υποβάλει
το παράπονο του στον Επίτροπο (ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο http://
www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ec_doc_entipoparaponouhlektronikwnepikioinwniwn_gr_24-08-2015_kv_final.pdf,
http://www.ocecpr.org.cy/sites/default/files/ec_doc_consumer_complaint_form_en_24-08-2015_kv_final.pdf), επισυνάπτοντας
το αποτέλεσμα της διαχείρισης του παραπόνου από τον παροχέα.
Πηγή: www.ocecpr.org.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.

29

30

