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Δελτίο Τύπου Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για τη συνάντηση
που είχε στις 27 Φεβρουαρίου με τον Υπουργό Γεωργίας

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 στο γραφείο του
Υπουργού Γεωργίας, φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργού κου Νίκου
Κουγιάλη και αντιπροσωπείας του ΚΣΚ, με επικεφαλής την Πρόεδρο του κα Φρύνη Μιχαήλ,
είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις θέσεις του συνδέσμου σε διάφορα θέματα που
απασχολούν τους καταναλωτές.
Στη συνάντηση τονίστηκαν κυρίως θέματα τροφίμων όπως κρέατα και ψάρια. Πιο συγκεκριμένα
συζητήθηκε αρχικά το θέμα της εισαγωγής και κυκλοφορίας νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων,
κυρίως χοιρινού. Για το θέμα αυτό ο υπουργός διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του ΚΣΚ
σχετικά με τους ελέγχους που γίνονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
Δόθηκαν επίσης διαβεβαιώσεις, ότι οι έλεγχοι που γίνονται είναι περισσότεροι από όσους
απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και ότι το κρέας που εισάγεται στην Κύπρο είναι
απόλυτα ασφαλές για κατανάλωση. Τα ίδια ισχύουν και για τα εγχώρια προϊόντα αλλά και για τα
εισαγόμενα ψάρια.
Για το θέμα των ζωοτροφών δόθηκαν και πάλι διαβεβαιώσεις ότι οι έλεγχοι είναι αυστηροί,
ιδιαίτερα μετά τα κρούσματα ύπαρξης αφλατοξινών. Επίσης, οι εκπρόσωποι του ΚΣΚ έλαβαν
διαβεβαιώσεις σχετικά με το θέμα της τιμής των ζωοτροφών, για το ο οποίο ο Υπουργός
ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες για μειώσεις στις τιμές από την επιτροπή σιτηρών, οι οποίες
αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.
Πέραν αυτών συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή και
την εμπορία διαφόρων προϊόντων μέσω των οδοφραγμάτων αλλά και της λειτουργίας των
Λαϊκών αγορών, ιδιαίτερα μετά τη ψήφιση σχετικού νόμου. Επίσης, συζητήθηκε η πρόταση του
ΚΣΚ για καταρτισμό και εφαρμογή Ενιαίας Στρατηγικής Προστασίας των Καταναλωτών, στα
πλαίσια της οποίας σημαντικό ρόλο έχει να επιτελέσει το ΥΓΦΠΠ.
Η Πρόεδρος του ΚΣΚ δήλωσε σχετικά: « Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση στην οποία
λάβαμε διαβεβαιώσεις για διάφορα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων
κυρίως και της υγείας του καταναλωτή. Αναμένουμε ότι η επιτήρηση της αγοράς θα
συνεχιστεί με την ίδια συχνότητα με γνώμονα το καλό τόσο του καταναλωτή αλλά και της
εγχώριας αγοράς. Σίγουρα θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα θέματα που
συζητήθηκαν και θα κρατάμε ενήμερους τους καταναλωτές. Με τις μειώσεις που
αναμένονται στις ζωοτροφές, αναμένουμε ότι θα υπάρξουν και ανάλογες μειώσεις στις
τιμές των προϊόντων αλλά και του φρέσκου γάλακτος.»

