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Δελτίο Τύπου ΚΣΚ

Συνάντηση με τον Υπουργό ΕΕΒΤ, κ. Γ. Λακκοτρύπη για το θέμα των καυσίμων

Αντιπροσωπεία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
Υπουργό ΕΕΒΤ για το θέμα των πετρελαιοειδών.

είχε σήμερα συνάντηση με τον

Η πρόεδρος του ΚΣΚ, εξήγησε στον κύριο Υπουργό τις απόψεις του ΚΣΚ ότι δηλαδή δεν
είμαστε ικανοποιημένοι με την παρακολούθηση των τιμών των καυσίμων που γίνεται από το
Υπουργείο και τούτο υποστηρίζεται και από τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή και μετέφερε τα
ερωτηματικά των καταναλωτών αναφορικά με τις πολύ καθυστερημένες μειώσεις και τις
ταχύτατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
Έγινε συζήτηση σχετικά με τα θέματα αυτά και ο Υπουργός ανέφερε ότι μελετούνται αλλαγές
στο θέμα της παρακολούθησης των τιμών. Δήλωσε επίσης ότι μελετάται και το θέμα της άμεσης
ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των πρατηρίων με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το
θέμα της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.
Το ΥΕΕΒΤ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στα πλαίσια της νομοθεσίας και θα γίνουν
προσπάθειες για βελτίωση των παρατηρητηρίων τιμών σε μια προσπάθεια για καλύτερη
ενημέρωση του καταναλωτή για να μπορέσει και ο ίδιος να αξιοποιήσει τις όποιες διαφορές
υπάρχουν στις τιμές των καυσίμων. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι θα πραγματοποιούνται τακτικές
συναντήσεις, στις οποίες ο ΚΣΚ θα μπορεί να καταθέτει απόψεις για το θέμα των καυσίμων.
Η πρόεδρος του ΚΣΚ δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Ήταν μια καλή συνάντηση στην οποία
ανταλλάξαμε απόψεις για το θέμα και ενημερώσαμε τον Υπουργό για τις ανησυχίες των
καταναλωτών για το θέμα των καυσίμων. Διαπιστώσαμε ότι και ο Υπουργός προβληματίζεται
σοβαρά σχετικά με το θέμα αυτό. Βεβαίως το θέμα δεν έχει λήξει για τον ΚΣΚ αφού το θέμα των
μειώσεων των τιμών, οι οποίες έρχονται στους καταναλωτές πάντοτε καθυστερημένα,
παραμένει. Η θέση μας είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να επιδεικνύουν την αναγκαία
ευαισθησία προς τον καταναλωτή και να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε οι τιμές για τον
καταναλωτή να είναι οι πιο συμφέρουσες. Θα πολεμήσουμε οποιαδήποτε εκμετάλλευση των
συνθηκών της αγοράς από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. Οι όποιες μειώσεις θα πρέπει να
φτάνουν έγκαιρα στον καταναλωτή. Ο ΚΣΚ έχει προγραμματίσει και άλλες συναντήσεις με
αρμόδιους φορείς, όπως η ΕΠΑ για περαιτέρω συζήτηση του θέματος, σε μια προσπάθεια να
βρεθούν λύσεις υπέρ του καταναλωτή».
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