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Δελτίο Τύπου ΚΣΚ

Συνάντηση με Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

Αντιπροσωπεία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είχε την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
συνάντηση με την Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΠΑ για να ενημερωθεί για τις αποφάσεις της και
τις έρευνες που ανακοίνωσε πρόσφατα.
Η αντιπροσωπεία του ΚΣΚ υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος θα επιμείνει στην εφαρμογή της
απόφασης της ΕΠΑ σχετικά με το γάλα και αναμένει ότι οι τιμές του προϊόντος, οι οποίες είναι οι
υψηλότερες στην Ευρώπη, θα μειωθούν προς όφελος των καταναλωτών, δεδομένου μάλιστα
ότι τώρα έχει μειωθεί και το κόστος τόσο του ηλεκτρισμού όσο και των μεταφορικών, τα οποία
φαίνεται ότι, σύμφωνα με ισχυρισμούς των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής του
γάλακτος, επηρεάζουν την τιμή.
Όσον αφορά τα πετρελαιοειδή ο Σύνδεσμος θα αναμένει την ολοκλήρωση της τομεακής έρευνας
που ανακοίνωσε η ΕΠΑ, ώστε να εντοπιστούν τα κενά και οι αδυναμίες στον τομέα αυτό και να
μπορέσει να λειτουργήσει και στον νευραλγικό αυτό τομέα ο ανταγωνισμός προς όφελος του
καταναλωτή.
Τέλος, η αντιπροσωπεία του ΚΣΚ μετέφερε στην Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΠΑ το μήνυμα ότι η
κοινωνία αναμένει αποτελεσματικότερο ρόλο εκ μέρους της Επιτροπής προκειμένου να
επιτευχθεί ενίσχυση του ανταγωνισμού και καλύτερη λειτουργία της αγοράς στα καθημερινά
προβλήματα που απασχολούν τους καταναλωτές. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που τα
φαινόμενα υποδεικνύουν νόθευση του ανταγωνισμού και χειραγώγηση της αγοράς και των
τιμών, πάντα εις βάρος των καταναλωτών, γι’ αυτό η παρέμβαση της ΕΠΑ στη διερεύνηση όλων
των προβλημάτων είναι επιτακτική και θα πρέπει να της δοθούν όλα τα αναγκαία μέσα.
Η Πρόεδρος του ΚΣΚ δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση στην
οποία μεταφέραμε τα μηνύματα και τις ανησυχίες των καταναλωτών, για τον τρόπο που
λειτουργεί σε ορισμένους τομείς ο ανταγωνισμός στην Κύπρο, ενώ παράλληλα ενημερωθήκαμε
από την Πρόεδρο και τα Μέλη της ΕΠΑ για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και ενέργειες που
αναμένεται να γίνουν, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Επιτροπή στην
προσπάθεια της για υλοποίηση του έργου της. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ΚΣΚ στηρίζει την
ΕΠΑ και αναμένει ότι το ίδιο θα πράξει και η πολιτεία, ενισχύοντας την με προσωπικό, για να
μπορέσει να διαδραματίσει τον πολύ σημαντικό ρόλο που της έχει ανατεθεί, να επιτηρεί δηλαδή
τον Ανταγωνισμό, προς όφελος των καταναλωτών».
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