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Η επιτυχία που απαιτεί άμεσες ενέργειες!
O Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου χαιρετίζει την δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με
την αίτηση εγγραφής του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Χαλλούμι ως προϊόν Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).
Η δημοσίευση της αίτησης ανοίγει νέους ορίζοντες στον κλάδο και αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για
την οριστική κατοχύρωση του Χαλλουμιού. Ευελπιστούμε ότι καμία εξέλιξη δεν θα αποτρέψει τελικά την
εγγραφή του προϊόντος ως Π.Ο.Π. αφού πλέον η αίτηση θα υπόκειται σε ενστάσεις σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Το Χαλλούμι ως το πρώτο εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην
παγκόσμια αγορά αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Η διεθνής
αναγνώριση του ως κυπριακό προϊόν, αυξάνει την υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων μερών ώστε
να στηρίξουμε την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του.
Το Κράτος και τα αρμόδια υπουργεία πρέπει πλέον να στρέψουν την προσοχή τους στην έμπρακτη
στήριξη στης αιγοπροβατοτροφίας. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την εξαγγελία ουσιαστικών μέτρων
για στήριξη και προώθηση του κλάδου της Αιγοπροβατοτροφίας, καθότι για να διατηρηθούν οι
παραγόμενες ποσότητες Χαλλουμιού και για να ικανοποιείται η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση του
προϊόντος, θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος. Σύμφωνα με
πρόσφατα στατιστικά στοιχεία πρέπει τουλάχιστον να τριπλασιαστεί η παραγόμενη ποσότητα
αιγοπρόβειου γάλακτος και συνάμα να βελτιωθεί η εποχιακή διαθεσιμότητα του.
Απαιτούνται δελεαστικά μέτρα που να παροτρύνουν τους υφιστάμενους παραγωγούς για αύξηση της
παραγωγής τους, καθώς επίσης και ισχυρά κίνητρα για την προσθήκη νέων κτηνοτρόφων στο
επάγγελμα.
Εάν αποτύχουμε στην αύξηση του αιγοπρόβειου γάλακτος και στην τήρηση των αναλογιών γάλακτος
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, τότε δυστυχώς η εγγραφή του Χαλλουμιού ως Π.Ο.Π. που θεωρείται
σήμερα επιτυχία, θα καταστεί καταστροφικό γεγονός για τον τόπο μας. Η παραγωγική δυνατότητα των
επιχειρήσεων και οι εξαγωγικές δραστηριότητες θα μειωθούν με όλα τα συνεπακόλουθα στον κλάδο και
στην οικονομία γενικότερα.
Παράλληλα είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μας Τουρκοκύπριους με κοινό
στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του Χαλλουμιού, εργαζόμενοι πάντοτε στα πλαίσια ενός υγιούς
ανταγωνισμού επί ίσης όροις.
Ευελπιστούμε ότι στα 10 χρόνια προσαρμογής που έχουμε εξασφαλίσουμε, θα καταβληθούν όλες οι
δυνατές προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές ώστε το προϊόν που κληρονομήσαμε από τους
προγόνους μας, να επιφέρει οικονομική ανάσα στο τόπο μας δεδομένου και του γεγονότος ότι αυτή την
στιγμή τουλάχιστον έξι χιλιάδες οικογένειες της ελεύθερης περιοχής της Κύπρου στηρίζονται από την
παραγωγή του προϊόντος.
30/07/2015

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Οδός Δεληγιώργη 3, 1066 Λευκωσία, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ. 22889800, Φαξ: 22665685

