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Ανακωχή στη διαμάχη Κουγιάλη-Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Απίστευτο περιστατικό 

στη Μουτταγιάκα! 
Στη λήψη έκτακτων μέτρων έως τα τέλη Αυγούστου, συμφώνησαν κυβέρνηση και κρατικοί κτη-
νίατροι, για την ομαλή λειτουργία των σφαγείων και την επάρκεια κρέατος στην αγορά. Διάλο-
γος από Σεπτέμβριο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο παραχώρησης υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα.

Α
νακωχή στη διαμάχη που ξέσπασε 
μεταξύ Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Νίκου Κουγιάλη και λει-
τουργών του Τμήματος Κτηνιατρι-

κών Υπηρεσιών αναφορικά με το ωράριο 
λειτουργίας των σφαγείων, συμφώνησαν 
τη Δευτέρα κυβέρνηση και εκπρόσωποι 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και επαγ-
γελματικών κλάδων, στην αλυσίδα παρα-
γωγής και εμπορίας κρεάτων. 
Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, αποφασίστηκε 
η λήψη έκτακτων μέτρων, με σκοπό την 
επάρκεια κρέατος κατά την περίοδο του Δε-
καπενταύγουστου και ολόκληρο τον μήνα 
των θερινών διακοπών. Συγκεκριμένα, οι 
κρατικοί κτηνίατροι θα εργαστούν τις Δευ-
τέρες έως τις εννέα το βράδυ, τα Σαββατο-

κύριακα πριν από τον Δεκαπεντάυγουστο 
έως τις τέσσερις το απόγευμα, ενώ εάν πα-
ραστεί αιτιολογημένη ανάγκη και πιο αργά 
και τις καθημερινές έως τις τέσσερις το 
απόγευμα, ενώ εάν παραστεί αιτιολογημέ-
νη ανάγκη και πιο αργά.  «Αυτές τις μέρες 
και μέχρι το τέλος του Αυγούστου, τα σφα-
γεία θα λειτουργήσουν κανονικά, το κτη-
νιατρείο θα ανταποκριθεί και μάλιστα με 
αυξημένες ώρες απασχόλησης των κτηνια-
τρικών λειτουργών για τους ελέγχους. Αυ-
τές οι ειδικές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι 
το τέλος Αυγούστου», ανέφερε ο κ. Κουγιά-
λης.  O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
δηλώνει επίσης αποφασισμένος να επιλύ-
σει οριστικά τα σοβαρά προβλήματα που 
ταλανίζουν το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρε-
σιών και τον κλάδο των κτηνιατρικών λει-

τουργών. Εξαγγέλλει μάλιστα, την έναρξη 
κοινωνικού διαλόγου από το Σεπτέμβριο 
και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο παραχώ-
ρησης υπηρεσιών, στον ιδιωτικό τομέα. «Ο 
στόχος είναι να ρυθμιστεί καλύτερα η λει-
τουργία όλου αυτού του συστήματος και να 
διαπιστωθεί, εάν το κτηνιατρείο μπορεί να 
καλύπτει τις ανάγκες όλου αυτού του τομέα, 
διαφορετικά εάν διαπιστωθεί ότι δεν μπο-
ρούμε να ανταποκριθούμε, κάποιες υπη-
ρεσίες να δοθούν σε ιδιώτες κτηνιάτρους, 
ευελπιστώντας ότι θα εξυπηρετήσουν κα-
λύτερα τα σφαγεία.» Ο κύριος Κουγιάλης, 
επισήμανε ότι αναμένει σύντομα τα απο-
τελέσματα μελέτης που θα καταδείξουν τα 
προβλήματα και τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
που θα απαιτηθούν, για αγορά υπηρεσιών 
από ιδιώτες κτηνίατρους.

Ένας 29χρονος και μία 
24χρονη, σώθηκαν χάρη 
στην επέμβαση μελών της 
Αστυνομίας, οι οποίοι 
αναγκάστηκαν να σπά-
σουν τα τζάμια του οχή-
ματός τους για να τους 
απεγκλωβίσουν, ενώ 
οι δύο νέοι βρίσκονταν 
πλέον σε ημιλιπόθυμη 
κατάσταση. Ευτυχώς εί-
χαν ήδη προλάβει να ει-
δοποιήσουν με το κινητό 
τους τις Αρχές, καθώς ο 
29χρονος ευρισκόμενος 
μαζί με την 24χρονη απο-
φάσισε να βγει λίγο έξω 
από το αυτοκίνητό του, 
ωστόσο μόλις ξαναμπήκε 
μέσα κλείδωσε την πόρτα, 
χωρίς όμως να έχει αντι-
ληφθεί ότι το κλειδί του 
οχήματός του είχε πέσει 
στο έδαφος. Τα πράγματα 
πήραν άσχημη τροπή κα-
θώς το αυτόματο σύστημα 
κλειδώματος τέθηκε σε 
λειτουργία με αποτέλεσμα 
πόρτες και παράθυρα να 
ασφαλίσουν και να μην 
μπορούν να ανοίξουν.
Ευτυχώς για τους νεαρούς 
το περιστατικό συνέβη νύ-
χτα και όχι κατά τις πρω-
ινές ή μεσημβρινές ώρες.
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Επάρκεια στα αποθέματα αίματος
Το κοινό ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις του Κέντρου Αίματος και 
παρατηρείται επάρκεια στα αποθέματα, δήλωσε ο Διευθυντής του 
Κέντρου Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Σωκράτης 
Μενελάου. Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μενελάου είπε ότι κατά 
τον μήνα Αύγουστο πραγματοποιούνται αιμοδοσίες σε στρατόπεδα 
της Εθνικής Φρουράς, αλλά και σε ορεινά θέρετρα τα οποία επι-
σκέπτονται παραθεριστές από όλη την Κύπρο. Ωστόσο, συνέχισε, 
επειδή αυτές οι δύο πηγές αίματος είναι θεωρητικά μικρές για όλο 
τον Αύγουστο, θα πρέπει οι αιμοδότες να προσέρχονται στους Μό-

νιμους Σταθμούς Αιμοδοσίας και να ανταποκρίνονται “πιο έντονα” 
από ότι άλλες περιόδους του χρόνου. Ο κ. Μενελάου είπε ότι υπάρ-
χει επάρκεια αίματος τώρα “αλλά όλα κρέμονται από μια κλωστή, 
δηλαδή μπορεί να υπάρξουν κάποια συμβάντα τα οποία απαιτούν 
περισσότερες ποσότητες αίματος από αυτές που προγραμματίζεται 
και να ανατραπεί η κατάσταση”. Οι Μόνιμοι Σταθμοί Αιμοδοσίας 
είναι σε Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι στις Τράπεζες Αί-
ματος των Γενικών Νοσοκομείων και στη Λευκωσία στο Κέντρο 
Υγείας Έγκωμης και όχι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.


