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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 
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ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.1.17.1.3                              13 Απριλίου 2016 

 

Παρατηρητήριο Σιμών Λιανικήσ Πώληςησ Τγραερίου (10 Κιλών) 
12.04.2016 

 

Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ του λιανικοφ εμπορίου και 
τθσ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν, θ Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ 
Καταναλωτϊν του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ ζχει 
ολοκλθρϊςει νζα ζρευνα με ςυλλογι ςτοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμϊν λιανικισ 
πϊλθςθσ υγραερίου (10 κιλϊν) από 178 υποςτατικά (καταςτιματα και πρατιρια πϊλθςθσ 
πετρελαιοειδϊν) από τισ επαρχίεσ Λευκωςίασ, Λεμεςοφ, Λάρνακασ, Πάφου και 
Αμμοχϊςτου ςτισ 12.04.2016. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ Υπθρεςίασ ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps. 
 

Συνοπτικά τα αποτελζςματα του Παρατθρθτθρίου εμφανίηονται πιο κάτω. Σθμειϊνεται ότι 
το Παρατθρθτιριο περιλαμβάνει αναλυτικά τθν τιμι για κάκε ςθμείο πϊλθςθσ: 
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Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, εντοπίηονται υπολογίςιμεσ διαφορζσ μεταξφ των 
φκθνότερων και ακριβότερων τιμϊν υγραερίου φιάλθσ 10kg μεταξφ των διαφόρων ςθμείων 
πϊλθςθσ. 
 
Η δθμοςίευςθ του Παρατθρθτθρίου τιμϊν λειτουργεί ωσ εργαλείο ενθμζρωςθσ των 
καταναλωτϊν με ςτόχο να βοθκιςει τθν αγορά να λειτουργιςει πιο ανταγωνιςτικά και 
προσ όφελοσ του καταναλωτι.  
 
Τονίηεται ότι οι τιμζσ που παρουςιάηονται ςε κάκε δθμοςίευςθ του Παρατθρθτθρίου τιμϊν 
αφοροφν τισ τιμζσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ που ζχουν διεξαχκεί οι ζλεγχοι για τθ 
λιψθ τιμϊν. 

 
Οι καταναλωτζσ μποροφν να ενθμερωκοφν λεπτομερϊσ για το Παρατθρθτιριο Τιμϊν από 
τθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
(www.mcit.gov.cy/ccps) ι από τθ Γραμμι Καταναλωτι 1429. 
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