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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 
που αφορά τιμέσ που ίςχυαν ςτισ 23 Νοεμβρίου 2015 

το πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ των τιμών των καυςίμων και τθσ πλθροφόρθςθσ που 
προςφζρεται ςτουσ καταναλωτζσ, θ Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών του 
Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ ανακοινώνει τα ακόλουκα: 

ΣΙΜΕ ΛΙΑΝΙΚΘ ΠΩΛΘΘ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςιεφει κάκε Πζμπτθ ενθμερωτικό δελτίο με τισ μζςεσ τιμζσ λιανικισ 
πώλθςθσ των πετρελαιοειδών (Oil Bulletin), οι οποίεσ ιςχφουν ςτα 28 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ τθ Δευτζρα τθσ ίδιασ εβδομάδασ. Θ δθμοςίευςθ του ενθμερωτικοφ δελτίου γίνεται ςτθν 
ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin. Θ ςυλλογι και θ υποβολι 
των τιμών ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι γίνεται βάςει ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ, θ οποία 
ακολουκείται από όλα τα κράτθ μζλθ. ε ότι αφορά τθν Κφπρο, το ενθμερωτικό δελτίο που εκδίδει 
θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι περιλαμβάνει τισ μζςεσ λιανικζσ τιμζσ (με και χωρίσ φόρουσ) για τθν 
αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτανίων, το πετρζλαιο κίνθςθσ και το πετρζλαιο κζρμανςθσ. 
 

φμφωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία, οι μζςεσ λιανικζσ τιμζσ προ και μετά φόρων των πιο 
πάνω προϊόντων ςτισ 23/11/2015, διαμορφώκθκαν ωσ εξισ: 
 

 

Μέςεσ τιμέσ λιανικήσ πώληςησ καυςίμων με και χωρίσ φόρουσ ςτην Κφπρο και ςτην Ε.Ε. ςτισ 
23/11/2015, ςε Ευρώ 

Προϊόν Κύπρος Ε.Ε. 

 Με φόρους Χωρίς Φόρους Με φόρους Χωρίς Φόρους 

Αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτανίων 1,168                                                                                                              0,492 1,338 0,460 

Πετρζλαιο κίνθςθσ 1,173 0,525 1,178 0,480 

Πετρζλαιο κζρμανςθσ 0,755 0,499 0,642 0,436 

 
 
Επιςθμαίνεται ότι οι τιμζσ των πετρελαιοειδών ςτθν  Κφπρο, από το Μάιο του 2004, είναι πλζον 
ελεφκερεσ και δεν κακορίηονται από το Κράτοσ. Θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ των πετρελαιοειδών 
ζλαβε χώρα με τθν ζνταξθ τθσ Κφπρου ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ).  
 
θμειώνεται επίςθσ ότι ςτθν Κφπρο, δεν ειςάγεται αργό πετρζλαιο αλλά ζτοιμα πετρελαιοειδι 
(διυλιςμζνα προϊόντα) όπωσ βενηίνθ, πετρζλαιο κίνθςθσ και πετρζλαιο κζρμανςθσ. Ουςιαςτικά θ 
εγχώρια ηιτθςθ καλφπτεται εξολοκλιρου μζςω ειςαγωγισ ζτοιμων διυλιςμζνων προϊόντων. Για τθν 
τιμολόγθςθ των ζτοιμων διυλιςμζνων προϊόντων που ειςάγονται ςτθν Κφπρο χρθςιμοποιείται ο 
θμεριςιοσ δείκτθσ Platt’s Basis Italy για κάκε είδοσ καυςίμου. Σονίηεται ότι το κάκε καφςιμο ζχει τθ 
δικι του διακφμανςθ.  
 

Ωσ εκ τοφτου, οι λιανικζσ τιμζσ των πετρελαιοειδών ςτθν Κφπρο επθρεάηονται από ζνα ςθμαντικό 
αρικμό παραγόντων, όπωσ θ τιμι ειςαγωγισ των προϊόντων, τα αποκζματα που διατθροφν οι 
εταιρείεσ πετρελαιοειδών κατά τθ χρονικι ςτιγμι ειςαγωγισ των καυςίμων, θ ςυναλλαγματικι 
ιςοτιμία του δολαρίου ζναντι του ευρώ και οι φόροι που επιβάλλονται από το κράτοσ.  
 
 

https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin
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 ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΣΑΝΙΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ ΣΘΝ ΚΤΠΡΟ 

φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ μζςθ λιανικι τιμι πώλθςθσ ςτθν Κφπρο τθσ 
αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων ςτισ 23/11/2015 ανιλκε ςτα €1,168 ανά λίτρο. ε ςχζςθ με τθν 
εβδομάδα 16/11/2015 (€1,152 ανά λίτρο) θ τιμι τθσ Βενηίνθσ 95 οκτανίων παρουςίαςε αφξθςθ            
1,6 ςεντ ανά λίτρο ι 1,4%.            
 
το διάγραμμα που ακολουκεί, παρουςιάηεται θ διαμόρφωςθ τθσ λιανικισ τιμισ τθσ αμόλυβδθσ 
βενηίνθσ 95 οκτανίων ςτθν Κφπρο ςτισ 23/11/2015: 
 

 
 

ΤΓΚΡΙΘ ΜΕΟΤ ΟΡΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ Ε.Ε. 

τα πιο κάτω διαγράμματα παρουςιάηεται θ διακφμανςθ τθσ λιανικισ τιμισ πώλθςθσ προ και μετά 
φόρων τθσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων ςτθν Κφπρο ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ 
διακφμανςθ του μζςου όρου των τιμών ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτισ χώρεσ τθσ 
Ευρωηώνθσ. 
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ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΙΜΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΣΑΝΙΩΝ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 
 

 
 

ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΙΜΗ ΑΜΟΛΤΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 ΟΚΣΑΝΙΩΝ (ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ) 
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ΔΙΑΚΤΜΑΝΘ ΣΙΜΩΝ PLATT’S, ΜΕΟΤ ΟΡΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΟΤ ΟΡΟΤ ΣΙΜΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΣΘ 
ΒΕΝΗΙΝΘ 95 ΟΚΣΑΝΙΩΝ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 
 
Οι διακυμάνςεισ των διεκνών τιμών Platts, οι οποίεσ κακορίηουν τισ τιμζσ εμπορίασ των κφριων 
διυλιςμζνων προϊόντων ευρείασ κατανάλωςθσ, για τθν αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτανίων, ςε ευρώ τον 
μετρικό τόνο, ςε ςυνάρτθςθ με τον μζςο όρο των λιανικών τιμών τθσ Κφπρου και τθσ ΕΕ, ςε ευρώ τα 
χίλια λίτρα, παρουςιάηονται ςτο πιο κάτω διάγραμμα. Διευκρινίηεται ότι τόςο οι λιανικζσ τιμζσ 
Κφπρου όςο και αυτζσ που ιςχφουν ςτθν ΕΕ κακορίηονται ςε εβδομαδιαία βάςθ, ςε αντίκεςθ με τισ 
τιμζσ Platts που κακορίηονται θμερθςίωσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. 
 
 

 
 

 
 

Οι διακυμάνςεισ των τιμών Platts για τθν ΒΕΝΗΙΝΘ 95 λαμβάνονται από τθν «Platts – McGraw Hill 
Financial».* 
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 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ μζςθ λιανικι τιμι πώλθςθσ ςτθν Κφπρο του 
Πετρελαίου Κίνθςθσ ςτισ 23/11/2015 ανιλκε ςτα €1,173 ανά λίτρο. ε ςχζςθ με τθν εβδομάδα 
16/11/2015 (€1,162 ανά λίτρο) θ τιμι του πετρελαίου κίνθςθσ παρουςίαςε αφξθςθ 1,1 ςεντ ανά 
λίτρο ι 1%. 
 
το διάγραμμα που ακολουκεί, παρουςιάηεται θ διαμόρφωςθ τθσ λιανικισ τιμισ του πετρελαίου 
κίνθςθσ ςτθν Κφπρο ςτισ 23/11/2015: 
 
 

 
 

ΤΓΚΡΙΘ ΜΕΟΤ ΟΡΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ Ε.Ε. 

τα πιο κάτω διαγράμματα παρουςιάηεται θ διακφμανςθ τθσ λιανικισ τιμισ πώλθςθσ προ και μετά 
φόρων του πετρελαίου κίνθςθσ ςτθν Κφπρο ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ διακφμανςθ του μζςου 
όρου των τιμών ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτισ χώρεσ τθσ Ευρωηώνθσ.  
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ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΙΜΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 
 

 
ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΙΜΗ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ (ΜΕΣΑ ΦΟΡΩΝ) 
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ΔΙΑΚΤΜΑΝΘ ΣΙΜΩΝ PLATT’S, ΜΕΟΤ ΟΡΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΟΤ ΟΡΟΤ ΣΙΜΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΣΟ 
ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΘΘ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) 
 

Οι διακυμάνςεισ των διεκνών τιμών Platts, οι οποίεσ κακορίηουν τισ τιμζσ εμπορίασ των κφριων 
διυλιςμζνων προϊόντων ευρείασ κατανάλωςθσ, για το πετρζλαιο κίνθςθσ, ςε ευρώ τον μετρικό τόνο, 
ςε ςυνάρτθςθ με τον μζςο όρο των λιανικών τιμών τθσ Κφπρου και τθσ ΕΕ, ςε ευρώ τα χίλια λίτρα, 
παρουςιάηονται ςτο πιο κάτω διάγραμμα. Διευκρινίηεται ότι τόςο οι λιανικζσ τιμζσ Κφπρου όςο και 
αυτζσ που ιςχφουν ςτθν ΕΕ κακορίηονται ςε εβδομαδιαία βάςθ, ςε αντίκεςθ με τισ τιμζσ Platts που 
κακορίηονται θμερθςίωσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. 
 

 

Οι διακυμάνςεισ των τιμών Platts για το Πετρζλαιο Κίνθςθσ λαμβάνονται από τθν «Platts – McGraw 
Hill Financial».* 

*Δήλωση αποποίησης ευθύνης 

Η εταιρεία Platt’s, οι κυγατρικζσ τθσ και οι δικαιοπάροχοί τθσ δεν κα υπόκεινται ςε οποιεςδιποτε 
αποηθμιϊςεισ ι ευκφνθ για οποιαδιποτε λάκθ ι παραλείψεισ ι κακυςτεριςεισ ςτθν παρουςίαςθ των 
δεδομζνων Platts. Επιπλζον, θ εταιρεία Platt’s, οι κυγατρικζσ τθσ και οι δικαιοπάροχοί τθσ δεν προβαίνουν ςε 
παραςτάςεισ ι εγγυιςεισ ςχετικά με τα δεδομζνα Platts ι με τα ςυμπεράςματα που μπορεί να εξαχκοφν από 
αυτά.  
 
Το Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ (το Υπουργείο) ετοιμάηει το δελτίο αυτό με 
ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ τιμζσ των καυςίμων και καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε 
οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ να είναι αντικειμενικά ορκζσ. Το Υπουργείο δεν  αποδζχεται οποιαδιποτε 
ευκφνθ ςε ςχζςθ με τισ πλθροφορίεσ που παρουςιάηονται ςτο δελτίο. 
 
Υ.Ε.Ε.Β.Τ. 
27 Νοεμβρίου 2015 
Αρ. Φακ. 8.13.01.17.01 


