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Παρατθρθτιριο Σιμϊν υνοικιακϊν Κρεοπωλείων  04.04.2016 
 

Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ του λιανικοφ εμπορίου και 
τθσ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν, θ Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ 
Καταναλωτϊν ζχει προβεί ςε νζα ζρευνα με ςυλλογι ςτοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα 
τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ νωπϊν κρεάτων ςε ςυνοικιακά κρεοπωλεία ςτισ 04.04.2016. Τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ ςτθ διεφκυνςθ 
www.mcit.gov.cy/ccps. 
 
Η ζρευνα αφορά εξιντα ζξι (66) ςυνοικιακά κρεοπωλεία που δραςτθριοποιοφνται ςε 
τοπικι κλίμακα ςτισ επαρχίεσ τθσ Λευκωςίασ, Λεμεςοφ, Λάρνακασ, Πάφου και ελεφκερθσ 
Αμμοχϊςτου και καλφπτει ςυνολικά δζκα (10) βαςικά είδθ νωπϊν κρεάτων. 
 
Συνοπτικά τα αποτελζςματα του Παρατθρθτθρίου εμφανίηονται ςτον πιο κάτω πίνακα. 
Σθμειϊνεται ότι το Παρατθρθτιριο περιλαμβάνει αναλυτικά τισ τιμζσ του κάκε ςυνοικιακοφ 
κρεοπωλείου ανά επαρχία και ανά προϊόν: 
 

 ΤΝΟΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ - ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 Παγκφπρια Λευκωςία Λεμεςόσ Λάρνακα Πάφοσ Αμμό/ςτοσ 

Αμνοερίφια μικρά ντόπια 1kg € 9,00 € 8,97 € 8,99 € 8,76 € 9,01 € 9,38 

Αμνοερίφια μικρά ολόκλθρα 
ντόπια 1kg 

€ 8,32 € 8,28 € 8,02 € 7,89 € 8,85 € 8,66 

Χοιρινόσ λαπάσ με κόκκαλο 1kg € 5,12 € 5,26 € 5,27 € 5,01 € 4,91 € 4,93 

Χοιρινι μπριηόλα 1kg € 4,99 € 5,22 € 5,05 € 4,94 € 4,85 € 4,69 

Χοιρινόσ κιμάσ 1kg (από μερί) € 5,30 € 5,62 € 5,62 € 4,98 € 5,15 € 4,76 

Βοδινό top-side ντόπιο 1kg 
(ψαχνό χωρίσ κόκκαλο και λίποσ) 

€ 9,87 € 9,65 € 10,81 € 9,15 € 9,98 € 8,64 

Βοδινόσ κιμάσ 1kg  
(από κουτάλα κακαριςμζνθ) 

€ 8,64 € 8,36 € 8,79 € 8,46 € 9,33 € 8,03 

Κοτόπουλο ολόκλθρο 1kg 
(χαμθλότερθ τιμι) 

€ 4,22 € 4,22 € 4,10 € 4,26 € 4,28 € 4,32 

Κοτόπουλο ςτικοσ φιλζτο 1kg 
(χαμθλότερθ τιμι) 

€ 9,13 € 9,11 € 9,39 € 8,67 € 9,04 € 9,13 

Κουνζλι ντόπιο 1kg  
(χαμθλότερθ τιμι) 

€ 8,63 € 8,67 € 8,50 € 8,64 € 8,68 € 8,76 

http://www.mcit.gov.cy/ccps
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Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν τονίηει ότι τα Παρατθρθτιρια 
Τιμϊν ετοιμάηονται αποκλειςτικά για ςκοποφσ γενικισ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν 
και ότι πικανόν να υπάρχουν ποιοτικζσ διαφορζσ μεταξφ των προϊόντων που διατίκενται 
από τισ διάφορεσ επιχειριςεισ.  
 
Το Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ καλεί τουσ καταναλωτζσ 
να είναι προςεκτικοί, να αξιοποιοφν τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, να 
ςυγκρίνουν τισ τιμζσ των προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ 
και τθν ποιότθτά τουσ, και με ορκι καταναλωτικι ςυμπεριφορά να ενεργοφν με τρόπο που 
να βοθκά ςτθ ςυγκράτθςθ των τιμϊν ςε ικανοποιθτικά επίπεδα. Καλεί επίςθσ τουσ 
καταναλωτζσ να παρακολουκοφν και να εκμεταλλεφονται ςωςτά τισ προςφορζσ για 
οικονομικότερεσ και πιο ςυμφζρουςεσ αγορζσ. 
 
Τα Παρατθρθτιρια Τιμϊν αποτελοφν χριςιμο εργαλείο ενθμζρωςθσ για τον καταναλωτι, 
ενδυναμϊνοντασ τθν ικανότθτα του να ςυγκρίνει τιμζσ και να προβαίνει ςτισ πιο 
ςυμφζρουςεσ για αυτόν αγορζσ. Επιπλζον προςκζτουν περιςςότερθ διαφάνεια ςτθν 
ςυνολικι εικόνα τθσ αγοράσ και ςυμβάλουν ςτθν προαγωγι του ανταγωνιςμοφ. 
 
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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