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ΤΙΜΗ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Μέση, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή από όλα τα σημεία πώλησης ( Μεγάλες και Μικρές υπεραγορές  και Συνοικιακά Κρεοπωλεία )

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

2020

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

2019

Χαμηλότερη 

τιμή (2020)

Μέγιστη

τιμή (2020)

ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ

Αμνοερίφια μικρά ντόπια /kg €8,56 €8,89 €6,95 €10,45

Αμνοερίφια μικρά εισαγόμενα /kg €7,74 €7,85 €6,95 €9,50

Αμνοερίφια μικρά ολόκληρα ντόπια /kg €8,10 €8,39 €6,95 €10,00

Αμνοερίφια μικρά ολόκληρα εισαγόμενα /kg €7,49 €7,38 €6,95 €9,00

ΧΟΙΡΙΝΟ

Χοιρινός (λαιμός) λαπάς με κόκκαλο /kg €4,85 €5,14 €2,99 €6,25

Χοιρινή μπριζόλα φιλέτο (καρέ) /kg €4,65 €4,88 €2,65 €6,25

Χοιρινή μπριζόλα λαπά /kg €4,88 €5,11 €2,65 €6,25

Χοιρινός κιμάς (καθαρός - ψαχνό χωρίς λίπος ) /kg €5,08 €5,44 €2,65 €6,85

Χοιρινός κιμάς κουτάλα /kg €4,32 €4,72 €1,89 €6,50

Χοιρινό μερί με κόκκαλο /kg €3,91 €4,22 €1,99 €5,80

Χοιρινή κουτάλα με κόκκαλο /kg €3,63 €4,02 €1,75 €5,85

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ

Μοσχαρίσιο top-side χωρίς κόκκαλο ντόπιο /kg €9,82 €9,71 €6,95 €13,00

Μοσχαρίσια μπριζόλα (ντόπια ) /kg €7,73 €7,57 €5,50 €13,00

Μοσχαρίσιος κιμάς /kg €8,09 €8,06 €5,35 €12,00

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Κοτόπουλο ολόκληρο /kg €3,69 €3,73 €2,49 €5,50

Κοτόπουλο φιλέτο /kg €7,59 €7,78 €3,99 €10,30

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

Γαλοπούλα ντόπια /kg €5,04 €5,14 €3,69 €6,00

Γαλοπούλα εισαγόμενη /kg €3,69 €3,75 €2,99 €4,10

ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: Λήφθηκαν τιμές από συνολικά 97 σημεία πώλησης από όλες τις Επαρχίες. Τα Σημεία Πώλησης αφορούν σε: 

Μεγάλες Υπεραγορές ● Μικρές Υπεραγορές ● Συνοικιακά Κρεοπωλεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ: Τιμές ανά συγκεκριμένο προϊόν, σε κάθε σημείο πώλησης και σε κάθε επαρχία ξεχωριστά. 

Tα αναλυτικά αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου (αρχείο Excel), διατίθενται στην ιστοσελίδα

Διαφορά μέσου όρου τιμών συγκεκριμένων σημείων πώλησης

Τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 

συμβουλές. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συλλέγει τιμές δειγματοληπτικά από ορισμένα σημεία πώλησης ανά επαρχία. Τα προϊόντα του 

Παρατηρητηρίου ενδέχεται να διαφέρουν από τα προϊόντα προηγούμενων Παρατηρητηρίων. Νοείται ότι το Παρατηρητήριο δεν λαμβάνει υπόψη ποιοτικές 

διαφορές που πιθανόν να υπάρχουν μεταξύ των προϊόντων της κάθε επιχείρησης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ 17.12.2020

Ιδιαίτερα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το Παρατηρητήριο, τονίζεται ότι υφίστανται ποιοτικές διαφορές  οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη 

στα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Συνολικά 18 προϊόντα νωπού κρέατος: Αμνοερίφια μικρά (κομμάτια / ολόκληρα) ● Χοιρινό (λαπάς / μπριζόλα / κιμάς / 

μερή / κουτάλα) ● Μοσχαρίσιο (bon filet / μπριζόλα / κιμάς) ● Κοτόπουλο (ολόκληρο / φιλέτο) ● Γαλοπούλα (ντόπια)

Αμνοερίφια κομμάτια ντόπια /kg 

+12% 
+21% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Μοσχάρι top side χωρίς κόκκαλο(ντόπιο) 
/kg  

+10% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Γαλοπούλα ντόπια /kg 

+7% 

+22% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Χοιρινό μερί με κόκκαλο /kg 

+14% 

+38% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

http://www.consumer.gov.cy/


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

www.consumer.gov.cy

ΤΙΜΕΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
Μέση, Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή από όλα τα σημεία πώλησης ( Μεγάλες υπεραγορές  και Αρτοποιεία )

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

2020

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

2019

Χαμηλότερη 

τιμή (2020)

Μέγιστη

τιμή (2020)

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

Μελομακάρονα /kg €10,53 €10,24 €7,50 €16,00

Μελομακάρονα επικαλυμμένα με σοκολάτα /kg €11,45 €11,20 €8,95 €15,00

Μελομακάρονα συσκευασμένα 500g €5,25 €4,52 €3,90 €8,95

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

Κουραμπιέδες αμυγδάλου /kg €10,55 €10,32 €4,95 €18,00

Κουραμπιέδες με γέμιση φοινίκι (φοινικωτά) /kg €11,01 €10,76 €3,50 €18,00

Κουραμπιέδες συσκευασμένοι 500g €5,04 €4,45 €3,50 €10,00

CHRISTMAS CAKE

Christmas Cake - Ενδεικτική Τιμή ανά Κιλό (kg) €12,27 €11,50 €6,87 €26,25

ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ 2020-2018
 

 

Tα αναλυτικά αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου (αρχείο Excel), διατίθενται στην ιστοσελίδα

Διαφορά μέσου όρου τιμών συγκεκριμένων σημείων πώλησης

Σύγκριση  μέσου όρου τιμών 2020-2018  ανά κατηγορία σημείων πώλησης

Δήλωση Αποποίησης & Περιορισμού Ευθύνης

Παρά τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλουμε ώστε οι τιμές του Παρατηρητηρίου να είναι απόλυτα ορθές, δεδομένου του μεγάλου όγκου δεδομένων που λαμβάνονται, πιθανόν να παρουσιαστούν 

μεμονωμένα λάθη ή/και παραλήψεις κατά τη συλλογή ή/και καταγραφή των τιμών. Τονίζεται ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ), αποκλειστικά για σκοπούς 

γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Η ΥΠΚ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, χρονική καταλληλότητα ή χρήση των 

πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα Παρατηρητήρια. Το υλικό αυτό παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση ή υπόσχεση οιασδήποτε φύσης, ρητής ή σιωπηρής.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Συνολικά 8 προϊόντα Χριστουγεννιάτικων Εδεσμάτων: Μελομακάρονα (απλά / με επικάλυψη / συσκευασμένα) 

● Κουραμπιέδες (αμυγδάλου / με φοινίκι / συσκευασμένοι) ● Christmas Cake (βασικό και μεγαλύτερο μέγεθος)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: Λήφθηκαν τιμές από συνολικά 56 σημέια πώλησης από όλες τις Επαρχίες. Τα Σημεία Πώλησης αφορούν σε: 

Μεγάλες Υπεραγορές ● Αρτοποιεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ: Τιμές ανά συγκεκριμένο προϊόν, σε κάθε σημείο πώλησης και σε κάθε επαρχία ξεχωριστά. 

Αμνοερίφια κομμάτια ντόπια /kg 

2018 
€ 6,52 

2018 
€ 7,53 

2018 
€ 8,55 

2019 
€ 7,95 

2019 
€ 8,57 

2019 
€ 9,31 

2020 
€7,45 

2020 
€8,35 

2020 
€9,05 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

2018 
€ 2,83 

2018 
€ 3,19 

2018 
€ 4,15 2019 

€ 2,77 

2019 
€ 3,14 

2019 
€ 4,23 2020 

€ 2,82 

2020 
€ 3,25 

2020 
€ 4,16 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Κοτόπουλο ολόκληρο /kg  

Μελομακάρονα /kg 

+15% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

Μελομακάρονα επικαλυμμένα με 
σοκολάτα /kg 

+12% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

Κουραμπιέδες αμυγδάλου /kg 

+24% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

Κουραμπιέδες συσκευασμένοι 500gr 

+15% 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

2018 
€4,50 

2018 
€4,51 

2018 
€5,18 

2019 
€4,72 

2019 
€5,01 

2019 
€5,32 2020 

€4,16 

2020 
€4,56 

2020 
€5,20 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Χοιρινός (λαιμός) λαπάς με κόκκαλο /kg 

2018 
€4,35 

2018 
€4,86 

2018 
€5,38 

2019 
€ 4,73 

2019 
€ 4,72 

2019 
€ 5,44 2020 

€ 4,42 

2020 
€ 4,75 

2020 
€ 5,38 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ 

Γαλοπούλα ντόπια /kg 

2018 
€ 8,76 

2018 
€ 10,75 2019 

€ 8,13 

2019 
€ 10,74 

2020 
€ 9,40 

2020 
€ 10,82 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

Μελομακάρονα /kg 

2018 
€ 8,70 

2018 
€ 10,77 2019 

€ 7,99 

2019 
€ 10,89 

2020 
€ 8,88 

2020 
€ 10,99 

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

Κουραμπιέδες αμυγδάλου /kg 

http://www.consumer.gov.cy/

