Δελτίο Τύπου Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών
για το θέμα των νέων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων
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Ο ΚΣΚ παρατηρεί με αγανάκτηση τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται με ταχύτατους
ρυθμούς χωρίς να υπάρχει κάποια εξήγηση για το λόγο που αυτό συμβαίνει.
Φαίνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν ξεχάσει σήμερα ότι τα καύσιμα στην Κύπρο έρχονται
κάθε περίπου 15 ημέρες και τότε είναι που μπορούν να αλλάξουν οι τιμές, καθώς και ότι
υπάρχουν αποθέματα σε κάθε περίπτωση που μπορεί να εξισορροπούν τη διαφορά στην
τιμή. Φαίνεται ότι αυτά ισχύουν μόνο όταν οι τιμές μειώνονται, αφού σήμερα που μιλούμε για
αυξήσεις δεν υπάρχει τόση αναμονή και σίγουρα όλες οι ευθύνες θα μετατοπιστούν στα
διυλιστήρια, στις τιμές των οποίων πρόσβαση έχουν μόνο μερικοί.
Το ΥΕΕΒΤ δεν έχει επίσης προχωρήσει σε κάποιο δραστικό μέτρο αναφορικά με το θέμα
του ελέγχου των τιμών. Ο ΚΣΚ σε συνάντηση που είχε στα τέλη Δεκεμβρίου με τον Υπουργό
ΕΕΒΤ έλαβε την υπόσχεση ότι θα κληθεί να καταθέσει απόψεις για το θέμα, αλλά ακόμα
αναμένουμε.
Η στάση του υπουργείου φαίνεται και μέσα από τις δηλώσεις του πρώην Αν. Διευθυντή της
Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, ο οποίος δήλωνε σε τηλεοπτική
εκπομπή στις 6 Φεβρουαρίου ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να ανησυχούν αφού δεν θα
υπάρξουν αυξήσεις. Η πραγματικότητα τον διέψευσε, αφού από τότε μέχρι σήμερα οι τιμές
των καυσίμων έχουν αυξηθεί πέραν των €0.05/λίτρο.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι πρατηριούχοι, εκ των οποίων κάποιοι αύξησαν τις τιμές τους
μέχρι και €0.07.
Καταλήγουμε λοιπόν στο ίδιο έργο θεατές, με όλους τους εμπλεκόμενους να μεταθέτουν τις
ευθύνες ο ένας στον άλλο και εμείς οι καταναλωτές να πρέπει να πληρώνουμε αυξημένες
τιμές, χωρίς καν να γνωρίζουμε εάν αυτές είναι δικαιολογημένες ή όχι.
Οι παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή που καταλήγει στην έκθεση του ότι ουσιαστικά
κανένας έλεγχος δεν ασκείται επιβεβαιώνονται χωρίς οι αρμόδιοι να ανησυχούν.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε όλη αυτή την ασυδοσία που φαίνεται ότι
υπάρχει στον τομέα και να αποφασίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να εξηγήσουν στους
καταναλωτές γιατί να πληρώνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις.
Θα πρέπει ο Υπουργός να διερευνήσει το όλο θέμα και να επιβάλει πλαφόν για να
μπορέσουν οι καταναλωτές να αποκτήσουν επιτέλους εμπιστοσύνη στον τομέα αυτό της
αγοράς.
Η διαφάνεια είναι ίσως το σημαντικότερο σημείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει την αγορά
των καυσίμων στην Κύπρο να λειτουργήσει μέσα σε πλαίσια πραγματικού ανταγωνισμού και
σ’ αυτό θα πρέπει η Βουλή να επιτελέσει τον ρόλο που αναμένεται από τους πολίτες.

