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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρατηρητήριο Μικρών Υπεραγορών 12.07.2017
H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέας έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα
επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης που ίσχυαν στις 12.07.2017 στις μικρές υπεραγορές σε όλες τις
επαρχίες. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της
αγοράς του λιανικού εμπορίου και της καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.
Το Παρατηρητήριο τιμών αφορά Μικρές Υπεραγορές και περιλαμβάνει 363 βασικά καταναλωτικά
προϊόντα.
Για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή, έχει επιλέξει από το Παρατηρητήριο των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα κοινά
προϊόντα. Κοινά προϊόντα καθορίζονται αυτά που πωλούνται ταυτόχρονα στις μικρές υπεραγορές
που παρακολουθεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανά επαρχία.
Από τη βάση δεδομένων με τις τιμές των κοινών προϊόντων στις 12.07.2017 προκύπτουν οι πιο κάτω
συγκεντρωτικές γραφικές παραστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν το συνολικό κόστος για τα κοινά
προϊόντα ανά υπεραγορά (βάσει του οποίου κατατάσσονται οι υπεραγορές από τη φθηνότερη στην
ακριβότερη).
Σημείωση:
Τα κοινά προϊόντα του Παρατηρητηρίου Τιμών ενδέχεται να διαφέρουν τόσο μεταξύ των
επαρχιών όσο και με τα κοινά προϊόντα των Παρατηρητηρίων προηγούμενων ημερομηνιών. Ως
εκ τούτου, η οποιαδήποτε σύγκριση του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων ενός
Παρατηρητηρίου Τιμών με προηγούμενα ή και μεταξύ των επαρχιών, πρέπει να αποφεύγεται.
Για τη σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο το
Δείκτη Τιμών, όσο και τον αριθμό των προϊόντων και κατηγοριών που παρουσιάζεται φθηνότερη η
κάθε υπεραγορά. Η πιο πάνω σύγκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον
καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο
συμφέρουσες για αυτόν αγορές.
Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε κάθε δημοσίευση του Παρατηρητηρίου τιμών
αφορούν τις τιμές στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη
τιμών.
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Πρόσβαση στο Παρατηρητήριο παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).
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