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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Παρατηρητήριο Μικρών Τπεραγορών 20.03.2017
H Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και
Τουριςμοφ ανακοινϊνει τθν ολοκλιρωςθ νζασ ζρευνασ με ςυλλογι ςτοιχείων αναφορικά με τα
επίπεδα τιμών λιανικήσ πώληςησ που ίςχυαν ςτισ 20.03.2017 ςτισ μικρζσ υπεραγορζσ ςε όλεσ τισ
επαρχίεσ. Η προςπάκεια αυτι εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ
αγοράσ του λιανικοφ εμπορίου και τθσ καλφτερθσ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν.
Το Παρατθρθτιριο τιμϊν αφορά Μικρζσ Τπεραγορζσ και περιλαμβάνει 354 βαςικά καταναλωτικά
προϊόντα.
Για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των υπεραγορϊν ςε επαρχιακό επίπεδο, θ Υπθρεςία Προςταςίασ
Καταναλωτι, ζχει επιλζξει από το Παρατθρθτιριο των βαςικϊν καταναλωτικϊν προϊόντων, τα κοινά
προϊόντα. Κοινά προϊόντα κακορίηονται αυτά που πωλοφνται ταυτόχρονα ςτισ μεγάλεσ υπεραγορζσ
που παρακολουκεί θ Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι ανά επαρχία.
Από τθ βάςθ δεδομζνων με τισ τιμζσ των κοινϊν προϊόντων ςτισ 20.03.2017 προκφπτουν οι πιο κάτω
ςυγκεντρωτικζσ γραφικζσ παραςτάςεισ οι οποίεσ περιλαμβάνουν το ςυνολικό κόςτοσ για τα κοινά
προϊόντα ανά υπεραγορά (βάςει του οποίου κατατάςςονται οι υπεραγορζσ από τθ φκθνότερθ ςτθν
ακριβότερθ).
ημείωςη:
Σα κοινά προϊόντα του Παρατηρητηρίου Σιμών ενδζχεται να διαφζρουν τόςο μεταξφ των
επαρχιών όςο και με τα κοινά προϊόντα των Παρατηρητηρίων προηγοφμενων ημερομηνιών. Ωσ
εκ τοφτου, η οποιαδήποτε ςφγκριςη του ςυνολικοφ κόςτουσ των κοινών προϊόντων ενόσ
Παρατηρητηρίου Σιμών με προηγοφμενα ή και μεταξφ των επαρχιών, πρζπει να αποφεφγεται.
Για τθ ςωςτι αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν οι καταναλωτζσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τόςο το
Δείκτθ Τιμϊν, όςο και τον αρικμό των προϊόντων και κατθγοριϊν που παρουςιάηεται φκθνότερθ θ
κάκε υπεραγορά. Η πιο πάνω ςφγκριςθ αποτελεί χριςιμο εργαλείο ενθμζρωςθσ για τον
καταναλωτι, ενδυναμϊνοντασ τθν ικανότθτα του να ςυγκρίνει τιμζσ και να προβαίνει ςτισ πιο
ςυμφζρουςεσ για αυτόν αγορζσ.
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.
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Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).
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