
Τπηρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτών 
 

διεύθυνση: Ανδρέα Αραούζου 6, Λευκωσία  |  ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος 

τηλ. +357 22 867153  | φαξ +357 22 375120  |  e-mail: ccps@mcit.gov.cy  |  website: www.mcit.gov.cy/ccps 

/ConsumerGovCy               @ConsumerGovCy                Γραμμή Καταναλωτή: 1429 

 

 

  
 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

  
 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ 

 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

 

ΤΕΕΒΣ: 8.13.1.17.1.3                              6 Απριλίου 2016 

 

Παρατηρητήριο Σιμών Αρτοποιείων  04.04.2016 
 

το πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ του λιανικοφ εμπορίου και 
τθσ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν, θ Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ 
Καταναλωτϊν ζχει προβεί ςε νζα ζρευνα του επιπζδου τιμϊν λιανικισ πϊλθςθσ που αφορά 
καταναλωτικά προϊόντα που πωλοφνται ςε αρτοποιεία. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 
διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ ςτθ διεφκυνςθ www.mcit.gov.cy/ccps. 
 
Σο νζο Παρατθρθτιριο τιμϊν για τα αρτοποιεία καλφπτει ςυνολικά 54 καταναλωτικά 
προϊόντα (καλάκι παροφςασ ζρευνασ) που πωλοφνται από αρτοποιεία που 
δραςτθριοποιοφνται ςε παγκφπρια κλίμακα, κακϊσ και από τοπικά αρτοποιεία ςε όλεσ τισ 
πόλεισ. Σα 54 αυτά προϊόντα καταχωροφνται με τθν επωνυμία με τθν οποία διατίκενται ςτα 
αρτοποιεία. Σα 54 αυτά προϊόντα αφοροφν 10 ςυνολικά κατθγορίεσ. Οι κατθγορίεσ 
προϊόντων είναι: Ψωμιά, Snacks, Γάλα Φρζςκο, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Χαλοφμι και 
Συριά, Αλλαντικά, Αναψυκτικά/Ροφιματα, Νερό, Διάφορα προϊόντα και Δθμθτριακά. Σα 
ςτοιχεία παρουςιάηονται ςε πίνακεσ ανά επαρχία και ανά αρτοποιείο και αφοροφν τιμζσ 
λιανικισ πϊλθςθσ αγακϊν ςτισ 04.04.2016. 
 
το Παρατθρθτιριο παρατίκεται ενδεικτικι και διαγραμματικι ςφγκριςθ του επιπζδου 
τιμϊν των Αρτοποιείων ανά επαρχία. 
 
Η Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν τονίηει ότι τα Παρατθρθτιρια 
Σιμϊν ετοιμάηονται αποκλειςτικά για ςκοποφσ γενικισ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν. 
Ιδιαίτερα για τα “ΨΩΜΙΑ” και “SNACKS” τονίηεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτα ομοιογενι 
προϊόντα και κατά ςυνζπεια πικανόν να υπάρχουν ποιοτικζσ διαφορζσ ι/και διαφορζσ ςτο 
βάροσ μεταξφ αρτοποιείων. Ο καταναλωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει τθν τιμι που 
κρίνεται πιο ςυμφζρουςα για αυτόν ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα. 
 
Σο Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ 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 
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καταναλωτζσ να παρακολουκοφν και να εκμεταλλεφονται ςωςτά τισ προςφορζσ για 
οικονομικότερεσ και πιο ςυμφζρουςεσ αγορζσ. 
 
Σα Παρατθρθτιρια Σιμϊν 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. 
 
Σονίηεται 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 Σιμϊν από 
τθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 
(www.mcit.gov.cy/ccps) ι από τθ Γραμμι Καταναλωτι 1429. 
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