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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Παρατθρθτιριο Τιμών για το Πάςχα (2021) 
 
Με ςτόχο τθν καλφτερθ πλθροφόρθςθ των καταναλωτϊν, θ Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι 
ζχει ολοκλθρϊςει ζρευνα για ςυλλογι ςτοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμϊν λιανικισ 
πϊλθςθσ νωπών κρεάτων και παςχαλινών εδεςμάτων, για τισ τιμζσ που ίςχυαν ςτισ 27 
Απριλίου 2021.  
 
Όςον αφορά ςτα νωπά κρζατα, λιφκθκαν τιμζσ από 91 ςθμεία πϊλθςθσ (μεγάλεσ και μικρζσ 
υπεραγορζσ και ςυνοικιακά κρεοπωλεία), ενϊ για τα εδζςματα από 60 ςθμεία πϊλθςθσ 
(μεγάλεσ και μικρζσ υπεραγορζσ και αρτοποιεία). Το Παρατθρθτιριο καλφπτει όλεσ τισ 
επαρχίεσ.  
  
Η δθμοςίευςθ του Παρατθρθτθρίου Τιμϊν αποτελεί χριςιμο εργαλείο ενθμζρωςθσ για τον 
καταναλωτι, ενδυναμϊνοντασ τθν ικανότθτα του να πραγματοποιεί ζρευνα αγοράσ και να 
προβαίνει ςτισ πιο ςυμφζρουςεσ για αυτόν αγορζσ. Επιπλζον, προςκζτει περιςςότερθ 
διαφάνεια ςτθν ςυνολικι εικόνα τθσ αγοράσ και ςυμβάλει ςτθν προαγωγι του ανταγωνιςμοφ. 
 
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι διευκρινίηει ότι τα Παρατθρθτιρια Τιμϊν ετοιμάηονται 
αποκλειςτικά για ςκοποφσ υποβοικθςθσ/γενικισ πλθροφόρθςθσ των καταναλωτϊν και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν αποτελοφν ςυμβουλζσ. Τα Παρατθρθτιρια Τιμϊν, δεν προορίηονται και 
οφτε μποροφν να υποκαταςτιςουν τθν ζρευνα αγοράσ που πρζπει να κάνει ο κάκε 
καταναλωτισ βάςει των δικϊν του προτιμιςεων, δεδομζνων και αναγκϊν, οφτε αποςκοποφν να 
υποδείξουν ςτουσ καταναλωτζσ τα ςθμεία πϊλθςθσ που κα επιλζξουν. 
 
Ιδιαίτερα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται ςε αυτό το Παρατθρθτιριο, τονίηεται ότι 
υφίςτανται ποιοτικζσ διαφορζσ οι οποίεσ δεν μποροφν να λθφκοφν υπόψθ ςτα αποτελζςματα 
ενόσ Παρατθρθτθρίου Τιμϊν. Για το ςκοπό αυτό θ Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι 
παροτρφνει τουσ καταναλωτζσ όπωσ κάνουν ουςιαςτικι ζρευνα αγοράσ πριν προχωριςουν ςε 
αγορζσ, προκειμζνου να βρουν τα προϊόντα και τισ τιμζσ που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τουσ.  
 

Τζλοσ τονίηεται ότι οι τιμζσ που παρουςιάηονται ςε κάκε δθμοςίευςθ του Παρατθρθτθρίου 
Τιμϊν, αφοροφν τισ τιμζσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία που ζχει διεξαχκεί θ λιψθ τιμϊν, 
δθλαδι ςτισ 27 Απριλίου 2021 για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.   
 
Όλα τα ςτοιχεία του Παρατθρθτθρίου, μαηί με γραφικζσ παραςτάςεισ παρζχονται ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι (www.consumer.gov.cy).                         
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