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Σην πιαίζην ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ 
θαη ηεο πιεξνθόξεζεο ησλ θαηαλαισηώλ, ε Υπεξεζία Αληαγσληζκνύ θαη 
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 

Τνπξηζκνύ δίλεη ζήκεξα ζηε δεκνζηόηεηα ην λέν Παξαηεξεηήξην Τηκώλ γηα 
Δκθηαισκέλα Νεξά εκεξνκελίαο 01/07/2015. Η έξεπλα δηεμήρζεθε ζε ππνζηαηηθά 

δηαθόξσλ ηύπσλ όπσο κεγάιεο ππεξαγνξέο, κηθξέο ππεξαγνξέο, αξηνπνηεία θαζώο 
επίζεο θαη ζε πεξίπηεξα. 

Τν Παξαηεξεηήξην Τηκώλ αθνξά 180 Υπνζηαηηθά ζε παγθύπξηα βάζε θαη  
πεξηιακβάλεη 53 πξντόληα κε ηελ εκπνξηθή ηνπο επσλπκία. Η έξεπλα αθνξά ηηο 

αθόινπζεο θαηεγνξίεο: Νεξά 6x1.5L, 12X0.5L, Nεξά sport cap 6x0.75L, αηνκηθά 
κπνπθάιηα 0.5L θαη 1.5L θαζώο επίζεο θαη λεξά ζε κεγάιεο κπνπθάιεο 10L θαη 15L. 

Οη θαηάινγνη ησλ πξντόλησλ αλά ππνζηαηηθό θαη αλά επαξρία δεκνζηεύνληαη ζε 
μερσξηζηνύο πίλαθεο (Παράρτημα 1, Παράρτημα 2, Παράρτημα 3,       
Παράρτημα 4 ). Τνλίδεηαη όηη νη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο επηζπλαπηόκελνπο 

πίλαθεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ αθνξνύλ ηηο ηηκέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εκεξνκελίαο (01/07/2015) πνπ έρνπλ δηεμαρζεί νη έιεγρνη γηα ηε ιήςε ηηκώλ. 

Η δεκνζίεπζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκώλ ιεηηνπξγεί σο εξγαιείν ελεκέξσζεο ησλ 
θαηαλαισηώλ κε ζηόρν λα βνεζήζεη ηελ αγνξά γηα λα ιεηηνπξγήζεη πην 

αληαγσληζηηθά θαη πξνο όθεινο ηνπ θαηαλαισηή. Οη αξκόδηεο Υπεξεζίεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζα ζπλερίζνπλ λα παξαθνινπζνύλ ζπζηεκαηηθά ηε δηακόξθσζε ησλ 

ηηκώλ ησλ βαζηθώλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ, θαη ζα πιεξνθνξνύλ αλάινγα ην 
θαηαλαισηηθό θνηλό.  

Τν Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ θαιεί ηνπο 
θαηαλαισηέο λα είλαη πξνζεθηηθνί, λα αμηνπνηνύλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο, λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ, θαη κε ηελ 
νξζή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο λα ελεξγνύλ κε ηξόπν πνπ λα βνεζά ζηε 
ζπγθξάηεζε ησλ ηηκώλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Καιεί επίζεο ηνπο θαηαλαισηέο λα 

παξαθνινπζνύλ θαη λα εθκεηαιιεύνληαη ζσζηά ηηο πξνζθνξέο γηα νηθνλνκηθόηεξεο 
θαη πην ζπκθέξνπζεο αγνξέο. 
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Οη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ ιεπηνκεξώο γηα ηo Παξαηεξεηήξην Τηκώλ 
γηα Νεξά εκεξνκελίαο 01/07/2015 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, 

Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.mcit.gov.cy 
(ΤΔΛΔΥΤΑΙΑ ΝΔΑ) ή ζηελ δσξεάλ Τειεθσληθή Γξακκή Καηαλαισηή 1429. 
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