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ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ   

                  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

        Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 

 

«Σν θόζηνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ ην 2013» 

 
Δθηηκήζεηο θαη ζπγθξίζεηο ηνπ ΙΝΔΜΥ ηεο ΔΣΔΔ γηα ηνλ  θόζηνο ηνπ 

θεηηλνύ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ  
 

Η Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ, όπσο θάζε ρξόλν, πξνέβε ζε δηεξεύλεζε ηνπ 

θόζηνπο ηνπ θεηηλνύ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ. Όπσο πξνθύπηεη, ην θόζηνο ζα είλαη ρακειόηεξν 

ζε ζρέζε κε πέξπζη θαζώο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Τηκώλ γηα ηα 

Σνύπεξ Μάξθεη θαη ηηο Λατθέο αιιά θαη ηελ Κεληξηθή Αγνξά Αζελώλ (Βαξβάθεηνο), ηα 

θξεαηηθά  εκθαλίδνληαη θζελόηεξα θαηά 15,62% θαηά κέζν όξν, ελώ νη ηηκέο ησλ 

ιαραληθώλ θαη ησλ θξνύησλ θηλνύληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πεξπζηλή πεξίνδν. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηα θξεαηηθά ππήξρε κεγάιε δήηεζε ην θεηηλό Πάζρα ζηα ληόπηα ακλνεξίθηα 

κε κείσζε ηεο ηηκήο ηόζν ηνπ λσπνύ αξληνύ (8,06%) όζν θαη ηνπ θαηζηθηνύ (8,33%), ελώ 

ηε κεγαιύηεξε  πηώζε παξνπζηάδνπλ ην  θνηόπνπιν (26,30%) θαζώο θαη ε ρνηξηλή 

κπξηδόια (19,80%).  

 

Οη  ηηκέο ζηα ιαραληθά παξνπζηάδνπλ νξηαθή πησηηθή ηάζε, κε ηα αγγνύξηα (30,91%) θαη ηα 

θνινθπζάθηα (39,45%) λα εκθαλίδνπλ ηε κεγαιύηεξε ππνρώξεζε ελώ ζηνλ αληίπνδα νη 

κεγαιύηεξεο απμήζεηο ζε ζύγθξηζε κε ην 2012, παξαηεξήζεθαλ ζηηο παηάηεο (63,33%) θαη 

ζηηο ληνκάηεο (53,04%). Σηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πεξπζηλή ενξηαζηηθή πεξίνδν θηλνύληαη θαη 

ηα επίπεδα ησλ ηηκώλ αλαθνξηθά κε δηάθνξα είδε Supermarket, όπσο ηα αλαςπθηηθά, ηα 

αιθννινύρα πνηά, ε θέηα, ην ειαηόιαδν θ.α.  Η ηηκνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο  22 

Απξηιίνπ 2012, ελώ νινθιεξώζεθε ζηηο 29 ηνπ ίδηνπ κήλα θαη πεξηιακβάλεη πξντόληα πνπ 

αλήθνπλ ηόζν ζηελ θαηεγνξία ησλ ιαραληθώλ - θξνύησλ όζν θαη ζε απηή ησλ θξεάησλ. 

(αθνινπζεί ν Πίλαθαο 1 κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντόλησλ, γηα ηα 

έηε 2013 θαη 2012). 

 

Με βάζε, ινηπόλ, ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηηκνιεςίεο ηεο 

Δ.Σ.Δ.Δ. ζε Σνύπεξ Μάξθεη, Λατθέο – Γεκνηηθέο  Αγνξέο θαη ηελ Κεληξηθή Αγνξά Αζελώλ, 

ην κέζν θόζηνο ηνπ θεηηλνύ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ, ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 99 επξώ 

(98,95) γηα κία πεληακειή νηθνγέλεηα, όληαο κεησκέλν θαηά 3,35% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν, όπνπ ην αληίζηνηρν  θόζηνο ηνπ αλεξρόηαλ ζηα 102 επξώ 

(102,38), κε ηηο ηηκέο ησλ βαζηθώλ εηδώλ δηαηξνθήο (ιαραληθά – θξεαηηθά) λα εκθαλίδνπλ 

κία πησηηθή ηάζε ε νπνία πξνζεγγίδεη ην 7,85%. 
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Πίλαθαο 1: ύγθξηζε παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ 2013/2012 

Λαραληθά – Φξνύηα  (Σηκέο ζε επξώ)   Κξεαηηθά (Σηκέο ζε επξώ) 

Πξντόληα 2013 2012 

Μεηαβνιή 

2013/2012 

(%) 

Πξντόληα 2013 2012 

Μεηαβνιή 

2013/2012 

(%) 

Κξεκκύδη μεξό (θηιό) 0,49 0,67 -26,87% Αξλί  (θηιό) 5,70 6,20 -8,06% 

Παηάηα (θηιό) 0,98 0,60  63,33% Καηζίθη (θηιό) 6,60 7,20 -8,33% 

Ραδίθη  Ιηαιίαο (θηιό) 0,93 1,34 -30,60% Κνηόπνπιν (θηιό) 2,55 3,46 -26,30% 

Παηδάξη (θηιό) 0,88 1,10 -20,00% Υνηξηλή κπξηδόια 4,70 5,86 -19,80% 

Καξόην (θηιό) 0,91 0,66  37,88% 
Μ.Ο. κεηαβνιήο θξεαηηθώλ 

Η ηηκνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Κεληξηθή Αγνξά Αζελώλ (Βαξβάθεηνο) 

-15,62% 

Μαξνύιη  (ηεκάρην) 0,48 0,53 -9,43% 
Λνηπά είδε Supermarket 

 (Σηκέο ζε επξώ) 

Λεκόληα (θηιό) 0,92 0,81 13,58% Πξντόληα 2013 2012 

Μεηαβνιή 

2013/2012 

(%) 

Λάραλν  (θηιό) 0,52 0,51 1,96% Μνπζηάξδα 1,69 1,58   6,96% 

Νηνκάηα (θηιό) 1,76 1,15 53,04% Απγά (6 ηεκ.) 1,18 1,35 -12,59% 

παλάθη (θηιό) 0,94 1,00    -6,00% 
Παζραιηλό 

Σζνπξέθη (400 γξ.) 
2,68 2,90 -7,59% 

Αγγνύξη (ηεκάρην) 0,38 0,55 -30,91% Βαθή απγώλ 1,86 1,86 0,00% 

Κνινθπζάθηα (θηιό) 1,32 2,18 -39,45% Φέηα (400 γξ.) 4,32 4,19 3,10% 

Πξάζζν (θηιό) 0,92 1,11 -17,12% Αλαςπθηηθό (1,5 lt) 1,50 1,52 -1,32% 

Πηπεξηά καθξηά 

(ηεκάρην) 
1,95 2,37 -17,72% Μπύξα (500 ml) 1,24 1,23 0,81% 

Μήια (θηιό) 1,33 1,27 4,72% Ειαηόιαδν (1 lt) 5,18 4,83 7,25% 

Πνξηνθάιηα  (θηιό) 0,68 0,56 21,43% 
Μ.Ο. κεηαβνιήο ζε είδε νύπεξ 

Μάξθεη 
-0,42% 

Μ.Ο. κεηαβνιήο  ιαραληθώλ θαη θξνύησλ 

ζε νύπεξ Μάξθεη θαη Λατθέο Αγνξέο 
-0,14% 

Πεγή:  Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα ηα νύπεξ 

Μάξθεη, Λατθέο Αγνξέο θαη ηελ Κεληξηθή Αγνξά 

Αζελώλ (Βαξβάθεηνο).  (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο 2012-2013) 
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Παξάιιεια όκσο κε ην θόζηνο ηνπ παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ, ην ΙΝ.ΔΜ.Υ. δηελήξγεζε 

έξεπλα γηα ην θόζηνο ησλ λεζηίζηκσλ εδεζκάησλ, ηα νπνία απνηεινύλ πξντόληα επξείαο 

θαηαλάισζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηαδεηθλύνπλ, κία πηώζε ησλ ηηκώλ ησλ  εμεηαδόκελσλ πξντόλησλ, ε νπνία 

κεζνζηαζκηθά θπκαίλεηαη ζην 9,76% ζε ζύγθξηζε κε ηε πεξπζηλή ρξνληά. Δηδηθόηεξα, 

ηα θαιακάξηα είλαη κεησκέλα θαηά 15,0% ην θηιό (θξέζθα), ε ηηκή ηνπ θξέζθνπ 

ρηαπνδηνύ θαηαγξάθεη πηώζε 23,81% ελώ θαη νη θαηεςπγκέλεο γαξίδεο ππνρσξνύλ ζε 

έλα πνζνζηό ηνπ 25,0%,  

 

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ησλ  ινηπώλ πξντόλησλ πνπ πιαηζηώλνπλ ην ηξαπέδη ηεο Μεγάιεο 

Δβδνκάδαο, ππνρώξεζε θαηαγξάθνπλ ν ηαξακάο (5,17%) θαη νη ειηέο (9,10%) ελώ ην 

ηνπξζί, νη θαθέο θαη ηα θνλζεξβνπνηεκέλα πξντόληα θηλνύληαη ζηα πεξπζηλά (αθνινπζεί 

ν Πίλαθαο 2  κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξντόλησλ, γηα ηα έηε 

2013 θαη 2012). 

 

Σπλνςίδνληαο, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ν κέζνο όξνο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ 

αλαθνξηθά κε ηα θξεαηηθά θαη ηα λεζηίζηκα εδέζκαηα, κεηαμύ ησλ εηώλ 2013 θαη 2012, 

παξνπζίαζε κία κείσζε θαηά 12,7% ελώ ηα ιαραληθά – θξνύηα, όπσο θαη ηα δηάθνξα 

είδε Supermarket,  δελ παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξπζηλέο ηηκέο ηνπο (-0,28%). 

 

Πίλαθαο 2: ύγθξηζε ηηκώλ λεζηίζηκσλ εδεζκάησλ  2013/2012 

Πξντόληα 

     

Πνζόηεηα 

2013 

(ηηκέο ζε €) 

2012 

(ηηκέο ζε €) 
Μεηαβνιή     
2013/2012 

Καιακάξηα θξέζθα  Κηιό 15,00 17,65 -15,01% 

Υηαπόδη θξέζθν Κηιό 12,80 16,80 -23,81% 

Γαξίδεο κεζαίεο 

θαηεςπγκέλεο Κηιό 12,00 16,00 -25,00% 

Σαξακάο (θζελόο) Κηιό 5,50 5,80 -5,17% 

Ειηέο Καιακώλ Κηιό 4,00 4,40 -9,10% 

Σνπξζί ρύκα Κηιό 2,50 2,50  0,00% 

Φαθέο ςηιέο Μηζό θηιό 1,26 1,26         0,00% 

Νηνικαδάθηα 

θνλζέξβα Μηζό θηιό 2,00 2,00   0,00% 

Μ.Ο. κεηαβνιήο λεζηίζηκσλ εηδώλ γηα ηελ Μεγάιε Εβδνκάδα -9,76% 

                         Πεγή:  Κεληξηθή Ιρζπαγνξά Αζελώλ (γηα ηα ζαιαζζηλά) 
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