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Με την αναστολη της ρήτρας 
αναπροσαρμογής και με τις επιδοτήσεις 
ύψους 1,136 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση, αναμένεται να μειωθούν 
ακόμη περισσότερο οι επιβαρύνσεις 
των λογαριασμών ρεύματος. Οι 
πάροχοι ανήρτησαν τις τιμές τους ανά 
κιλοβατώρα, οι οποίες κυμαίνονται από 
περίπου 0,48 έως 0,56 ευρώ. Με την 
κρατική επιδότηση, που ανέρχεται σε 
0,337 ευρώ ανά κιλοβατώρα, οι τιμές 
μειώνονται στα 0,147 με 0,231 ευρώ ανά 
κιλοβατώρα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί 
να εκτιμήσει ποιες θα είναι οι τιμές τον 
επόμενο μήνα, αφού ήδη την περασμένη 
Τετάρτη η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
στο Χρηματιστήριο διαμορφώθηκε σε 
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, στα 473,93 
ευρώ ανά μεγαβατώρα, εξαιτίας της 
αυξημένης ζήτησης, της μειωμένης 
παραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές 
και της ανόδου των τιμών του φυσικού 
αερίου. Σημειώνεται ότι η τιμή του 
φυσικού αερίου έχει αυξηθεί σημαντικά 
τον τελευταίο μήνα, έχοντας ξεπεράσει 
την προηγούμενη εβδομάδα ακόμη και 
τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Στην 
περιοχή των 100 δολαρίων το βαρέλι 
κινείται η τιμή του πετρελαίου μπρεντ, με 
τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν 
σε υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμής της 
αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2,17 
ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου 
κίνησης το 1,92 ευρώ ανά λίτρο.

Ηλεκτρικό ρεύμα - καύσιμα

Η αναστολή 
της ρήτρας και 
οι τιμές στο μπρεντ

επισημαίνουν ότι το φθινόπωρο θα υπάρξουν 
και νέες ανατιμήσεις. 

Οπωροκηπευτικά και κρέατα
Σε συγκεκριμένα φρούτα, λαχανικά και κρέ-
ατα εντοπίζονται αυξήσεις στις τιμές χονδρι-
κής, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού 
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας. Στα περισσό-
τερα προϊόντα οι τιμές είναι μειωμένες ή στα 
ίδια επίπεδα με πέρυσι. Ακριβότερα πωλού-
νται τα εγχώρια χοιρινά, στα 2,9 ευρώ το κι-
λό φέτος από 2,5 ευρώ το κιλό πέρυσι, και τα 
εγχώρια μοσχάρια, στα 6,5 ευρώ φέτος από 
5,6 ευρώ το κιλό πέρυσι. Στα ίδια επίπεδα με 
πέρυσι είναι οι τιμές στα αρνιά, ενώ φθηνότε-
ρα πωλούνται τα κατσίκια. Στα οπωροκηπευτι-
κά και στα φρούτα ακριβότερα πωλούνται τα 
ξερά κρεμμύδια, στα 0,55 ευρώ το κιλό από 
0,25 ευρώ πέρυσι, οι εγχώριες πατάτες, στα 
0,53 ευρώ το κιλό από 0,35 ευρώ, και το καρ-
πούζι, στα 0,25 ευρώ το κιλό από 0,18 ευρώ 
το κιλό πέρυσι.

Μείωση κατανάλωσης 
Η ακρίβεια έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώ-
σεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, 
με τους περισσότερους καταναλωτές πλέον να 
έχουν περιορίσει τις αγορές τους στα απολύ-
τως αναγκαία. Οπως αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στην έρευνα «Future Consumer Index Ελ-
λάδα 2022», που παρουσίασε η ΕΥ Ελλάδος, 7 
στους 10 καταναλωτές (70% φέτος, από 60% 
πέρυσι) δηλώνουν ότι ξοδεύουν λιγότερα χρή-
ματα σε προϊόντα που δεν είναι πρώτης ανά-
γκης, ενώ πάνω από τους μισούς καταναλω-
τές (51% φέτος, από 43% πέρυσι) δηλώνουν 
ότι αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Οι τιμές 
των προϊόντων αναδεικνύονται και φέτος, με 
διαφορά, ως το σημαντικότερο αγοραστικό 
κριτήριο (78%). Οι περισσότεροι καταναλω-
τές πλέον προτιμούν προϊόντα που βρίσκονται 
σε προσφορές ή περιμένουν τις εκπτωτικές πε-
ριόδους για να πραγματοποιήσουν τις αγορές 
τους. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα του Ινστι-
τούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτι-
κών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), 8 στους 10 καταναλω-
τές κυνηγούν προσφορές και εκπτώσεις, ενώ 
το 74% δηλώνει ότι επιλέγει φθηνότερα προ-
ϊόντα. Στο γεγονός αυτό αποδίδεται και η αύ-
ξηση των πωλήσεων στα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας το πρώτο τρίμηνο του 2022, η οποία 
πλησιάζει το 10%. Επίσης, 6 στους 10 κατανα-
λωτές έχουν μειώσει συνολικά τις αγορές σε εί-
δη τροφίμων και είδη παντοπωλείου. Η ακρί-
βεια αποτυπώνεται και στις πωλήσεις των σού-
περ μάρκετ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά μόλις 
0,9% το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αύξηση 
όμως που οφείλεται αποκλειστικά στις ανα-
τιμήσεις των προϊόντων. 

Ελεγχοι για αισχροκέρδεια
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους 
πραγματοποιούν σε καθημερινή βάση ελέγ-

χους για την ακρίβεια και συγκεκρι-
μένα για να διαπιστώσουν εάν 

υπάρχουν εταιρείες που αι-
σχροκερδούν σε βάρος των 
καταναλωτών. Υπενθυμίζεται 
ότι, σύμφωνα με τον νόμο, τα 
καταστήματα πώλησης τρο-
φίμων, όπως είναι τα σούπερ 
μάρκετ, δεν θα πρέπει να πω-
λούν με μεγαλύτερο περιθώ-
ριο κέρδους σε σχέση με το 
αντίστοιχο του Σεπτεμβρίου 

του 2021, οπότε και ξεκίνη-
σε η ενεργειακή κρίση, η 

οποία κλιμακώθηκε με-
τά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία 
στις 24 Φεβρουαρίου. 

10%, στα σαπούνια, στο αλουμινόχαρτο, στα 
υγρά πιάτων και στα αποσμητικά έως 9%, 
στα ζυμαρικά, στα καθαριστικά, στα μαλακτι-
κά ρούχων, στους χυμούς και στις οδοντόκρε-
μες έως 8%, στις ρυζογκοφρέτες 7%, στο ρύζι, 
στο τσάι και στο βούτυρο 5%. Σύμφωνα πά-
ντα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η 
«R», ήδη έχει ανακοινωθεί στα καταστήματα 
πώλησης τροφίμων μια ανατίμηση που θα γί-
νει στις αρχές Οκτωβρίου και αφορά το κον-
σερβοποιημένο καλαμπόκι σε ποσοστό 10%. 

Πότε θα περάσουν στα ράφια 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για αυξήσεις που 
έχουν γίνει από μεμονωμένες εταιρείες και 
δεν αφορούν το σύνολο των εταιρειών που 
παράγουν ή εμπορεύονται τα συγκεκριμένα 
αγαθά. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να περά-
σουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρ-
κετ, ανάλογα με τα αποθέματα 
που έχουν στις αποθή-
κες τους. Οπως επιση-
μαίνει στην «R» στέ-
λεχος γνωστής αλυ-
σίδας σούπερ μάρ-
κετ, «σχεδόν καθη-
μερινά, οι βιομηχανί-
ες τροφίμων και άλλων 
προϊόντων μάς στέλνουν 
ανατιμημένους τιμοκατα-
λόγους. Πλέον, μετά από 
τόσους μήνες ενεργειακής 
κρίσης έχουν λιγοστέψει τα 
περιθώρια για να μπορέσου-
με να απορροφήσουμε έστω 
και ένα μικρό ποσοστό των ανα-
τιμήσεων». Οι αλλαγές των τιμών 
στα ράφια των σούπερ μάρκετ πραγμα-
τοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βά-
ση, με παράγοντες του λιανεμπορίου να 

πωλήσεις
Η ακρίβεια 
αποτυπώνεται και 
στις πωλήσεις των 
σούπερ μάρκετ, οι 
οποίες αυξήθηκαν 
κατά μόλις 0,9% 
το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, σε σχέση 
με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο


