
1 

 

 

 

ΔΘΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ΜΗΣΡΟΠΟΛΔΩ 42, 105 63  

 

Πέκπηε 19  Γεθεκβξίνπ 2013 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

«Μειφμένο ηο κόζηος ηοσ τριζηοσγεννιάηικοσ ηραπεδιού  

αλλά με ταμελόηερο ηον εορηαζηικό ηδίρο, εκηιμά ε ΔΔΔ» 
 

Φζελόηεξν θαηά 2,51%, ζε ζρέζε κε πέξπζη, αλακέλεηαη ην θεηηλό 

ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη, ζύκθωλα κε δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην Ιλζηηηνύην Δκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ (ΙΝ.ΔΜ.Τ.) ηεο 

Δ..Δ.Δ. θαηά ηελ πεξίνδν 13 έωο 18 Γεκεμβρίοσ 2013. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ρξηζηνπγελληάηηθν νηθνγελεηαθό ηξαπέδη ζα θνζηίζεη 

147,75 επξώ έλαληη 151,56 επξώ πνπ θόζηηδε πέξπζη θαη 158,93 ηο 2011 ηελ ίδηα 

αθξηβώο πεξίνδν, κε ηα ίδηα αθξηβώο πξνϊόληα. Η κηθξή απηή δηαθνξά ηωλ 3,81  

επξώ (πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηηαία κείωζε 2,51%), ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2012, αληαλαθιά ηε ζηαζηκόηεηα ηωλ ηηκώλ ζηα θξεαηηθά 

(δειγμαηολευία από Βαρβάκειο αγορά), κε θάπνηεο  αλεπαίζζεηεο απμεηηθέο 

κεηαβνιέο ζηε ηηκή ηεο γαινπνύιαο (11,11%) θαη ηνπ ρνηξηλνύ (5,41%). Η αμία 

όκωο ηνπ ληόπηνπ αξληνύ θηλείηαη ζηα ίδηα αθξηβώο επίπεδα κε ηε πεξπζηλή 

πεξίνδν (7 εσρώ/κιλό). 

Η επράξηζηε έθπιεμε, όζνλ αθνξά ζηε κεηωκέλε επηβάξπλζε ηνπ 

θαηαλαιωηηθνύ θνηλνύ θαηά ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν, πξνέξρεηαη από ηε 

θαηεγνξία ηωλ εδεζκάηωλ/γιπθώλ, θαζώο ε κεζνζηαζκηθή κείωζε ζηα 

κεινκαθάξνλα θαη ζηνπο θνπξακπηέδεο εθηηκάηαη ζε έλα πνζνζηό πνπ 

θπκαίλεηαη ζην 11%, ζε ζρέζε κε ην 2012.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ηωλ θξνύηωλ θαη ηωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ε εηθόλα είλαη 

πην αληηθαηηθή, κε ηε ηηκή ηνπ ιάραλνπ λα θαηαγξάθεη ηε κεγαιύηεξε πηώζε 

(περίποσ 29%), αθνινπζνύκελε από ηε κηθξή πηώζε ζηηο ληνκάηεο θαη ζηηο 

παηάηεο (3% θαη 6% αληίζηνηρα), ελώ ζηνλ αληίπνδα αμηνπξόζεθηε είλαη ε 

αύμεζε ηεο  ηηκήο  ηόζν ηωλ κήιωλ (24,55%) όζν θαη ηνπ καξνπιηνύ (15,8%). 

Τέινο, ζεηηθέο εληππώζεηο πξνθαιεί ε πηωηηθή πνξεία ηεο ηηκήο ηεο θέηαο          

(-13,93%) ελώ όζνλ αθνξά ζηα ινηπά πξνϊόληα Σνππεξκάξθεη, νη απμνκεηώζεηο 

ηωλ ηηκώλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε, απνηεινύλ θαη θέηνο θπξίαξρν 

ραξαθηεξηζηηθό.  

Η μειφμένε καηαναλφηική δαπάνε πνπ απνηππώλεηαη ζην δηαρξνληθά 

μειούμενο ηδίρο, απνηειεί γηα αθόκε κία θνξά ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο θεηηλήο 

ρξηζηνπγελληάηηθεο πεξηόδνπ θαζώο νη απώλειες ζηηο πωιήζεηο ηωλ εκπνξηθώλ 
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θαηαζηεκάηωλ αλακέλεηαη  λα θπκαλζνύλ ζην 10,5%, ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.  

Μάιηζηα, ζε επίπεδν απόιπηωλ κεγεζώλ, ν θύθινο εξγαζηώλ ηωλ θαηαζηεκάηωλ 

ιηαληθήο θαηά ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, εθηηκάηαη ζηα 6,8 δις 

επξώ, όληαο κεηωκέλνο θαηά 0,8 δις επξώ ζε ζρέζε κε ην 2012. Η ζύγθξηζε ηνπ 

2013 κε ην 2008 είλαη άθξωο απνγνεηεπηηθή, αθνύ ηα 21,9 δις εσρώ ηνπ 

ενξηαζηηθνύ ηδίξνπ εθείλεο ηεο ρξνληάο αλακέλεηαη λα ζπξξηθλωζνύλ ζηα 6,8 

δις εσρώ θέηος, κία απώιεηα ηεο ηάμεωο ηνπ 68,9% πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κείωζε 

ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ ηδίξνπ θαηά πεξίπνπ 70% ηε ηειεπηαία πεληαεηία. Ο 

ενξηαζηηθόο ηδίξνο γηα ην 2013 εθηηκάηαη όηη ζα δηακνξθωζεί ζην 1/3 ηνπ ηδίξνπ 

ηνπ 2008, αιιά ππνινγίδεηαη όηη ζα είλαη κεηωκέλνο κόλν θαηά 10% ζε 

ζύγθξηζε κε πέξζη.  

Τέινο, ν πξόεδξνο ηεο  ΔΣΔΔ θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη 

πξνζωπηθά ηνλ πξόεδξν θ. Σηέθαλν Κπξιή θαη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

Κεληξηθήο Λαραλαγνξάο Αζελώλ γηα ηελ θνηλωληθή ηνπο επαηζζεζία θαη ηελ 

πξνζθνξά 1,8 ηόλωλ  ιαραληθώλ θαη θξνύηωλ πνπ πξνζέθεξαλ θαη ηα νπνία κε 

ηελ ζπλδξνκή ηεο Σπλνκνζπνλδίαο δηαλεκήζεθαλ ζε ελνξηαθά ζπζζίηηα ηεο 

Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά.     

Παραηίζεληαη δύο αλαισηηθοί πίλαθες. Ο πρώηος παροσζηάδεη ηελ δηατροληθή 

κεηαβοιή ηοσ ηδίροσ ηφλ εκπορηθώλ θαηαζηεκάηφλ ιηαληθής θαηά ηο κήλα 

Δεκέμβριο θαη ηε κεηαβοιή 2008-2013 (εθηηκήζεης γηα ηο 2013). Ο δεύηερος 

περηιακβάλεη ηης ποζοζηηαίες κεηαβοιές αλά κολάδα προχόληος αλάκεζα ζηο 

2013 θαη ζηο 2012, θαζώς επίζες θαη ηε ζσλοιηθή επηβάρσλζε ηοσ 

τρηζηοσγελληάηηθοσ ηραπεδηού γηα ηο θαηαλαιφηηθό θοηλό ζε ζτέζε κε ηελ 

περσζηλή περίοδο. 
 

 

Πίνακας 1: Γιατρονική μεηαβολή ηοσ κύκλοσ εργαζιών (ηδίροσ) ζηα καηαζηήμαηα 

Λιανικής  καηά ηο μήνα Γεκέμβριο 2008-2013 

Έηε 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(εκηίμεζε) 

Κύκλος 

Δργαζιών καηά 

ηεν περίοδο ηφν 

Υριζηοσγέννφν 

21,9 δηο 16,4 δηο 13,2 δηο 9,25 δηο 7,6 δηο 6,8 δηο 

(%) Μεηαβολές 
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 

-25,1% -19,5% -29,9% -17,8% -10,5% 
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 Πίνακας 2: σγκριηικός πίνακας ηιμών προχόνηφν ποσ αποηελούν ηο τριζηοσγεννιάηικο ηραπέδι  

Δίδε 

2013 2012 Μεηαβολή (%) 

κόζηοσς 

2013/2012 ανά 

μονάδα  

προχόνηος 

Ποζόηεηα 

Σιμή / 

Μονάδα 

προχόνηος 

Κόζηος 

(ζε €) 

Σιμή / 

Μονάδα 

προχόνηος 

Κόζηος 

(ζε €) 

Αρνί 5  θηιά 7,00 35,00 7,00 35,00 0,00% 

Γαλοπούλα 

(θαηευσγκέλε) 5  θηιά 3,00 15,00 2,70 13,50 11,11% 

Υοιρινό (ζπάια 

τφρίς θόθαιο) 5  θηιά 3,90 19,50 3,70 18,50 5,41% 

Φέηα 1  θηιό 8,22 8,22 9,55 9,55 -13,93% 

Παηάηες 3  θηιά 0,65 1,95 0,67 2,01 -2,99% 

Νηομάηες 2  θηιά 1,10 2,20 1,17 2,34 -5,98% 

Μαρούλι 2  ηεκάρηα 0,44 0,88 0,38 0,76 15,79% 

Μήλα 2  θηιά 1,37 2,74 1,10 2,20 24,55% 

Πορηοκάλια 2  θηιά 0,57 1,14 0,62 1,24 -8,06% 

Λάτανο 3  θηιά 0,32 0,96 0,45 1,35 -28,89% 

Δλαιόλαδο 1  ιίηξν 4,98 4,98 5,07 5,07 -1,78% 

Γλσκίζμαηα – Ποηά 

Κοσραμπιέδες 

ηππνπνηεκέλνη  1 θηιό 6,00 6,00 6,70 6,70 -10,45% 

Κοσραμπιέδες 

δαραξνπιαζηείνπ 1 θηιό 14,60 14,60 16,40 16,40 -10,98% 

Μελομακάρονα 
ηππνπνηεκέλα  1 θηιό 5,70 5,70 6,60 6,60 -13,64% 

Μελομακάρονα 
δαραξνπιαζηείνπ 1 θηιό 14,20 14,20 15,60 15,60 -8,97% 

Αναυσκηικά  

(1,5 lt) 2 θηάιεο 1,41 2,82 1,57 3,14 -10,19% 

Μπύρες (500 ml) 5 θηάιεο 1,19 5,95 1,19 5,95 0,00% 

Κραζί Ρεηζίνα 

(500 ml) 2 θηάιεο 1,36 2,72 0,95 1,90 43,16% 

Κραζί κόκκινο 

(1,5 lt) 1  θηάιε 3,19 3,19 3,75 3,75 -14,93% 

σνολική 

επιβάρσνζε 
147,75 €                 151,56 € -2,51% 

 


