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Πειραιάς, 09.12.2022 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σε αποκλιμάκωση στο 8,5% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο στη χώρα μας 

 

Στο 8,5% αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, από τη 

σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2022, με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2021, 

προέκυψε αύξηση 8,5%, έναντι αύξησης 4,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 

2021 με το 2020. Ο Γενικός ΔΤΚ, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2022, 

δεν παρουσίασε μεταβολή. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους, σημειώθηκε αύξηση 

0,5%. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 9,5% 

έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2020 

– Νοεμβρίου 2021, με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020. Η μόνη μείωση του δείκτη -

2,1% καταγράφεται στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στις τηλεφωνικές 

υπηρεσίες. Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 8,5%, τον μήνα Νοέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2021, προήλθε, κυρίως, από τις αυξητικές μεταβολές των δεικτών στις 

ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: 

• 15,0% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί 

και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα 

(γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη, σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ-κακάο-τσάι, 

μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. 

• 2,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα 

ποτά (μη σερβιριζόμενα). 

• 10,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 

• 4,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και 

συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες κοινοχρήστων, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά 

καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση, κυρίως, των τιμών στον 

ηλεκτρισμό. 

• 11,0% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 

σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και 

επισκευές, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης 

νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. 

• 2,8% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά 

προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. 

• 14,5% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, 

μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, 

καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια 

μεταφοράς επιβατών με ταξί, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο και με πλοίο. 

• 2,7% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: 

διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, 

κινηματογράφους-θέατρα, γραφική ύλη και υλικά σχεδίασης, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης 

αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-

υπολογιστές-επισκευές. 

• 2,2% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε δίδακτρα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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• 8,0% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-

ζαχαροπλαστεία-καφενεία, κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. 

• 4,9% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και 

καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλα είδη ατομικής φροντίδας. 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: 

«Η αναγγελία του πληθωρισμού, από την ΕΛΣΤΑΤ, για τον Νοέμβριο, στο 8,5% σε σχέση με τον 

πληθωρισμό του Οκτωβρίου που ήταν 9,1%, δικαιολογεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της 

οικονομίας σε μία χρονική συγκυρία όπου ο πληθωρισμός, σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, και όχι 

μόνο, διατηρείται σε διψήφιο νούμερο. Η ελληνική οικονομία δείχνει ισχυρές αντοχές απέναντι στις 

πιέσεις των παραμέτρων που διαμορφώνουν το ευρωπαϊκό, αλλά και το διεθνές, οικονομικό γίγνεσθαι. 

Ισχυρές αντοχές απέναντι στο “ροκάνισμα” της αγοραστικής δυνατότητας των νοικοκυριών, αλλά και της 

ικμάδας των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών που μάχονται σε ένα πρωτόγνωρα αντίξοο περιβάλλον, 

όπου ο “όρος ανταγωνισμός” αναδιαμορφώνεται. Αποτελεί ευχής έργον ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να 

στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη δύσκολη αυτή περίοδο το πέρας της οποίας, για την ώρα, 

παραμένει δυσδιάκριτο, με λελογισμένες παροχές και μέτρα που δεν “απειλούν” με δημοσιονομικό 

εκτροχιασμό. Ευχή όλων, ο πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί για τον Δεκέμβριο, να είναι χαμηλότερος 

εκείνου του Νοεμβρίου, αφού θα καθορίσει και τον επίσημο πληθωρισμό του 2022.» 
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