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Τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο τις τιµές των καυσίµων στο 
σύνολο της επικράτειας θα έχουν σύντοµα οι καταναλωτές µέσω της εφαρµογής (app) e-
καταναλωτής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η εφαρµογή, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
στρατηγικής προτεραιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για ενίσχυση 
της διαφάνειας στην αγορά του λιανικού εµπορίου, συµπλήρωσε ήδη τέσσερις µήνες 
λειτουργίας και αποτελεί ένα σύγχρονο µέσο, µε το οποίο οι καταναλωτές και οι θεσµικοί 
φορείς της αγοράς παρακολουθούν καθηµερινά την µέση τιµή πώλησης σε πάνω 
από 1.400 βασικά αγαθά. 

Μέχρι σήµερα, στην πρώτη φάση ανάπτυξης της εφαρµογής που έγινε σε συνεργασία µε 

τον Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, 13 αλυσίδες σούπερ µάρκετ µε συνολικά 

πάνω από 2.400 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα αναρτούν καθηµερινά, µέσω ειδικής 

ψηφιακής πλατφόρµας, τις µέσες τιµές πώλησης λιανικής 1.400 προϊόντων. Πρόσφατα, 

προστέθηκαν πάνω από 200 νέοι κωδικοί µε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, νωπά και 

κατεψυγµένα κρεατικά και ψάρια. Επίσης, στο e-καταναλωτής app, ο καταναλωτής 

µπορεί να πληροφορηθεί τις τιµές για µάσκες προσώπου καθώς και σε ποια καταστήµατα 

είναι διαθέσιµες. 

Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων είναι να εµπλουτίζει διαρκώς τη λίστα 

µε νέους κωδικούς, προκειµένου ο καταναλωτής να µπορεί να συγκρίνει τις τιµές σε όµοια 

προϊόντα έχοντας την δυνατότητα να επιλέξει  το φθηνότερο κατάστηµα. 

Επισηµαίνεται ότι οι χρήστες της εφαρµογής µπορούν να δηµιουργούν το «καλάθι» τους, 

µε τα αγαθά που οι ίδιοι επιλέγουν, ώστε να παρακολουθούν από τη µία τη µέση τιµή του 

«καλαθιού» ανά αλυσίδα σούπερ µάρκετ και από την άλλη την εξέλιξη των τιµών στο 

χρόνο. 



Επιπρόσθετα, έχουν την δυνατότητα αφενός να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατα των 

καταναλωτών και αφετέρου να επικοινωνούν µέσω της εφαρµογής απ’ ευθείας µε την 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή διατυπώνοντας τις όποιες 

προτάσεις, παράπονα και καταγγελίες τους. 
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