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Εξοικονομείστε χρήματα όταν  
ψωνίζετε είδη σουπερμάρκετ
Πώς βοηθάει η μοναδιαία τιμολόγηση (unit pricing)

Ο έλεγχος και η σύγκριση των μοναδιαίων τιμών (unit prices) στις ετικέτες στα ράφια των 
σουπερμάρκετ ή στο διαδίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα όταν 
ψωνίζετε είδη σουπερμάρκετ.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

2,5 L $7,62

$3,05 το 1 L

Μοναδιαία τιμή

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

1,5 L $5,74

$3,83 το 1 L

Μοναδιαία τιμή

Πώς να ελέγχετε και να συγκρίνετε μοναδιαίες 
τιμές και να εξοικονομείτε χρήματα
Η σύγκριση των μοναδιαίων τιμών ειδών σουπερμάρκετ  
θα σας βοηθήσει να πετύχετε την καλύτερη σχέση  
ποιότητας-τιμής. Η μοναδιαία τιμή αναγράφεται για να σας 
διευκολύνει. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βρείτε το προϊόν που χρειάζεστε.

2. Ελέγξτε την μοναδιαία τιμή του προϊόντος.

3. Συγκρίνετε αυτή τη μοναδιαία τιμή με τη μοναδιαία τιμή 
του ίδιου ή παρόμοιου προϊόντος διαφορετικής μάρκας ή 
μεγέθους συσκευασίας για να δείτε ποιο είναι φθηνότερο.

Οι μεγαλύτερες συσκευασίες, οι ειδικές προσφορές ή τα 
είδη ιδιωτικής ετικέτας (home brand) ίσως να μην είναι η 
φθηνότερη επιλογή. Ορισμένες φορές τα φρέσκα προϊόντα 
μπορεί να έχουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, αλλά 
σε άλλες περιπτώσεις, τα κονσερβοποιημένα ή κατεψυγμένα 
μπορεί να είναι φθηνότερα. Η μοναδιαία τιμολόγηση 
σάς βοηθάει να βρείτε το προϊόν με την καλύτερη σχέση 
ποιότητας-τιμής την ημέρα που ψωνίζετε.

Τι είναι η μοναδιαία τιμολόγηση;
Η μοναδιαία τιμολόγηση είναι ένα σύστημα επισήμανσης  
που σας βοηθάει να υπολογίσετε την καλύτερη σχέση 
ποιότητας-τιμής όταν ψωνίζετε είδη σουπερμάρκετ. 
Χρησιμοποιώντας πρότυπες μονάδες μέτρησης μπορείτε 
να συγκρίνετε εύκολα τις τιμές των προϊόντων, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος, τη μάρκα ή τον τρόπο συσκευασίας ή 
πώλησής τους.

Τα μεγάλα σουπερμάρκετ και ορισμένοι λιανοπωλητές 
στο διαδίκτυο πρέπει να αναγράφουν τη μοναδιαία τιμή 
των συσκευασμένων τροφίμων και άλλων προϊόντων 
σουπερμάρκετ όπως ψωμί, δημητριακά πρωινού, βούτυρο, 
αυγά, αλεύρι, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φρέσκο γάλα, 
κρέας, ρύζι, ζάχαρη και χαρτί υγείας.

Για συσκευασμένα είδη σουπερμάρκετ που πωλούνται με το 
βάρος, η μοναδιαία τιμή  αναγράφεται σε μονάδα βάρους.  
Για παράδειγμα, η μοναδιαία τιμή ρυζιού αναγράφεται ανά 
100 γρ. Η μοναδιαία τιμή μονάδα για υγρά αναγράφεται 
με τον όγκο. Για παράδειγμα, η μοναδιαία τιμή για υγρό 
απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων αναγράφεται ανά λίτρο.
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Παράδειγμα: Όταν ψωνίζετε πατάτες
Ο Τζακ θέλει να αγοράσει πατάτες για να μαγειρέψει για 
την οικογένειά του και παρατηρεί ότι το σουπερμάρκετ της 
περιοχής του προσφέρει πατάτες σε διάφορες μορφές. 
Μπορεί να αγοράσει ωμές πατάτες χύμα ή συσκευασμένες 
ή ήδη ξεφλουδισμένες και κομμένες πατάτες. Ο Τζακ μπορεί 
επίσης να αγοράσει προ-μαγειρεμένο πουρέ πατάτας. 
Συγκρίνει την μοναδιαία τιμή των διαφορετικών ειδών και 
ανακαλύπτει ότι οι χύμα πατάτες είναι η καλύτερη επιλογή με 
τιμή $1,80 το κιλό. Ο Τζακ είναι καλός μάγειρας και μπορεί να 
επιλέξει αργότερα πώς θα τις μαγειρέψει.

Χρησιμοποιήστε τις μοναδιαίες τιμές για 
να εξοικονομήσετε χρήματα όταν ψωνίζετε 
στο διαδίκτυο 
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε και να συγκρίνετε τις μοναδιαίες 
τιμές όταν ψωνίζετε σε ορισμένα διαδικτυακά σουπερμάρκετ, 
ακριβώς όπως θα κάνατε μέσα σ’ ένα σουπερμάρκετ. Δείτε το 
παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα: Όταν ψωνίζετε ρύζι στο διαδίκτυο
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η Τζέιν προτιμάει 
να κάνει τα ψώνια της στο διαδίκτυο. Ενώ ψάχνει για ρύζι, 
η Τζέιν ταξινομεί τα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση τη 
χαμηλότερη μοναδιαία τιμή. Βρίσκει ρύζι με 14c ανά 100 γρ. 
και γνωρίζει ότι αυτή είναι η καλύτερη διαθέσιμη τιμή απ’ αυτόν 
τον πωλητή. Το ρύζι που συνήθως αγοράζει η Τζέιν κοστίζει 
47c ανά 100 γρ., οπότε συγκρίνοντας τις μοναδιαίες τιμές, 
εξοικονομεί $3,30 για μια σακούλα ρυζιού 1 κιλού.

Παράδειγμα: Αγορά δημητριακών πρωϊνού
Η φίλη της Κέιτ τής είπε ότι αν συγκρίνει τις μοναδιαίες 
τιμές διαφορετικών μεγεθών συσκευασίας της 
αγαπημένης της μάρκας δημητριακών πρωϊνού, μπορεί να 
εξοικονομήσει χρήματα.

Η Κέιτ συνήθως αγοράζει δημητριακά πρωϊνού σε κουτί. 
Μένει μόνη της, γι’ αυτό αγοράζει το μικρό κουτί (420 γρ.) 
στα εβδομαδιαία ψώνια της, επειδή έχει τη φθηνότερη τιμή 
πώλησης. Τώρα γνωρίζει ότι η σύγκριση των τιμών πώλησης 
δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να ψωνίζει και ότι μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τη μοναδιαία τιμή. Οι συσκευασίες σε μικρά 
κουτιά συνήθως έχουν την πιο ακριβή μοναδιαία τιμή.

Τώρα η Κέιτ συγκρίνει τις μοναδιαίες τιμές  του μικρού και 
του μεγάλου κουτιού (1,4 χγρ). Η μοναδιαία τιμή του μικρού 
κουτιού είναι $1,26 για 100 γρ. και η μοναδιαία τιμή του 
μεγάλου κουτιού είναι 71c ανά 100 γρ.

Η Κέιτ αγοράζει το μεγαλύτερο κουτί επειδή θα διαρκέσει 
πάνω από 3 φορές περισσότερο και θα εξοικονομήσει $2,31 
την εβδομάδα ($7,70 για ολόκληρο το κουτί).

Το κόστος της ευκολίας
Μπορείτε να αγοράσετε πολλά είδη τροφίμων που είναι  
ήδη έτοιμα για κατανάλωση για να εξοικονομήσετε χρόνο. 
Όμως, η αυξημένη ευκολία μπορεί να σημαίνει ότι πληρώνετε 
πολύ περισσότερα από ό,τι αν ετοιμάσετε μόνοι σας το 
φαγητό. Οι μοναδιαίες τιμές μπορούν να σας βοηθήσουν να 
συγκρίνετε όλες τις διαφορετικές προσφορές προϊόντων για 
να δείτε την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής για τις ανάγκες 
σας. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

Χρησιμοποιήστε τις μοναδιαίες τιμές για να 
εξοικονομήσετε χρήματα με το να συγκρίνετε:
	�   διαφορετικές μάρκες

	�   προσφορές και κανονικές τιμές

	�   συσκευασμένα και χύμα προϊόντα – για παράδειγμα 
σπανάκι

	�   διαφορετικά μεγέθη και είδη πακέτων

	�   φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή 
κονσερβοποιημένα προϊόντα – για παράδειγμα μπιζέλια

	�   παρόμοια και υποκατάστατα προϊόντα - για παράδειγμα 
είδη ρυζιού

	�   διαφορετικά επίπεδα ευκολίας - για παράδειγμα τυρί  
σε κομμάτια/τρίγωνα/φέτες/στικς, ή τυρί τριμμένο ή  
σε κύβους

	�   διαφορετικά σουπερμάρκετ, περιλαμβανομένων 
διαδικτυακών καταστημάτων.

Πού να αποταθώ για περισσότερες 
πληροφορίες; 
Περισσότερες πληροφορίες για τη μοναδιαία τιμολόγηση  
και πώς μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε 
χρήματα διατίθενται στον ιστότοπό μας:  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices

Πληροφορίες για τα άλλα δικαιώματά σας ως καταναλωτής 
διατίθενται στο: www.accc.gov.au/consumers


