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ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Τα είδη που κατατάσσονται σε αυτή την ομάδα είναι εκείνα που αγοράζονται γενικά για
κατανάλωση στην κατοικία. Δεν περιλαμβάνονται τα είδη που πωλούνται, συνήθως, για
άμεση κατανάλωση από εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, περίπτερα, πλανόδιους πωλητές,
αυτόματα μηχανήματα πώλησης, ξενοδοχεία κλπ. (11.1.1), τα φαγητά σε πακέτο, ακόμα
και αν αυτά παραδίδονται κατ΄ οίκον (11.1.1), καθώς και οι τροφές κατοικίδιων ζώων
(09.3.4).
01.1.1
Αλεύρι, ψωμί, δημητριακά (ΜΔ)
01111
Ρύζι
0111101 Ρύζι όλων των ειδών - μακρόσπερμο & στρογγυλόσπερμο (αποφλοιωμένο, γλασέ, για
γεμιστά, καρολίνα, μπασμάτι, ριζότο, αρωματικό, τηγανιτό κλπ.)
0111102 Ρύζι και ριζότο σε ξηρή μορφή, τυποποιημένο ή συντηρημένο, με κρέας, ψάρια,
θαλασσινά ή λαχανικά, εφόσον το ρύζι αποτελεί το κύριο συστατικό, καθώς και ζυμαρικά
από ρύζι (noodles) με κοτόπουλο, τσίλι, γαρίδες, μαϊντανό, καβούρι κλπ.
Εξαιρούνται: ρυζάλευρο (01.1.1.2)
Αλεύρι και άλλα δημητριακά (Καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη και άλλα σιτηρά
01112
υπό μορφή κόκκων, αλευριού ή γεύματος, αλεύρι ρυζιού)
0111201 Αλεύρι όλων των τύπων, σιμιγδάλι, καλαμποκάλευρο (νισεστές, άνθος αραβοσίτου κλπ.) (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
0111202 Αλεύρι όλων των τύπων σιμιγδάλι, καλαμποκάλευρο (νισεστές, άνθος αραβοσίτου κλπ.) (χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
01.1

01113
0111301
0111302
0111303
0111304
0111305
0111306
01114
0111401

Ψωμί
Ψωμί μαύρο, ολικής αλέσεως, πολύσπορο, σικάλεως (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές
ίνες)
Ψωμί άσπρο, από καλαμπόκι, σιμιγδάλι κλπ. (χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
Λοιπά είδη ψωμιών ανάμεικτα με ελιές, τυρί, σταφίδες κλπ., κουλούρια, λαγάνες (υψηλής
περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
Λοιπά είδη ψωμιών ανάμεικτα με ελιές, τυρί, σταφίδες κλπ., κουλούρια, λαγάνες
(χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
Ψωμί για τοστ και hamburger, όλων των τύπων (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
Ψωμί για τοστ και hamburger, όλων των τύπων (χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
Λοιπά προϊόντα αρτοποιίας
Άγλυκα προϊόντα αρτοποιίας (φρυγανιές, παξιμάδια, κρακεράκια, μπισκότα, βουτήματα,
κριτσίνια, κρέπες, γαλέτα, πίτες για σουβλάκια, για πίτσες, για πεϊνιρλί, αραβικές πίτες
κλπ.) - (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)

1

01
01.1

01.1.1
01111
01111
01111

01112
01112
01112
01113
01113
01113
01113
01113
01113
01113
01114
01114

Οι περισσότερες ομάδες και κατηγορίες περιέχουν είτε αγαθά είτε υπηρεσίες. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνουν αγαθά (είδη)
σημειώνονται με όπως ενδείξεις (ΜΔ), (ΗΔ) ή (Δ), οι οποίες σημαίνουν «μη διαρκή», «ημιδιαρκή» ή «διαρκή», αντίστοιχα. Με την ένδειξη
(Υ) σημειώνονται οι υποκατηγορίες που απαρτίζονται από «υπηρεσίες». Ορισμένες κατηγορίες περιλαμβάνουν και αγαθά και υπηρεσίες
επειδή είναι δύσκολο να γίνει διαχωρισμός όπως. Οι κατηγορίες αυτές σημειώνονται συνήθως με την ένδειξη (Υ), όταν η συνιστώσα των
υπηρεσιών κυριαρχεί.
2

Η τελική ταξινόμηση COICOP καταρτίστηκε τη Eurostat σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και
εμπειρογνώμονες και εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013.
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0111402

Άγλυκα προϊόντα αρτοποιίας (φρυγανιές, παξιμάδια, κρακεράκια, μπισκότα, βουτήματα,
κριτσίνια, κρέπες, γαλέτα, πίτες για σουβλάκια, για πίτσες, για πεϊνιρλί, αραβικές πίτες
κλπ.) - (χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
0111403 Γλυκά προϊόντα αρτοποιίας (παξιμάδια, κουλουράκια, μπισκότα, γκοφρέτες, κρέπες,
βάφλες, κρουασάν, τηγανίτες, ντόνατς κλπ.) - (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
0111404 Γλυκά προϊόντα αρτοποιίας (παξιμάδια, κουλουράκια, μπισκότα, γκοφρέτες, κρέπες,
βάφλες, κρουασάν, τηγανίτες, ντόνατς κλπ.) - (χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
0111405 Προϊόντα ζύμης (κέικ αφράτα ή ανάμεικτα, βασιλόπιτες, τσουρέκια, έτοιμο παντεσπάνι
κλπ.)
01115
Πίτσες και πίτες
0111501 Πίτσες και λοιπά προϊόντα ζύμης παρασκευασμένα με αλλαντικά, γάλα ή λαχανικά (πίτες,
μπουγάτσες, σπανακόπιτες, χορτόπιτες, πρασόπιτες, κις, τυρόπιτες, ζαμπονοτυρόπιτες,
γαλόπιτες, πεϊνιρλί κλπ.).
Εξαιρούνται: κρεατόπιτες (01.1.2.8), ψαρόπιτες (01.1.3.6)
01116
Ζυμαρικά και κουσκούς
0111601 Ζυμαρικά (μακαρόνια, ταλιατέλες, κριθαράκι, κουσκούσι και τα παρόμοια, τορτελίνια
λαζάνια κανελλόνια, φιδές, χυλοπίτες, τραχανάς, πλιγούρι κλπ.)
0111602 Ζυμαρικά με κρέας, τυρί, ψάρια, θαλασσινά ή λαχανικά συντηρημένα, κατεψυγμένα ή σε
κονσέρβες, εφόσον τα ζυμαρικά αποτελούν το κύριο συστατικό (τορτελίνια και ραβιόλια
γεμιστά με τυρί, λαχανικά ή αλλαντικά και άλλα παρόμοια)
01117
Δημητριακά πρωινού
0111701 Δημητριακά πρωινού όπως κορν-φλέικς (νιφάδες καλαμποκιού, νιφάδες βρώμης κλπ.),
κουάκερ κλπ. - (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
0111702 Δημητριακά πρωινού όπως κορν-φλέικς (νιφάδες καλαμποκιού, νιφάδες βρώμης κλπ.),
κουάκερ κλπ. - (χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
01118
Λοιπά προϊόντα δημητριακών (Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων
αρτοποιίας, Άλλα προϊόντα δημητριακών -βύνη, αλεύρι βύνης, εκχύλισμα βύνης, άμυλο
πατάτας, ταπιόκα, σάγος και άλλα άμυλα)
0111801 Λοιπά προϊόντα (βύνη, αλεύρι βύνης, εκχύλισμα βύνης, άμυλο πατάτας, ταπιόκα, σάγος,
λοιπά άμυλα, bake bars, bake rolls κλπ.), μείγματα και ζύμες για την παρασκευή
προϊόντων αρτοποιίας ή προϊόντων ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών ειδών, έτοιμη
ζύμη για τάρτες, φύλλο κρούστας, σφολιάτα - (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
0111802 Λοιπά προϊόντα (βύνη, αλεύρι βύνης, εκχύλισμα βύνης, άμυλο πατάτας, ταπιόκα, σάγος,
λοιπά άμυλα, bake bars, bake rolls κλπ.), μείγματα και ζύμες για την παρασκευή
προϊόντων αρτοποιίας ή προϊόντων ζαχαροπλαστικής και άλλων συναφών ειδών, έτοιμη
ζύμη για τάρτες, φύλλο κρούστας, σφολιάτα - (χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
0111803 Προϊόντα διαίτης που βασίζονται στο αλεύρι, το άμυλο ή το εκχύλισμα βύνης, κυρίως για
την αντιμετώπιση διατροφικών νοσημάτων (ψωμί και μακαρόνια διαβητικών κλπ.) (υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες)
01.1.2
Κρέας (ΜΔ)
01121
Κρέας από βοοειδή (νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένο)
0112101 Βοδινό και μοσχάρι, νωπό ή διατηρημένο σε απλή ψύξη. Περιλαμβάνεται και ο
μοσχαρίσιος κιμάς
0112102 Βοδινό και μοσχάρι, κατεψυγμένο
01122
Κρέας από χοιροειδή (νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένο)
0112201 Χοιρινό νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένο. Περιλαμβάνεται και ο κιμάς
από χοιρινό κρέας
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01114

01114
01114
01114
01115
01115

01116
01116
01116

01117
01117
01117
01118

01118

01118

01118
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01121
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01122
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Κρέας από προβατοειδή και αιγοειδή (νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή
κατεψυγμένο)
0112302 Πρόβατο και γίδα, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη
0112303 Αρνί και κατσίκι, κατεψυγμένα
0112304 Πρόβατο και γίδα, κατεψυγμένα
01124
Κρέας από πουλερικά (νωπό, διατηρημένο σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένο)
0112401 Κοτόπουλα και γαλοπούλες και λοιπά πουλερικά (πάπιες, χήνες, φραγκόκοτες κλπ.) νωπά
ή διατηρημένα σε απλή ψύξη
0112402 Κοτόπουλα, γαλοπούλες και λοιπά πουλερικά (πάπιες, χήνες, φραγκόκοτες κλπ.)
κατεψυγμένα
01125
Λοιπά είδη κρέατος (νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)
0112501 Λοιπά είδη κρέατος νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη, όπως κουνέλια, κυνήγι (λαγός,
αντιλόπη, ελάφι, αγριόχοιρος, φασιανός, αγριόγαλος, περιστέρι, ορτύκι κλπ.), άλογο,
στρουθοκάμηλος και παρόμοια ζώα, ζώα και πουλερικά που αγοράζονται ζωντανά για να
καταναλωθούν ως τρόφιμα, καθώς και κρέας και βρώσιμα εντόσθια θαλάσσιων
θηλαστικών (φώκιας, θαλάσσιου ίππου, φάλαινας κλπ.) και εξωτικών ζώων (καγκουρό,
αλιγάτορα κλπ.)
0112502 Λοιπά είδη κρέατος, κατεψυγμένα, όπως κουνέλια, κυνήγι (λαγός, αντιλόπη, ελάφι,
αγριόχοιρος, φασιανός, αγριόγαλος, περιστέρι, ορτύκι κλπ.), άλογο, στρουθοκάμηλος και
παρόμοια ζώα, καθώς και κρέας και βρώσιμα εντόσθια θαλάσσιων θηλαστικών (φώκιας,
θαλάσσιου ίππου, φάλαινας κλπ.) και εξωτικών ζώων (καγκουρό, αλιγάτορα κλπ.)
01126
Βρώσιμα εντόσθια
0112601 Kεφαλάκια, ποδαράκια, πατσάς, γλώσσα, μυαλά, εντόσθια, νωπά ή διατηρημένα σε απλή
ψύξη και κατεψυγμένα
01127
Αλλαντικά και κρέατα αλίπαστα, σε άλμη, ξηρά ή καπνιστά
0112701 Αλλαντικά και κρέατα (αλίπαστα, σε άλμη, ξηρά ή καπνιστά), πλήρη σε λιπαρά
(λουκάνικα, σαλάμια, πηχτή, σύγκλινο, πατέ, ζαμπόν, μπέικον κλπ.)
0112702 Αλλαντικά και κρέατα (αλίπαστα, σε άλμη, ξηρά ή καπνιστά), με μειωμένα λιπαρά
(λουκάνικα, σαλάμια, ζαμπόν γαλοπούλας κλπ.)
01128
Λοιπά είδη διατηρημένου, επεξεργασμένου ή παρασκευασμένου κρέατος
0112801 Λοιπά είδη διατηρημένου, επεξεργασμένου ή παρασκευασμένου κρέατος, σουβλάκια,
ρολό κρέατος με λαχανικά, κρεατόπιτες, κρέας σε κονσέρβες, εκχυλίσματα κρέατος, ζωμοί
κρέατος
0112802 Έτοιμα, προμαγειρεμένα, κατεψυγμένα φαγητά με κύριο συστατικό το κρέας (ρολό
κρέατος, κοτόπουλου κλπ. με λαχανικά, τυρί, ζαμπόν κλπ., σνίτσελ, κεφτέδες, μπιφτέκια
κλπ.)
Εξαιρούνται: προϊόντα ζύμης που περιέχουν κρέας (01.1.1)

01123

01.1.3
01131
0113101

01.1.3
01131
01131

0113102

0113103
0113104

Ψάρια (ΜΔ)
Ψάρια (νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη)
Ψάρια Α’ κατηγορίας, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη (μπαρμπούνι, λυθρίνι, φαγκρί,
σαργός, συναγρίδα, μελανούρι, σφυρίδα, γλώσσα κλπ.)
Ψάρια Β' κατηγορίας, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη (ροφός, κέφαλος, στείρα,
σκορπιός, δράκαινα, σκαθάρι, βακαλάος, γαλέος, τσιπούρα, μουρμούρα, ρίκι,
κουτσομούρα, καπόνι, μπαλάδα κλπ.)
Ψάρια Γ' κατηγορίας, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη (μαρίδα, γόπα, σαυρίδι, χάνος,
σαλάχι κλπ.)
Ψάρια νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη, ελαιώδη (γαύρος, σαρδέλα, κολιός, σκουμπρί,
πέρκα, παλαμίδα, ξιφίας, σολομός, τόνος, λαβράκι, πέστροφα, κλπ.)
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01132
0113201
0113202
01133
0113301

01134
0113401

01135
0113501
0113502
01136
0113601
0113602
0113603

0113604
0113605
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Ψάρια κατεψυγμένα
Ψάρια κατεψυγμένα (Α', Β' και Γ' κατηγορίας), ελαιώδη
Ψάρια κατεψυγμένα (Α', Β' και Γ' κατηγορίας), μη ελαιώδη
Λοιπά είδη αλιευμάτων (θαλασσινά), νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη
Λοιπά είδη αλιευμάτων (θαλασσινά), νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη, όπως
καρκινοειδή (αστακός, γαρίδες, καραβίδες κλπ.). Συμπεριλαμβάνονται τα καβούρια ξηράς,
μαλάκια (χταπόδια, καλαμαράκια κλπ.) και άλλα οστρακόδερμα, σαλιγκάρια ξηράς και
θαλάσσης, βάτραχοι
Λοιπά είδη αλιευμάτων (θαλασσινά), κατεψυγμένα
Είδη αλιευμάτων (θαλασσινά), κατεψυγμένα, όπως καρκινοειδή (αστακός, γαρίδες,
καραβίδες κλπ.). Συμπεριλαμβάνονται τα καβούρια ξηράς, μαλάκια (χταπόδια,
καλαμαράκια κλπ.) και άλλα οστρακόδερμα, σαλιγκάρια ξηράς και θαλάσσης, βάτραχοι
Ψάρια ή άλλα είδη αλιευμάτων (θαλασσινά) αλίπαστα, σε άλμη, ξηρά ή καπνιστά
Αλίπαστα, σε άλμη, ξηρά ή καπνιστά, εκτός βακαλάου (τόνος, σολομός, πέστροφα, ρέγκα,
σαρδέλα, λακέρδα, σκουμπρί κλπ.), ελαιώδη

01132
01132
01132
01133

Βακαλάος αλίπαστος και λοιπά ψάρια, μη ελαιώδη
Ψάρια ή άλλα είδη αλιευμάτων (θαλασσινά) σε κονσέρβες και παρασκευάσματά τους
Ψάρια σε κονσέρβες (γαύρος, τόνος, σαρδέλα, σκουμπρί κλπ.), ελαιώδη
Είδη αλιευμάτων (θαλασσινά) σε κονσέρβες, όπως χταπόδια, καλαμαράκια κλπ.
Παρασκευάσματα ψαριών και θαλασσινών (χαβιάρι και άλλα σκληρά αυγοτάραχα,
ταραμάς, μπρικ κλπ.). Περιλαμβάνονται και τα προϊόντα απομίμησης ψαριών και
θαλασσινών (surimi κλπ.).
Παρασκευάσματα ψαριών και θαλασσινών (πίτες ψαριού, κροκέτες ψαριού, πατέ κλπ.)

01135
01136
01136
01136
01136

Έτοιμα, προμαγειρεμένα, κατεψυγμένα φαγητά με κύριο συστατικό τα ψάρια ή τα
θαλασσινά (χταποδάκι, σολομός, σουπιές κλπ.)

01136

01133

01134
01134

01135
01135

01136

Εξαιρούνται: προϊόντα ζύμης και ζυμαρικά που περιέχουν ψάρια και θαλασσινά (01.1.1), ψαρόσουπες (01.1.9).
01.1.4
01141
0114101
0114102

Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (ΜΔ)
Γάλα νωπό πλήρες
Γάλα νωπό πλήρες, παστεριωμένο ή ομογενοποιημένο και νωπό γάλα μακράς διαρκείας
Γάλα νωπό πλήρες, παστεριωμένο ή ομογενοποιημένο με πρόσθετα (γάλα με ασβέστιο,
σίδηρο, βιταμίνες κλπ.)

01.1.4
01141
01141
01141

01142
0114201

Γάλα νωπό με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά
Γάλα νωπό με μειωμένα λιπαρά ή χωρίς λιπαρά, παστεριωμένο ή ομογενοποιημένο.
Περιλαμβάνεται και το νωπό γάλα μακράς διαρκείας και το ξινόγαλο
Γάλα συντηρημένο
Γάλα σε κουτιά, συμπυκνωμένο (ζαχαρούχο, εβαπορέ και μακράς διαρκείας)
Γάλα σε κουτιά, συμπυκνωμένο, με μειωμένα λιπαρά (έως 2%), όπως ζαχαρούχο, εβαπορέ
και μακράς διαρκείας
Γιαούρτι
Γιαούρτι πλήρες
Γιαούρτι με μειωμένα λιπαρά (έως 2%), γιαούρτι διαίτης
Γιαούρτι με φρούτα, κακάο, μέλι ή δημητριακά
Τυρί
Τυρί μαλακό (φέτα όλων των τύπων, κοπανιστή, μυζήθρα χλωρή, μανούρι, τουλουμίσιο,
ροκφόρ κλπ.). Περιλαμβάνεται το τυρί με λαχανικά, τυρί κρέμα κλπ.
Τυρί με μειωμένα λιπαρά (τυρί διαίτης)

01142
01142

01143
0114301
0114302
01144
0114401
0114402
0114403
01145
0114501
0114503
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0114502
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Τυρί σκληρό (κασέρι, κεφαλοτύρι, γραβιέρα, μυζήθρα σκληρή, τυρί του τοστ σε φέτες
κλπ.)
01146
Λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα
0114601 Γάλα σοκολατούχο
0114602 Κρέμα γάλακτος
0114603 Άλλα προϊόντα γάλακτος (κρέμες, κρέμα καραμελέ και κρέμα καραμελέ σε σκόνη,
ρυζόγαλο, μπεσαμέλ, επιδόρπια που βασίζονται στο γάλα, όπως γαλακτοφέτες,
γαλατόπιτα, τιραμισού, cheese κέικ κλπ., ποτά που βασίζονται στο γάλα, όπως milkshake
κλπ., σαντιγί, μους σοκολάτας, γάλα που περιέχει ζάχαρη, φρούτα ή αρωματικές ουσίες,
όπως γάλα με γεύση φράουλας, μπανάνας κλπ., γάλα σε σκόνη, γάλα από δημητριακά και
γαλακτοκομικά προϊόντα που δε βασίζονται στο γάλα, όπως γάλα σόγιας κλπ.)
01147
Αυγά
0114701 Αυγά, αυγά σε σκόνη
Εξαιρούνται: βούτυρο και προϊόντα βουτύρου (01.1.5).

01145

01.1.5
01151
0115101
01152
0115201
0115202
01153
0115301
01154
0115401

01.1.5
01151
01151
01152
01152
01152
01153
01153
01154
01154

01155
0115501

Έλαια και λίπη (ΜΔ)
Βούτυρο
Βούτυρο γάλακτος (νωπό, μαγειρικό κλπ., βουτυρέλαιο και βούτυρο γκι)
Φυτικό βούτυρο
Φυτικό βούτυρο (μαργαρίνη, μαργαρίνη διαίτης, βιτάμ κλπ.)
Φυτικό μαγειρικό λίπος (φυτίνη κλπ.)
Ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο
Λοιπά βρώσιμα έλαια
Σπορέλαια και ανάμεικτα (καλαμποκέλαιο, σογιέλαιο, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο,
πυρηνέλαιο, φυστικέλαιο, έλαιο καρυδιού, κ.λ.π.)
Λοιπά βρώσιμα λίπη, ζωικά ή ανάμεικτα
Λοιπά μαγειρικά λίπη (ζωικά ή ανάμεικτα, λαρδί)

01146
01146
01146
01146

01147
01147

01155
01155

Εξαιρούνται: μουρουνέλαιο και έλαιο ιππόγλωσσου (06.1.1).
01.1.6
01161
0116101
0116102
0116103
0116104
0116105
0116106
0116107
0116108
0116109
0116110
0116111
0116112
0116113
0116114
0116115

Φρούτα (ΜΔ)
Φρούτα (νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη)
Λεμόνια
Μανταρίνια, κλημεντίνες
Πορτοκάλια
Λοιπά εσπεριδοειδή (κίτρα, φράπες, περγαμόντο, νεράντζι, γκρέιπ-φρουτ, κουμ-κουάτ)
Μπανάνες
Μήλα
Αχλάδια
Ροδάκινα, νεκταρίνια και γιαρμάδες
Βερίκοκα
Βύσσινα, κεράσια
Δαμάσκηνα, κορόμηλα, βανίλιες, μούσμουλα, κράνα
Αβοκάντο, χουρμάδες, μάνγκο
Σταφύλια
Φράουλες
Λοιπά σαρκώδη φρούτα (βατόμουρα, φραγκόσυκα κλπ.)
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0116116
0116117
0116118
0116119
0116120
01162
0116201
01163
0116301
0116302

Κωδικός
2
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Σύκα
01161
Ακτινίδια
01161
Καρπούζια
01161
Πεπόνια
01161
Λοιπά φρούτα (ανανάς, κυδώνια, ρόδια, λωτοί, παπάγια, καρύδα κλπ.)
01161
Φρούτα κατεψυγμένα
01162
Φρούτα κατεψυγμένα
01162
Φρούτα ξηρά, ξηροί καρποί
01163
Φρούτα ξηρά (σταφίδες, σύκα, δαμάσκηνα κλπ.)
01163
Ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια, κάστανα, φουντούκια, φιστίκια), βρώσιμοι σπόροι,
01163
όπως σουσάμι, κουκουνάρι, πασατέμπος, ηλιόσπορος κλπ., καρύδα ζαχαροπλαστικής
01164
Φρούτα συντηρημένα ή σε κονσέρβες και προϊόντα με βάση τα φρούτα
01164
0116401 Φρούτα σε κονσέρβες, φρουτοσαλάτα σε κονσέρβες, φρούτα γέμισης γλυκών. Προϊόντα
01164
διαίτης που βασίζονται αποκλειστικά στα φρούτα, κυρίως, για την αντιμετώπιση
διατροφικών νοσημάτων
Εξαιρούνται: λαχανικά που καλλιεργούνται για τους καρπούς τους, όπως ντομάτες, αγγούρια και μελιτζάνες
(01.1.7), μαρμελάδες κάθε είδους, κομπόστες, ζελέ, πουρές και πολτός φρούτων (01.1.8), μέρη λαχανικών ή
φρούτων διατηρημένα σε ζάχαρη (01.1.8), χυμοί φρούτων (01.2.2), συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων και σιρόπια
για μαγειρική χρήση (01.1.9) ή για την παρασκευή ποτών (01.2.2).
01.1.7
Λαχανικά (ΜΔ)
01.1.7
01171
Λαχανικά (νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη) εκτός από πατάτες και λοιπά κονδυλώδη
01171
0117101 Αντίδια, ραδίκια, ρόκα και διάφορα χόρτα
01171
0117102 Μαρούλια, σαλάτες
01171
0117103 Σπανάκι
01171
0117104 Μαϊντανός, δυόσμος, σέλινο, κάρδαμο, μάραθος, άνηθος, γλιστρίδα
01171
0117105 Κουνουπίδια και μπρόκολα
01171
0117106 Λάχανα, λαχανάκια Βρυξελλών
01171
0117107 Αγγούρια
01171
0117108 Αρακάς
01171
0117109 Ελιές χωρίς επεξεργασία
01171
0117110 Κολοκυθάκια
01171
0117111 Κουκιά
01171
0117112 Μελιτζάνες
01171
0117113 Μπάμιες
01171
0117114 Πιπεριές
01171
0117115 Τομάτες
01171
0117116 Φασολάκια
01171
0117117 Αγκινάρες
01171
0117118 Καρότα
01171
0117119 Κρεμμύδια φρέσκα
01171
0117120 Παντζάρια
01171
0117121 Πράσα
01171
0117122 Σκόρδα φρέσκα
01171
0117123 Μανιτάρια
01171
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0117124
01172
0117201
0117202
0117203
0117204
0117205
0117206
0117207
0117208
0117209
0117210
0117211
0117212
01173
0117301
0117302
0117303
0117304
0117305
0117306
0117307
0117308
0117309
0117310
0117311

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ε ί δ ο υ ς ή υ π η ρ ε σ ί α ς

Λοιπά λαχανικά (ραπανάκια, ρέβα, σπαράγγια, βολβοί κλπ., φρέσκα αμπελόφυλλα, γλυκό
καλαμπόκι, άλλα βρώσιμα φύκια και μύκητες, φύτρες λαχανικών)
Λαχανικά κατεψυγμένα εκτός από πατάτες και λοιπά κονδυλώδη
Μανιτάρια
Σπανάκι
Κουνουπίδια και μπρόκολα
Λάχανα, λαχανάκια Βρυξελλών
Αρακάς
Μπάμιες
Φασολάκια, φασολάκια χάνδρες
Αγκινάρες
Καλαμπόκι
Λαχανικά ανάμεικτα
Λοιπά λαχανικά (σπαράγγια, ραπανάκια, ρέβα, κουκιά, μελιτζάνες κλπ.)
Ρύζι κατεψυγμένο
Αποξηραμένα λαχανικά, λαχανικά συντηρημένα και επεξεργασμένα
Φασόλια
Φακές
Ρεβίθια
Λοιπά όσπρια (μπιζέλια, φάβα, κουκιά, λούπινα, αρακάς κλπ.)
Κρεμμύδια ξερά
Σκόρδα ξερά
Λοιπά αποξηραμένα λαχανικά (λιαστές ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες κλπ. και χόρτα)
Ελιές συντηρημένες σε άλμη, λάδι, ξίδι κλπ.
Λαχανικά συντηρημένα σε κονσέρβες (μαγειρεμένα ή όχι), κάπαρη, αμπελόφυλλα και
λαχανικά συντηρημένα σε άλμη, λάδι, ξίδι (τουρσιά)
Τοματοπολτός, αποφλοιωμένα τοματάκια σε κονσέρβα (κομμένα ή μη), τοματοχυμός για
τη μαγειρική
Προϊόντα διαίτης που βασίζονται αποκλειστικά στα λαχανικά, κυρίως, για την
αντιμετώπιση διατροφικών νοσημάτων

0117312

Κατεψυγμένα φαγητά με βάση τα λαχανικά (αγκινάρες αλά πολίτα, φασολάκια, μπάμιες
κλπ.)
01174
Πατάτες
0117401 Πατάτες φρέσκες
0117402 Κατεψυγμένες, αποφλοιωμένες, προτηγανισμένες πατάτες
01175
Πατατάκια
0117501 Τσιπς από πατάτα (πατατάκια), τσιπς από καλαμπόκι, άλλα σιτηρά ή κονδύλους (ποπκορν, γαριδάκια κλπ.)
01176
Λοιποί βολβοί ή κόνδυλοι και προϊόντα από βολβούς ή κονδύλους
0117601 Γλυκοπατάτες και άλλες αμυλώδεις ρίζες
0117602 Παρασκευάσματα από πατάτες σε σκόνη (άλευρα, χονδράλευρα, νιφάδες, πουρές σε
σκόνη κλπ.), κροκέτες και λοιπά αμυλώδη
Εξαιρούνται: άμυλο πατάτας, σάγος και άλλα άμυλα (01.1.1.8)
01.1.8
Ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα και ζαχαρωτά (ΜΔ)
01181
Ζάχαρη
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01171
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01172
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01173
01174
01174
01174
01175
01175
01176
01176
01176

01.1.8
01181

Κωδικός
είδους

0118101
01182
0118201
0118202
0118203
0118204
01183
0118301
0118302
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Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα, εξευγενισμένη ή μη, σε σκόνη, σε κρυστάλλους
ή σε κύβους
Μέλι και μαρμελάδες
Μέλι, πετιμέζι, γλυκόζη
Μαρμελάδες
Ζελέ φρούτων, κομπόστες, πουρές και πολτός φρούτων
Γλυκά του κουταλιού, μουσταλευριά, σιρόπι σφενδάμου, μελάσα
Σοκολάτες
Σοκολάτες και σοκολατάκια
Τρόφιμα και επιδόρπια που έχουν ως βάση το κακάο (μερέντα, κλπ.)

Κωδικός
2
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01181
01182
01182
01182
01182
01182
01183
01183
01183

Εξαιρούνται: κακάο και σκόνη με βάση τη σοκολάτα (01.2.1.3)
01184
0118401

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
Καραμέλες, γλυκά και λοιπά προϊόντα ζαχαροπλαστικής (τσίχλες, χαλβάς μακεδονικός,
κουφέτα, λουκούμια, μαντολάτα και λοιπά αμυγδαλωτά, σοκολάτα μέντας, παστέλι,
φοντάν, εκλαίρ σοκολάτας, φρουί γλασέ, βανίλια (υποβρύχιο) κλπ.)
Γλυκά ταψιού
Πάστες, τούρτες, μείγματα για παρασκευή γλυκών και τούρτας. Περιλαμβάνονται και οι
τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων κλπ.

1184
01184

0118404

Τάρτες, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, λουκουμάδες, χαλβάς πολίτικος, δίπλες

01184

01185
0118501
01186
0118601

Παγωτά
Παγωτά, γρανίτες, παγωτά σε σκόνη. Περιλαμβάνονται και τα σιρόπια για παγωτά
Τεχνητά υποκατάστατα ζάχαρης
Τεχνητά υποκατάστατα ζάχαρης (σακχαρίνες)

01185
01185
01186
01186

0118402
0118403

01184
01184

Εξαιρούνται: σιρόπια για την παρασκευή ποτών (01.2.2).
01.1.9
01191
0119101
0119102
0119103
01192
0119201
0119202

01193
0119301
0119302
01194

Λοιπά είδη διατροφής (ΜΔ)
Σάλτσες και καρυκεύματα
Αρτύματα (μελιτζανοσαλάτα, τζατζίκι, τυροσαλάτα, ρώσικη σαλάτα, πάστα ελιάς, σαλάτες
για dip κλπ., ταχίνι, ξίδι, ξινό κλπ.)
Μουστάρδα
Έτοιμες σάλτσες (ντρέσινγκ, μπάρμπεκιου, μπολοναίζ, μαγιονέζα, καρμπονάρα, τσίλι,
κάρυ, κέτσαπ, ταμπάσκο, σάλτσα θαλασσινών κλπ.)
Αλάτι και μπαχαρικά
Αλάτι
Μπαχαρικά (πιπέρι, πάπρικα, πιπερόριζα, γλυκάνισο, μαχλέπι, κανέλα, γαρίφαλο,
ανθόνερο, κακουλέ, ρίγανη, βανίλια, σκόρδο σε σκόνη, τσίλι και κάρυ σε σκόνη,
μοσχοκάρυδο κλπ.) και μαγειρικά αποξηραμένα χόρτα (μαϊντανός, δάφνη, δεντρολίβανο,
θυμάρι, κάρδαμο, βασιλικός, σαφράν κλπ.)
Παιδικές τροφές. Ομογενοποιημένες παιδικές τροφές ανεξάρτητα από τη σύνθεσή τους
Κρέμα σε σκόνη για μωρά και ομογενοποιημένες τροφές ανεξάρτητα από την σύνθεσή
τους
Γάλα σε σκόνη για μωρά
Έτοιμα γεύματα
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01.1.9
01191
01191
01191
01191
01192
01192
01192

01193
01193
01193
01194
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0119401

0119402
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Έτοιμα προς κατανάλωση φαγητά (έτοιμα τρόφιμα σε κονσέρβες, κατεψυγμένα τρόφιμα ή
φαγητά που παρασκευάζονται μέσα στην ημέρα), ανεξάρτητα από τη σύνθεση τους, τα
οποία κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία, όταν η τιμή καλύπτει μόνο το κόστος του
προϊόντος (παστίτσιο, μουσακάς, ντολμαδάκια, λαχανοντολμάδες, σπανακόρυζο, σπανάκι
ογκρατέν-ζαμπόν). Περιλαμβάνονται και τα επιδόρπια σόγιας.
Σάντουιτς
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01194

01194

Εξαιρούνται: πίτσες και πίτες (01.1.1.5), ζυμαρικά και κουσκούς (01.1.1.6), κρεατόπιτες (0.1.1.2.8) και ψαρόπιτες
(0.1.1.3.6).
01199
Λοιπά προϊόντα διατροφής
01199
0119901 Μαγιά, μαγιά μπύρας, μπέικιν πάουντερ, σόδα, αμμωνία, ζελατίνη, γλυκερίνη, ζωμοί για
01199
σάλτσα ή σούπα κλπ., κύβοι knorr, maggi
0119902

Έτοιμες σούπες κρέατος, σούπες λαχανικών, σούπες ανάμεικτες από κρέας και λαχανικά
01199
και έτοιμες σούπες ψαριού
0119903 Διαιτητικά παρασκευάσματα ανεξάρτητα από τη σύνθεσή τους και προϊόντα που έχουν ως 01199
βάση τη σόγια.
Εξαιρούνται: μαργαρίνη για διατροφή (01.1.5.2), διαιτητικά παρασκευάσματα που έχουν ως βάση τα φρούτα
(01.1.6.4).
01.2

01.2.1
01211
0121101

01212
0121201
0121202
01213
0121301

ΜΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
Τα μη αλκοολούχα ποτά, τα οποία κατατάσσονται σε αυτή τη κατηγορία, είναι εκείνα που
αγοράζονται γενικά για κατανάλωση στην κατοικία. Δεν περιλαμβάνονται τα μη
αλκοολούχα ποτά που πωλούνται συνήθως για άμεση κατανάλωση από εστιατόρια,
καφενεία, μπαρ, περίπτερα, πλανόδιους πωλητές, αυτόματα μηχανήματα πώλησης,
ξενοδοχεία κλπ. (11.1.1).
Καφές, τσάι και κακάο (ΜΔ)
Καφές
Καφές σε κόκκους, αποκαφεϊνωμένος ή μη, καβουρντισμένος ή αλεσμένος, αρωματικός
καφές. Συμπεριλαμβάνεται ο στιγμιαίος καφές (nes café, Jacobs, espresso κλπ.), ο καφές
φίλτρου, τα εκχυλίσματα και οι ουσίες του καφέ και τα υποκατάστατα
Τσάι
Τσάι ευρωπαϊκό, τσάι με άρωμα φρούτων και λαχανικών (λεμόνι, δυόσμος κλπ.),
στιγμιαίο τσάι
Τσάι βουνού, χαμομήλι, δίκταμο, φασκόμηλο κλπ.
Κακάο και σοκολάτα σε σκόνη
Κακάο, σοκολάτα για ρόφημα, ζαχαρούχα ή μη, παρασκευάσματα ροφημάτων που έχουν
ως βάση το κακάο (χέμο, οβομαλτίνη κλπ.)

01.2

01.2.1
01211
01211

01212
01212
01212
01213
01213

Εξαιρούνται: σοκολάτα σε κομμάτια ή πλάκες (01.1.8.3) και τρόφιμα ή επιδόρπια με βάση το κακάο (01.1.8.3)
01.2.2
Μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών (ΜΔ)
01.2.2
01221
Μεταλλικά νερά
01221
0122101 Μεταλλικά και ανθρακούχα νερά. Περιλαμβάνονται όλα τα πόσιμα νερά που πωλούνται
01221
σε συσκευασίες
01222
Αναψυκτικά
01222
0122201 Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, λεμονίτες, γκαζόζες, coca-cola, pepsi-cola, seven-up, σόδες,
01222
τόνικ, ισοτονικά ποτά κλπ.
01223
Χυμοί φρούτων και λαχανικών
01223
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0122301

Χυμοί φρούτων (μήλο, ανανάς, σταφύλι, βύσσινο, ροδάκινο, λεμόνι, πορτοκάλι κλπ.)
01223
Περιλαμβάνονται και οι ανάμεικτοι χυμοί φρούτων και λαχανικών. Συμπυκνωμένοι χυμοί
φρούτων, σιρόπια και συμπυκνωμένοι χυμοί για την παρασκευή ποτών.
0122302 Χυμοί λαχανικών (τομάτα, πιπεριά, καρότο κλπ.). Δε χρησιμοποιούνται στη μαγειρική
01223
Εξαιρούνται: μη αλκοολούχα αποστάγματα, ηδύποτα και ποτά (02.1.1), μη αλκοολούχο κρασί, μηλίτης κλπ.
(02.1.2) και μη αλκοολούχος μπύρα (02.1.3)
02
02.1

02.1.1
02111
0211101
0211102
0211103
02112
0211201
02.1.2
02121
0212101
0212102
02122
0212201
02123
0212301
02124
0212401
02.1.3
02131
0213101
02132
0213201

02133
0213301
02134
0213401
02.2

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
Τα οινοπνευματώδη ποτά, που κατατάσσονται σε αυτή την ομάδα, είναι εκείνα που
αγοράζονται γενικά για κατανάλωση στο σπίτι. Δεν περιλαμβάνονται τα οινοπνευματώδη
ποτά που πωλούνται συνήθως για άμεση κατανάλωση από εστιατόρια, καφενεία, μπαρ,
περίπτερα, πλανόδιους πωλητές, αυτόματα μηχανήματα πωλήσεως, ξενοδοχεία κλπ.
(11.1.1).
Στα ποτά, που κατατάσσονται σε αυτή την ομάδα, περιλαμβάνονται τα ποτά με χαμηλή
περιεκτικότητα σε αλκοόλ, καθώς και τα μη αλκοολούχα ποτά.
Αποστάγματα (ΜΔ)
Αποστάγματα και λικέρ
Ούζο
Ουίσκι
Λοιπά οινοπνευματώδη ποτά (κονιάκ, τζιν, βότκα, λικέρ κλπ.)
Αλκοολούχα αναψυκτικά
Ανθρακούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ
Κρασί (ΜΔ)
Κρασί από σταφύλια
Κρασί από σταφύλια (χύμα ή εμφιαλωμένο)
Αφρώδης οίνος (σαμπάνια)
Κρασί από άλλα φρούτα
Κρασί από άλλα φρούτα, χύμα ή εμφιαλωμένο (μηλίτης, απιδίτης, σάκε)
Κρασιά εμπλουτισμένα με αλκοόλη
Κρασιά εμπλουτισμένα με αλκοόλη (βερμούτ, σέρι, πόρτο)
Ποτά με βάση το κρασί
Απεριτίφ με βάση το κρασί και μη αλκοολούχο κρασί
Μπύρα (ΜΔ)
Μπύρα ξανθή τύπου lager, Pilsner
Μπύρα ξανθή τύπου lager (Pilsner, Dock κ.α.).
Περιλαμβάνονται θολές και μαύρες μπύρες τύπου lager.
Άλλη αλκοολούχα μπύρα τύπου ale, μαύρη μπύρα, μοναστηριακή μπύρα
Άλλη αλκοολούχα μπύρα, μαύρη μπύρα, μοναστηριακή μπύρα τύπου ale.
Περιλαμβάνει επίσης μπύρες φρούτων και λαχανικών, μπύρες βοτάνων και
καρυκευμάτων, καπνιστές μπύρες σαμπανιζέ μπύρες κ.λ.π..
Μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και μη αλκοολούχος μπύρα
Μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και μη αλκοολούχος μπύρα
Ποτά με βάση τη μπύρα
Ποτά με βάση τη μπύρα, που περιέχουν σόδα (panache) ή κόκα – κόλα. Περιλαμβάνεται
και η μπύρα με λεμόνι ή τζίντζερ (shandy)
ΚΑΠΝΟΣ
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02.2.0
Καπνός (ΜΔ)
02201
Τσιγάρα
0220101 Τσιγάρα
0220102 Θερμαινόμενα τσιγάρα
02202
Πούρα και πουράκια
0220201 Πούρα και πουράκια
02203
Λοιπά προϊόντα καπνού
0220301 Καπνός για τσιγάρα και για πίπα
0220302 Τσιγαρόχαρτα και φίλτρα
Περιλαμβάνονται: οι αγορές καπνού σε καφενεία, μπαρ, εστιατόρια, πρατήρια βενζίνης κλπ.
Εξαιρούνται: λοιπά είδη καπνιστού (12.3.2).
3
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
03.1
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
03.1.1
Υφάσματα (ΗΔ)
03110
Υφάσματα
0311001 Υφάσματα από φυσικά ή συνθετικά νήματα και μείγματα φυσικών ή τεχνητών νημάτων.
Εξαιρούνται τα υφάσματα διακόσμησης (05.2.0.1)
03.1.2
Ενδύματα (ΗΔ)
03121
Ενδύματα ανδρικά
0312101 Έτοιμα ενδύματα από όλα τα υλικά για καθημερινή χρήση, για αθλητισμό ή για εργασία
(κοστούμια και κοστούμια γάμου, μπομπονιέρες, λαμπάδες γάμου, σακάκια, πανταλόνια,
πουκάμισα, πουλόβερ, γιλέκα, μαγιό, σορτς, ρόμπες, παλτό, αδιάβροχα, καμπαρτίνες,
μπουφάν δερμάτινα και αδιάβροχα κλπ.). Στα υλικά συμπεριλαμβάνεται, εκτός από το
ύφασμα, το δέρμα, η γούνα, το πλαστικό και το ελαστικό
0312102 Ενδύματα επί παραγγελία (μόνον η αμοιβή του ράφτη)
0312103 Εσώρουχα (πυτζάμες, φανέλες κλπ.) και κάλτσες
03122
Ενδύματα γυναικεία
0312201 Έτοιμα ενδύματα από όλα τα υλικά για καθημερινή χρήση, για αθλητισμό ή για εργασία
(φορέματα, νυφικά, μπομπονιέρες, λαμπάδες γάμου, ταγιέρ, ζακέτες, φούστες,
πουκάμισα, μπλούζες, ρόμπες, ποδιές, μαγιό, παλτό, αδιάβροχα, γούνες, καπαρτίνες,
μπουφάν δερμάτινα και αδιάβροχα κλπ.). Στα υλικά συμπεριλαμβάνεται, εκτός από το
ύφασμα, το δέρμα, η γούνα, το πλαστικό και το ελαστικό
0312202 Ενδύματα επί παραγγελία (μόνον η αμοιβή της μοδίστρας)
0312203 Εσώρουχα (πυτζάμες, φανέλες, κομπινεζόν, κιλότες, κορσέδες, στηθόδεσμοι, νυχτικά
κλπ.), καλσόν και κάλτσες

02.2.0
02201
02201
02201
02202
02202
02203
02203
02203

03123
0312301

03123
03123

Παιδικά (3-13 ετών) και βρεφικά (0-2 ετών) είδη ένδυσης
Έτοιμα ενδύματα από όλα τα υλικά για καθημερινή χρήση, για αθλητισμό ή για εργασία
(φορέματα, παντελόνια, πουλόβερ, πουκάμισα, μαγιό κλπ.). Στα υλικά
συμπεριλαμβάνεται, εκτός από το ύφασμα, το δέρμα, η γούνα, το πλαστικό και το
ελαστικό
0312302 Παιδικά εσώρουχα και κάλτσες
0312303 Βρεφικά είδη ένδυσης και βαπτιστικά, μπομπονιέρες, λαμπάδες βάπτισης, (φορμίτσες
μωρών, βρεφικά ενδύματα κλπ.) Περιλαμβάνονται οι βρεφικές πάνες από ύφασμα και τα
βρεφικά μποτάκια από ύφασμα
Εξαιρούνται: ιατρικά είδη καλτσοποιίας, όπως ελαστικές κάλτσες (06.1.2), βρεφικές πάνες (12.1.3).
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Λοιπά είδη ένδυσης (ΗΔ)
03.1.3
Λοιπά είδη ένδυσης (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά και βρεφικά)
03131
Γραβάτες, μαντήλια, κασκόλ, φουλάρια, γάντια, ζώνες, τιράντες, ποδιές, μπλούζες
03131
εργασίας, μπούστοι, σαλιάρες, καπέλα, μπερέ, σκούφοι κλπ.
0313102 Κράνη για μοτοσικλέτες και ποδήλατα
03131
Εξαιρούνται: γάντια και άλλα είδη από λάστιχο (05.6.1), καρφίτσες, βελόνες ραψίματος και πλεξίματος,
δακτυλήθρες (05.6.1), προστατευτικοί εξοπλισμοί κεφαλιού για αθλήματα, όπως εκείνοι που χρησιμοποιούνται
στο χόκεϊ επί πάγου, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, το μπέιζ μπώλ, το κρίκετ, την ποδηλασία, την πυγμαχία κλπ.
(09.3.2), άλλοι προστατευτικοί εξοπλισμοί για αθλήματα, όπως σωσίβια, γάντια πυγμαχίας, περικνήμια, βάτες,
προστατευτικά γυαλιά, ζώνες κλπ. (09.3.2), χαρτομάντιλα (12.1.3), ρολόγια, κοσμήματα, μανικετόκουμπα,
καρφίτσες γραβάτας (12.3.1), μπαστούνια, ομπρέλες, βεντάλιες, κλειδοθήκες (12.3.2).
03132
Υλικά ένδυσης – Αξεσουάρ ρούχων
03132
0313201 Νήματα και κλωστές
03132
0313202 Υλικά ένδυσης, όπως κουμπιά, αγκράφες, κόπιτσες, φερμουάρ, κορδέλες, δαντέλες, κ.λ.π.
03132
03.1.4
Επιδιορθώσεις και καθάρισμα ειδών ένδυσης (Υ)
03.1.4
03141
Καθάρισμα ειδών ένδυσης
03141
0314101 Στεγνό καθάρισμα, πλύσιμο, βαφή ειδών ένδυσης
03141
03142
Επιδιορθώσεις και ενοικιάσεις ειδών ένδυσης
03142
0314201 Επιδιορθώσεις και μεταποίηση ειδών ένδυσης, μανταρίσματα κλπ.. Περιλαμβάνεται η
03142
συνολική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή καλύπτεται τόσο το εργατικό κόστος
όσο και το κόστος των υλικών
0314202 Ενοικιάσεις ειδών ένδυσης (ενοικίαση νυφικών, κοστουμιών κλπ.)
03142
Εξαιρούνται: υλικά, κλωστές, εξαρτήματα κλπ., που αγοράζονται από νοικοκυριά με πρόθεση να
πραγματοποιήσουν τις επιδιορθώσεις τα ίδια τα μέλη τους (03.1.3.2) επιδιόρθωση ειδών κλινοστρωμνής και
άλλων υφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης (05.2.1), στεγνό καθάρισμα, πλύσιμο και βαφή ειδών
κλινοστρωμνής και άλλων υφαντουργικών ειδών οικιακής χρήσης (05.6.2), ενοικίαση οικιακών λινών ειδών
(05.6.2).
03.2
ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
03.2
03.2.1
Είδη υπόδησης (ΗΔ)
03.2.1
03211
Ανδρικά είδη υπόδησης
03211
0321101 Ανδρικά υποδήματα
03211
Περιλαμβάνονται γκέτες, επιγονατίδες και τα παρόμοια, καθώς και τα αθλητικά εκτός
αυτών που χρησιμοποιούνται για αθλήματα. Συμπεριλαμβάνονται τα μέρη υποδημάτων,
όπως τακούνια, σόλες κλπ.
03212
Γυναικεία είδη υπόδησης
03212
0321201 Γυναικεία υποδήματα
03212
Περιλαμβάνονται γκέτες, επιγονατίδες και τα παρόμοια, καθώς και τα αθλητικά εκτός
αυτών που χρησιμοποιούνται για αθλήματα. Συμπεριλαμβάνονται τα μέρη υποδημάτων,
όπως τακούνια, σόλες κλπ.
03213
Είδη υπόδησης για παιδιά (3 έως 13 ετών) και βρέφη (0 έως 2 ετών)
03213
0321301 Παιδικά και βρεφικά υποδήματα
03213
Περιλαμβάνονται γκέτες, επιγονατίδες και τα παρόμοια, καθώς και τα αθλητικά εκτός
αυτών που χρησιμοποιούνται για αθλήματα. Συμπεριλαμβάνονται τα μέρη υποδημάτων,
όπως τακούνια, σόλες κλπ.
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Περιλαμβάνονται: εξαρτήματα για είδη υπόδησης (καλαπόδια κλπ.).
Εξαιρούνται: επιδιορθώσεις και ενοικιάσεις (03.2.2), βρεφικά μποτάκια από ύφασμα (03.1.2), ορθοπεδικά
υποδήματα (06.1.3), ειδικά υποδήματα για αγωνίσματα, όπως υποδήματα bowling, ποδοσφαίρου, γκολφ,
αγώνων δρόμου, μπότες του σκι, υποδήματα προσαρμοσμένα σε παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα κλπ. (09.3.2),
περικνήμια, βάτες του κρίκετ και άλλοι προστατευτικοί εξοπλισμοί για αθλήματα (09.3.2).
03.2.2
Επιδιορθώσεις και ενοικιάσεις ειδών υπόδησης (Υ)
03.2.2
03220
Επιδιορθώσεις και ενοικιάσεις ειδών υπόδησης
03220
0322001 Επιδιορθώσεις ειδών υπόδησης. Περιλαμβάνεται η συνολική αξία των παρεχόμενων 03220
υπηρεσιών δηλαδή καλύπτεται τόσο το εργατικό κόστος όσο και το κόστος των υλικών.
Περιλαμβάνονται: οι υπηρεσίες καθαρισμού των υποδημάτων και υπηρεσίες στιλβωτηρίων, ενοικιάσεις
υποδημάτων εκτός των ειδικών υποδημάτων για αγωνίσματα, όπως παπούτσια bowling, ποδοσφαίρου, γκολφ,
αγώνων δρόμου, μπότες του σκι, υποδήματα προσαρμοσμένα σε παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα κλπ. (09.4.1)
Εξαιρούνται: μέρη υποδημάτων, όπως τακούνια, σόλες κλπ., που αγοράζονται από τα νοικοκυριά με πρόθεση να
πραγματοποιήσουν τις επιδιορθώσεις τα ίδια τα μέλη τους (03.2.1), βερνίκια, κρέμες και άλλα είδη καθαρισμού
των υποδημάτων (05.6.1.1), επιδιόρθωση (09.3.2.3) ή ενοικίαση (09.4.1.3) ειδικών υποδημάτων για αγωνίσματα
(μπότες του σκι, υποδήματα ποδοσφαίρου, γκολφ) και άλλα παρόμοια υποδήματα με παγοπέδιλα, τροχοπέδιλα,
καρφιά κλπ.
04
ΣΤΕΓΑΣΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ Ή ΕΞΟΧΙΚΗΣ
04
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
04.1
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
04.1
Στα ενοίκια δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες για θέσεις ή χώρους στάθμευσης όταν η
στάθμευση δεν παρέχεται σε συνδυασμό με την κατοικία (07.2.4). Επίσης, δεν
περιλαμβάνονται οι δαπάνες για ύδρευση (04.4.1), η αποκομιδή απορριμμάτων (04.4.2)
και η αποχέτευση (04.4.3), οι υπηρεσίες θυρωρού, κηπουρού, η καθαριότητα, η θέρμανση
και ο φωτισμός κλιμακοστασίου, η συντήρηση ανελκυστήρων και αγωγών ρίψης
απορριμμάτων κ.λ.π. σε πολυκατοικίες (04.4.4)˙ οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα (04.5.1)
και το φυσικό αέριο (04.5.2), οι δαπάνες για θέρμανση και ζεστό νερό που παρέχεται από
τοπικά εργοστάσια παραγωγής θερμικής ενέργειας (04.5.5).
04.1.1
Καταβαλλόμενο ενοίκιο κύριας κατοικίας (Υ)
04.1.1
04110
Καταβαλλόμενο ενοίκιο κύριας κατοικίας
04110
0411001 Καταβαλλόμενο ενοίκιο κύριας κατοικίας
04110
0411002 Μειωμένο ενοίκιο κύριας κατοικίας
04110
Περιλαμβάνονται: ποσά που καταβάλλονται για τη χρήση των επίπλων (ενοικίαση επιπλωμένων κατοικιών),
μισθώματα που καταβάλλονται από νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, το
οποίο θεωρείται ως κύρια κατοικία τους.
Εξαιρούνται: μισθώματα για χώρους στάθμευσης που δεν παρέχουν στάθμευση σε συνδυασμό με την κατοικία
(07.2.4), υπηρεσίες καταλυμάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ξενώνων (11.2.1) και γηροκομείων (12.4.1).
04.1.2
Λοιπά καταβαλλόμενα ενοίκια
04.1.2
04121
Καταβαλλόμενο ενοίκιο δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
04121
0412101 Καταβαλλόμενο ενοίκιο δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
04121
0412102 Μειωμένο ενοίκιο δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
04121
04122
Ενοίκιο χώρου στάθμευσης της ενοικιασμένης κατοικίας
04122
0412201 Ενοίκιο χώρου στάθμευσης της ενοικιασμένης κατοικίας που καταβάλλεται από τους
04122
ενοικιαστές
Περιλαμβάνονται: ποσά που καταβάλλονται για την χρήση των επίπλων (ενοικίαση επιπλωμένων κατοικιών)
Εξαιρούνται: μισθώματα για καταλύματα σε περίοδο διακοπών και κέντρα διακοπών (11.2.1), μισθώματα για
θέσεις ή χώρους στάθμευσης όταν δεν παρέχεται η στάθμευση σε συνδυασμό με την κατοικία (07.2.4).
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ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
Τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας (Υ)
Τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας
Τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας
Άλλα τεκμαρτά ενοίκια (Υ)
Άλλα τεκμαρτά ενοίκια
Τεκμαρτό ενοίκιο κύριας κατοικίας παραχωρημένης δωρεάν
Τεκμαρτό ενοίκιο κύριας ενοικιασμένης κατοικίας με ενοίκιο χαμηλότερο από την τιμή της
περιοχής
Τεκμαρτό ενοίκιο δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Περιλαμβάνεται μόνο η τακτική συντήρηση και οι επισκευές της κατοικίας. Δε θα
περιληφθούν οι δαπάνες για επεκτάσεις της κατοικίας (προσθήκη ορόφου, δωματίου
κλπ.) και άλλες δαπάνες που αυξάνουν γενικά την αξία της κατοικίας
Υλικά συντήρησης και επισκευής της κατοικίας (ΜΔ)
Υλικά συντήρησης και επισκευής της κατοικίας
Υλικά συντήρησης και επισκευής της κύριας κατοικίας (χρώματα και βερνίκια, υλικά
επίστρωσης τοίχων, ταπετσαρίες, υφασμάτινα καλύμματα τοίχων, υαλοπίνακες
παραθύρων, κονίαμα, τσιμέντο, στόκος, κόλλες ταπετσαριών κλπ.), που αγοράζονται για
μικρής αξίας εργασίες συντήρησης και επισκευής κατοικίας. Περιλαμβάνονται τα
υδραυλικά μικροεξαρτήματα (σωλήνες, ιμάντες, αρμοί κλπ.) και τα υλικά επίστρωσης
(σανίδες δαπέδου, κεραμικά πλακάκια κλπ.)
Υλικά συντήρησης και επισκευής της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας (χρώματα και
βερνίκια, υλικά επίστρωσης τοίχων, ταπετσαρίες, υφασμάτινα καλύμματα τοίχων,
υαλοπίνακες παραθύρων, κονίαμα, τσιμέντο, στόκος, κόλλες ταπετσαριών κλπ.), που
αγοράζονται για μικρής αξίας εργασίες συντήρησης και επισκευής κατοικίας.
Περιλαμβάνονται τα υδραυλικά μικροεξαρτήματα (σωλήνες, ιμάντες, αρμοί κλπ.) και τα
υλικά επίστρωσης (σανίδες δαπέδου, κεραμικά πλακάκια κλπ.)
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής της κατοικίας (Υ)
Υδραυλικές εργασίες
Αμοιβή εργασίας υδραυλικού της κύριας κατοικίας.
Περιλαμβάνει το κόστος για συναρμολόγηση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των
συστημάτων σωληνώσεων, αποχέτευσης και υδρορροών, μηχανολογικές υπηρεσίες και
συναφή εξαρτήματα και εξοπλισμό για το νερό και το φυσικό αέριο.
Αμοιβή εργασίας υδραυλικού της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας.
Περιλαμβάνει το κόστος για συναρμολόγηση, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των
συστημάτων σωληνώσεων, αποχέτευσης και υδρορροών, μηχανολογικές υπηρεσίες και
συναφή εξαρτήματα και εξοπλισμό για το νερό και το φυσικό αέριο.
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Αμοιβή εργασίας ηλεκτρολόγου της κύριας κατοικίας.
Περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης και επισκευής συστημάτων καλωδιώσεων και
συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
Αμοιβή εργασίας ηλεκτρολόγου της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας.
Περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης και επισκευής συστημάτων καλωδιώσεων και
συναφούς εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
Εργασίες συντήρησης συστημάτων θέρμανσης μονοκατοικιών
Αμοιβή εργασίας για την συντήρηση και επισκευή των συστημάτων θέρμανσης της κύριας
κατοικίας (αφορά τις μονοκατοικίες)
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0432302

Κωδικός
2
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Αμοιβή εργασίας για την συντήρηση και επισκευή των συστημάτων θέρμανσης της 04323
δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας (αφορά τις μονοκατοικίες)
04324
Εργασίες ελαιοχρωματισμού
04324
0432401 Αμοιβή εργασίας ελαιοχρωματιστή της κύριας κατοικίας.
04324
Αφορά και κόστος για τοποθέτηση ταπετσαρίας και άλλων διακοσμητικών ή
προστατευτικών επιστρώσεων για τοίχους. Περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες
διακοσμητών.
0432402 Αμοιβή εργασίας ελαιοχρωματιστή της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας.
04324
Αφορά και κόστος για τοποθέτηση ταπετσαρίας και άλλων διακοσμητικών ή
προστατευτικών επιστρώσεων για τοίχους. Περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες
διακοσμητών.
04325
Ξυλουργικές εργασίες
04325
0432501 Αμοιβή εργασίας ξυλουργού της κύριας κατοικίας
04325
0432502 Αμοιβή εργασίας ξυλουργού της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
04325
Περιλαμβάνει και αμοιβή στιλβωτών δαπέδου
04329
Λοιπές εργασίες συντήρησης της κατοικίας
04329
0432901 Αμοιβή εργασίας άλλων τεχνιτών όπως τεχνιτών για τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών
04329
υγιεινής, τεχνίτες για οικοδομικές εργασίες, υαλοτεχνιτών, εργασίες για μόνωση,
σοβατίσματα της κύριας κατοικίας. Περιλαμβάνει και υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών
χώρων. Περιλαμβάνεται και η εκκένωση βόθρου.
0432902 Αμοιβή εργασίας άλλων τεχνιτών όπως τεχνιτών για τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών
04329
υγιεινής, τεχνίτες για οικοδομικές εργασίες, υαλοτεχνιτών, εργασίες για μόνωση,
σοβατίσματα της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας. Περιλαμβάνει και υπηρεσίες
σχεδιασμού εσωτερικών χώρων. Περιλαμβάνεται και η εκκένωση βόθρου.
Περιλαμβάνει και υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων.
Εξαιρούνται: η αγορά των απαραίτητων εργαλείων όπως ρολά, πινέλα, σπάτουλες κλπ. (05.5), εφαρμοσμένοι
τάπητες και λινοτάπητες (05.1.2), εργαλεία χειρός, εξαρτήματα για πόρτες, πρίζες, εύκαμπτα καλώδια
μονωμένων συρμάτων και λαμπτήρες (05.5.2), σκούπες, βούρτσες σφουγγαρίσματος και ξεσκονίσματος και
προϊόντα καθαρισμού (05.6.1), υλικά για μεγάλης αξίας εργασίες συντήρησης και επισκευής (ενδιάμεση
κατανάλωση) ή για επεκτάσεις και μετατροπές κατοικιών (επενδύσεις κεφαλαίου)
04.4
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
04.4
04.4.1
Ύδρευση (Υ)
04.4.1
04410
Ύδρευση
04410
0441001 Ύδρευση (μόνον η αξία του νερού) κύριας κατοικίας. Περιλαμβάνονται και συναφείς
04410
δαπάνες (ενοικίαση μετρητών, ανάγνωση μετρητών, πάγιες δαπάνες κλπ.)
0441002 Εισφορά νέων έργων κύριας κατοικίας
04410
0441003 Ύδρευση (μόνον η αξία του νερού) δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας. Περιλαμβάνονται
04410
και συναφείς δαπάνες (ενοικίαση μετρητών, ανάγνωση μετρητών, πάγιες δαπάνες κλπ.)
0441004 Εισφορά νέων έργων δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
04410
0441005 Δαπάνες για σύνδεση ή επανασύνδεση της ύδρευσης
04410
Εξαιρούνται: Πόσιμο νερό που πωλείται σε φιάλες ή άλλα δοχεία (01.2.2)˙ παροχή ζεστού νερού ή ατμού από
τοπικά εργοστάσια παραγωγής θερμικής ενέργειας (04.5.5)
04.4.2
Αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων (Υ)
04.4.2
04420
Αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων
04420
0442001 Δημοτικά ή κοινοτικά τέλη κύριας κατοικίας (εκτός αυτών που καταβάλλονται με το
04420
λογαριασμό ρεύματος ή νερού και είναι αδύνατος ο διαχωρισμός)
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Κωδικός
2
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0442002

Δημοτικά ή κοινοτικά τέλη δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας (εκτός αυτών που
04420
καταβάλλονται με το λογαριασμό ρεύματος ή νερού και είναι αδύνατος ο διαχωρισμός)
04.4.3
Αποχέτευση (Υ)
04.4.3
04430
Αποχέτευση
04430
0443001 Αποχέτευση κύριας κατοικίας
04430
0443002 Αποχέτευση δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
04430
04.4.4
Υπηρεσίες συντήρησης σχετικά την κατοικία (Υ)
04.4.4
04441
Κόστος συντήρησης της κύριας και της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας σε
04441
πολυκατοικίες
0444101 Κοινόχρηστα κύριας κατοικίας και έξοδα συντήρησης και επισκευής των συστημάτων 04441
θέρμανσης (συντήρηση καυστήρα, καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου κλπ.), υπηρεσίες
θυρωρού, κηπουρού, καθαρισμού, θέρμανσης και φωτισμού κλιμακοστασίων,
συντήρησης ανελκυστήρων και αγωγών ρίψης απορριμμάτων σε πολυκατοικίες,
καθαρισμός χιονιού και καπνοδόχων, καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κλπ.
0444102 Κοινόχρηστα δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας και έξοδα συντήρησης και επισκευής 04441
των συστημάτων θέρμανσης (συντήρηση καυστήρα, καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου
κλπ.), υπηρεσίες θυρωρού, κηπουρού, καθαρισμού, θέρμανσης και φωτισμού
κλιμακοστασίων, συντήρησης ανελκυστήρων και αγωγών ρίψης απορριμμάτων σε
πολυκατοικίες, καθαρισμός χιονιού και καπνοδόχων, καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων,
κλπ.
Εξαιρούνται: οικιακές υπηρεσίες, όπως καθαρισμός παραθύρων, απολύμανση, υποκαπνισμός και εξολόθρευση
εντόμων και παρασίτων (05.6.2) και σωματοφύλακες (12.7.0)
04442
Υπηρεσίες ασφαλείας της κύριας και της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
04442
0444201
0444202
04449
0444901
0444902
04.5
04.5.1
04510
0451001

0451002
0451003
0451004
0451005
04.5.2
04521

Υπηρεσίες ασφαλείας της κύριας κατοικίας πλην εξόδων κοινοχρήστων και κεντρικής
θέρμανσης
Υπηρεσίες ασφαλείας της δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας πλην εξόδων
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης.
Λοιπές υπηρεσίες σχετικά με την κατοικία
Υπηρεσίες καθαρισμού του δρόμου που περιβάλλει την κύρια κατοικία, υπηρεσίες
καθαρισμού καμινάδας και υπηρεσίες απομάκρυνσης χιονιού
Υπηρεσίες καθαρισμού του δρόμου που περιβάλλει την δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία,
υπηρεσίες καθαρισμού καμινάδας και υπηρεσίες απομάκρυνσης χιονιού
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ηλεκτρισμός (ΜΔ)
Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρισμός κύριας κατοικίας (μόνον η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας, το πάγιο και ο
ΦΠΑ). Περιλαμβάνονται και συναφείς δαπάνες (ενοικίαση μετρητών, ανάγνωση
μετρητών, πάγιες δαπάνες κλπ.)
Συνολικό ποσό λογαριασμού ΔΕΗ κύριας κατοικίας (όταν είναι αδύνατος ο διαχωρισμός).
Περιλαμβάνονται και οι πάγιες δαπάνες
Ηλεκτρισμός δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας (μόνον η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας,
το πάγιο και ο ΦΠΑ). Περιλαμβάνονται και οι πάγιες δαπάνες
Συνολικό ποσό λογαριασμού ΔΕΗ δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας (όταν είναι
αδύνατος ο διαχωρισμός). Περιλαμβάνονται και οι πάγιες δαπάνες
Δαπάνες για σύνδεση ή επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος
Αέριο (ΜΔ)
Φυσικό αέριο και φωταέριο
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0452101
0452102
0452103
0452104
0452105
04522
0452201
0452202
04.5.3
04530
0453001
0453002
04.5.4
04541
0454101
0454102
04549
0454901
0454902
0454903
0454904
0454905
0454906
0454907
0454908
0454909
0454910
0454911
0454912
04.5.5
04550
0455001
0455002
04.6
04.6.1
04611
0461101
0461102
04.7
04.7.1
04711
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Φυσικό αέριο κύριας κατοικίας. Περιλαμβάνονται και οι πάγιες δαπάνες
Φυσικό αέριο δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας. Περιλαμβάνονται και οι πάγιες
δαπάνες.
Δαπάνες για σύνδεση του φυσικού αερίου
Φωταέριο κύριας κατοικίας
Φωταέριο δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
Υγραέριο
Υγραέριο (βουτάνιο, προπάνιο κλπ.) κύριας κατοικίας
Υγραέριο (βουτάνιο, προπάνιο κλπ.) δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
Υγρά καύσιμα (ΜΔ)
Υγρά καύσιμα
Καύσιμα υγρά και έξοδα κεντρικής θέρμανσης κύριας κατοικίας (πετρέλαιο για τη
θέρμανση κατοικιών και φωτιστικό πετρέλαιο, κηροζίνη, παραφινέλαιο)
Καύσιμα υγρά και έξοδα κεντρικής θέρμανσης δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
(πετρέλαιο για τη θέρμανση κατοικιών και φωτιστικό πετρέλαιο, κηροζίνη, παραφινέλαιο)
Στερεά καύσιμα (ΜΔ)
Άνθρακας
Άνθρακας κύριας κατοικίας
Άνθρακας δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
Λοιπά στερεά καύσιμα
Μπριγκέτες ξύλου της κύριας κατοικίας
Συσσωματώματα (pellets) της κύριας κατοικίας
Ελαιοπυρύνας/πυρηνόξυλο της κύριας κατοικίας
Καυσόξυλα της κύριας κατοικίας
Λιγνίτης της κύριας κατοικίας
Λοιπά στερεά καύσιμα της κύριας κατοικίας (λιθάνθρακας, τύρφη, κοκ, κάρβουνα κλπ.)
Μπριγκέτες ξύλου της δευτερεύουσας κατοικίας
Συσσωματώματα (pellets) της δευτερεύουσας κατοικίας
Ελαιοπυρύνας/πυρηνόξυλο της δευτερεύουσας κατοικίας
Καυσόξυλα της δευτερεύουσας κατοικίας
Λιγνίτης της δευτερεύουσας κατοικίας
Λοιπά στερεά καύσιμα της δευτερεύουσας κατοικίας (λιθάνθρακας, τύρφη, κοκ,
κάρβουνα κλπ.)
Θερμική ενέργεια (τηλεθέρμανση) (ΜΔ)
Θερμική ενέργεια
Ζεστό νερό και ατμός που αγοράζονται από τοπικά εργοστάσια παραγωγής θερμικής
ενέργειας
Πάγος που χρησιμοποιείται για ψυκτικούς σκοπούς
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ
Τόκοι δανείου
Τόκοι δανείου
Τόκοι δανείου για αγορά κύριας κατοικίας
Τόκοι δανείου για αγορά δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Φωτισμός οδών, πλατειών κλπ. δήμων και κοινοτήτων (Υ)
Φωτισμός οδών, πλατειών κλπ. δήμων και κοινοτήτων
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Δημοτικός ή κοινοτικός φόρος κύριας κατοικίας (εκτός αυτών που καταβάλλονται με το
λογαριασμό ρεύματος ή νερού και είναι αδύνατος ο διαχωρισμός)
0471102 Δημοτικός ή κοινοτικός φόρος δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας (εκτός αυτών που
καταβάλλονται με το λογαριασμό ρεύματος ή νερού και είναι αδύνατος ο διαχωρισμός)
05
ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΕΣ
05
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
05.1
05.1
Έπιπλα, φωτιστικά και είδη διακόσμησης (Δ)
05.1.1
05.1.1
Έπιπλα
σπιτιού
05111
05111
0511101 Έπιπλα καινούρια ή μεταχειρισμένα (σαλόνια, σύνθετα, κρεβάτια, στρώματα, καναπέδες,
ντιβάνια, τραπέζια, καρέκλες, ντουλάπες, σιφονιέρες, βιβλιοθήκες, κρεμάστρες τοίχου,
κουρτινόξυλα, κλπ.)
05111
Έπιπλα
κήπου
05112
05112
0511201 Έπιπλα κήπου και κάμπινγκ καινούρια ή μεταχειρισμένα (τραπέζια, καρέκλες, σαλόνια,
κρεβάτια, καναπέδες, πολυθρόνες κλπ.)
05112
Εξοπλισμός φωτισμού
05113
05113
Εξοπλισμός φωτισμού όπως φωτιστικά οροφής, φωτιστικά δαπέδου, καινούρια ή
0511301 μεταχειρισμένα, πολύφωτα, λαμπατέρ, πορτατίφ, πολυέλαιοι και τα παρόμοια
05113
Λοιπά έπιπλα και διακοσμητικά
05119
05119
0511901 Βρεφικα έπιπλα (κρεβατάκια, καρεκλάκια, πάρκα κλπ.)
05119
0511902 Είδη διακόσμησης, καινούρια ή μεταχειρισμένα (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά,
αγαλματίδια, χαλκογραφίες, ταπισερί, κάδρα, κορνίζες, εικονίσματα, καθρέπτες, αντίκες,
παραβάν, πτυσσόμενα χωρίσματα κλπ.)
05119
Καλύμματα
δαπέδου
(Δ)
05.1.2
05.1.2
Χαλιά και μοκέτες
05121
05121
0512101 Χαλιά, κιλίμια, μοκέτες, διάδρομοι, φλοκάτες κ.λ.π.
05121
Εξαιρούνται: χαλάκια λουτρού, ψάθινα χαλάκια και χαλάκια εξώπορτας (05.2.0), καλύμματα δαπέδου αντίκες
που αγοράζονται κυρίως ως αποθέματα αξίας (επενδύσεις κεφαλαίου).
Λοιπά καλύμματα δαπέδου
05122
05122
Λινοτάπητες
και
τάπητες
από
άλλα
υλικά,
όπως
βινύλιο
και
άλλα
0512201
05122
05123
Έξοδα τοποθέτησης καλυμμάτων δαπέδου
05123
0512301 Έξοδα για υπηρεσίες τοποθέτησης καλυμμάτων δαπέδου
05123
05.1.3
Επισκευή επίπλων, διακοσμητικών ειδών και καλυμμάτων δαπέδου (Υ)
05.1.3
05130
Επισκευή επίπλων, διακοσμητικών ειδών και καλυμμάτων δαπέδου
05131
0513001 Επισκευές επίπλων, φωτιστικών, ειδών διακόσμησης και καλυμμάτων δαπέδου. 05131
Αναπαλαίωση επίπλων και καλλιτεχνικές εργασίες επίπλων, επιδιορθώσεις ταπετσαριών
επίπλων
Περιλαμβάνονται: συνολική αξία της υπηρεσίας (δηλαδή καλύπτεται τόσο το εργατικό κόστος όσο και το κόστος
των υλικών)˙ αποκατάσταση έργων τέχνης, αντικών και καλυμμάτων δαπέδου αντικών, πλην εκείνων που
αγοράζονται, κυρίως, ως αποθέματα αξίας (επενδύσεις κεφαλαίου)
Εξαιρούνται: τοποθέτηση (05.1.1) ή (05.1.2), ξεχωριστές αγορές υλικών από τα νοικοκυριά με την πρόθεση να
πραγματοποιηθούν οι επισκευές από τα ίδια τα μέλη του νοικοκυριού (05.1.1.) ή (05.1.2)˙ στεγνό καθάρισμα
ταπήτων (05.6.2)
05.2
ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜNΗΣ
05.2
05.2.0
Είδη επίπλωσης και κλινοστρωμνής (ΗΔ)
05.2.1
05201
Είδη επίπλωσης
05201
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0520101
05202
0520201

Κουρτίνες, κρετόν, υφάσματα διακόσμησης
05201
Είδη κλινοστρωμνής
05202
Κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα, σεντόνια, μαξιλαροθήκες κλπ.), μαξιλάρια, 05202
προσκέφαλα
05203
Τραπεζομάντιλα και λευκά είδη
05203
0520301 Τραπεζομάντιλα, πετσέτες φαγητού, μπάνιου, προσώπου, κεντήματα, σημαίες κλπ.
05203
05204
Επιδιορθώσεις ειδών επίπλωσης και κλινοστρωμνής
05204
0520401 Επιδιορθώσεις ειδών επιπλώσεως και κλινοστρωμνής
05204
0520402 Ραπτικά καλυμμάτων και λοιπών ειδών
05204
05209
Λοιπά είδη επίπλωσης & κλινοστρωμνής
05209
0520901 Είδη επίπλωσης και κλινοστρωμνής (μαξιλάρια καναπέ, τσάντες για αγορές, σάκοι για 05209
άπλυτα ρούχα, τσάντες υποδημάτων, καλύμματα ρούχων και επίπλων, τέντες, περσίδες,
αιώρες, χαλάκια λουτρού και εξώπορτας κ.λ.π.)
Περιλαμβάνονται: ύφασμα που αγοράζεται με το κομμάτι, μουσαμάς, χαλάκια λουτρού, ψάθινα χαλάκια και
πατάκια
Εξαιρούνται: υφασμάτινα καλύμματα τοίχων (04.3.1), ταπισερί (05.1.1), καλύμματα δαπέδου, όπως ελεύθεροι
τάπητες και εφαρμοσμένοι τάπητες (05.1.2), ηλεκτρικές κουβέρτες (05.3.2), ενοικίαση οικιακών λινών ειδών
(05.6.2), καλύμματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κλπ. (07.2.1), φουσκωτά στρώματα και υπνόσακοι (09.3.2).
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ. ΨΥΓΕΙΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
05.3
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ
05.3
05.3.1
05311
0531101
0531102
05312
0531201
0531202
05313
0531301
0531302
0531303
05314
0531401

Μεγάλες οικιακές συσκευές ηλεκτρικές ή μη (Δ)
Ψυγεία, καταψύκτες και ψυγειοκαταψύκτες
Ψυγεία, καταψύκτες και ψυγειοκαταψύκτες
Ψυγεία υγραερίου, φυσικού αερίου
Πλυντήρια ρούχων στεγνωτήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων
Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, σιδερωτήρια, πρέσες
Πλυντήρια πιάτων
Κουζίνες
Κουζίνες ηλεκτρικές
Κουζίνες φυσικού αερίου, υγραερίου, πετρογκάζ
Ψηστιέρες, φούρνοι, φούρνοι μικροκυμάτων, συσκευές διατήρησης ζεστού φαγητού
Συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού
Συσκευές θέρμανσης χώρου ή νερού (σόμπες ηλεκτρικές, πετρελαίου, υγραερίου,
ξυλόσομπες, ηλεκτρικά φορητά καλοριφέρ, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες κλπ.)

05.3.1
05311
05311
05311
05312
05312
05312
05313
05313
05313
05313
05314
05314

0531402
0531403
0531404
05315
0531501

Εξαεριστήρες, ιονιστές, απορροφητήρες κλπ.
Συσκευές κλιματισμού (air conditioner)
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Συσκευές καθαρισμού
Ηλεκτρικές σκούπες, παρκετέζες, μηχανήματα ατμοκαθαρισμού και πλυσίματος χαλιών
κλπ.
Λοιπές μεγάλες οικιακές συσκευές
Ραπτομηχανές και πλεκτομηχανές
Λοιπές μεγάλες οικιακές συσκευές (συσκευές αποσκλήρυνσης νερού, μηχανήματα
φιλτραρίσματος νερού, χρηματοκιβώτια, πυροσβεστήρες κλπ.). Περιλαμβάνεται και η
εγκατάστασή τους

05314
05314
05314
05315
05315

05319
0531901
0531902
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Περιλαμβάνονται: παράδοση και εγκατάσταση, όπου είναι απαραίτητη.
Εξαιρούνται: οι συσκευές που είναι εντοιχισμένες στο κτίριο και συμπεριλαμβάνονται στην αγορά της κατοικίας
(επενδύσεις κεφαλαίου).
05.3.2
Μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (ΗΔ)
05.3.2
05321
Συσκευές επεξεργασίας τροφίμων
05321
0532101 Μύλοι καφέ, αποχυμωτές, ζυμωτήρια, μπλέντερ, μίξερ κλπ.
05321
05322
Καφετιέρες, τσαγιέρες και παρόμοιες συσκευές
05322
0532201 Καφετιέρες, τσαγιέρες, ατμοβραστήρες, παγωτομηχανές, γιαουρτομηχανές κλπ.
05322
05323
Σίδερα
05323
0532301 Σίδερα, ατμοσίδερα
05323
05324
Φρυγανιέρες και ψηστιέρες
05324
0532401 Φρυγανιέρες, τοστιέρες, ψηστιέρες
05324
Εξαιρούνται: μικρές μη ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και σκεύη, ζυγαριές οικιακής χρήσης (05.4.1), ζυγαριές
ατομικές και βρεφών (12.1.3).
05329
Λοιπές μικρές ηλεκτρικές συσκευές
05329
0532901 Λοιπές μικρές ηλεκτρικές συσκευές όπως ηλεκτρικά μαχαίρια, ηλεκτρικά μάτια, ηλεκτρικές 05329
ζυγαριές κουζίνας, κοινοί βραστήρες, ανεμιστήρες, σκουπιδοφάγοι, ηλεκτρικές κουβέρτες
κλπ.
05.3.3
Επισκευή οικιακών συσκευών (Υ)
05.3.3
05330
Επισκευή οικιακών συσκευών
05330
0533001 Επισκευές των παραπάνω οικιακών συσκευών. Περιλαμβάνεται και η αξία των
05330
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών
Περιλαμβάνονται: η συνολική αξία της υπηρεσίας (δηλαδή τόσο το εργατικό κόστος όσο και το κόστος των
υλικών), δαπάνες για τη μίσθωση ή ενοικίαση μεγάλων οικιακών συσκευών.
Εξαιρούνται: αγορές υλικών από νοικοκυριά με την πρόθεση να πραγματοποιηθούν οι επισκευές από τα ίδια
μέλη του νοικοκυριού (05.3.1) ή (05.3.2), εγκατάσταση μεγάλων οικιακών συσκευών (05.3.1).
05.4
ΠΙΑΤΙΚΑ, ΥΑΛΙΚΑ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ
05.4
05.4.0
Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (ΗΔ)
05.4.0
05401
Υαλικά και κρύσταλλα, επιτραπέζια σκεύη
05401
0540101 Πιατικά, υαλικά (σερβίτσια φαγητού, νερού κλπ. από πορσελάνη, κρύσταλλο, μεταλλικά,
05401
εμαγιέ και πλαστικά βάζα, σταχτοδοχεία, μπιμπελό, πήλινες γλάστρες κλπ.)
05402
Μαχαιροπήρουνα, επίπεδα σκεύη και ασημικά
05402
0540201 Μαχαιροπήρουνα, δίσκοι, ταψιά
05402
05403
Σκεύη κουζίνας και άλλα οικιακά σκεύη μη ηλεκτρικά
05403
0540301 Οικιακά σκεύη μη ηλεκτρικά ( κατσαρόλες, χύτρες, τηγάνια, γουδιά, μπρίκια, σκεύη τύπου 05403
pyrex, κουτάλες, φόρμες γλυκών, tupper, μηχανές πουρέ, καφέ, ζυγαριές, λεμονοστίφτες,
ψωμιέρες, πετσετοθήκες, αλατιέρες, απλώστρες ρούχων, σανίδες σιδερώματος, ανοικτήρια
κονσερβών, καθαριστήρες τζαμιών, συσκευές για γκαζάκια (εκτός εκείνων που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάμπινγκ), μύλοι καφέ, μύλοι πιπεριού, θερμός,
παγοθήκες, κουτιά για καφέ και καρυκεύματα κλπ., καλάθια σκουπιδιών και άπλυτων
ρούχων, γραμματοκιβώτια, φίλτρα νερού, φαράσια, λεκάνες, πιπίλες, μπιμπερό, κουτιά
φαρμακείων, κουμπαράδες, χρηματοκιβώτια κλπ.)
05404
Επισκευή υαλικών επιτραπέζιων σκευών και σκευών οικιακής χρήσης
05404
0540401 Επισκευή υαλικών, επιτραπέζιων σκευών και σκευών οικιακής χρήσης
05404
Εξαιρούνται: εξοπλισμός φωτισμού (05.1.1), ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (05.3.1) ή (05.3.2), επιτραπέζια σκεύη
από χαρτόνι (05.6.1), ζυγαριές ατομικές και βρεφών (12.1.3).
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05.5
05.5.1
05511
0551101

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
05.5
Μεγάλα εργαλεία και είδη εξοπλισμού (Δ)
05.5.1
Μεγάλα εργαλεία και είδη εξοπλισμού
05511
Εργαλεία με κινητήρα (ηλεκτρικά πριόνια, τρυπάνια, μηχανήματα λείανσης, μηχανήματα 05511
κοπής φυτικών φρακτών, τρακτέρ κήπου, μηχανές κοπής χόρτου με κινητήρα,
καλλιεργητικές μηχανές, πριόνια με αλυσίδα, αντλίες νερού κλπ.)
05512
Επισκευή και ενοικίαση μεγάλων εργαλείων και ειδών εξοπλισμού
05512
0551201 Επισκευή και ενοικίαση μεγάλων εργαλείων και ειδών εξοπλισμού
05512
05.5.2
Μικρά εργαλεία και διάφορα εξαρτήματα (ΗΔ)
05.5.2
05521
Μικρά εργαλεία χειροκίνητα
05521
0552101 Χειροκίνητα εργαλεία (σφυριά, κατσαβίδια, γαλλικά κλειδιά, πριόνια, πένσες, τανάλιες, 05521
λίμες κλπ.), εργαλεία κηπουρικής (μηχανές κοπής χόρτου, φτυάρια, σκαλιστήρια,
κλαδευτήρια, τσουγκράνες, καροτσάκια, δίχαλα, δρεπάνια, λάστιχα ποτίσματος κλπ.),
σκάλες.
05522
Διάφορα εξαρτήματα
05522
0552201 Κλειδαριές, κλειδιά, πετούγιες, σιδηρόδρομοι κουρτινών, γάντζοι, ράβδοι χαλιών, 05522
αλυσίδες, πλέγματα, πάσσαλοι για περίφραξη, κουδούνια κ.λ.π.
Λαμπτήρες, διακόπτες, πρίζες, φις, καλώδια, μπαταρίες, φακοί, φωτιστικοί σωλήνες
φθορισμού, φανάρια κ.λ.π.
0552202 Συναγερμοί κατοικιών. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και η επισκευή τους.
05522
05523
Επισκευή μικρών εργαλείων και εξαρτημάτων
05523
0552301 Επισκευή μικρών εργαλείων και εξαρτημάτων
05523
05.6
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
05.6
05.6.1
Οικιακά είδη μη άμεσης κατανάλωσης (ΜΔ)
05.6.1
05611
Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης
05611
0561101 Σαπούνια
05611
0561102 Απορρυπαντικά για πλύσιμο ρούχων, πιάτων, χαλιών κλπ.
05611
0561103 Λοιπά είδη καθαριότητας (απολυμαντικά, εντομοκτόνα, ναφθαλίνη, αποσμητικά χώρου, 05611
παρκετίνη, χλωρίνη κλπ.)
05612
Λοιπά οικιακά είδη
05612
0561201 Λοιπά είδη άμεσης κατανάλωσης (χαρτοπετσέτες, σκεύη από χαρτί, χαρτί περιτυλίγματος, 05612
φίλτρα καφέ, σακούλες, σκούπες, βούρτσες ρούχων, σπίρτα, προσάναμμα τζακιού,
καρβουνάκια, βερνίκια υποδημάτων, βαφές ρούχων και αυγών, οδοντογλυφίδες,
μανταλάκια, πινέζες, κρεμάστρες ρούχων, αλουμινόχαρτο, σφουγγάρι για πιάτα, σύρμα
καθαρισμού, κεριά, βίδες, πρόκες, παξιμάδια, κόλλες, αποσταγμένο νερό, γάντια κουζίνας,
καρφίτσες και βελόνες ραψίματος, δακτυλήθρες, δέρμα αιγάγρου, σπάγκος, λαστιχένια
γάντια, σιδερόπανο, σφουγγαρίστρα κλπ.)
Εξαιρούνται: προϊόντα για τη συντήρηση διακοσμητικών κήπων (09.3.3)˙ χαρτομάντιλα, χαρτί υγείας, σαπούνια
τουαλέτας και άλλα προϊόντα ατομικής υγιεινής (12.1.3).
05.6.2
Οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμνας (Υ)
05.6.2
05621
Οικιακές υπηρεσίες
05621
0562101 Οικιακές υπηρεσίες (μισθοί και ημερομίσθια οικιακών βοηθών, παραδουλεύτρας, 05621
κηπουρών, οδηγών κλπ.)
0562102
05622
0562201

Υπηρεσίες παιδαγωγών, baby-sitters, παιδοκόμων
Υπηρεσίες οικιακής μέριμνας
Υπηρεσίες πλυντηρίων, καθαριστηρίων και βαφείων, ειδών κλινοστρωμνής και επίπλωσης

28

05621
05622
05622

Κωδικός
είδους

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ε ί δ ο υ ς ή υ π η ρ ε σ ί α ς

Κωδικός
2
Eurostat

0562202 Πλύσιμο και φύλαξη χαλιών
05622
05623
Ενοικίαση επίπλων και φωτιστικών
05623
0562301 Ενοικίαση επίπλων, φωτιστικών, ενοικιάσεις οικιακών συσκευών, λινών ειδών κλπ.
05623
05629
Λοιπές οικιακές υπηρεσίες
05629
0562901 Λοιπές υπηρεσίες (απολύμανση χώρων, ψηστικά φούρνων)
05629
Εξαιρούνται: στεγνό καθάρισμα, πλύσιμο και βαφή ενδυμάτων (03.1.4), ποσά που καταβάλλουν οι ενοικιαστές
επιπλωμένων κατοικιών για τη χρήση των επίπλων (04.1.1) ή (04.1.2), αποκομιδή απορριμμάτων (04.4.2),
υπηρεσίες αποχέτευσης (04.4.3), υπηρεσίες θυρωρού, κηπουρού, καθαρισμού και φωτισμού κλιμακοστασίου,
συντήρησης ανελκυστήρων και αγωγών ρίψης απορριμμάτων σε πολυκατοικίες (04.4.4), υπηρεσίες ασφαλείας
(04.4.4), καθαρισμού χιονιού και καπνοδόχων (04.4.4), επισκευή και εγκατάσταση επίπλων και καλυμμάτων
δαπέδου (05.1), επισκευή και εγκατάσταση οικιακών συσκευών (05.3), υπηρεσίες μετακόμισης και αποθήκευσης
(07.3.6), υπηρεσίες τροφών, παιδικών σταθμών, βρεφοκομείων, νηπιαγωγείων και άλλων κέντρων παιδικής
μέριμνας (12.4.1), σωματοφύλακες (12.7.1).
06
ΥΓΕΙΑ
06
ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
06.1
06.1
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα φάρμακα, οι ιατρικές συσκευές και ο ιατρικός
εξοπλισμός, καθώς και τα λοιπά προϊόντα του κλάδου της υγείας που αγοράζουν οι ιδιώτες
με ή χωρίς συνταγή, από – συνήθως – φαρμακοποιούς ή προμηθευτές ιατρικού
εξοπλισμού. Τα παραπάνω προορίζονται για κατανάλωση ή χρήση εκτός νοσοκομείων και
λοιπών κέντρων ή ιδρυμάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης.
06.1.1
Φαρμακευτικά προϊόντα (ΜΔ)
06.1.1
06110
Φαρμακευτικά προϊόντα
06110
0611001 Φάρμακα, παυσίπονα, μαλακτικά λαιμού, ιατρικά παρασκευάσματα, ναρκωτικά για ιατρική 06110
χρήση, ιδιοσκευάσματα, οροί και εμβόλια, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, μουρουνέλαιο και
έλαιο ιππόγλωσσου, αντισυλληπτικά που λαμβάνονται από το στόμα (χάπια) κλπ.
Εξαιρούνται: κτηνιατρικά προϊόντα (09.3.4), είδη προσωπικής υγιεινής, όπως φαρμακευτικά σαπούνια (12.1.3).
06.2.
Λοιπά ιατρικά προϊόντα (ΜΔ)
06.1.
06.1.2
Τεστ εγκυμοσύνης και μηχανικά μέσα αντισύλληψης
06.1.2
06121
Τεστ εγκυμοσύνης και μηχανικά μέσα αντισύλληψης
06121
0612101 Τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά και μηχανικά μέσα αντισύλληψης (κολπικό διάφραγμα, 06121
ενδομήτριο σπείραμα)
06129
Λοιπά ιατρικά προϊόντα
06129
0612901 Λοιπά φαρμακευτικά είδη (επίδεσμοι, γάζες, θερμόμετρα, οινόπνευμα, παγοκύστες,
θερμοφόρες, φαρμακεία πρώτων βοηθειών, σύριγγες, ελαστικές κάλτσες, επιγονατίδες,
υγρό για φακούς επαφής, συσκευές ελέγχου ζαχάρου, χοληστερίνης κλπ.)
06.1.3
Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός (Δ)
06.1.3
06131
Γυαλιά μυωπίας και φακοί επαφής
06131
0613101 Γυαλιά μυωπίας και φακοί επαφής
06131
06132
Ακουστικά βαρηκοΐας
06132
0613201 Ακουστικά βαρηκοΐας
06132
06133
Επισκευή θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού
06133
0613301 Επισκευές θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού
06133
06139
Λοιπές θεραπευτικές συσκευές
06139
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0613901

Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός (γυάλινοι οφθαλμοί, τεχνητά μέλη, ορθοπεδικά 06139
υποδήματα και άλλα είδη, ιατρικές ζώνες, κηλεπίδεσμοι και υποστηρίγματα, κορσέδες,
αναπηρικά καροτσάκια αυτοκινούμενα ή μη, «ειδικά» κρεβάτια, πιεσόμετρα, ιατρικές
συσκευές μασάζ, λυχνίες ακτινοβολιών, κολάρα, θήλαστρο κλπ.)
Περιλαμβάνονται: οι τεχνητές οδοντοστοιχίες, αλλά όχι τα έξοδα τοποθέτησής τους.
Εξαιρούνται: ενοικίαση θεραπευτικού εξοπλισμού (06.2.3), προστατευτικά γυαλιά, ζώνες και υποστηρίγματα για
τον αθλητισμό (09.3.2), γυαλιά ηλίου χωρίς διορθωτικούς φακούς (12.3.2).
06.2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)
06.2
Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται οι ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές
υπηρεσίες που παρέχονται σε εξωτερικούς ασθενείς από ιατρικό, οδοντιατρικό και
παραϊατρικό προσωπικό. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να παρέχονται κατ’ οίκον, σε ατομικά
και συλλογικά ιατρεία, εξωτερικά ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων για εξωτερικούς ασθενείς
και σε παρόμοια ιδρύματα. Περιλαμβάνονται τα φάρμακα και τα λοιπά προϊόντα του
κλάδου της υγείας που παρέχονται στους εξωτερικούς ασθενείς από τις παραπάνω
κατηγορίες προσωπικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Γίνεται διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται, αφενός, από εργαστήρια
ιατρικών αναλύσεων και κέντρα ακτινογραφίας και αφετέρου, από ιατρούς και
οδοντιάτρους. Συνήθως τα εργαστήρια/κέντρα κάνουν τις αναλύσεις/ακτινογραφίες και οι
ιατροί/οδοντίατροι ερμηνεύουν τα αποτελέσματά τους. Τα έξοδα για τις
αναλύσεις/ακτινογραφίες τις οποίες αναλαμβάνουν τα εργαστήρια ιατρικών αναλύσεων
και τα κέντρα ακτινογραφίας περιλαμβάνονται στην κατηγορία (06.2.3), τα έξοδα που
καταβάλλονται για την ερμηνεία τους περιλαμβάνονται στην κατηγορία (06.2.1) ή (06.2.2),
ανάλογα. Παρόλα αυτά, τα έξοδα για ιατρικές αναλύσεις, π.χ. καρδιολογικές αναλύσεις ή
υπερηχογραφήματα, και τα έξοδα για ακτινογραφίες, π.χ. οδοντιατρικές ακτινογραφίες, τις
οποίες εκτελούν οι ίδιοι οι ιατροί/οδοντίατροι περιλαμβάνονται στο (06.2.1) ή στο (06.2.2).
Οι ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες που παρέχονται σε
νοσηλευόμενους ασθενείς από τα νοσοκομεία ή παρόμοια ιδρύματα καλύπτονται από την
κατηγορία (06.3).
06.2.1
Ιατρικές υπηρεσίες (Υ)
06.2.1
06211
Υπηρεσίες ιατρού παθολόγου
06211
0621101 Υπηρεσίες ιατρού παθολόγου
06211
06212
Υπηρεσίες ιατρών όλων των ειδικοτήτων πλην παθολόγου
06212
0621201 Υπηρεσίες ιατρών όλων των ειδικοτήτων πλην παθολόγου και οδοντιάτρου
06212
Εξαιρούνται: υπηρεσίες εργαστηρίων ιατρικών αναλύσεων και κέντρα ακτινογραφιών (06.2.3), παραδοσιακή
ιατρική (06.2.3).
06.2.2
Οδοντιατρικές υπηρεσίες (Υ)
06.2.2
06220
Οδοντιατρικές υπηρεσίες
06220
0622001 Υπηρεσίες οδοντιάτρων, ορθοδοντικών, στοματολόγων και λοιπού παραοδοντιατρικού
06220
προσωπικού, δαπάνες τοποθέτησης οδοντοστοιχιών
Εξαιρούνται: οι τεχνητές οδοντοστοιχίες (06.1.3), υπηρεσίες εργαστηρίων ιατρικών αναλύσεων και κέντρων
ακτινογραφιών (06.2.3).
06.2.3
06231
0623101
06232
0623201

Παραϊατρικές υπηρεσίες (Υ)
Υπηρεσίες μικροβιολογικών εργαστηρίων και ακτινολογικών κέντρων
Υπηρεσίες μικροβιολογικών εργαστηρίων και ακτινολογικών κέντρων
Θεραπευτικά λουτρά, φυσιοθεραπείες, υπηρεσίες ασθενοφόρου και ενοικίαση
θεραπευτικού εξοπλισμού
Θεραπευτικά λουτρά, θαλασσοθεραπείες για εξωτερικούς ασθενείς, υπηρεσίες πρώτων
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βοηθειών εκτός νοσοκομείων
Ενοικιάσεις θεραπευτικών συσκευών και θεραπευτικού εξοπλισμού
Λοιπές παραϊατρικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες νοσοκόμων, μαιών, βελονιστών, οπτικών, λογοθεραπευτών, ποδοκόμων,
φυσιοθεραπευτών,
χειροπρακτών, και άλλων απασχολουμένων σε παραϊατρικά
επαγγέλματα, λοιπές υπηρεσίες εκτός νοσοκομείων (υπηρεσίες πρώτων βοηθειών εκτός
ΕΚΑΒ, πρακτική ιατρική)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Νοσοκομειακή περίθαλψη θεωρείται η εισαγωγή σε νοσοκομείο ή παροχή καταλύματος
στον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Επίσης, περιλαμβάνονται η ημερήσια
φροντίδα σε νοσοκομεία και η κατ’ οίκον νοσοκομειακή θεραπεία, καθώς και τα κέντρα
φροντίδας για άτομα που βρίσκονται στην τελική φάση της νόσου.
Η ομάδα αυτή καλύπτει τα γενικά και ειδικευμένα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα, τα
μαιευτήρια, τα νοσηλευτήρια και τα αναρρωτήρια που παρέχουν κατά κύριο λόγο
υπηρεσίες σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Καλύπτει, επίσης, τις υπηρεσίες ιδρυμάτων που
εξυπηρετούν ηλικιωμένους στα οποία η ιατρική παρακολούθηση αποτελεί ουσιαστικό
συστατικό στοιχείο της εξυπηρέτησης και τις υπηρεσίες των κέντρων αποκατάστασης που
παρέχουν υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία αποκατάστασης σε νοσηλευόμενους
ασθενείς με σκοπό τη θεραπεία του ασθενούς και όχι την παροχή μακροπρόθεσμης
υποστήριξης.
Η κατηγορία αυτή δεν καλύπτει χώρους, όπως ιατρεία, κλινικές και εξωτερικά ιατρεία που
παρέχουν περίθαλψη αποκλειστικά σε εξωτερικούς ασθενείς (06.2), γηροκομεία, ιδρύματα
για άτομα με ειδικές ανάγκες και κέντρα αποκατάστασης που παρέχουν κατά κύριο λόγο
μακροπρόθεσμη υποστήριξη (12.4).
Νοσοκομειακή περίθαλψη (Υ)
Νοσοκομειακή περίθαλψη
Κρατική νοσοκομειακή περίθαλψη (κατάλυμα, έξοδα διοίκησης και διατροφής, προμήθειες
φαρμάκων και θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού, πρώτες βοήθειες, ασθενοφόρο
ΕΚΑΒ, υπηρεσίες και αμοιβές ιατρών παθολόγων γενικά ή άλλων ειδικοτήτων, χειρουργών
και οδοντιάτρων, ιατρικές αναλύσεις και ακτινογραφίες, παραϊατρικές υπηρεσίες και
υπηρεσίες νοσηλευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, όπως υπηρεσίες νοσοκόμων,
μαιών, παιδοκόμων, χειροπρακτών, οπτομετρών, φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών)
Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (κατάλυμα, έξοδα διοίκησης και διατροφής, προμήθειες
φαρμάκων και θεραπευτικών συσκευών και εξοπλισμού, πρώτες βοήθειες, ασθενοφόρο)
Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (υπηρεσίες και αμοιβές ιατρών παθολόγων γενικά ή
άλλων ειδικοτήτων, χειρουργών και οδοντιάτρων)
Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη (ιατρικές αναλύσεις και ακτινογραφίες, παραϊατρικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες νοσηλευτικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, όπως
υπηρεσίες
νοσοκόμων,
μαιών,
ποδοκόμων,
χειροπρακτών,
οπτομετρών,
φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών)
Ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη στην περίπτωση που είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των
υπηρεσιών καταλύματος και των υγειονομικών υπηρεσιών (ιατρικών ή παραϊατρικών)
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Αυτοκίνητα (Δ)
Αγορά καινούριων αυτοκινήτων
Αγορά καινούριων αυτοκινήτων
Αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
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0711201 Αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
07112
Εξαιρούνται: αναπηρικά καροτσάκια (06.1.3), καμιονάκια κατασκήνωσης, αμαξάκια του γκολφ, τροχόσπιτα,
ρυμουλκούμενα οχήματα, αεροπλάνα και σκάφη (09.2.1).
07.1.2
Μοτοσικλέτες (Δ)
07.1.2
07120
Αγορά μοτοσικλετών
07120
0712001 Αγορά καινούριων μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού (250 cc και άνω). Περιλαμβάνονται και 07120
οι μοτοσικλέτες με καλάθι
0712002 Αγορά μεταχειρισμένων μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού (250 cc και άνω). Περιλαμ- 07120
βάνονται και οι μοτοσικλέτες με καλάθι
0712003 Αγορά καινούριων μοτοσικλετών μικρού κυβισμού (κάτω των 250 cc) όλων των τύπων,
07120
σκούτερ και μοτοποδηλάτων. Περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με καλάθι
0712004 Αγορά μεταχειρισμένων μοτοσικλετών μικρού κυβισμού (κάτω των 250 cc) όλων των 07120
τύπων, σκούτερ και μοτοποδηλάτων. Περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με καλάθι
Εξαιρούνται: αναπηρικά καροτσάκια (06.1.3), αμαξάκια του γκολφ (09.2.1).
07.1.3
Ποδήλατα (Δ)
07.1.3
07130
Αγορά ποδηλάτων
07130
0713001 Ποδήλατα. Περιλαμβάνονται και τα δίκυκλα και τρίκυκλα ποδήλατα όλων των τύπων,
07130
χειράμαξες, εκτός από τα παιχνίδια
07.1.4
Άμαξες (Δ)
07.1.4
07140
Άμαξες
07140
0714001 Άμαξες και σχετικός εξοπλισμός. Περιλαμβάνονται και τα ζώα για έλξη οχημάτων και
07140
συναφής εξοπλισμός (ζυγοί, κολάρα, εξαρτήσεις, χαλινοί, ηνία κλπ.)
Εξαιρούνται: άλογα και πόνυ, οχήματα που έλκονται από άλογα και πόνυ και συναφής εξοπλισμός που
αγοράζεται για σκοπούς αναψυχής (09.2.1).
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
07.2
Οι αγορές ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή λιπαντικών που πραγματοποιούνται από
07.2
νοικοκυριά με πρόθεση να πραγματοποιήσουν τα ίδια τα μέλη τους τη συντήρηση, τις
επισκευές ή την τοποθέτηση, θα πρέπει να κατατάσσονται στην κατηγορία (07.2.1) ή
(07.2.2).
07.2.1
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα (ΗΔ)
07.2.1
07211
Ελαστικά
07211
0721101 Ελαστικά καινούρια ή μεταχειρισμένα ή αναγομωμένα
07211
07212
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα
07212
0721201 Αεροθάλαμοι, σπινθηριστές (μπουζί), μπαταρίες, συσκευές απόσβεσης κραδασμών 07212
(αμορτισέρ), φίλτρα, αντλίες και άλλα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα για εξοπλισμό
προσωπικής μεταφοράς
07213
Αξεσουάρ μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης
07213
0721301 Υλικά καθαρισμού και στιλβώματος αμαξωμάτων και καθαρισμού καλυμμάτων, 07213
κουκούλες, συναγερμοί αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
0721302 Συσκευές GPS
07213
Εξαιρούνται: προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών και ποδηλάτων (03.1.3), μη ειδικά προϊόντα καθαρισμού και
συντήρησης, όπως αποσταγμένο νερό, σφουγγάρια, δέρματα αιγάγρου, απορρυπαντικά κλπ. (05.6.1), δαπάνες
για την τοποθέτηση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και για τη βαφή, το πλύσιμο και τη στίλβωση των
αμαξωμάτων (07.2.3), ραδιοτηλέφωνα (08.2), ραδιόφωνα αυτοκινήτου (09.1.1), παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου
(12.3.2).
07.2.2
Καύσιμα και λιπαντικά (ΜΔ)
07.2.2
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07221
0722101
0722102
07222
0722201
0722202
07223
0722301
0722302
07224
0722401

Πετρέλαιο κίνησης
07221
Πετρέλαιο κίνησης
07221
Πετρέλαιο κίνησης σε περίοδο διακοπών
07221
Βενζίνη
07222
Βενζίνη
07222
Βενζίνη σε περίοδο διακοπών
07222
Λοιπά καύσιμα
07223
Υγραέριο κίνησης
07223
Υγραέριο κίνησης σε περίοδο διακοπών
07223
Λιπαντικά
07224
Λάδια, βαλβολίνες, γράσα, μείγματα για δίτροχους κινητήρες, αντιπηκτικά, υγρά φρένων
07224
κλπ.
07.2.3
Συντήρηση και επισκευές (Υ)
07.2.3
07230
Συντήρηση και επισκευές
07230
0723001 Επισκευές και συντήρηση σε συνεργεία αυτοκινήτων ή λοιπών μέσων μεταφοράς 07230
(τοποθέτηση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, αλλαγή
λαδιών, λίπανση, μέτρηση καυσαερίων - κάρτα κλπ.). Στην περίπτωση που ο διαχωρισμός
του εργατικού κόστους και του κόστους των ανταλλακτικών είναι αδύνατος, το συνολικό
κόστος να περιληφθεί σε αυτό τον κωδικό.
0723002 Πλυντήριο αυτοκινήτων
07231
0723003 Αποζημίωση από ασφάλεια
Εξαιρούνται: χωριστές αγορές ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή λιπαντικών από νοικοκυριά με την πρόθεση να
πραγματοποιηθεί η συντήρηση ή η επισκευή από τα ίδια τα μέλη του νοικοκυριού (07.2.1) ή (07.2.2).
07.2.4
Άλλες υπηρεσίες (Υ)
07.2.4
07241
Ενοίκιο χώρου ή θέσης στάθμευσης και λοιπού εξοπλισμού μεταφοράς
07241
0724101 Ενοίκιο χώρου ή θέσης στάθμευσης και λοιπού εξοπλισμού μεταφοράς
07241
0724102 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς χωρίς οδηγό
07241
07242
Διόδια και τέλη κυκλοφορίας
07242
0724201 Διόδια σε γέφυρες, σήραγγες, αυτοκινητοδρόμους και εισιτήρια σε πορθμεία
07242
0724202 Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων
0724203 Τέλη κυκλοφορίας μοτοσικλετών
07243
Μαθήματα οδήγησης, εξετάσεις οδήγησης, άδειες οδήγησης και τεχνικός έλεγχος
07243
οχημάτων
0724301 Μαθήματα και εξετάσεις οδήγησης, άδειες οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών
07243
0724302 Δαπάνη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)
07243
Εξαιρούνται: ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό (07.3.2), αμοιβή υπηρεσιών για ασφαλίσεις σχετικές με εξοπλισμό
προσωπικής μεταφοράς (12.5.4).
07.3

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι αγορές υπηρεσιών μεταφορών κατατάσσονται με βάση το μέσο μεταφοράς. Όταν ένα
εισιτήριο καλύπτει δύο ή περισσότερους τρόπους μεταφοράς, π.χ. αστικό λεωφορείο και
υπόγειο σιδηρόδρομο ή υπεραστικό σιδηρόδρομο και πορθμείο, και οι δαπάνες δεν
μπορούν να επιμεριστούν μεταξύ των μέσων μεταφοράς, οι αγορές αυτές θα πρέπει να
κατατάσσονται στην κατηγορία (07.3.5).
Τα έξοδα γευμάτων, πρόχειρου φαγητού, ποτών, αναψυκτικών ή υπηρεσιών καταλυμάτων
(καμπίνες) πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην περίπτωση που καλύπτονται από το
ναύλο. Σε αντίθετη περίπτωση τα έξοδα αυτά πρέπει να κατατάσσονται στην ομάδα 11.
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Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες σχολικών μεταφορών. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες
ασθενοφόρων (06.2.3).
07.3.1
Μεταφορά επιβατών μέσω σιδηροδρόμων (Υ)
07311
Μετακινήσεις επιβατών με τρένο
0731101 Αστικές μετακινήσεις επιβατών με τρένο, κάρτες απεριορίστων διαδρομών, εβδομαδιαίο
εισιτήριο (εκτός περιόδου διακοπών)
0731102 Αστικές μετακινήσεις επιβατών με τρένο, κάρτες απεριορίστων διαδρομών, εβδομαδιαίο
εισιτήριο (σε περίοδο διακοπών)
0731103 Υπεραστικές μετακινήσεις επιβατών με τρένο, κάρτες απεριορίστων διαδρομών,
εβδομαδιαίο εισιτήριο (εκτός περιόδου διακοπών)
0731104 Υπεραστικές μετακινήσεις επιβατών με τρένο (σε περίοδο διακοπών)
0731105 Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας με τρένο (εκτός περιόδου διακοπών)
0731106 Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας με τρένο (σε περίοδο διακοπών)
07312
Μετακινήσεις επιβατών με τραμ και μετρό
0731201 Αστικές μετακινήσεις επιβατών με τραμ, μετρό, κάρτες απεριορίστων διαδρομών,
εβδομαδιαίο εισιτήριο (εκτός περιόδου διακοπών)
0731202 Αστικές μετακινήσεις επιβατών με τραμ, μετρό, κάρτες απεριορίστων διαδρομών,
εβδομαδιαίο εισιτήριο (σε περίοδο διακοπών)
Περιλαμβάνονται: μεταφορές ιδιωτικών οχημάτων.
Εξαιρούνται: μεταφορές με οδοντωτό σιδηρόδρομο (07.3.6).
07.3.2
Οδικές μεταφορές επιβατών (Υ)
07321
Μετακινήσεις επιβατών με λεωφορείο, τρόλεϊ
0732101 Αστικές μετακινήσεις επιβατών με λεωφορείο και τρόλεϊ, κάρτες απεριορίστων
διαδρομών, εβδομαδιαίο εισιτήριο (εκτός περιόδου διακοπών)
0732102 Αστικές μετακινήσεις επιβατών με λεωφορείο και τρόλεϊ (σε περίοδο διακοπών)
0732103 Υπεραστικές μετακινήσεις επιβατών με λεωφορείο (εκτός περιόδου διακοπών)
0732104 Υπεραστικές μετακινήσεις επιβατών με λεωφορείο (σε περίοδο διακοπών)
07322
Μετακινήσεις με ταξί ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό
0732201 Μετακινήσεις με ταξί ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (εκτός περιόδου διακοπών)
0732202 Μετακινήσεις με ταξί ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (σε περίοδο διακοπών)
Εξαιρούνται: ασθενοφόρα (06.2.3) ή (06.3.1).
07.3.3
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών (Υ)
07331
Πτήσεις εσωτερικού
0733101 Μετακινήσεις επιβατών με αεροπλάνο και ελικόπτερο, στο εσωτερικό (εκτός περιόδου
διακοπών)
0733102 Μετακινήσεις επιβατών με αεροπλάνο και ελικόπτερο, στο εσωτερικό (σε περίοδο
διακοπών)
07332
Πτήσεις εξωτερικού
0733201 Μετακινήσεις επιβατών με αεροπλάνο και ελικόπτερο, στο εξωτερικό (εκτός περιόδου
διακοπών)
0733202 Μετακινήσεις επιβατών με αεροπλάνο και ελικόπτερο, στο εξωτερικό (σε περίοδο
διακοπών)
Εξαιρούνται: ασθενοφόρα (06.2.3) ή (06.3.1).
07.3.4
Μεταφορά επιβατών με πλοίο(Υ)
07341
Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο στο εξωτερικό
0734101 Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο, ferry boat, δελφίνια, καταμαράν, high speed κλπ. (έξοδα
καμπίνας, όταν περιλαμβάνεται στη τιμή του ναύλου), στο εξωτερικό (εκτός περιόδου
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διακοπών)
0734102

0734103
0734104
07342
0734201

0734202

0734203
0734204

Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο, ferry boat, δελφίνια, καταμαράν, high speed κλπ. (έξοδα
καμπίνας, όταν περιλαμβάνεται στη τιμή του ναύλου), στο εξωτερικό (σε περίοδο
διακοπών)
Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας με πλοίο, ferry boat, καταμαράν, high speed κλπ
στο εξωτερικό (εκτός περιόδου διακοπών)
Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας με πλοίο, ferry boat, καταμαράν, high speed κλπ
στο εξωτερικό (σε περίοδο διακοπών)
Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο στο εσωτερικό της χώρας
Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο, ferry boat, δελφίνια, καταμαράν, high speed κλπ. (έξοδα
καμπίνας, όταν περιλαμβάνεται στη τιμή του ναύλου), στο εσωτερικό (εκτός περιόδου
διακοπών)
Μετακινήσεις επιβατών με πλοίο, ferry boat, δελφίνια, καταμαράν, high speed κλπ. (έξοδα
καμπίνας, όταν περιλαμβάνεται στη τιμή του ναύλου), στο εσωτερικό (σε περίοδο
διακοπών)
Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας με πλοίο, ferry boat, καταμαράν, high speed κλπ
στο εσωτερικό (εκτός περιόδου διακοπών)
Μεταφορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας με πλοίο, ferry boat, καταμαράν, high speed κλπ
στο εσωτερικό (σε περίοδο διακοπών)

Εξαιρούνται: ασθενοφόρα (06.2.3) ή (06.3.1).
07.3.5
Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών (Υ)
07350
Συνδυασμένες μετακινήσεις επιβατών
0735001 Μετακινήσεις επιβατών και μεταφορά αποσκευών με δύο ή περισσότερα μέσα μεταφοράς,
όταν η δαπάνη δεν υπάρχει δυνατότητα να επιμεριστεί μεταξύ των μέσων, κάρτα
απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα (εκτός περιόδου διακοπών)
0735002 Μετακινήσεις επιβατών και μεταφορά αποσκευών με δύο ή περισσότερα μέσα μεταφοράς,
όταν η δαπάνη δεν υπάρχει δυνατότητα να επιμεριστεί μεταξύ των μέσων (σε περίοδο
διακοπών)
Εξαιρούνται: ασθενοφόρα (06.2.3) ή (06.3.1), οργανωμένες διακοπές (09.6.1).
07.3.6
07361
0736101

07341

07341
07341
07342
07342

07342

07342
07342

07.3.5
07351
07351

07351

Άλλες μετακινήσεις και μεταφορές (Υ)
07.3.6
Μετακινήσεις και μεταφορές με τελεφερίκ και αναβατήρες
07361
Μεταφορές με οδοντωτό σιδηρόδρομο, τελεφερίκ και αναβατήρες στα χιονοδρομικά 07361
κέντρα (lifts)
07362
Μετακόμιση και αποθήκευση οικιακών ειδών
07362
0736201 Μετακόμιση και αποθήκευση οικιακών ειδών. Αποστολή αποσκευών και υπηρεσίες 07362
πρακτορείων ταξιδιών
07369
Λοιπές υπηρεσίες για μετακόμιση και αποθήκευση οικιακών ειδών
07369
0736901 Λοιπές υπηρεσίες για μετακόμιση και αποθήκευση οικιακών ειδών. Υπηρεσίες αχθοφόρων 07369
κλπ.
Περιλαμβάνονται: προμήθειες των ταξιδιωτικών πρακτορείων εάν τιμολογούνται ξεχωριστά. Εξαιρούνται:
ασθενοφόρα (06.2.3) ή (06.3.1), τελεφερίκ, χιονοδρομικοί αναβατήρες σε χιονοδρομικά κέντρα και σε κέντρα
διακοπών (09.4.1).
08
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08
08.1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
08.1
08.1.0
Ταχυδρομικές υπηρεσίες (Υ)
08.1.0
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08101
0810101

Ταχυδρομικές υπηρεσίες
08101
Ταχυδρομικά επιστολών και δεμάτων. Προγραμματοσημασμένες ταχυδρομικές κάρτες και 08101
αερογράμματα
0810102 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομείων (courier)
08101
08109
Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες
08109
0810901 Ταχυδρομικά τέλη, ταχυδρομικές ατέλειες, αγορές καινούργιων γραμματοσήμων. 081090
Περιλαμβάνονται και οι αποστολές για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ.
1
Εξαιρούνται: αγορά χρησιμοποιημένων ή ακυρωμένων γραμματοσήμων (09.3.1), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
ταχυδρομικών γραφείων (12.6.2).
08.2
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
08.2
08.2.0
Εξοπλισμός τηλεφώνου και τέλεφαξ (Δ)
08.2.0
08201
Τηλεφωνικός εξοπλισμός σταθερού τηλεφώνου
08201
0820101 Συσκευές και εξοπλισμός σταθερού τηλεφώνου
08201
08202
Τηλεφωνικός εξοπλισμός κινητού τηλεφώνου
08202
0820201 Συσκευές και εξοπλισμός κινητού τηλεφώνου (ακουστικά και bluetooth)
08202
08203
Λοιπός εξοπλισμός τηλεφώνου και τέλεφαξ
08203
0820301 Συσκευές τέλεφαξ, ραδιοεπικοινωνίας, αυτόματων τηλεφωνητών και μεγαφώνων 08203
τηλεφώνου
08204
Επισκευές και ενοικίαση τηλεφώνου, τέλεφαξ και λοιπού εξοπλισμού
08204
0820401 Επισκευές και ενοικίαση τηλεφώνου, τέλεφαξ και λοιπού εξοπλισμού
08204
Εξαιρούνται: υπηρεσίες τέλεφαξ και αυτόματου τηλεφωνητή που παρέχονται από προσωπικούς υπολογιστές
(09.1.3).
08.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
08.3
08.3.0
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (Υ)
08.3.0
08301
Ενσύρματες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
08301
0830101 Λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου, τηλεφωνήματα από κοινόχρηστες τηλεφωνικές 08301
συσκευές, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σε ξενοδοχεία, καφενεία ή εστιατόρια, δαπάνες για
υπηρεσίες μετάδοσης πληροφοριών, μεταβίβασης δεδομένων, ραδιοτηλεφωνημάτων,
ραδιοτηλεγραφημάτων και ραδιοτέλεξ, ενοικίαση των παραπάνω υπηρεσιών.
Περιλαμβάνει επιπλέον το κόστος εγκατάστασης και συνδρομής για προσωπικό
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.
0830102 Τηλεκάρτες, χρονοκάρτες, προπληρωμένες κάρτες σταθερής τηλεφωνίας
08301
08302
0830201

0830202
08303
0830301

Ασύρματες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Λογαριασμός κινητού τηλεφώνου με σύνδεση. Περιλαμβάνεται το κόστος για εθνικές και
διεθνείς κλήσεις, φωνητικές είτε βιντεο-κλήσεις, το κόστος αποστολής μηνυμάτων
γραπτών και πολυμέσων και κόστος λοιπών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Το κόστος
ενοικίασης ασύρματου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Το κόστος τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού, εφόσον περιλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής, καθώς και τα κινητά
τηλέφωνα εφόσον αποτελούν μέρος πακέτου προσφοράς από συγκεκριμένο πάροχο και
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Αξία καρτών κινητής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες σύνδεσης με το internet
Τέλη υπηρεσιών σύνδεσης με το internet. Περιλαμβάνονται και κάρτες σύνδεσης. Κόστος
ενοικίασης εξοπλισμού για πρόσβαση στο internet. Περιλαμβάνεται και το κόστος
ενεργοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών
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Δαπάνες internet café. Περιλαμβάνονται μόνο τα έξοδα σύνδεσης με το διαδίκτυο
Πακέτα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Πακέτα υπηρεσιών τηλεφωνίας/ internet/ τηλεόρασης
Λοιπές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Δαπάνες για σύνδεση, επανασύνδεση ή μεταφορά τηλεφώνου
Υπηρεσίες τηλεγραφίας, τέλεξ, φαξ, ραδιοτηλεφωνίας, ραδιοτηλεγραφίας, καθώς και
ενοικίαση σχετικού εξοπλισμού
Εξαιρούνται: αγορές τηλεφώνων, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, αυτόματων τηλεφωνητών και μεγαφώνων
τηλεφώνου (08.2.1).
09
ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
9.1
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

08303
08304
08304
08305
08305
08305

09.1.1
09111
0911101

09.1.1
09111
09111

09112
0911201
0911202
0911203
09113
0911301
09119
0911901

Συσκευές λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας (Δ)
Συσκευές λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου
Μη φορητές συσκευές λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου (ραδιόφωνα,
ραδιόφωνα αυτοκινήτου, ρολόγια–ραδιόφωνα, ραδιόφωνα με ξυπνητήρι, ραδιοπομποί,
ραδιοδέκτες, γραμμόφωνα, cd-players, κασετόφωνα, στερεοφωνικά συγκροτήματα,
ενισχυτές, μικρόφωνα και ηχεία)
Τηλεοπτικές συσκευές, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής εικόνας και ήχου
Τηλεοράσεις, τηλεκοντρόλ και κεραίες τηλεόρασης, δορυφορικές κεραίες,
αποκωδικοποιητές
DVD, VCR, βίντεο, blu ray
Home cinema
Φορητές συσκευές ήχου και εικόνας
Φορητές συσκευές αναπαραγωγής και λήψης ήχου και εικόνας (τηλεοράσεις αυτοκινήτου,
ραδιόφωνα, cd-players, mp3, mp4, ipod, ipad κλπ.)
Λοιπός εξοπλισμός για λήψη, εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας
Εξοπλισμός λήψης, εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, όπως ακουστικά,
ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών και ηλεκτρονικοί/ψηφιακοί αναγνώστες

09
9.1

09112
09112
09112
09112
09113
09113
09119
09119

Εξαιρούνται: μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης κάθε είδους και ηχογράφησης (09.1.2), επισκευή του παραπάνω
εξοπλισμού (09.1.5), ενοικίαση παρόμοιου εξοπλισμού, τέλη για άδειες χρήσης οπτικοακουστικού εξοπλισμού,
συνδρομές σε δίκτυα ιδιωτικής τηλεόρασης (09.4.2).
09.1.2
Φωτογραφικός, κινηματογραφικός εξοπλισμός και οπτικά όργανα (Δ)
09.1.2
09121
Φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής
09121
0912101 Φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, βιντεοκάμερες κλπ.
09122
Φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός
09122
0912201 Εξοπλισμός για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές λήψης και βιντεοκάμερες 09122
πχ. φακοί, φωτόμετρα, σκόπευτρα, φίλτρα, οθόνες, σύστημα προβολής εικόνας slides και
φιλμ, συσκευές φλας κλπ.
09123
0912301
09.1.3
09131
0913101
09132

Οπτικά όργανα
Μικροσκόπια, τηλεσκόπια, κιάλια, πυξίδες κλπ.
Συσκευές επεξεργασίας δεδομένων (Δ)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop, laptop, palmtop, tablet)
Εξαρτήματα επεξεργασίας δεδομένων
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0913201

Ποντίκι, πληκτρολόγιο, κάμερες, σκληροί δίσκοι κλπ., οθόνες, εκτυπωτές, scanner, 09132
συσκευές internet (modem, rooter) και εξαρτήματα. Περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες
τηλεομοιοτυπίας και αυτόματου τηλεφωνητή που παρέχονται από προσωπικούς
υπολογιστές
09133
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
09133
0913301 Λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών–software (Windows, Office, εφαρμογές κλπ.)
09133
09134
Αριθμομηχανές και εξοπλισμός
09134
0913401 Αριθμομηχανές τσέπης, αριθμομηχανές, γραφομηχανές και ηλεκτρονικά ημερολόγια
09134
Εξαιρούνται: λογισμικό συσκευών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κασέτες videogames και υπολογιστές παιχνιδιών
που συνδέονται με συσκευές τηλεόρασης (09.3.1), μελανοταινίες γραφομηχανής (09.5.4), λογαριθμικοί κανόνες
(09.5.4).
09.1.4
Μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας (ΗΔ)
09.1.4
09141
Εγγεγραμμένα μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας
09141
0914101 Εγγεγραμμένοι μουσικοί δίσκοι, cds, DVD, μαγνητοταινίες, κασέτες ηχογραφημένες, 09141
βιντεοκασέτες εγγεγραμμένες, δισκέτες. Περιλαμβάνεται και το κόστος λήψης αρχείων
ήχου και εικόνας, μέσω διαδικτύου
09142
Μη εγγεγραμμένα μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας
09142
0914201 Μη εγγεγραμμένοι μουσικοί δίσκοι, cds, DVD, μαγνητοταινίες, κασέτες βιντεοκασέτες, 09142
δισκέτες
09149
Λοιπά μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας
09149
0914901 Φωτογραφικά και κινηματογραφικά φιλμ, κάρτες μνήμης και USB flash sticks, 09149
φωτογραφικό και κινηματογραφικό χαρτί κλπ.
Εξαιρούνται: μπαταρίες (05.5.2), λογισμικό για κονσόλες υπολογιστών (09.3.1), λογισμικό, κασέτες ή cd-rom
videogames (09.3.1), εμφάνιση φιλμ και εκτύπωση φωτογραφιών (09.4.2).
09.1.5
Επισκευές οπτικοακουστικού και φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού
09.1.5
επεξεργασίας πληροφοριών (Υ)
09150

Επισκευές οπτικοακουστικού και φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 09150
επεξεργασίας πληροφοριών
0915001 Επισκευές των παραπάνω ειδών. Περιλαμβάνεται η συνολική αξία της υπηρεσίας, δηλαδή 09150
καλύπτεται τόσο το εργατικό κόστος όσο και το κόστος των ανταλλακτικών
Εξαιρούνται: οι ξεχωριστές αγορές υλικών από νοικοκυριά με τη πρόθεση να πραγματοποιηθούν οι επισκευές
από τα ίδια τα μέλη του νοικοκυριού (09.1.1), (09.1.2) ή (09.1.3).
09.2
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
09.2
09.2.1
Μεγάλα είδη αναψυχής και πολιτισμού (Δ)
09.2.1
09211
Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα
09211
0921101 Ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, φορτηγά κατασκήνωσης, 09211
καμιονάκια κατασκήνωσης, τρέϊλερ
09212
Αεροπλάνα, υπερελαφρά αεροσκάφη, ανεμόπτερα, αλεξίπτωτα και αερόστατα θερμού 09212
αέρα
0921201 Αεροπλάνα, αεροσκάφη (μονοκινητήρια, δικινητήρια, ελικοφόρα), δελταπλάνα, 09212
ανεμόπτερα, αερόστατα θερμού αέρα, αλεξίπτωτα
09213
Σκάφη, εξωλέμβιες μηχανές και εξοπλισμός σκαφών
09213
0921301 Σκάφη αναψυχής, εξωλέμβιοι κινητήρες, ιστία, ξάρτια, βάρκες, ιστιοφόρα κλπ. 09213
Περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός όπως σωσίβια, φανοί σωσιβίων, βεγγαλικά, καπνογόνα,
σήματα ημέρας, πυροσβεστήρες, φαρμακεία κλπ.
09214
Άλογα και πόνυ και εξοπλισμός
09214

38

Κωδικός
είδους

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ε ί δ ο υ ς ή υ π η ρ ε σ ί α ς

0921401

Άλογα και πόνυ, καθώς και οχήματα, που έλκονται από αυτά και συναφής εξοπλισμός
(σέλες, γκέμια κλπ.)
09215
Λοιπά είδη αναψυχής και πολιτισμού
0921501 Κανό, καγιάκ, γουίντ-σέρφινγκ, καταδυτικός εξοπλισμός και αμαξάκια του γκολφ
Εξαιρούνται: άλογα και πόνυ, οχήματα που έλκονται από άλογα και πόνυ και συναφής εξοπλισμός, που
αγοράζεται για προσωπικές μεταφορές (07.1.4), φουσκωτές βάρκες, σχεδίες και πισίνες (09.3.2).
09.2.2
Μουσικά όργανα και λοιπά μεγάλα αγαθά για ψυχαγωγία στο σπίτι (Δ)
09221
Μουσικά όργανα
0922101 Μουσικά όργανα οποιουδήποτε μεγέθους συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών
μουσικών οργάνων (πιάνα, εκκλησιαστικά όργανα, βιολιά, κιθάρες, τρομπέτες, κλαρινέτα
και φλάουτα, φλογέρες, αρμόνικες κλπ.)
Εξαιρούνται: μουσικά όργανα - παιχνίδια (09.3.1).
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09214
09215
09215

09.2.2
09221
09221

09222
0922201

Μεγάλα διαρκή αγαθά αναψυχής κλειστών χώρων
Τραπέζια μπιλιάρδου, τραπέζια πινγκ–πονγκ, φλιπεράκια, μηχανήματα τυχερών
παιχνιδιών κλπ.

09222
09222

09.2.3

Συντήρηση και επισκευές λοιπών μεγάλων διαρκών αγαθών αναψυχής και πολιτισμού
(Υ)
Συντήρηση και επισκευές λοιπών μεγάλων διαρκών αγαθών αναψυχής και πολιτισμού
Επισκευές των παραπάνω ειδών. Περιλαμβάνεται η συνολική αξία της υπηρεσίας, δηλαδή
καλύπτεται τόσο το εργατικό κόστος όσο και το κόστος των υλικών
Υπηρεσίες ελλιμενισμού σκαφών (μαρίνα), πάρκινγκ τροχόσπιτων κλπ., υπηρεσίες
ρυμούλκησης ιδιωτικών αεροπλάνων
Κτηνιατρικές και άλλες υπηρεσίες (σταυλισμού, σίτισης, κλπ) για τα άλογα και τα πόνυ
που αγοράζονται για σκοπούς αναψυχής

09.2.3

09230
0923001
0923002
0923003

Εξαιρούνται: καύσιμα για οχήματα αναψυχής (07.2.2), ξεχωριστές αγορές υλικών από νοικοκυριά με την
πρόθεση να πραγματοποιήσουν τα ίδια τα μέλη τους τη συντήρηση ή τις επισκευές (09.2.1) ή (09.2.2),
κτηνιατρικές υπηρεσίες (09.3.5).
09.3
ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΘΗ, ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
09.3.1
Παιχνίδια και hobbies (ΗΔ)
09311
Παιχνίδια και hobbies
0931101 Επιτραπέζια παιχνίδια, τάβλι, σκάκι, τραπουλόχαρτα, συλλογές γραμματοσήμων και άλλες
συλλογές, άλμπουμ φωτογραφιών
0931102 Ηλεκτρονικά παιχνίδια, δισκέτες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Nintendo, λογισμικά
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μοντελισμός
09312
0931201

09230
09230
09230
09230

09.3
09.3.1
09311
09311
09311

Παιχνίδια και στολισμοί για εορταστικές εκδηλώσεις
09312
Παιδικά παιχνίδια όλων των ειδών (εκτός από τα επιτραπέζια), παιδικά ποδήλατα, παζλ, 09312
πλαστελίνες, κούκλες, lego, κλπ. Περιλαμβάνονται και οι στολές μεταμφίεσης, μάσκες,
πυροτεχνήματα και βεγγαλικά, είδη στολισμού
χριστουγεννιάτικων δένδρων,
αποκριάτικα στολίδια, πασχαλινά στολίδια, πασχαλινές λαμπάδες
Εξαιρούνται: συλλεκτικά είδη που κατατάσσονται στην κατηγορία των έργων τέχνης ή των αντικών (05.1.1),
αχρησιμοποίητα γραμματόσημα (08.1.1), χριστουγεννιάτικα δέντρα (09.3.3), παιδικά λευκώματα (09.5.1).
09.3.2
Εξοπλισμός για αθλητισμό, κατασκήνωση και αναψυχή (ΗΔ)
09.3.2
09321
Εξοπλισμός για αθλητισμό
09321
0932101 Είδη αθλητισμού, κυνηγίου και ψαρικής, εκτός των ειδών ένδυσης και υπόδησης (όργανα 09321
γυμναστικής, αλεξίπτωτα πλαγιάς – παρά πέντε, μπάλες, ρακέτες, μπαστούνια γκολφ,
ακόντια, σκι, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά για κυνήγι και προσωπική προστασία,
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καλάμια και λοιπός εξοπλισμός ψαρέματος), πάσης φύσεως εξοπλισμός για την παραλία
και υπαίθρια παιχνίδια (φουσκωτές βάρκες, σχεδίες, πισίνες, Frisbee κλπ.)
0932102 Είδη ένδυσης για σπορ και αθλητισμό (φόρμες αθλητικές, αθλητικές εμφανίσεις, γάντια, 09321
life jacket, γάντια μποξ κλπ.)
0932103 Είδη υπόδησης για σπορ και αθλητισμό (υποδήματα γκολφ, σκι, ποδοσφαίρου κλπ., άλλα 09321
παρόμοια είδη υπόδησης με παγοπέδιλα, τροχοπέδιλα, καρφιά κλπ.), προστατευτικοί
εξοπλισμοί κεφαλιού για αθλήματα, άλλοι προστατευτικοί εξοπλισμοί για αθλήματα
(σωσίβια, γάντια πυγμαχίας, βάτες σώματος, περικνήμια, προστατευτικά γυαλιά, ζώνες,
υποστηρίγματα κλπ.)
09322
Εξοπλισμός για κάμπινγκ και αναψυχή στην ύπαιθρο
09322
0932201 Εξοπλισμός για κατασκήνωση και κάμπινγκ (σκηνές, φορητά ψυγεία υπνόσακοι, εστίες 09322
μαγειρέματος και γκαζάκια για κατασκήνωση, στρώματα και αντλίες φουσκώματος,
σόμπες για κάμπινγκ, ψησταριές κλπ. )
09323
Επισκευή ειδών αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για κάμπινγκ και αναψυχή
09323
0932301 Επισκευή ειδών αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για κάμπινγκ και αναψυχή
09323
Εξαιρούνται: προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών και ποδηλάτων (03.1.3), έπιπλα κατασκήνωσης και κήπου
(05.1.1).
09.3.3
Κήποι, φυτά και άνθη (ΜΔ)
09.3.3
09331
Είδη για τον κήπο
09331
0933101 Γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, κοπριά, χώμα λουλουδιών, γλάστρες και στηρίγματα 09331
γλαστρών
09332
Φυτά και άνθη
09332
0933201 Φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, λουλούδια (φυσικά ή τεχνητά), σπόροι φυτών 09332
και λουλουδιών, βολβοί, φυσικά ή τεχνητά χριστουγεννιάτικα δένδρα, έξοδα αποστολής
και παράδοσης λουλουδιών και φυτών κλπ.
Εξαιρούνται: γάντια κηπουρικής (03.1.3), υπηρεσίες κηπουρικής (04.4.4) ή (05.6.2), εξοπλισμός κηπουρικής
(05.5.1), εργαλεία κηπουρικής (05.5.2).
09.3.4
09341
0934101
09342
0934201

Κατοικίδια ζώα και συναφή προϊόντα (ΜΔ)
Κατοικίδια ζώα
Αγορά κατοικίδιων ζώων
Τροφές, κτηνιατρικά φάρμακα και άλλα είδη για κατοικίδια ζώα
Τροφές, βιταμίνες, φάρμακα και άλλα είδη για κατοικίδια ζώα και πουλιά (λουριά,
κολάρα, σπιτάκια σκύλου, αλυσίδες, κλουβιά, καλάθια για γάτες, χώμα για γάτες,
ενυδρεία κλπ.)

09.3.4
09341
09341
09342
09342

Εξαιρούνται: άλογα και πόνυ (07.1.4) ή (09.2.1), κτηνιατρικές υπηρεσίες (09.3.5).
09.3.5
09350
0935001
9.4
09.4.1
09411
0941101
09412

Κτηνιατρικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες για κατοικίδια ζώα (Υ)
Κτηνιατρικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες για κατοικίδια ζώα
Κτηνιατρικές και άλλες υπηρεσίες για κατοικίδια ζώα (περιποίηση, κατάλυμα, τατουάζ και
εκπαίδευση)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής (Υ)
Υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής - Παρακολούθηση
Εισιτήρια αθλητικών αγώνων κάθε είδους (τένις, ποδοσφαίρου, ιππασίας, αγώνων
ταχύτητας κλπ.), λούνα παρκ, παιδότοποι, πλαζ, πίστες για σκι, νεροτσουλήθρες κλπ.
Υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής- Συμμετοχή
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Κωδικός
2
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Έξοδα για ενοικίαση αθλητικών χώρων όπως γήπεδα ποδοσφαίρου (π.χ. 5Χ5), μπάσκετ, 09412
τένις κλπ.
0941202 Ενοικιάσεις ποδηλάτων, βάρκας, αεροπλάνων, αλόγων, σκι, ποδηλάτων θαλάσσης, 09412
ομπρελών, αυτοκινήτων καρτ, ειδών υπόδησης για σπορ και άλλων ειδών κλπ.
Περιλαμβάνονται και οι δαπάνες σε περίοδο διακοπών
0941203 Φλίπερ, ποδοσφαιράκια, μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια σε αίθουσες ψυχαγωγίας και 09412
άλλα παιχνίδια εκτός από τα τυχερά παιχνίδια
0941204 Υπηρεσίες οδηγών ορειβασίας, ξεναγών, υπηρεσίες βοηθημάτων ναυτιλίας για σκάφη
09412
0941205 Εξωσχολικά ατομικά ή ομαδικά μαθήματα (ωδεία, σχολές χορού, κολύμβηση, τένις, σκι 09412
και άλλα παρόμοια, συνδρομές σε αθλητικούς συλλόγους). Τα παραπάνω δεν συνιστούν
οργανωμένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης, π.χ. μαθήματα
μουσικής, χορού, κολύμβησης ή μπριτζ που παραδίδονται από ανεξάρτητους δασκάλους
0941206 Γυμναστήρια, όταν δε συνιστούν οργανωμένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους 09412
μαθημάτων κατάρτισης που παραδίδονται από ανεξάρτητους δασκάλους
Εξαιρούνται: μεταφορές με εναέριους σιδηροδρόμους και αναβατήρες εκτός χιονοδρομικών κέντρων ή κέντρων
διακοπών (07.3.6.1).
09.4.2
Υπηρεσίες πολιτισμού (Υ)
09.4.2
09421
Κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλίες
09421
0942101 Κινηματογράφος
09421
0942102 Θέατρο
09421
0942103 Συναυλίες, όπερα, μουσικές σκηνές, τσίρκο, παραστάσεις ήχου και φωτός
09421
0942104 Μίσθωση μουσικών, κλόουν και διασκεδαστών σε πάρτυ
09421
09422
Μουσεία, ζωολογικοί κήποι και τα συναφή
09422
0942201 Μουσεία, βιβλιοθήκες, αίθουσες τέχνης, ιστορικά μνημεία, βοτανικοί και ζωολογικοί
09422
κήποι, ενυδρεία
09423
Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά τέλη και ενοικίαση σχετικού εξοπλισμού
09423
0942301 Εισφορά σε ραδιόφωνο και τηλεόραση
09423
0942302 Συνδρομές σε τηλεοπτικά ιδιωτικά συνδρομητικά κανάλια, ψηφιακή και δορυφορική 09423
τηλεόραση
0942303 Τηλεοπτικές υπηρεσίες κατά παραγγελία (on-demand) και υπηρεσίες μετάδοσης ήχου και 09423
εικόνας για τις οποίες απαιτείται εγγραφή
Εξαιρούνται: Ενοικίαση τηλεοράσεων και άλλων συσκευών αναπαραγωγής ήχου (09.4.2.4).
09424
Ενοικίαση εξοπλισμού και μίσθωση υπηρεσιών πολιτισμού
09424
0942401 Ενοικίαση τηλεοράσεων, βίντεο, dvd player κλπ., άλλα είδη αναψυχής, όπως συσκευές
09424
αναπαραγωγής ήχου κλπ. και βιντεοκασέτες, dvd, cd
09425
Υπηρεσίες φωτογράφων
09425
0942501 Υπηρεσίες φωτογράφων (εμφάνιση, εκτύπωση, μεγέθυνση φωτογραφιών,
09425
φωτογραφήσεις βαπτίσεων και γάμων, φωτογραφικές εργασίες πορτραίτων κλπ.), ακόμα
και όταν δεν παρέχονται από εξειδικευμένα καταστήματα ή η αγορά τους γίνεται μέσω
διαδικτύου
09429
Λοιπές πολιτιστικές υπηρεσίες
09429
0942901 Ενοικίαση και μίσθωση υπηρεσιών μουσικών οργάνων
09429
09.4.3
Τυχερά παιχνίδια (Υ)
09.4.3
09430
Τυχερά παιχνίδια
09430

41

Κωδικός
είδους

0943001

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ε ί δ ο υ ς ή υ π η ρ ε σ ί α ς

ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, τζόκερ, στοίχημα, ξυστό, χαρτοπαίγνια, λαχεία, ιπποδρομιακά
στοιχήματα, λαχεία ιπποδρόμου, sweepstakes κλπ., καζίνο, μηχανήματα τυχερών
παιχνιδιών, όπως κουλοχέρηδες κλπ. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών ορίζονται ως η
διαφορά μεταξύ των ποσών που καταβάλλονται για λαχεία ή στοιχήματα και των ποσών
που καταβάλλονται στους νικητές

9.5
09.5.1
09511
0951101

Κωδικός
2
Eurostat

09430

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Βιβλία (ΗΔ)
Βιβλία λογοτεχνικά και μυθιστορήματα
Βιβλία λογοτεχνίας, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα, καθώς και παιδικά βιβλία,
λευκώματα και άλμπουμ
Εξαιρούνται: υπηρεσίες λήψης ηλεκτρονικών βιβλίων (09.5.1.4)
09512
Βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου
0951201 Σχολικά βιβλία, σχολικές εγκυκλοπαίδειες, σχολικά εγχειρίδια. Περιλαμβάνεται και η
ηλεκτρονική μορφή

09.5
09.5.1
09511
09511

09513
0951301

09513
09513

Λοιπά βιβλία (εκτός λογοτεχνικών)
Λεξικά, βιβλία τέχνης, ιστορίας, ποίησης, μουσικής, ταξιδιωτικοί οδηγοί, επιστημονικά
βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία κλπ. εγκυκλοπαίδειες.

09512
09512

Εξαιρούνται: Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και υπηρεσίες λήψης ηλεκτρονικών βιβλίων (09.5.1.4)
09514
0951401
09.5.2
09521
0952101

Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και υπηρεσίες λήψης ηλεκτρονικών βιβλίων
Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας και υπηρεσίες λήψης ηλεκτρονικών βιβλίων (αγορά βιβλίων
λογοτεχνικών και μη, μέσω internet)
Εφημερίδες και περιοδικά (ΜΔ)
Εφημερίδες
Εφημερίδες που αγοράζονται από περίπτερα, συνδρομές σε εφημερίδες που
αποστέλλονται στο σπίτι, καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονικές εφημερίδες

09514
09514
09.5.2
09521
09521

09522
0952201

Περιοδικά
09522
Περιοδικά (lifestyle, για παιδιά, για χόμπι και άλλες δραστηριότητες, επαγγελματικού,
09522
πολιτικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου). Περιλαμβάνονται, ακόμη, συνδρομές σε
περιοδικά που αποστέλλονται στο σπίτι, καθώς και συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά
09.5.3
Λοιπά είδη χαρτοπωλείου (ΜΔ)
09.5.3
09530
Λοιπά είδη χαρτοπωλείου
09530
0953001 Κατάλογοι, διαφημιστικό υλικό, αφίσες, πόστερ, κάρτες κάθε είδους (καρτ–ποστάλ, 09530
ευχετήριες, επισκεπτηρίου, ονομαστικές κλπ.), προσκλητήρια γάμου, βάπτισης κλπ.,
ημερολόγια, χάρτες πόλεων, οδών, παγκόσμιοι χάρτες, υδρόγειος σφαίρα
Εξαιρούνται: Προγραμματοσημασμένες ταχυδρομικές κάρτες και αερογράμματα (08.1.0.1), καθώς και συλλογές
γραμματοσήμων (09.3.1.1)
09.5.4
Γραφική ύλη και είδη σχεδίου (ΜΔ)
09.5.4
09541
Χαρτικά
09541
0954101 Φάκελοι, λογιστικά βιβλία, ημεροδείκτες, σημειωματάρια, προσωπικά ημερολόγια, 09541
τετράδια, αυτοκόλλητα γραφείου, κόλλες χαρτιού. Περιλαμβάνεται και εκπαιδευτικό
υλικό, όπως βιβλία ασκήσεων
Εξαιρούνται: αριθμομηχανές τσέπης (09.1.3), Προγραμματοσημασμένες ταχυδρομικές κάρτες και αερογράμματα
(08.1.0.1), καθώς και συλλογές γραμματοσήμων (09.3.1.1)
09549

Λοιπά είδη γραφικής ύλης και σχεδίου (ΜΔ)
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0954901

Μολύβια, στυλό, μελάνι, γόμες, ξύστρες κλπ., μελάνια εκτυπωτών, μεμβράνες
πολυγράφου, καρμπόν, μελανοταινίες γραφομηχανής, μελανοδοχεία, blanco, διατρητικά,
χαρτοκόπτες, ψαλίδια χαρτιού, συρραπτικές μηχανές, συνδετήρες, είδη σχεδίου και
ζωγραφικής (καμβάδες, χρώματα, παστέλ, πινέλα, θήκες και βαλιτσάκια για cd ή dvd
κλπ.). Περιλαμβάνεται και εκπαιδευτικό υλικό (όργανα γεωμετρίας, πίνακες γραφής,
κιμωλίες και κασετίνες)
Εξαιρούνται: αριθμομηχανές τσέπης (09.1.3)
09.6
ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
09.6.0
Ομαδικά ταξίδια (Υ)
09601
Ομαδικά ταξίδια στο εσωτερικό
0960101 Οργανωμένες διακοπές ή περιηγήσεις που περιλαμβάνουν ταξίδι, διατροφή, κατάλυμα,
ξεναγούς κλπ. στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται, επίσης, εκδρομές διαρκείας μισής ή μίας
ημέρας, προσκυνήματα
09602
Ομαδικά ταξίδια στο εξωτερικό
0960201 Οργανωμένες διακοπές ή περιηγήσεις που περιλαμβάνουν ταξίδι, διατροφή, κατάλυμα,
ξεναγούς κλπ. στο εξωτερικό. Περιλαμβάνονται, επίσης, εκδρομές διαρκείας μισής ή μίας
ημέρας, προσκυνήματα
10
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Καλύπτονται μόνο οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για
εκπαιδευτικό υλικό, όπως βιβλία (09.5.1) και χαρτικά (09.5.4), ή για υπηρεσίες
υποστήριξης της εκπαίδευσης, όπως υπηρεσίες υγείας (06), μεταφοράς (07.3),
τροφοδοσίας (11.1.2) και καταλυμάτων (11.2.1).
Περιλαμβάνεται η εκπαίδευση μέσω ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών.
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών βασίζεται στις κατηγορίες επιπέδων της
Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης 1997 (ISCED-97) του
Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του ΟΗΕ (UNESCO).
10.1
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10.1.0
Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Υ)
10101
Προσχολική εκπαίδευση
(Επίπεδα 0 της ISCED-11)
1010101 Παιδικός σταθμός για παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών
1010102 Προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
10102
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(Επίπεδα 1 της ISCED-11)
1010201 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό), καθώς και προγράμματα αλφαβητισμού για
μαθητές που λόγω ηλικίας δεν μπορούν πλέον να φοιτήσουν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
1010202 Φροντιστήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
1010203 Ιδιαίτερα μαθήματα
1010204 Ξένες γλώσσες
1010205 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) – Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
10.2
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10.2.0
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υ)
10200
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(Επίπεδα 2 και 3 της ISCED-11)
1020001 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - πρώτο στάδιο (γυμνάσιο)
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1020002

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - δεύτερο στάδιο (γενικό λύκειο και τεχνικό επαγγελματικό
εκπαιδευτήριο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ)
1020003 Φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1020004 Ιδιαίτερα μαθήματα
1020005 Ξένες γλώσσες
1020006 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) – Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περιλαμβάνεται: η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός σχολείου για ενήλικες και νέους.
10.3
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
10.3.0
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου (Υ)
10300
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου
(Επίπεδο 4 της ISCED-11)
1030001 Επαγγελματικές και τεχνικές σχολές κάθε είδους, ΙΕΚ
1030002 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) – Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
10.4
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10.4.0
Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Υ)
10400
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
(Επίπεδα 5, 6, 7 και 8 της ISCED-11)
1040001 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΤΕΙ)
1040002 Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Master, Phd)
1040003 Φροντιστήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1040004 Εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρο κλπ.) – Τριτοβάθμια εκπαίδευση
10.5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
10.5.0
Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο (Υ)
10500
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10200
10200
10200
10200
10200
10.3
10.3.0
10300
10300
10300
10.4
10.4.0
10400
10400
10400
10400
10400
10.5
10.5.0

Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο
10500
Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, τα οποία δεν απαιτούν ειδική προεκπαίδευση και
ιδιαίτερα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πολιτιστικής ανάπτυξης για
ενηλίκους
1050001 Ωδεία, γυμναστήρια, σχολές χορού κλπ. που συνιστούν οργανωμένους συνεχείς και
10500
σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης
1050002 Ξένες γλώσσες για άτομα που δεν παρακολουθούν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης
10500
1050003 Κατάρτιση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπά προγράμματα εκπαίδευσης και
10500
κατάρτισης
Εξαιρούνται: μαθήματα οδήγησης (07.2.4), ψυχαγωγικές, αθλητικές και τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες
δεν συνιστούν οργανωμένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης, π.χ. μαθήματα
μουσικής, κολύμβησης ή μπριτζ που παραδίδονται από ανεξάρτητους δασκάλους (09.4.1).
11
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
11
11.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
11.1
11.1.1
Εστιατόρια, καφενεία και παρόμοια καταστήματα (Υ)
11.1.1
11111
Εστιατόρια
11111
1111101 Έξοδα σε εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, ουζερί κλπ. (εκτός περιόδου διακοπών)
11111
1111102 Έξοδα σε εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες, ουζερί κλπ. (σε περίοδο διακοπών)
11111
1111103 Μη αλκοολούχα ποτά, όπως αναψυκτικά, χυμοί φρούτων κλπ., εκτός των καφέδων (εκτός
11111
περιόδου διακοπών)
1111104 Μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμοί φρούτων κλπ., εκτός των καφέδων (σε περίοδο
11111
διακοπών)
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1111105
1111106
1111107
1111108
1111109

Αλκοολούχα ποτά (εκτός περιόδου διακοπών)
11111
Αλκοολούχα ποτά (σε περίοδο διακοπών)
11111
Γλυκά, παγωτά και τα παρόμοια (εκτός περιόδου διακοπών)
11111
Γλυκά, παγωτά και τα παρόμοια (σε περίοδο διακοπών)
11111
Σάντουιτς, τοστ, σουβλάκια, πίτσες, τυρόπιτες, σπανακόπιτες, λοιπά είδη αρτοποιίας κλπ.
11111
(εκτός περιόδου διακοπών)
1111110 Σάντουιτς, τοστ, σουβλάκια, πίτσες, τυρόπιτες, σπανακόπιτες, λοιπά είδη αρτοποιίας κλπ.
11111
(σε περίοδο διακοπών)
1111111 Έξοδα σε καμπαρέ και λοιπά νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, μπαρ με μουσική (εκτός
11111
περιόδου διακοπών)
1111112 Έξοδα σε καμπαρέ και λοιπά νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, μπαρ με μουσική (σε
11111
περίοδο διακοπών)
1111113 Έξοδα σε καφενεία, καφετέριες κλπ. μόνο για καφέ (εκτός περιόδου διακοπών)
11111
1111114 Έξοδα σε καφενεία, καφετέριες κλπ. μόνο για καφέ (σε περίοδο διακοπών)
11111
Περιλαμβάνονται: τα φιλοδωρήματα, φαγητά, ποτά και αναψυκτικά που παρέχονται σε τόπους που
προσφέρουν ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες, όπως σε θέατρα, κινηματογράφους, αθλητικά
στάδια, πισίνες, αθλητικά κέντρα, μουσεία, αίθουσες τέχνης κλπ., σε μαζικά μέσα συγκοινωνιών (τρένα, πλοία,
αεροπλάνα), εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμή του γεύματος συμπεριλαμβάνεται στο ναύλο, π.χ.
αναψυκτικό σε αεροπλάνο, προϊόντα διατροφής και τα ποτά που διατίθενται έτοιμα από αυτόματους πωλητές, η
πώληση έτοιμων φαγητών από επιχειρήσεις τροφοδοσίας, ανεξάρτητα αν παραλαμβάνονται από τον πελάτη ή
αν παραδίδονται κατ’ οίκον. Εξαιρούνται: αγορές καπνού (02.2.1), τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (08.3.1)
11112
Πρόχειρα φαγητά σε ταχυφαγεία και φαγητά σε πακέτα
11112
1111201 Πρόχειρα φαγητά σε ταχυφαγεία (φαστ φουντ, σουβλατζίδικα κλπ.), ποτά και αναψυκτικά
11112
(εκτός περιόδου διακοπών), φαγητά σε πακέτα (πίτσες, πεϊνιρλί, σουβλάκια κλπ.).
Περιλαμβάνονται και τα φαγητά διαίτης σε πακέτα
1111202 Πρόχειρα φαγητά σε ταχυφαγεία (φαστ φουντ, σουβλατζίδικα κλπ.), ποτά και αναψυκτικά
11112
(σε περίοδο διακοπών), φαγητά σε πακέτα (πίτσες, πεϊνιρλί, σουβλάκια κλπ.).
Περιλαμβάνονται και τα φαγητά διαίτης σε πακέτα
Περιλαμβάνονται: τα φιλοδωρήματα.
Εξαιρούνται: αγορές καπνού (02.2.1), τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (08.3.1).
11.1.2
Καντίνες (Υ)
11.1.2
11120
Καντίνες
11120
1112001 Έξοδα σε καντίνες εργασίας, σχολείων, πανεπιστημίων, γραφείων (καφέδες, αναψυκτικά, 11120
χυμοί φρούτων, αλκοολούχα ποτά, γλυκά, παγωτά, σάντουιτς, τοστ, σουβλάκια, πίτσες,
τυρόπιτες, σπανακόπιτες, λοιπά είδη αρτοποιίας κλπ.) Περιλαμβάνονται τα εστιατόρια
λεσχών των πανεπιστημίων και καντίνες στρατού. Δεν περιλαμβάνονται οι καντίνες
εθνικών οδών, πλαζ κλπ. (11112)
Εξαιρούνται: φαγητά και ποτά που παρέχονται στα νοσοκομεία σε ασθενείς (06.3.1).
11.2
11.2.0
11201
1120101
1120102
1120103
11202
1120201

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΠΑΝΣΙΟΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Υπηρεσίες ξενοδοχείων, πανσιόν, ενοικιαζόμενων δωματίων (Υ)
Υπηρεσίες ξενοδοχείων, πανσιόν, ενοικιαζόμενων δωματίων
Ξενοδοχεία, μπαγκαλόους
Πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια, καμπίνες πλοίων, κουκέτες τρένων
Ενοικιασμένη κατοικία για περίοδο μέχρι και τρεις μήνες
Κέντρα διακοπών, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις και παρόμοιες υπηρεσίες παροχής
καταλύματος
Κάμπινγκ, παιδικές κατασκηνώσεις, ξενώνες για νέους κλπ
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11203
1120301

Λοιπές υπηρεσίες παροχής καταλύματος
11203
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικοτροφεία, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά
11203
ιδρύματα
Περιλαμβάνονται: υπηρεσίες παροχής καταλύματος για διακοπές, ξενώνες νεότητας και ορεινά σαλέ, υπηρεσίες
παροχής καταλύματος σε μέσα μαζικής μεταφοράς (τρένα, πλοία κλπ.), όταν τιμολογούνται ξεχωριστά,
υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε ξενώνες για νέους εργαζομένους ή μετανάστες, φιλοδωρήματα, αχθοφόροι
(1121101), (1121102).
Εξαιρούνται: μισθώματα νοικοκυριών για την ενοικίαση δωματίου σε ξενοδοχείο ή πανσιόν ως κύρια κατοικία
τους (04.1.1), μισθώματα νοικοκυριών για την ενοικίαση δευτερεύουσας κατοικίας για το χρονικό διάστημα των
διακοπών (04.1.2), τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (08.3.1), υπηρεσίες τροφοδοσίας στις παραπάνω εγκαταστάσεις,
εκτός από το πρωινό ή άλλα φαγητά που περιλαμβάνονται στην τιμή του καταλύματος (11.1.1), υπηρεσίες
στέγασης σε ορφανοτροφεία, οίκους για άτομα με ειδικές ανάγκες ή προβλήματα προσαρμογής (12.4.1).
12
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12
12.1
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ
12.1
12.1.1
Κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού (Υ)
12.1.1
12111
Κομμωτήρια – κουρεία για άνδρες και παιδιά
12111
1211101 Υπηρεσίες κομμωτηρίων, κουρείων για άνδρες και παιδιά
12111
12112
Κομμωτήρια για γυναίκες
12112
1211201 Υπηρεσίες κομμωτηρίων για γυναίκες
12112
12113
Υπηρεσίες καλλωπισμού και ατομικής καθαριότητας
12113
1211301 Υπηρεσίες ινστιτούτων καλλονής, περιποίηση προσώπου και σώματος, μανικιούρ, σάουνα,
μασάζ μη ιατρικό, ηλιοθεραπεία με ακτινοβολίες (solarium), χαμάμ, τατουάζ κλπ.
Περιλαμβάνονται: περιποίηση σώματος, αποτρίχωση και παρόμοιες υπηρεσίες.
Εξαιρούνται: ιαματικά λουτρά (06.2.3) ή (06.3.1), κέντρα γυμναστικής (09.4.1).
12.1.2
Ηλεκτρικές συσκευές και είδη ατομικού ευπρεπισμού (Δ)
12121
Ηλεκτρικές συσκευές και είδη ατομικού ευπρεπισμού
1212101 Ηλεκτρικές συσκευές, όπως ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, μηχανές κοπής μαλλιών,
ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, ηλεκτρικοί στεγνωτήρες μαλλιών (πιστολάκια), ηλεκτρικές
μηχανές για κατσάρωμα μαλλιών, ηλεκτρικές βούρτσες και χτένες κλπ.
12122
Επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και ειδών ατομικού ευπρεπισμού
1212201 Επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και ειδών ατομικού ευπρεπισμού
12.1.3
Μη ηλεκτρικές συσκευές και είδη ατομικού ευπρεπισμού (ΜΔ)
12131
Μη ηλεκτρικές συσκευές και είδη ατομικού ευπρεπισμού
1213101 Μη ηλεκτρικές συσκευές (ξυριστικές μηχανές απλές, ψαλίδια, χτένες, πινέλα ξυρίσματος,
βούρτσες μαλλιών, οδοντόβουρτσες, λίμες νυχιών, βούρτσες νυχιών, ρόλεϊ, τσιμπιδάκια,
ζυγαριές μπάνιου, παιδικές ζυγαριές κλπ.). Περιλαμβάνονται και οι επισκευές τους
12132
Είδη προσωπικής υγιεινής και ευεξίας, προϊόντα ομορφιάς και προϊόντα ατομικού
ευπρεπισμού
1213201 Αρώματα, κολόνιες, καλλυντικά, σαπούνια μπάνιου, σαμπουάν, αφρόλουτρα, προϊόντα
αποτρίχωσης, ζελέ μαλλιών, λακ, κρέμες και αφρός ξυρίσματος, αποσμητικά, πούδρες,
κραγιόν, ξυραφάκια, οδοντόκρεμες κλπ.
1213202 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, σερβιέτες, ταμπόν, βρεφικές χάρτινες πάνες, βαμβάκι
τουαλέτας κλπ.
Εξαιρούνται: βρεφικές πάνες από ύφασμα (03.1.2), μαντήλια από ύφασμα (03.1.3).
12.3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

12.1.2
12121
12121

12122
12122
12.1.3
12131
12131

12132
12132

12132

12.3
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Κοσμήματα, στέφανα γάμου από πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα και ρολόγια χειρός
και τοίχου (Δ)
12.3.1
Κοσμήματα, στέφανα γάμου από πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα
12311
Πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα, κοσμήματα κατασκευασμένα από πολύτιμους λίθους και 12311
μέταλλα, συμπεριλαμβανομένων και των φο-μπιζού, των μανικετόκουμπων και των
καρφιτσών γραβάτας, στέφανα κλπ.
12312
Ρολόγια χειρός και τοίχου
12312
1231201 Ωρολόγια χειρός και τοίχου, ξυπνητήρια, χρονόμετρα κλπ.
12312
12313
Επισκευές κοσμημάτων, ρολογιών τοίχου και χειρός
12313
1231301 Επισκευές κοσμημάτων, ρολογιών τοίχου και χειρός
12313
Περιλαμβάνονται: ξυπνητήρια τσέπης.
Εξαιρούνται: διακοσμητικά είδη (05.1.1) ή (05.4.1), ραδιόφωνα με ξυπνητήρι (09.1.1), πολύτιμοι λίθοι και
μέταλλα και κοσμήματα κατασκευασμένα από πολύτιμους λίθους και μέταλλα που αγοράζονται, κυρίως, ως
αποθέματα αξίας (επενδύσεις κεφαλαίου).
12.3.2
Λοιπά προσωπικά είδη (ΗΔ)
12.3.2
12321
Είδη ταξιδίου και άλλα είδη μεταφοράς προσωπικών ειδών
12321
1232101 Βαλίτσες, ταξιδιωτικοί σάκοι, τσάντες χειρός, πορτοφόλια κάθε είδους, χαρτοφύλακες,
12321
σακίδια κλπ.
12.3.1
12311
1231101

Εξαιρούνται: τσάντες αγορών (05.2.0.9).
12322
Βρεφικά είδη ταξιδιού
1232201 Βρεφικά είδη (καλάθια μεταφοράς βρεφών, ριλάξ, παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου,
καροτσάκια, σακίδια μεταφοράς βρεφών στην πλάτη και στο στήθος, κλπ.)

12322
12322

Εξαιρούνται: παιδικά έπιπλα (05.1.1.9), τσάντες αγορών (05.2.0.9) και μπιμπερό (05.4.0.3)
12323
1232301
12329
1232901
1232902
1232903
1232904
1232905
1232906
1232907

Επισκευές ειδών ταξιδίου και άλλα είδη μεταφοράς προσωπικών ειδών
Επισκευές ειδών ταξιδίου και άλλα είδη μεταφοράς προσωπικών ειδών
Λοιπά προσωπικά είδη
Είδη καπνιστού (πίπες, αναπτήρες, ταμπακέρες, κόφτες πούρων κλπ.). Περιλαμβάνονται
και οι επισκευές τους
Ομπρέλες, βεντάλιες, μπαστούνια, μπρελόκ, θερμόμετρα τοίχου και βαρόμετρα,
κουμπαράδες, κομπολόγια, περούκες κλπ.
Γυαλιά ηλίου
Φέρετρα, αγορά ή ενοικίαση τάφου και κατασκευή μνήματος και δαπάνες γραφείων
κηδειών
Συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου, ανταλλακτικά
Υγρά νικοτίνης ηλεκτρονικού τσιγάρου
Συσκευή θερμαινόμενου τσιγάρου, ανταλλακτικά

12323
12323
12329
12329
12329
12329
12329
12329
12329
12329

Εξαιρούνται: προϊόντα ευεξίας (12.1.3.2).
12.4

12.4.0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η κοινωνική προστασία καλύπτει υπηρεσίες παροχής βοήθειας και υποστήριξης σε
ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα που έχουν υποστεί εργατικά ατυχήματα ή
υποφέρουν από επαγγελματικές ασθένειες, επιζώντες (σύζυγοι και εξαρτώμενα μέλη
οικογένειας ατόμων που απεβίωσαν), ανέργους και κατηγορίες ατόμων (άποροι, άστεγοι,
άτομα με χαμηλά εισοδήματα, μετανάστες, πρόσφυγες, αλκοολικοί και ναρκομανείς κλπ.).
Επίσης, καλύπτει υπηρεσίες παροχής βοήθειας και υποστήριξης σε οικογένειες και παιδιά.
Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας (Υ)
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12401
1240101

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, βρεφοκομεία
Υπηρεσίες τροφών, βρεφονηπιακών (παιδικών) σταθμών για παιδιά προσχολικής ηλικίας
έως 3 ετών και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, παιδότοποι κλπ.
Εξαιρούνται: babysitter (05.6.2.1), παιδικοί σταθμοί που παρέχουν εκπαίδευση (10.1.0.1).
12402
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12411
12411

Οίκοι ευγηρίας και κέντρα για άτομα με ειδικές ανάγκες
12402
Περιλαμβάνονται η διαμονή σε ιδρύματα, η κατ’ οίκον βοήθεια, η ημερήσια φροντίδα και
η αποκατάσταση
1240201 Γηροκομεία, ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης που 12402
παρέχουν κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμη υποστήριξη στους ασθενείς και όχι
υγειονομική περίθαλψη ή θεραπεία αποκατάστασης
1240202 Σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες
12402
12403
Υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι για άτομα τρίτης ηλικίας και για άτομα με ειδικές ανάγκες
12403
1240301 Φροντίδα στο σπίτι για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες
12403
καθαρισμού σπιτιών ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, προγράμματα
συσσιτίου, υπηρεσίες φροντίδας κατά την περίοδο των διακοπών κλπ
12404
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
12404
1240401 Υπηρεσίες οικογενειακών συμβούλων, υποδοχής και υιοθεσίας παιδιών κλπ.
12404
12.5
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
12.5
Οι δαπάνες παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών κατατάσσονται με βάση το είδος της
ασφάλειας, όπως ασφάλειες ζωής, ασφάλειες σχετικές με την κατοικία, την υγεία, τις
μεταφορές κλπ. Στην περίπτωση που μια ασφάλεια καλύπτει πολλούς κινδύνους και τα
ασφάλιστρα δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθούν ανά καλυπτόμενο κίνδυνο, αυτά θα
πρέπει να κατατάσσονται με βάση τον κυριότερο κίνδυνο ασφάλισης.
12.5.1
Ασφάλεια ζωής
12510
Ασφάλεια ζωής
1251001 Ασφάλεια ζωής
12.5.2
Ασφάλεια σχετικά με την κατοικία (Υ)
12.5.2
12520
Ασφάλεια σχετικά με την κατοικία
12520
1252001 Ασφάλιστρα κατοικίας για πυρκαγιά, κλοπή και οι ζημιές τους, ασφάλιστρα επίπλων,
12520
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Περιλαμβάνεται και η ασφάλεια του κήπου κλπ.
1252002 Ασφάλιστρα δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας και του οικιακού τους εξοπλισμού
12520
Εξαιρούνται: χρεώσεις για υπηρεσίες ασφάλειας που αναλαμβάνουν ιδιοκτήτες, στη περίπτωση ιδιοκατοίκησης.
12.5.3
Ασφάλεια υγείας (Υ)
12.5.3
12532
Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
12532
1253201 Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
12.5.4
Ασφάλεια σχετικά με τις μετακινήσεις (Υ)
12.5.4
12541
Ασφάλεια αυτοκινήτου και ταξιδιών
12541
1254101 Ασφάλιστρα αυτοκινήτου
12541
1254102 Ασφάλιστρα μοτοσυκλέτας, μοτοποδηλάτου
12541
12542
Ασφάλιστρα ταξιδιών
12542
1254201 Ασφάλιστρα ταξιδιών, μεταφοράς πραγμάτων
12542
1254202 Οδική βοήθεια
12542
12.5.5
Λοιπές ασφάλειες (Υ)
12.5.5
12550
Λοιπές ασφάλειες
12550
1255001 Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη τρίτων ή ζημία σε περιουσία τρίτων
12551
που δεν προκαλούνται από τη λειτουργία μέσων προσωπικής μεταφοράς, ασφάλιστρα
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κοσμημάτων, μουσικών οργάνων κλπ., ασφάλιστρα για επίδομα ανεργίας
Εξαιρούνται: αστική ευθύνη για ζημιές σε τρίτους ή την περιουσία τους που οφείλονται στο χειρισμό εξοπλισμού
προσωπικής μεταφοράς (12.5.4)
12.6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12.6
12.6.1
Οικονομικές υπηρεσίες (Υ)
12.6.1
12610
Οικονομικές υπηρεσίες
12610
1261001 Συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες
12610
1261002 Αμοιβές για επενδύσεις (αμοιβές χρηματιστών και χρηματοοικονομικών συμβούλων,
12610
αμοιβές φοροτεχνικών κλπ.)
12.6.2
12621
1262101
12622
1262201
12.7
12.7.0
12701
1270101

1270102
1270103
12702
1270201
1270202
12703
1270301
12704
1270401

1270402
1270403
12.8
12.8.1
12811

Λοιπές οικονομικές υπηρεσίες
Λοιπές τραπεζικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες
Τραπεζικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες όπως, αποστολή χρημάτων, έξοδα θυρίδων,
έξοδα επιταγών κλπ.
Λοιπές οικονομικές υπηρεσίες συμβούλων επενδύσεων, μεσιτών κλπ.
Υπηρεσίες συμβούλων επενδύσεων, μεσιτών για πώληση ακινήτων, έξοδα για αγορά
αυτοκινήτων με leasing κλπ.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διάφορες υπηρεσίες (Υ)
Διάφορες διοικητικές υπηρεσίες
Έξοδα για διοικητικά τέλη όπως χαρτόσημα και τέλη ιδιωτικά ή δημόσια ταμεία
συντάξεων, χαρτόσημα και τέλη πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου, έξοδα
διαβατηρίων, εξαγορά στρατιωτικής θητείας κλπ.
Άδειες κυνηγίου και οπλοφορίας, ψαρέματος και υποβρύχιου ψαρέματος και λοιπές
άδειες
Άδειες πλοήγησης σκαφών

12.6.2
12621
12621

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες
Αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών κλπ.
Πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα
Υπηρεσίες γραφείων κηδειών
Υπηρεσίες γραφείων κηδειών
Λοιπές υπηρεσίες
Λοιπές υπηρεσίες, όπως αγγελίες, διαφημίσεις σε εφημερίδες, φωτοτυπίες, μέντιουμ,
ντετέκτιβ, γραφολόγοι, δακτυλογραφήσεις, γραφεία συνοικεσίων και συμβούλων γάμου,
πληρωμή διάφορων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης καθίσματα, βεστιάρια, αποχωρητήρια,
φιλοδωρήματα), υπηρεσίες κτηματομεσιτικών γραφείων για ενοικίαση ακινήτων,
γραφείων δημοπρασιών, γραφείων ευρέσεως εργασίας και διάφορων ενδιαμέσων
(μεσολαβούντων), σωματοφυλάκων )
Εισφορές και συνδρομές σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, οργανώσεις, έρανοι,
κερί εκκλησίας, δίσκος, φιλοδωρήματα σε επαίτες κλπ.
Συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, σε
πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Διάφορες υπηρεσίες (Υ)
Διάφορες υπηρεσίες

12702
12702
12703
12703
12704
12704
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12622
12622
12.7
12.7.0
12701
12701

12701
12701

12704
12704
-
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1281101
1281102
1281103
1281104
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Οικονομικές μεταβιβάσεις (εκτός σπουδών) σε άλλα νοικοκυριά, στο εσωτερικό
Οικονομικές μεταβιβάσεις (εκτός σπουδών) σε άλλα νοικοκυριά, στο εξωτερικό
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά, στο εσωτερικό
Οικονομικές μεταβιβάσεις για σπουδές σε άλλα νοικοκυριά, στο εξωτερικό
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΕΟΠ 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
1ο ψηφίο: 1= Παλιό δείγμα
2=Νέο δείγμα
2ο-4o ψηφίο: Κωδικός στρώματος
5ο ψηφίο: Τρίμηνο
1
2
3
4

Πρώτο τρίμηνο
Δεύτερο τρίμηνο
Τρίτο τρίμηνο
Τέταρτο τρίμηνο

6ο – 7ο ψηφίο: Αύξοντας αριθμός μονάδας επιφανείας μέσα στο στρώμα
8ο ψηφίο: Εναλλαγή δείγματος
1 Πρώτο τρίμηνο
2 Δεύτερο τρίμηνο
3 Τρίτο τρίμηνο
4 Τέταρτο τρίμηνο
Ημερομηνία: Μήνας έναρξης της έρευνας
01 – 12
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ερευνητής
Κωδικός ερευνητή
Υπάλληλος ελέγχου
Κωδικός Υπαλλήλου
Υπάλληλος κωδικογράφησης
Κωδικός Υπαλλήλου
Ημέρες συνεργασίας
00 – 14
ΕΟΠ 1. ΤΜΗΜΑ Α΄
1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Στήλη 0: Αύξοντας αριθμός σειράς
1 – 10
Στήλη 1: Αύξοντας αριθμός μέλους
01 – 10
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Στήλη 2: Όνομα μέλους
Στήλη 3: Συγγένεια ή σχέση προς τον υπεύθυνο του νοικοκυριού
1
2
3
4
5
6

Υπεύθυνος
Σύζυγος ή σύντροφος
Παιδιά του υπευθύνου ή του/της συζύγου ή συντρόφου (φυσικά ή υιοθετημένα)
Γονέας του υπευθύνου ή του/της συζύγου ή συντρόφου
Άλλος συγγενής
Μη συγγενικό πρόσωπο (οικιακή βοηθός, οικότροφος κλπ.)

Στήλη 4: Κατάσταση διαμονής
1 Ζει εδώ
2 Απουσιάζει προσωρινά
Στήλη 5: Φύλο
1 Άρρεν
2 Θήλυ
Στήλη 6: Ημερομηνία γέννησης
__________
Στήλη 7: Κύρια οικονομική δραστηριότητα
1 Εργαζόμενος
2 Άνεργος
3 Συνταξιούχος
4 Μη οικονομικά ενεργός (μαθητής, σπουδαστής, στρατιώτης, νοικοκυρά, εισοδηματίας,
ανίκανος για εργασία και λοιπές περιπτώσεις)
Στήλη 8: Α/α συζύγου / συντρόφου («00» αν δεν είναι μέλος του νοικοκυριού)
00 – 10
Στήλη 9: Α/α μητέρας («00» αν δεν είναι μέλος του νοικοκυριού)
00 – 10
Στήλη 10:

Α/α πατέρα («00» αν δεν είναι μέλος του νοικοκυριού)
00 – 10

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Στήλη 11:Αύξοντας αριθμός μέλους
01 – 10
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Στήλη 12:Επίπεδο εκπαίδευσης (βαθμίδα που παρακολουθεί)
01 Προσχολική εκπαίδευση
02 Δημοτικό
03 Γυμνάσιο
04 Γενικό Λύκειο
05 ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ
06 ΙΕΚ, ΚΕΚ, ιδιωτικές σχολές - κολλέγια
07 ΑΤΕΙ
08 ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
09 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
10 Διδακτορικό
Στήλη 13: Δημόσια – ιδιωτική εκπαίδευση
1 Δημόσια
2 Ιδιωτική
Στήλη 14: Επίπεδο εκπαίδευσης (βαθμίδα που έχει τελειώσει)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Δεν πήγε σχολείο (για παιδιά ηλικίας έως 5 ετών)
Δεν παρακολούθησε ποτέ καμία βαθμίδα εκπαίδευσης
Δεν τελείωσε το Δημοτικό
Απολυτήριο Δημοτικού
Απολυτήριο Γυμνασίου
Απολυτήριο Λυκείου / Εξατάξιου Γυμνασίου
Πτυχίο ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Πολυκλαδικού Λυκείου
Πτυχίο επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ), ιδιωτικές σχολές- κολλέγια
Πτυχίο ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ΑΤΕΙ
Πτυχίο ΑΕΙ, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Διδακτορικό

Στήλη 15:Ασφάλεια υγείας
1
2
3
4

Ανασφάλιστος
Υποχρεωτική ασφάλεια υγείας
Μη υποχρεωτική ασφάλεια υγείας
Υποχρεωτική και μη υποχρεωτική ασφάλεια υγείας

Στήλη 16:Υπηκοότητα κατά την περίοδο συλλογής των δεδομένων
Βλέπε κωδικούς Χωρών (σελίδα 67). Στην περίπτωση που έχει διπλή υπηκοότητα θα καταγράφονται και οι
δύο, αντίστοιχα
Στήλη 17:Χώρα γέννησης
Βλέπε κωδικούς χωρών (σελίδα 67)
Στήλη 18:Χώρα διαμονής
Βλέπε κωδικούς χωρών (σελίδα 67)
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1 Χωρίς αντικατάσταση
2 Μετά από αντικατάσταση λόγω άρνησης
3 Μετά από αντικατάσταση από άλλες αιτίες

ΕΟΠ.1 ΤΜΗΜΑ Β΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Ερώτημα 1: Τύπος κατοικίας
1
2
3
4
5

Μονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη
Μονοκατοικία ημιελεύθερη ή σε συγκρότημα όμοιων κατοικιών κτισμένων σε σειρά
Διαμέρισμα σε πολυκατοικία με λιγότερες από 10 κατοικίες
Διαμέρισμα σε πολυκατοικία με 10 κατοικίες ή περισσότερες κατοικίες
Άλλο είδος, δηλαδή (να γραφεί)

Ερώτημα 2: Μορφή κατοχής της κατοικίας
1
2
3
4
5
6
7

Ιδιόκτητη χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη κλπ.)
Ιδιόκτητη με οικονομικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη κλπ.)
Παραχωρημένη δωρεάν από τον εργοδότη δωρεάν
Παραχωρημένη από την οικογένεια και από αλλού δωρεάν
Ενοικιασμένη
Ενοικιασμένη από τον εργοδότη με ενοίκιο χαμηλότερο από την τιμή της αγοράς,
Ενοικιασμένη από την οικογένεια ή από αλλού με ενοίκιο χαμηλότερο από την τιμή της αγοράς

Ερώτημα 3: Είδος ενοικίασης
1 Επιπλωμένη
2 Μη επιπλωμένη
Ερώτημα 4: Έτος αγοράς της ιδιόκτητης κατοικίας, έτος υπογραφής συμβολαίου της ενοικιασμένης κατοικίας
α. Έτος αγοράς της κατοικίας για τους ιδιοκτήτες
β Έτος μετακόμισης για τις κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν
γ Έτος υπογραφής συμβολαίου για τους ενοικιαστές
δ. Έτος υπογραφής συμβολαίου για τους ενοικιαστές που ενοικιάζουν την κατοικία σε τιμή
χαμηλότερη από την τιμή της περιοχής
Ερώτημα 5: Αριθμός δωματίων και εμβαδόν της κατοικίας
α. Αριθμός δωματίων
β. Αριθμός δωματίων που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό
γ. Εμβαδόν της κατοικίας (μόνον οι χώροι που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό)
Ερώτημα 6: Έτος κατασκευής
1
2
3
4
5
6
7

Πριν το 1946
1946 – 1960
1961 – 1980
1981 – 1995
1996 – 2000
2001 – 2010
2011 και μετά
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Ερώτημα 7: Έτη διαμονής στην κύρια κατοικία
Ερώτημα 8: Ανέσεις της κατοικίας
1 Τρεχούμενο νερό μέσα στην κατοικία
2 Τρεχούμενο νερό έξω από την κατοικία
3 Ξεχωριστή κουζίνα μέσα στην κατοικία
4 Ξεχωριστή κουζίνα έξω από την κατοικία
5 Αποχωρητήριο μέσα στην κατοικία
6 Αποχωρητήριο έξω από την κατοικία
7 Αποχέτευση σε δίκτυο
8 Αποχέτευση σε βόθρο
9 Ζεστό τρεχούμενο νερό (Περιλαμβάνεται ο ηλιακός θερμοσίφωνας και το boiler)
10 Λουτρό ή ντους μέσα στην κατοικία
11 Λουτρό ή ντους έξω από την κατοικία
12 Ηλεκτρικό
13 Τηλέφωνο σταθερό
14 Ιδιόκτητο κλειστό γκαράζ (αν διαθέτει η κατοικία)
15 Ενοικιασμένο κλειστό γκαράζ (αν διαθέτει η κατοικία)
Ερώτημα 9: Μέσα μαγειρέματος (δεκτή μία απάντηση)
1 Ηλεκτρική κουζίνα
2 Συσκευή υγραερίου
3 Κουζίνα φυσικού αερίου
4 Καυσόξυλα
5 Άλλο είδος, δηλαδή (να γραφεί)
6. Δεν μαγειρεύει
Ερώτημα 10: Μέσα θέρμανσης ( δεκτή μία απάντηση)
1 Καλοριφέρ πετρελαίου
2 Καλοριφέρ φυσικού αερίου
3 Σόμπα πετρελαίου
4 Σόμπα υγραερίου
5 Σόμπα καυσόξυλων
6 Θερμοσυσσωρευτές
7 Ηλεκτρικές συσκευές (σόμπα, αερόθερμο, καλοριφέρ)
8 Συσκευή κλιματισμού (air condition)
9 Άλλο είδος, δηλαδή (να γραφεί)
10 Δε θερμαίνεται

Ερώτημα 11:

Διάφορα διαρκή καταναλωτικά αγαθά

1 Επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ
1α Αριθμός Ι.Χ.
2 Μοτοσυκλέτα, μοτοποδήλατο ή σκούτερ
3 Τροχόσπιτο (αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο)
4 Σκάφος αναψυχής
5 Τηλεόραση έγχρωμη
5α Αριθμός τηλεοράσεων
6 Τηλεόραση δορυφορική ή καλωδιακή
7 Home cinema
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DVD /Video
Βιντεοκάμερα
Κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Στερεοφωνικό συγκρότημα
Ψυγείο ηλεκτρικό
Καταψύκτης
Φούρνος μικροκυμάτων
Πλυντήριο ρούχων
Πλυντήριο πιάτων
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop, laptop, palmtop) με σύνδεση στο διαδίκτυο
Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (desktop, laptop, palmtop) χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο
Κινητό τηλέφωνο
20α Αριθμός κινητών τηλεφώνων, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύνδεσης
21 Κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ Ή ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ερώτημα 12: Χρήση δεύτερης κατοικίας - Τόπος που βρίσκεται η δεύτερη κατοικία
Νομός (αντίστοιχοι κωδικοί Νομών), σελίδα 66
Χώρα (αντίστοιχοι κωδικοί Χωρών), σελίδα 67
Ερώτημα 13: Τύπος κατοικίας
1
2
3
4
5

Μονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη
Μονοκατοικία ημιελεύθερη ή σε συγκρότημα όμοιων κατοικιών κτισμένων σε σειρά
Διαμέρισμα σε πολυκατοικία με λιγότερες από 10 κατοικίες
Διαμέρισμα σε πολυκατοικία με 10 κατοικίες ή περισσότερες κατοικίες
Άλλο είδος, δηλαδή (να γραφεί)

Ερώτημα 14: Μορφή κατοχής δεύτερης κατοικίας
1
2
3
4

Ιδιόκτητη
Παραχωρημένη δωρεάν
Ενοικιασμένη
Ενοικιασμένη με ενοίκιο χαμηλότερο από την τιμή της αγοράς

ΚΥΡΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ Ή ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Ερώτημα 15: Παραγωγή λαχανικών, φρούτων ή καλλωπιστικών φυτών από τον κήπο της κύριας, δευτερεύουσας
ή εξοχικής κατοικίας
1 Ναι
2 Όχι

Ερώτημα 16: Παραγωγή από μικρή οικόσιτη κτηνοτροφία
1 Ναι
2 Όχι
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ΕΟΠ 1. ΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
1 Ηλεκτρισμός
2 Ύδρευση
3 Τηλέφωνο
4 Θερμική ενέργεια
ΕΟΠ.1 ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
1 Ξενοδοχείο, bungalows
2 Πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια
3 Ενοικιασμένη κατοικία
4 Έμεινε σε συγγενείς ή φίλους
5 Δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία
6 Κατασκήνωση, τροχόσπιτο
7 Άλλο είδος
ΕΟΠ. 1 ΤΜΗΜΑ ΙΒ’
ΠΗΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Ερώτημα 1: Πηγές εισοδήματος
1
2
3
4
5
6

Μισθοί ή ημερομίσθια
Εισόδημα από αυτοαπασχόληση, από γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση
Εισόδημα από περιουσία
Συντάξεις και επιδόματα συντάξεων
Επιδόματα ανεργίας ή αποζημίωση λόγω απόλυσης
Άλλα επιδόματα ή βοηθήματα και εισοδήματα από άλλες πηγές

Ερώτημα 2: Κύρια πηγή εισοδήματος
1–6
ΕΟΠ. 1, ΕΟΠ. 2 και ΕΟΠ. 3 / ΤΜΗΜΑ Α΄:
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στη στήλη ‘’ΚΩΔΙΚΟΣ’’ των εντύπων της Έρευνας υπάρχει προκωδικογραφημένος (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει)
εννεαψήφιος αριθμός.
α) Το πρώτο ψηφίο του αριθμού αυτού αφορά στον τρόπο κτήσης κάθε αγαθού και υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, ισχύουν οι παρακάτω κωδικοί:
1 Αγορές «ΑΓ»
2 Από δική του γεωργική, κτηνοτροφική κλπ. παραγωγή του νοικοκυριού «ΔΠ»
3 Από δική του επιχείρηση εκτός γεωργικής, κτηνοτροφικής κλπ. παραγωγής «ΔΕ»
4 Λοιποί τρόποι (αμοιβή σε είδος, αντιπραγματισμός κλπ.) «ΛΤ»
5 Από τον εργοδότη (αμοιβή σε είδος) «AE»
β) Τα επτά επόμενα ψηφία αποτελούν τον κωδικό του αγαθού ή της υπηρεσίας
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γ) Το τελευταίο ψηφίο αναφέρεται στην περίοδο αναφοράς κάθε δαπάνης. Συγκεκριμένα ισχύουν οι
παρακάτω
κωδικοί:
1 14 ημέρες
2 Μήνας
3 Δίμηνο
4 Τρίμηνο
5 Τετράμηνο
6 Εξάμηνο
7 Έτος
Στα ερωτήματα που δεν υπάρχουν και τα εννέα (9) ψηφία η συμπλήρωσή τους θα γίνεται από τον
κωδικογράφο με βάση τις εγγραφές του ερευνητή, π.χ. αν λείπει το τελευταίο ψηφίο που αναφέρεται στην
περίοδο αναφοράς και αν ο ερευνητής έχει σημειώσει ως περίοδο αναφοράς το δίμηνο, ο κωδικογράφος θα
συμπληρώσει ως τελευταίο ψηφίο τον αριθμό 3.

ΕΟΠ 2: ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
(Μόνο μέλη 14 ετών και άνω)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ερώτημα 1: Οικογενειακή κατάσταση
1
2
3
4
5

Άγαμος/η
Έγγαμος/η ή με σύμφωνο συμβίωσης
Χήρος/α
Διαζευγμένος/η
Σε διάσταση

Ερώτημα 2: Συμβίωση
1 Ναι, είμαι παντρεμένος/η ή συγκατοικώ με σύμφωνο συμβίωσης
2 Ναι συγκατοικώ χωρίς σύμφωνο συμβίωσης
3 Όχι
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ερώτημα 3: Κύρια τρέχουσα ασχολία
1
2
3
4
5
6
7
8
7

Εργαζόμενος
Εργαζόμενος, αλλά απουσιάζει προσωρινά
Άνεργος
Συνταξιούχος, σε κανονική ή πρόωρη συνταξιοδότηση ή έχει διακόψει τις εργασίες της
επιχείρησής του
Μαθητής, σπουδαστής, μετεκπαιδευόμενος χωρίς αμοιβή για απόκτηση εμπειρίας
Στρατιώτης
Νοικοκυρά
Με μόνιμη αναπηρία (περιλαμβάνονται και όσοι έχουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή
ασθένειας). Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας
Λοιπές περιπτώσεις (π.χ. εισοδηματίας)
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
Ερώτημα 4: Είδος εργασίας (επάγγελμα)
Ταξινόμηση ISCO - 08
1 Διευθυντικά στελέχη
11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών σωμάτων
12 Διευθυντές διοίκησης και εμπορικοί διευθυντές
Διευθυντές παραγωγής στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης,
13
κατασκευών και διανομής, διευθυντές υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
14 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων
14 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου
14 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών
2 Επαγγελματίες
Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γης, μαθηματικοί, αναλογιστές και
στατιστικοί, πυρηνικός φυσικός, φυσικοί, γεωλόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι,
21
πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι, σχεδιαστές, χημικοί, βιολόγοι, μικροβιολόγοι,
μετεωρολόγοι, άλλοι μηχανικοί
Ιατροί εν γένει, νοσηλευτές και μαίες (πτυχιούχοι ΑΕΙ), βιολόγοι, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι,
22 άλλοι επιστήμονες υγείας εκτός νοσηλευτικής, ασκούντες παραδοσιακά και συμπληρωματικά ιατρικά
επαγγέλματα και παραϊατρικά επαγγέλματα
Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης,
23 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί,
εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, διδακτικό προσωπικό ιδιωτικών φροντιστηρίων, άλλοι εκπαιδευτικοί
Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές, διοίκησης, πωλήσεων,
24
έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων
Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών, αναλυτής επιχειρησιακών διεργασιών, αναλυτής
25 επικοινωνιών (υπολογιστές), σχεδιαστής συστημάτων, αναλυτής προγραμμάτων, σχεδιαστής λογισμικού,
προγραμματιστής διαδικτύου, κατασκευαστής ιστοσελίδων
Δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, εισαγγελείς, δικαστές, συμβολαιογράφοι και άλλοι νομικοί,
βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείων και αιθουσών έργων τέχνης,
26 οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, συγγραφείς, δημοσιογράφοι και
επαγγελματίες του γλωσσικού τομέα, Γλύπτες, ζωγράφοι, συνθέτες, μουσικοί, χορογράφοι και χορευτές,
ηθοποιοί και σκηνοθέτες, κληρικοί, διοικητικά στελέχη δημόσιου τομέα (πτυχιούχοι ΑΕΙ)
3 Τεχνολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Τεχνολόγοι των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής, σχεδιαστές αρχιτεκτονικού σχεδίου, Τεχνολόγοι
πληροφορικής εν γένει, χειριστές οπτικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Αξιωματικοί μηχανικοί
31 ναυσιπλοΐας, Αξιωματικοί καταστρώματος και πλοηγοί πλοίων, πιλότοι αεροσκαφών, ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας και ασκούντες συναφή, επιθεωρητές ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου, ελεγκτές και τεχνικοί
πλοίων και αεροσκαφών
Τεχνολόγοι βιολογικών εν γένει επιστημών, βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών, νοσοκόμοι, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή
32 άλλων σχολών, μαίες, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών, βοηθοί κτηνιάτρων, άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της
υγείας
32 Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό της προσχολικής και της ειδικής εκπαίδευσης
33 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου
Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών, πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, γραμματείς
33
διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς
33 Υπάλληλοι - ελεγκτές τελωνείων, δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών
33 Αξιωματικοί σωμάτων ασφαλείας και ιδιωτικοί αστυνομικοί (ντετέκτιβ)
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Ταξινόμηση ISCO - 08
34 Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα
34 Επαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και της μαγειρικής
Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής. Επαγγελματίες αθλητές και
34
προπονητές
Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών και των
35
επικοινωνιών
35 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης
4 Υπάλληλοι γραφείου
41 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων
41 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων)
41 Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο
42 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
42 Πράκτορες στοιχημάτων και κρουπιέρηδες
42 Υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων, υποδοχής πελατών και εξυπηρέτησης πελατών
42 Χειριστές τηλεφωνικών κέντρων
43 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
43 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών
Ταχυδρόμοι και υπάλληλοι διαλογής αλληλογραφίας, υπάλληλοι βιβλιοθηκών και ασκούντες συναφή
44
επαγγέλματα, λοιποί υπάλληλοι γραφείου
5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές
51 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί
51 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων αρχιθαλαμηπόλοι
51 Μάγειροι
51 Σερβιτόροι, εν γένει
Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών όπως βοηθοί κτηνιάτρων, δάσκαλοι
51
οδήγησης, εκπαιδευτές σκύλων, αστρολόγοι κ.ά.
51 Κομμωτές, κουρείς, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
52 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές
52 Πωλητές σε καταστήματα, ταμίες πολυκαταστημάτων, ταμίες έκδοσης εισιτηρίων, άλλοι πωλητές
52 Μοντέλα επίδειξης μόδας (μανεκέν) και άλλα μοντέλα
Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων, νοσηλευτές, βοηθοί φαρμακοποιών, βοηθοί ιατρικών μαγνητικών
53
απεικονίσεων, βοηθοί δασκάλων προσχολικής εκπαίδευσης
54 Πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, θηροφύλακες, σωματοφύλακες
54 Αστυνομικοί
54 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας, ναυαγοσώστες, παρκαδόροι, φύλακες μουσείων
6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς
61 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά
62 Δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς, κυνηγοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα προσανατολισμένοι στην αγορά
63 Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, κυνηγοί, παγιδευτές και συλλέκτες θηραμάτων αυτοκατανάλωσης
7 Τεχνίτες και ασκούντες και συναφή επαγγέλματα
71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων
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72
73
74
74
75
75

Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Χειροτέχνες ξύλου, υφάσματος, δέρματος και συναφών υλικών
Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

75 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
75 Άλλοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
8
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού. Συναρμολογητές (μονταδόροι)
81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού
81 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας και φινιρίσματος μεταλλικών προϊόντων
81 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φωτογραφικών προϊόντων
81 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό, χαρτί και χαρτόνι
81 Χειριστές μηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρμα και γούνα
81 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊόντων
81 Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου, χαρτοποιίας και χαρτονοποιίας
81 Άλλοι χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χαρτικών
82 Συναρμολογητές (μονταδόροι)
83 Μηχανοδηγοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
83 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών
83 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων
83 Χειριστές κινητού εξοπλισμού
83 Ναυτικοί - πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες
91 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων
Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, επιστάτες, φύλακες (κτίρια),
91
θυρωροί, νεωκόροι
91 Οικιακοί βοηθοί, καθαριστές, πλύντες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
91 Καθαριστές παραθύρων, πισινών και ασκούντες συναφή
92 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας
93 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών
93 Εργάτες μεταποίησης
93 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης
94 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων, λαντζέρης, βοηθός κουζίνας, μάγειρας σε φαστ φουντ
Πρόσωπα που παρέχουν προϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, διανομείς
95
φυλλαδίων
Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει: διανομέας εφημερίδων, αγγελιαφόρος, αχθοφόρος αποσκευών,
96 κλητήρας, άτομα που εκτελούν μικροδουλειές (δουλειές του ποδαριού), τεχνίτες γενικών επισκευών,
καταγραφέας ενδείξεων μετρητών, υπάλληλος υποδοχής/ ταξιθέτης, υπεύθυνος χώρων στάθμευσης κ.ά.
0 Ένοπλες δυνάμεις
01 Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων
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Ταξινόμηση ISCO - 08
02 Υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων
03 Άλλα μέλη των ενόπλων δυνάμεων
10 Νέος άνεργος
Ερώτημα 5: Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (NACE REV.2)
01 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
Δασοκομία και υλοτομία
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
02 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
Εξόρυξη μεταλλευμάτων
Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
03 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Βιομηχανία τροφίμων
Ποτοποιία
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Κατασκευή ειδών ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
Κατασκευή επίπλων
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
04 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
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05 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
06 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κατασκευές κτιρίων
Έργα πολιτικού μηχανικού
06 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
07 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
08 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
09 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές
εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
11 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα
συνταξιοδοτικά ταμεία
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
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ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (NACE REV.2)
14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
15 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
16 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαίδευση
17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
18 ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
19 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δραστηριότητες οργανώσεων
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
20 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών -και
υπηρεσιών- για ίδια χρήση
21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων
Άγνωστη Δραστηριότητα
22 Νέος άνεργος
Ερώτημα 6: Θέση στην εργασία
1 Μισθωτός
2 Αυτοαπασχολούμενος με μισθωτούς
3 Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς
4 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αμοιβή
5 Μαθητευόμενος με αμοιβή
Ερώτημα 7: Είδος εργασιακής σχέσης
1 Μόνιμη ή αορίστου χρόνου
2 Σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου / η εργασία είναι περιστασιακή
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Ερώτημα 8: Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας
1
2
3
4

Δημόσιος τομέας (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Γεν. Γραμματείες, Νομαρχίες κλπ.)
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΝΠΙΔ κλπ.)
Ιδιωτικός τομέας

Ερώτημα 9: Ώρες εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα
00 – 99 Ώρες
Ερώτημα 10: Συνήθεις ώρες εργασίας την εβδομάδα
00 – 99 Ώρες
Ερώτημα 11: Είδος απασχόλησης
1 Πλήρης απασχόληση
2 Μερική απασχόληση
Ερώτημα 12:Ασχολία κατά το προηγούμενο έτος πριν από τη λήξη της έρευνας
Εργαζόμενος – αριθμός εβδομάδων
Άνεργος – αριθμός εβδομάδων
Οικονομικά μη ενεργός – αριθμός εβδομάδων
Ερώτημα 13: Τρόπος ασφάλισης
1 Άμεσα ασφαλισμένος
2 Έμμεσα ασφαλισμένος
9 Ανασφάλιστος
Ερώτημα 14: Οργανισμός ασφάλισης
1 ΠΕΔΥ
2 Λοιπά ταμεία
Ερώτημα 15: Η ασχολία, το επάγγελμα, ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ή η θέση στην εργασία που είχατε
την προηγούμενη εβδομάδα (τρέχουσα) διαφέρουν από τη συνήθη ασχολία τους;
1 Ναι
2 Όχι
Ερώτημα 16: Συνήθης ασχολία
Ισχύουν οι κωδικοί που αναφέρονται στο ερώτημα 3 του Τμήματος αυτού
Ερώτημα 17: Είδος εργασίας (επάγγελμα) – συνήθης ασχολία
Ισχύουν οι κωδικοί που αναφέρονται στο ερώτημα 4 του Τμήματος αυτού
Ερώτημα 18: Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας – συνήθης ασχολία
Ισχύουν οι κωδικοί που αναφέρονται στο ερώτημα 5 του Τμήματος αυτού
Ερώτημα 19: Θέση στην εργασία – συνήθης ασχολία
Ισχύουν οι κωδικοί που αναφέρονται στο ερώτημα 6 του Τμήματος αυτού
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Ο κωδικός εισοδήματος αποτελείται από πέντε (5) ψηφία, από τα οποία τα τέσσερα (4) πρώτα δηλώνουν τον
κωδικό της πηγής εισοδήματος και το πέμπτο τον κωδικό στις περιόδους αναφοράς που είναι οι ίδιες τις
περιόδους αναφοράς των δαπανών. Οι κωδικοί των πηγών εισοδήματος είναι οι παρακάτω:
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Εισόδημα μισθωτών
9001 Μισθοί και ημερομίσθια στην κύρια εργασία
9002 Τα παραπάνω στη δεύτερη ή έκτακτη εργασία
9003 Υπερωρίες, υπερεργασία, επίδομα παραγωγικότητας, συμβούλια κλπ.
9004 Δώρα εορτών και αδειών, λοιπά έκτακτα δώρα σε χρήμα
Εισόδημα από αυτοαπασχόληση
9005 Εισόδημα από επιχειρήσεις (εκτός γεωργικών) ή από ελεύθερο επάγγελμα
9006 Εισόδημα από πώληση γεωργικών, κτηνοτροφικών κλπ. προϊόντων
9007 Εισοδηματικές ενισχύσεις και πριμοδοτήσεις από το Κράτος ή την ΕΕ για την παραγωγή
9008 Αποζημιώσεις της παραγωγής λόγω παγετού, πλημμύρας, ξηρασίας, απόσυρσης κλπ.
Εισόδημα από επενδύσεις
9009 Εισόδημα από ενοίκια
9010 Ιδιωτική σύνταξη γήρατος, χηρείας, επιδόματα ασθενείας, ανικανότητας κλπ.
9011 Εισόδημα από τόκους και τοκομερίδια, ομόλογα κλπ.
9012 Εισόδημα από μερίσματα
Εισόδημα από συντάξεις
9013 Κύρια σύνταξη από δημόσιο φορέα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ κλπ.)
9014 Επικουρική σύνταξη από δημόσιο φορέα
9015 Πρόωρη λόγω παραίτησης, κατάργησης της θέσης ή καταγγελίας της σύμβασης
9016 Παράλληλη σύνταξη από ιδιωτικό φορέα (από τον εργοδότη)
9017 Εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης
9018 Λοιπές συντάξεις
Εισόδημα από συντάξεις / βοηθήματα από το / τη σύζυγο
9019 Κύρια σύνταξη από το/τη σύζυγο δημόσιου φορέα (ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ κλπ.)
9020 Επικουρική σύνταξη χηρείας (του / της συζύγου)
9021 Παράλληλη σύνταξη από ιδιωτικό φορέα
9022 Σύνταξη ορφανών
9023 Σύνταξη θυμάτων πολέμου
9024 Λοιπές συντάξεις / βοηθήματα
Εισόδημα από επιδόματα / βοηθήματα ασθενείας
9025 Επίδομα ασθενείας
9026 Επίδομα εργατικού ατυχήματος
9027 Επίδομα λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας κλπ.
9028 Επίδομα διακίνησης σε αναπήρους
9029 Λοιπά επιδόματα / βοηθήματα ασθενείας
Εισόδημα από επιδόματα / βοηθήματα αναπηρίας και ανικανότητας
9030 Σύνταξη αναπηρίας: (η σύνταξη αναπηρίας μετατρέπεται σε σύνταξη γήρατος όταν το μέλος
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του)
9031 Επίδομα οικονομικής ενσωμάτωσης ατόμων με ειδικές ανάγκες
9032 Επίδομα φροντίδας σε παραπληγικά άτομα
9034 Διατροφικό επίδομα διαβητικών, νεφροπαθών, μεταμοσχευμένων
9034 Λοιπά επιδόματα/ βοηθήματα αναπηρίας
Εισόδημα από εκπαιδευτικές παροχές
9035 Βοήθημα λόγω συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
9036 Υποτροφία
9037 Λοιπά εκπαιδευτικά επιδόματα/ βοηθήματα
Εισόδημα από επιδόματα / βοηθήματα ανεργίας
9038 Τακτική επιδότηση ανέργων
9039 Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη (για απολυμένους
λόγω πτώχευσης της επιχείρησης κλπ.)
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9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049

Επίδομα διαθεσιμότητας
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απαχολουμένων
Επίδομα τακτικής ανεργίας σε διακινούμενους ανέργους εντός ΕΕ
Επίδομα κατάρτισης ανέργων
Ειδικό εποχικό επίδομα ανεργίας για εποχικά εργαζόμενους
Επίδομα νέων ηλικίας από 20 έως 29 ετών
Αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία
Επίδομα στράτευσης
Λοιπές παροχές / επιδόματα
Δώρα και επίδομα αδείας των παραπάνω επιδομάτων
Εισόδημα από οικογενειακά επιδόματα
9050 Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων
9051 Ενιαίο επίδομα τρίτεκνων και πολυτέκνων
9052 Επίδομα κυοφορίας και λοχείας
9053 Επίδομα φροντίδας αναπήρων παιδιών
9054 Φοιτητικό επίδομα στέγασης
9055 Λοιπά οικογενειακά επιδόματα (οικογενειακών βαρών, γάμου, ανύπανδρης μητέρας, βοηθήματα
βρεφονηπιακού σταθμού, μισθοδοσία κοινωνικών λειτουργών, κατασκηνώσεων, υποτροφίες
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε σπουδαστές από φτωχές οικογένειες κλπ..)
9056 Λοιπά επιδόματα/βοηθήματα
Εισόδημα από κοινωνική βοήθεια
9057 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
9058 Σύνταξη υπερηλίκων – Ειδικό επίδομα ως 360 €
9059 Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
9060 Παροχές μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 20 – 66 ετών
9061 Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης
9062 Ειδικό επίδομα σε όσους εξέτισαν την ποινή τους
9063 Βοηθήματα για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών πληγέντων από σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά
9064 Επίδομα θέρμανσης
9065 Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
9066 Κάρτα ανθρωπιστικής κρίσης
9067 Κοινωνικό μέρισμα
9068 Λοιπά επιδόματα/βοηθήματα
9069 Δώρα και επίδομα αδείας των παραπάνω επιδομάτων
Εισόδημα από τακτικές οικονομικές ενισχύσεις από άλλα νοικοκυριά
9070 Τακτικές οικονομικές ενισχύσεις από συγγενείς ή φίλους, στο εσωτερικό
9071 Τακτικές οικονομικές ενισχύσεις από συγγενείς ή φίλους, στο εξωτερικό
Εισόδημα από επιδόματα στέγασης
9072 Επιδότηση ενοικίου / επιτοκίου
Λοιπά εισοδήματα
9073 Αποζημιώσεις από ασφάλειες υγείας ή ατυχήματος
9074 Αποζημίωση από ασφάλεια κατοικίας
9075 Αποζημίωση από ασφάλεια επίπλων και οικιακών συσκευών
9076 Αποζημίωση από ασφάλεια ταξιδιών και μεταφοράς πραγμάτων
9077 Αποζημίωση από ασφάλιστρα αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη τρίτων ή ζημιά σε περιουσία τρίτων
9078 Αποζημίωση από ασφάλιστρα κοσμημάτων και μουσικών οργάνων
9079 Επιστροφές φόρων
Τεκμαρτά εισοδήματα και εισοδήματα σε είδος
9080 Τεκμαρτό ενοίκιο κύριας και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
9081 Αξία ειδών που κατανάλωσε το νοικοκυριό και προέρχονται από δική του γεωργική ή κτηνοτροφική
παραγωγή
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9082 Αξία που απέκτησε ή κατανάλωσε το νοικοκυριό χωρίς πληρωμή και προέρχονται από δική του
επιχείρηση
9083 Αξία ειδών που πήρε το νοικοκυριό δωρεάν από οπουδήποτε (εκτός από τον εργοδότη)
9084 Αξία ειδών και υπηρεσιών που πήρε το μέλος του νοικοκυριού από τον εργοδότη του ως αμοιβή σε
είδος
9085 Εισόδημα από τη χρήση του αυτοκινήτου της επιχείρησης
ΕΟΠ : 3
Αποταμίευση από το χαρτζιλίκι
9090 Αποταμίευση από το χαρτζιλίκι μελών του νοικοκυριού ηλικίας κάτω των 14 ετών
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

01
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης (Έδρα: Κομοτηνή,η)
Περιφερειακή ενότητα Δράμας (Έδρα: Δράμα,η)
Περιφερειακή ενότητα Έβρου (Έδρα: Αλεξανδρούπολις,η)
Περιφερειακή ενότητα Θάσου
Περιφερειακή ενότητα Καβάλας (Έδρα: Καβάλα,η)
Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης (Έδρα: Ξάνθη,η)
Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης (Έδρα: Θεσσαλονίκη,η)
Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας (Έδρα: Βέροια,η)
Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς (Έδρα: Κιλκίς,το)
Περιφερειακή ενότητα Πέλλας (Έδρα: Έδεσσα,η)
Περιφερειακή ενότητα Πιερίας (Έδρα: Κατερίνη,η)
Περιφερειακή ενότητα Σερρών (Έδρα: Σέρραι,αι)
Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής (Έδρα: Πολύγυρος,ο)
Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης (Έδρα: Κοζάνη,η)
Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών (Έδρα: Γρεβενά,τα)
Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς (Έδρα: Καστοριά,η)
Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας (Έδρα: Φλώρινα,η)
Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων (Έδρα: Ιωάννινα,τα)
Περιφερειακή ενότητα Άρτας (Έδρα: Άρτα,η)
Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας (Έδρα: Ηγουμενίτσα,η)
Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας (Έδρα: Πρέβεζα,η)
Περιφερειακή ενότητα Λάρισας (Έδρα: Λάρισα,η)
Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας (Έδρα: Καρδίτσα,η)
Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας (Έδρα: Βόλος,ο)
Περιφερειακή ενότητα Σποράδων
Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων (Έδρα: Τρίκαλα,τα)
Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας (Έδρα: Λαμία,η)
Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας (Έδρα: Λεβάδεια,η)
Περιφερειακή ενότητα Ευβοίας (Έδρα: Χαλκίς,η)
Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας (Έδρα: Καρπενήσιον,το)
Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας (Έδρα: Άμφισσα,η)
Περιφερειακή ενότητα Κερκύρας (Έδρα: Κέρκυρα,η)
Περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου (Έδρα: Ζάκυνθος,η)
Περιφερειακή ενότητα Ιθάκης
Περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας (Έδρα: Αργοστόλιον,το)
Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας (Έδρα: Λευκάς,η)
Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας (Έδρα: Πάτραι,αι)
Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Έδρα: Μεσολόγγιον,το)
Περιφερειακή ενότητα Ηλείας (Έδρα: Πύργος,ο)
Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας (Έδρα: Τρίπολις,η)
Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας (Έδρα: Ναύπλιον,το)
Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας (Έδρα: Κόρινθος,η)
Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας (Έδρα: Σπάρτη,η)
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας (Έδρα: Καλαμάτα,η)
Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
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64
65
66
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69
70
71
72
73
74
99

Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών
Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς
Περιφερειακή ενότητα Νήσων
Περιφερειακή ενότητα Λέσβου (Έδρα: Μυτιλήνη,η)
Περιφερειακή ενότητα Ικαρίας
Περιφερειακή ενότητα Λήμνου
Περιφερειακή ενότητα Σάμου (Έδρα: Σάμος,η)
Περιφερειακή ενότητα Χίου (Έδρα: Χίος,η)
Περιφερειακή ενότητα Σύρου
Περιφερειακή ενότητα Άνδρου
Περιφερειακή ενότητα Θήρας
Περιφερειακή ενότητα Καλύμνου
Περιφερειακή ενότητα Καρπάθου
Περιφερειακή ενότητα Κέας - Κύθνου
Περιφερειακή ενότητα Κω
Περιφερειακή ενότητα Μήλου
Περιφερειακή ενότητα Μυκόνου
Περιφερειακή ενότητα Νάξου
Περιφερειακή ενότητα Πάρου
Περιφερειακή ενότητα Ρόδου
Περιφερειακή ενότητα Τήνου
Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου (Έδρα: Ηράκλειον,το)
Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου (Έδρα: Άγιος Νικόλαος,ο)
Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου (Έδρα: Ρέθυμνον,το)
Περιφερειακή ενότητα Χανίων (Έδρα: Χανία,τα)
Άγιο Όρος (Αυτοδιοίκητο) (Έδρα: Καρυαί,αι)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ - Χώρες ΕΕ
BE Βέλγιο
DK Δανία
DE Γερμανία
GR Ελλάδα
ES Ισπανία
FR Γαλλία
IE Ιρλανδία
IT Ιταλία
LU Λουξεμβούργο
NL Ολλανδία
AT Αυστρία
PT Πορτογαλία
FI Φινλανδία
SE Σουηδία
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UK
BG
CY
CZ
EE
HU
LV
LT
MT
PL
RO
SK
SL

Ηνωμένο Βασίλειο
Βουλγαρία
Κύπρος
Τσεχία
Εσθονία
Ουγγαρία
Λετονία
Λιθουανία
Μάλτα
Πολωνία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία

ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
IS Ισλανδία
NO Νορβηγία
CH Ελβετία
ΕΥΡΩΠΗ - Λοιπές χώρες εκτός ΕΕ
OEU

Τουρκία, Αλβανία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Κροατία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Σερβία
– Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), λοιπές χώρες
(Μονακό, Σαν Μαρίνο, Λιχτενστάιν, Νησιά Φερόες, Ανδόρα, Βατικανό κ.ά.)

ΑΦΡΙΚΗ
NAF Βόρεια Αφρική (Αλγερία,, Αίγυπτος, Τυνησία, Λιβύη, Σουδάν, Μαρόκο, Δυτική Σαχάρα)
WAF

Δυτική Αφρική (Μπενίν, Μπουργκίνα Φάσο, Πράσινο Ακρωτήρι, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάμπια,
Γκάνα, Γουϊνέα – Μπισσάου, Γουϊνέα, Λιβερία, Μαλί, Μαυριτανία, Νίγηρας, Νιγηρία, Αγία Ελένη,
Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο κ.ά.)

OAF

Λοιπές χώρες Αφρικής (Τσαντ, Καμερούν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Νέα Γουϊνέα του
Ισημερινού, Σάο Τομέ και Πρινσίπε, Γκαμπόν, Κονγκό, Ζαΐρ, Ρουάντα, Μπουρούντι, Αγκόλα,
Αιθιοπία, Τζιμπουτί, Σομαλία, Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Σεϋχέλλες, Βρετανική Κτήση Ινδικού
Ωκεανού, Μοζαμβίκη, Μαδαγασκάρη, Ρεϋνιόν, Μαυρίκιος, Κομόρες, Μαγιότ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε,
Μαλάουι, Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Μποτσουάνα, Σουαζιλάνδη, Λεσότο κ.ά. )

ΑΜΕΡΙΚΗ
USA Ηνωμένες Πολιτείες
CAN Καναδάς
CSA

Κεντρική, Νότια και Νησιωτική Αμερική (Πουέρτο Ρίκο, Μεξικό, Βερμούδες, Γουατεμάλα, Ελ
Σαλβαδόρ, Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα, Παναμάς, Κούβα, Αϊτή, Ντομίνικα, Κολομβία, Βενεζουέλα,
Γουιάνα, Εκουαδόρ, Περού, Βραζιλία, Χιλή, Βολιβία, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Μπελίζ,
Σαιν Πιέρ και Μικελόν, Ονδούρα, Ανγκουίλα, Μπαχάμες, Νησιά Τερκς και Κάικος, Δομινικανική
Δημοκρατία, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη, Γροιλανδία, Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι και Μονσερά, Σεν
Κρίστοφερ και Νέβις, Νήσοι Καϋμάν, Τζαμάικα, Σάντα Λουτσία, Σεν Βίνσεντ, Μπαρμπάντος,
Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Γρενάδα, Αρούμπα, Ολλανδικές Αντίλλες, Σουρινάμ, Γαλλική Γουιάνα,
Νήσοι Φώκλαντ, Άγιος Βικέντιος, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα κ.ά.)
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ΑΣΙΑ
NME

Εγγύς και Μέση Ανατολή (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Γεωργία, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία,
Κουβέιτ, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν,
Υεμένη, Παλαιστίνη κ.ά.)

OAS

Λοιπές χώρες της Ασίας (Ινδία, Ιαπωνία, Κίνα, Ανατολικό Τιμόρ, Αφγανιστάν, Πακιστάν,
Μπαγκλαντές, Ιράν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν, Μαλδίβες,
Σρι Λάνκα, Νεπάλ, Μπουτάν, Μυανμάρ, Ταϊλάνδη, Λάος, Βιετνάμ, Καμπότζη, Ινδονησία,
Μαλαισία, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Μογγολία, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, Ταϊβάν,
Βιρμανία κ.ά.)
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ
OCE

Αυστραλία και Ωκεανία (Παπούα Νέα Γουινέα, Αυστραλιανή Ωκεανία, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία,
Νήσοι Σολομώντος, Τουβάλου, Νέα Καληδονία, Αμερικανική Ωκεανία, Νήσοι Γουόλις και Φουτούνα,
Κιριμπάτι, Πίτκερν, Νεοζηλανδική Ωκεανία, Φίτζι, Βανουάτου, Τόνγκα, Δυτική Σαμόα, Γαλλική
Πολυνησία, Ομοσπονδιακές Πολιτείες της Μικρονησίας, Νήσοι Μάρσαλ, Πολικές Περιοχές)

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Μ.Α.Κ.
OTH Λοιπές χώρες που δεν έχουν καταταχθεί παραπάνω
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