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1. Επικοινωνία
1.1 Υπθρεςία
1.2 Μονάδα Υπθρεςίασ
1.3 Όνομα υπευκφνου
1.4 Αρμοδιότθτα υπευκφνου
1.5 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
1.6 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου

Ρεριεχόμενα
Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ)
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Βραχυχρόνιων Δεικτϊν (Γ7)
Τμιμα Λιανικϊν Τιμϊν και Τιμαρίκμων (Γ70)
α. Μιχαιλ Γλζνθσ
β. Αργυρϊ Κουρτάκθ
α. Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ Λιανικϊν Τιμϊν και Τιμαρίκμων
β. Υπάλλθλοσ του Τμιματοσ Λιανικϊν Τιμϊν και Τιμαρίκμων
Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, 18510 Ρειραιάσ
cpi@statistics.gr, m.glenis@statistics.gr
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1.7 Αρικμόσ τθλεφϊνου

(+0030) 213135 2128 , (+0030) 213135 2722

1.8 Αρικμόσ fax

(+0030) 213135 2724

2. Ειςαγωγι

2.1 Ειςαγωγι

Ρεριεχόμενα
Ο Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι (ΕνΔΤΚ) είναι μθνιαίοσ
δείκτθσ τιμϊν που καταρτίηεται ςτα πλαίςια εφαρμογισ Ευρωπαϊκϊν
Κανονιςμϊν, όπωσ ιςχφει για όλα τα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ, με ςκοπό να
παρζχει ςυγκρίςιμα ςτοιχεία για τισ διεκνείσ ςυγκρίςεισ του πλθκωριςμοφ.

3. Ενθμζρωςθ μεταδεδομζνων
3.1 Μεταδεδομζνα που
επικυρϊκθκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδομζνα που
αναρτικθκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδομζνα που
ενθμερϊκθκαν τελευταία

Ρεριεχόμενα
24/03/2015
13/04/2015
17/02/2015

4. Στατιςτικι παρουςίαςθ

Ρεριεχόμενα

4.1 Σφντομθ περιγραφι δεδομζνων
Ο Κανονιςμόσ(ΕΚ) 2494/95 κζςπιςε τθ νομικι βάςθ για τθν εφαρμογι εναρμονιςμζνθσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ Δεικτϊν
Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) ςτα Κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ).
Κατά το πρϊτο ςτάδιο εφαρμογισ του ανωτζρω Κανονιςμοφ, τα Κράτθ-Μζλθ προζβθςαν ςτθν κατάρτιςθ προςωρινϊν ΔΤΚ
(interim indices), οι οποίοι βαςίηονταν, ςχεδόν εξ' ολοκλιρου, ςτουσ υφιςτάμενουσ εκνικοφσ ΔΤΚ. Οι προςωρινοί ΔΤΚ
καταρτίςτθκαν για να μειωκοφν οι διαφορζσ ςτθν κάλυψθ αγακϊν και υπθρεςιϊν που είχαν παρατθρθκεί μεταξφ των
εκνικϊν ΔΤΚ, και για αυτό δεν ςυμπεριζλαβαν τισ υπθρεςίεσ υγείασ και εκπαίδευςθσ, κακϊσ και οριςμζνεσ άλλεσ κατθγορίεσ
δαπάνθσ για τισ οποίεσ θ επεξεργαςία γινόταν κατά διαφορετικό τρόπο ςτουσ εκνικοφσ ΔΤΚ των Κρατϊν-Μελϊν. Οι εν λόγω
προςωρινοί δείκτεσ υπολογίςτθκαν ςε επίπεδο μόνο γενικοφ δείκτθ, είχαν ωσ βάςθ το ζτοσ 1994=100,0 και δθμοςιεφονταν
από τα Κράτθ-Μζλθ και τθ Eurostat κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 1996 (με αναδρομικά ςτοιχεία από το ζτοσ 1994).
Οι ΕνΔΤΚ ςφμφωνα με το δεφτερο ςτάδιο εφαρμογισ του ανωτζρω Κανονιςμοφ, αντικατζςτθςαν τουσ προςωρινοφσ ΔΤΚ και
καταρτίηονται από τα Κράτθ-Μζλθ μζχρι ςιμερα. Οι ΕνΔΤΚ άρχιςαν να δθμοςιεφονται από τισ 7 Μαρτίου 1997 (με
αναδρομικά ςτοιχεία από τον Λανουάριο του 1995) και είχαν ωσ βάςθ το ζτοσ 1996=100,0, μζχρι και το Δεκζμβριο του 2005.
Από τον Λανουάριο 2006 και εξισ, οι Εναρμονιςμζνοι Δείκτεσ Τιμϊν Καταναλωτι υπολογίηονται με βάςθ το ζτοσ 2005=100,0.
Θ αλλαγι του ζτουσ βάςθσ, από 1996=100,0 ςε 2005=100,0, ζγινε ςε εφαρμογι του Κοινοτικοφ Κανονιςμοφ (EΚ), αρικ.
1708/2005 , ςφμφωνα με τον οποίο κακιερϊνεται κοινι περίοδοσ αναφοράσ, 2005=100,0, ςτουσ ΕνΔΤΚ όλων των ΚρατϊνΜελϊν τθσ ΕΕ.
Οι ΕνΔΤΚ δίνουν ςυγκρίςιμεσ μετριςεισ για τον πλθκωριςμό μεταξφ των Κρατϊν-Μελϊν τθσ ΕΕ. Είναι οικονομικοί δείκτεσ, οι
οποίοι μετροφν τισ μεταβολζσ των τιμϊν των αγακϊν και υπθρεςιϊν που προορίηονται για κατανάλωςθ από τα νοικοκυριά.
Για το λόγο αυτό διενεργείται τιμολθψία ςε 27 πόλεισ τθσ χϊρασ, ςε δείγμα επιχειριςεων για 800 περίπου είδθ αγακϊνυπθρεςιϊν τα οποία υπάγονται ςε 12 βαςικζσ ομάδεσ. Βάςθ για τθν κατάρτιςθ του ΕνΔΤΚ αποτελοφν ςτοιχεία των Εκνικϊν
Λογαριαςμϊν, θ Ζρευνα Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν (ΕΟΡ), θ οποία διενεργείται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, και αποςκοπεί ςτθν
ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςχετικά με τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ του ςυνόλου των νοικοκυριϊν τθσ χϊρασ και ςτθν επιλογι
των ανωτζρω αγακϊν και υπθρεςιϊν αλλά και ςτοιχεία διοικθτικϊν πθγϊν .
Δεν πραγματοποιείται γεωγραφικόσ διαχωριςμόσ για τα δεδομζνα.
Τα δεδομζνα είναι μθνιαία και παρουςιάηονται με τθ μορφι δεικτϊν και ποςοςτιαίων μεταβολϊν των δεικτϊν.
Σε μθνιαία βάςθ, ο Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι υπολογίηεται και ανακοινϊνεται, ωσ εξισ:
-μθνιαίεσ μεταβολζσ,
-ετιςιεσ μεταβολζσ.
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4.2 Χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ
Θ ταξινόμθςθ των ειδϊν (αγακϊν και υπθρεςιϊν) που περιλαμβάνονται ςτον ΕνΔΤΚ βαςίηεται ςτθ διεκνι ταξινόμθςθ COICOP
(Classification of Individual Consumption by Purpose) και ιδιαίτερα, όπωσ αυτι ζχει προςαρμοςκεί για τισ ανάγκεσ των ΕνΔΤΚ
των Κρατϊν-Μελϊν τθσ ΕΕ, δθμιουργϊντασ τθν ταξινόμθςθ COICOP5/HICP.
Θ δομι τθσ ταξινόμθςθσ COICOP5/HICP ζχει 5 επίπεδα:
 Επίπεδο 1: Γενικόσ Δείκτθσ
 Επίπεδο 2: 12 Τμιματα - διψιφιοι κωδικοί
 Επίπεδο 3: 47 Ομάδεσ - τριψιφιοι κωδικοί
 Επίπεδο 4: 117 Τάξεισ - τετραψιφιοι κωδικοί
 Επίπεδο 5: 303 Υποκατθγορίεσ - πενταψιφιοι κωδικοί
Θ νζα ταξινόμθςθ COICOP5/HICP αντιςτοιχίηεται πλιρωσ με τθν προθγοφμενθ ακολουκοφμενθ ταξινόμθςθ COICOP/HICP rev.
Dec. 99 μζχρι τον τετραψιφιο κωδικό.
4.3 Κάλυψθ κλάδων
Ο ΕνΔΤΚ καλφπτει τισ τιμζσ των αγακϊν και υπθρεςιϊν που προςφζρονται εντόσ τθσ οικονομικισ επικράτειασ ςτον τομζα των
νοικοκυριϊν για τθν ικανοποίθςθ των καταναλωτικϊν αναγκϊν τουσ. Ο δείκτθσ καλφπτει τισ καταναλωτικζσ δαπάνεσ των
νοικοκυριϊν εντόσ τθσ οικονομικισ επικράτειασ ανεξάρτθτα αν τα νοικοκυριά είναι ιδιωτικά ι ςυλλογικά και αν είναι μόνιμοι
ι μθ μόνιμοι κάτοικοι (τουρίςτεσ) τθσ χϊρασ.
4.4 Ζννοιεσ και οριςμοί των βαςικϊν μεταβλθτϊν
Ο ΕνΔΤΚ είναι ο ςυγκρίςιμοσ δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι που παράγεται ςε κάκε Κράτοσ-Μζλοσ τθσ ΕΕ. Επιτρζπει τισ διεκνείσ
ςυγκρίςεισ του πλθκωριςμοφ και θ εξζλιξθ του αποτελεί ζνα από τα κριτιρια ςφγκλιςθσ – τθσ ςτακερότθτασ των τιμϊν- όπωσ
απαιτείται από τθ Συνκικθ τθσ ΟΝΕ.
4.5 Στατιςτικζσ μονάδεσ
Ο Εναρμονιςμζνοσ ΔΤΚ αναφζρεται ςτισ τελικζσ νομιςματικζσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ του τομζα των νοικοκυριϊν τθσ χϊρασ.
4.6 Πλθκυςμόσ αναφοράσ
Θ πλθκυςμιακι κάλυψθ των ΕνΔΤΚ κακορίηεται από τον Κανονιςμό υπ' αρικ. 1688/98 του Συμβουλίου, ο οποίοσ ορίηει ότι ο
ΕνΔΤΚ κάκε Κράτουσ-Μζλουσ πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ τελικζς νομισματικζς καταναλωτικζς δαπάνες που
πραγματοποιοφνται ςτθν οικονομικι επικράτεια του Κράτουσ-Μζλουσ. Συνεπϊσ, ςτθν πλθκυςμιακι κάλυψθ του ΕνΔΤΚ κάκε
Κράτουσ-Μζλουσ ςυμπεριλαμβάνονται: α) οι δαπάνεσ όλων των ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν (ανεξάρτθτα από τθν περιοχι ςτθν
οποία διαμζνουν – αςτικι, θμιαςτικι ι αγροτικι – και ανεξάρτθτα με τθ κζςθ τουσ, όςον αφορά ςτθν κατανομι του
ειςοδιματοσ), β) οι δαπάνεσ των μθ μόνιμων κατοίκων (τουριςτϊν) ςτθ Χϊρα και γ) οι δαπάνεσ των μελϊν των ςυλλογικϊν
νοικοκυριϊν δθλ. των ατόμων που διαμζνουν ςε ιδρφματα (οικοτροφεία, οίκοι ευγθρίασ, νοςοκομεία, κλπ.).
Αντίκετα, εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ του ΕνΔΤΚ ενόσ Κράτουσ-Μζλουσ οι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται για
επιχειρθματικοφσ (επαγγελματικοφσ) ςκοποφσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των μόνιμων κατοίκων του Κράτουσ-Μζλουσ που
πραγματοποιοφνται ςτθν αλλοδαπι.
4.7 Περιοχι αναφοράσ (γεωγραφικι κάλυψθ)
Θ ςυλλογι των τιμϊν (τιμολθψία) διενεργείται ςε 27 πόλεισ τθσ Χϊρασ, των οποίων οι αγορζσ κεωροφνται ωσ
αντιπροςωπευτικά κζντρα ευρφτερων γεωγραφικϊν περιοχϊν. Ο ΕνΔΤΚ αναφζρεται ςτο ςφνολο Χϊρασ. Το δείγμα των
γεωγραφικϊν περιοχϊν που καλφπτει ο ΕνΔΤΚ ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να καλφπτονται αντιπροςωπευτικά όλεσ οι Ρεριφζρειεσ
τθσ Χϊρασ από πλευράσ τιμολθψίασ.
Από κάκε Ρεριφζρεια (NUTS 2) επιλζγονται, ανάλογα με το μζγεκοσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των αγορϊν τουσ αλλά και το
προκαλοφμενο κόςτοσ, 1-2 πόλεισ τιμολθψίασ, με εξαίρεςθ τθν Ρεριφζρεια τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, όπου επιλζγονται 3
πόλεισ.
Συγκεκριμζνα, θ ςυλλογι των τιμϊν (τιμολθψία) διενεργείται ςε 27 πόλεισ τθσ Χϊρασ, των οποίων οι αγορζσ κεωροφνται ωσ
αντιπροςωπευτικά κζντρα ευρφτερων γεωγραφικϊν περιοχϊν. Οι πόλεισ αυτζσ εμφανίηονται, κατά Ρεριφζρεια, ςτον
παρακάτω πίνακα :
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Περιφζρεια (NUTS 2)
1. Ανατολικι Μακεδονία και Κράκθ
2. Κεντρικι Μακεδονία
3. Δυτικι Μακεδονία
4. Ιπειροσ
5. Κεςςαλία
6. Λόνιοι Νιςοι
7. Δυτικι Ελλάσ
8. Στερεά Ελλάσ
9. Αττικι
10. Ρελοπόννθςοσ
11. Νιςοι Βορείου Αιγαίου
12. Νιςοι Νοτίου Αιγαίου
13. Κριτθ

Πόλεισ τιμολθψίασ
Καβάλα, Κομοτθνι
Κεςςαλονίκθ, Σζρρεσ, Ζδεςςα
Κοηάνθ, Γρεβενά
Λωάννινα , Θγουμενίτςα
Λάριςα, Βόλοσ
Κζρκυρα, Λευκάδα
Ράτρα, Μεςολόγγι
Λαμία, Άμφιςςα
Ρεριφζρεια Ρρωτευοφςθσ
Καλαμάτα, Τρίπολθ
Μυτιλινθ, Χίοσ
όδοσ, Ερμοφπολθ
Θράκλειο, Άγιοσ Νικόλαοσ, Χανιά

4.8 Χρονικι κάλυψθ
Θ διάκεςθ των χρονοςειρϊν του ΕνΔΤΚ, με βάςθ το ζτοσ 2005=100,0, γίνεται, μθνιαία, από τον Λανουάριο του 1995 και εξισ.
4.9 Περίοδοσ βάςθσ
Ρερίοδοσ βάςθσ για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ είναι ο Δεκζμβριοσ του προθγοφμενου ζτουσ. Το ζτοσ αναφοράσ του δείκτθ
είναι το 2005 (2005=100,0).

5. Μονάδα μζτρθςθσ

Ρεριεχόμενα

Δείκτεσ, ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ (%).

6. Περίοδοσ αναφοράσ

Ρεριεχόμενα

Θ περίοδοσ αναφοράσ είναι ο μινασ.

7. Θεςμικι εντολι

Ρεριεχόμενα

7.1 Νομικζσ πράξεισ και άλλεσ ςυμφωνίεσ
Το νομοκετικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ είναι:
 Νόμοσ 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Αϋ): «Ελλθνικό Στατιςτικό Σφςτθμα Σφςταςθ τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ ωσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ», όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ
58/τ.Αϋ): «Αποκατάςταςθ φορολογικισ δικαιοςφνθσ, αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και άλλεσ διατάξεισ», από το
άρκρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Αϋ): «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ
Ελλθνικισ Οικονομίασ», από το Άρκρο 45 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Αϋ): «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ,
ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Οικονομικϊν», από το άρκρο
22 παράγραφοσ 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Αϋ): «Αναμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ, Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν,
ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ και άλλεσ διατάξεισ», από το άρκρο πρϊτο του Νόμου
4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ): «Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα εφαρμογισ του
Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2012-2015 και του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2011»
και τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «υκμίςεισ κατεπειγόντων κεμάτων εφαρμογισ του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ
του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015 και των Υπουργείων Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
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Κλιματικισ Αλλαγισ και Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων που αφοροφν τθν εφαρμογι του
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015 και άλλεσ διατάξεισ», από το άρκρο 323 του
Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Αϋ): «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ - Νζα εταιρικι μορφι - Σιματα Μεςίτεσ ακινιτων - φκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ» και από το άρκρο 7
παράγραφοσ 1 τθσ από 18/11/2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 228/τ. Αϋ) «Δθμοςιονομικοί κανόνεσ
και άλλεσ διατάξεισ».
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 223/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τισ ευρωπαϊκζσ
ςτατιςτικζσ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 87/164).
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ), ζτουσ 2012 ΦΕΚ 2390/τ.Βϋ/28-82012
Άρκρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Αϋ): «Εκνικό Συμβοφλιο Εξαγωγϊν, φορολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ
διατάξεισ».
Άρκρο 3, παράγραφοσ 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Αϋ): «Για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του
δθμόςιου τομζα και τθ ρφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
Κϊδικασ Ορκισ Ρρακτικισ, ο οποίοσ κεςπίςτθκε από τθν Επιτροπι Στατιςτικοφ Ρρογράμματοσ ςτισ 24 Φεβρουαρίου
2005 και εκδόκθκε ωσ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ (Commission) ςτισ 25 Μαΐου 2005, ςχετικά με τθν ανεξαρτθςία,
ακεραιότθτα και υπευκυνότθτα των εκνικϊν και κοινοτικϊν ςτατιςτικϊν Αρχϊν, μετά τθν ανακεϊρθςι του, θ οποία
υιοκετικθκε ςτισ 28 Σεπτεμβρίου 2011 από τθν Επιτροπι του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ.
Ρροεδρικό Διάταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εκνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ
τθσ Ελλάδοσ».
Άρκρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Αϋ): «Ρρόςβαςθ τθσ Γ.Γ. ΕΣΥΕ ςε διοικθτικζσ πθγζσ
και διοικθτικά αρχεία, Επιτροπι Στατιςτικοφ Απορριτου, ρφκμιςθ κεμάτων διενζργειασ απογραφϊν και ςτατιςτικϊν
εργαςιϊν, κακϊσ και κεμάτων τθσ Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Ειδικότερα για τθν κατάρτιςθ του ΕνΔΤΚ ακολουκείται ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρ. 2494/95 του Συμβουλίου και οι 20
εκτελεςτικοί κανονιςμοί που τον διαδζχτθκαν.

7.2 Διεκνείσ ςυμφωνίεσ για ανταλλαγι δεδομζνων
Δεδομζνα του ΕνΔΤΚ παρζχονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (EU).

8. Εμπιςτευτικότθτα

Ρεριεχόμενα

8.1 Πολιτικι εμπιςτευτικότθτασ
Τα κζματα τιρθςθσ του ςτατιςτικοφ απορριτου από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ρυκμίηονται με τα Άρκρα 7, 8 και
9 του Νόμου 3832/2010 όπωσ ιςχφει, με τα Άρκρα 8, 10 και 11(2) του Κανονιςμοφ Στατιςτικϊν Υποχρεϊςεων των φορζων του
Ελλθνικοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ και με τα Άρκρα 10 και 15 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
8.2 Εμπιςτευτικότθτα ςτθν επεξεργαςία δεδομζνων


Θ διάδοςθ των ςτατιςτικϊν διενεργείται από τθν ΕΛΣΤΑΤ με τθν τιρθςθ των ςτατιςτικϊν αρχϊν του Κϊδικα Ορκισ
Ρρακτικισ των Ευρωπαϊκϊν Στατιςτικϊν, και ιδίωσ με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ του ςτατιςτικοφ απορριτου.



Θ ΕΛΣΤΑΤ προςτατεφει και δε διαδίδει τα ςτοιχεία, τα οποία ζχει ςτθ διάκεςι τθσ ι ςτα οποία ζχει πρόςβαςθ, που
κακιςτοφν δυνατι τθν άμεςθ ι ζμμεςθ αναγνϊριςθ των ςτατιςτικϊν μονάδων που τα παρείχαν με τθν αποκάλυψθ
εξατομικευμζνων πλθροφοριϊν, που λαμβάνονται άμεςα για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ ι ζμμεςα από διοικθτικζσ ι άλλεσ
πθγζσ. Λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ των μεμονωμζνων
ςτατιςτικϊν μονάδων με τα τεχνικά ι άλλα μζςα που εφλογα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τρίτουσ. Στατιςτικά
αποτελζςματα, που ενδζχεται να κακιςτοφν δυνατι τθν ταυτοποίθςθ τθσ μονάδασ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
διαδίδονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειςτικά και μόνον εφόςον:
α) τα αποτελζςματα αυτά ζχουν τροποποιθκεί, όπωσ ορίηεται ειδικότερα ςτον Κανονιςμό Στατιςτικϊν Υποχρεϊςεων των
φορζων του Ελλθνικοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ (ΕΛΣΣ), με τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ διάδοςι τουσ να μθ κίγει το ςτατιςτικό
απόρρθτο ι
β) θ μονάδα των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςυμφϊνθςε ανεπιφφλακτα για τθν αποκάλυψθ των δεδομζνων.



Τα απόρρθτα ςτοιχεία που διαβιβάηονται από τουσ φορείσ του ΕΛΣΣ ςτθν ΕΛΣΤΑΤ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ και ςε αυτά ζχει αποκλειςτικό δικαίωμα πρόςβαςθσ μόνο το προςωπικό που απαςχολείται για το
ςκοπό αυτόν και ζχει οριςτεί με πράξθ του Ρροζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
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Θ ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να χορθγεί ςε ερευνθτζσ που διενεργοφν ςτατιςτικζσ αναλφςεισ για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ,
πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία τα οποία κακιςτοφν δυνατι τθν ζμμεςθ ταφτιςθ των ςτατιςτικϊν μονάδων. Θ πρόςβαςθ
χορθγείται με τον όρο ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) ζχει κατατεκεί ςχετικι αίτθςθ από τον ερευνθτι, θ οποία ςυνοδεφεται από λεπτομερι ερευνθτικι πρόταςθ ςφμφωνα
με τα ιςχφοντα επιςτθμονικά πρότυπα·
β) θ ερευνθτικι πρόταςθ αναφζρει με επαρκείσ λεπτομζρειεσ το ςφνολο των δεδομζνων για το οποίο κα χορθγθκεί
πρόςβαςθ, τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ των δεδομζνων και τον απαιτοφμενο χρόνο για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ·
γ) ζχει ςυναφκεί, μεταξφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ και του μεμονωμζνου ερευνθτι, του ιδρφματοσ ςτο οποίο εργάηεται, ι του
Οργανιςμοφ που εντζλλεται τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ, κατά περίπτωςθ, ςφμβαςθ που κακορίηει τουσ όρουσ πρόςβαςθσ,
τισ υποχρεϊςεισ των ερευνθτϊν, τα μζτρα για τθν τιρθςθ του απορριτου των ςτατιςτικϊν δεδομζνων και τισ κυρϊςεισ
ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ αυτϊν των υποχρεϊςεων.



Ηθτιματα που αναφζρονται ςτθν τιρθςθ του ςτατιςτικοφ απορριτου εξετάηονται από τθν Επιτροπι Στατιςτικοφ
Απορριτου που λειτουργεί ςτθν ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι να ειςθγείται ςτον Ρρόεδρο τθσ
ΕΛΣΤΑΤ:
για το επίπεδο ανάλυςθσ ςτο οποίο μποροφν να διατεκοφν ςτατιςτικά δεδομζνα, ζτςι ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ
αναγνϊριςθ τθσ ερευνϊμενθσ μονάδασ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα,
κριτιρια ανωνυμοποίθςθσ για τα μικροδεδομζνα που παρζχονται ςε χριςτεσ, για τθ χοριγθςθ, ςε ερευνθτζσ, πρόςβαςθσ
ςε εμπιςτευτικά δεδομζνα για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ.



Το προςωπικό τθσ ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και οι Λδιϊτεσ Συνεργάτεσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε ςτατιςτικζσ ζρευνεσ διενεργοφμενεσ από τθν ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτοφν, με
οποιονδιποτε τρόπο, πρόςβαςθ ςε απόρρθτα ςτοιχεία δεςμεφονται από το απόρρθτο και ζχουν υποχρζωςθ χριςθσ
αυτϊν των ςτοιχείων αποκλειςτικά για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε χριςθ αυτϊν των
ςτοιχείων από τα ανωτζρω πρόςωπα και μετά τθ λιξθ των κακθκόντων τουσ.



Θ παραβίαςθ του απορριτου των ςτοιχείων και/ι του ςτατιςτικοφ απορριτου από οποιονδιποτε υπάλλθλο ι
εργαηόμενο ςτθν ΕΛΣΤΑΤ, ςυνιςτά το πεικαρχικό παράπτωμα τθσ παράβαςθσ κακικοντοσ και μπορεί να επιςφρει τθν
ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ.



Με απόφαςθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί να επιβλθκεί πρόςτιμο φψουσ από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ διακόςιεσ χιλιάδεσ
(200.000) ευρϊ ςε όποιον παραβιάηει το απόρρθτο των ςτοιχείων ι/και το ςτατιςτικό απόρρθτο. Το πρόςτιμο
επιβάλλεται πάντοτε φςτερα από ακρόαςθ του υπεφκυνου για τθν παραβίαςθ και είναι ανάλογο προσ τθ βαρφτθτα και
τισ ςυντρζχουςεσ περιςτάςεισ. Θ υποτροπι ςυνιςτά επιβαρυντικι περίπτωςθ για τθν επιμζτρθςθ τθσ διοικθτικισ
κυρϊςεωσ.



Διλωςθ τιρθςθσ ςτατιςτικοφ απορριτου.

9. Πολιτικι ανακοινϊςεων

Ρεριεχόμενα

9.1 Ημερολόγιο ανακοινϊςεων
Τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ ανακοινϊνονται κάκε μινα, με το προβλεπόμενο Δελτίο Τφπου, ςτισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ μετά το τζλοσ
του μινα αναφοράσ (εκτόσ από το Δείκτθ του Λανουαρίου, του οποίου τα ςτοιχεία ανακοινϊνονται περίπου ςτισ 20
Φεβρουαρίου). Οι θμερομθνίεσ ανακοίνωςθσ κακορίηονται από τα τζλθ του προθγοφμενου ζτουσ και περιλαμβάνονται ςτο
Θμερολόγιο Ανακοινϊςεων Δελτίων Τφπου τθσ ΕΛΣΤΑΤ (ελλθνικά – αγγλικά).
9.2 Πρόςβαςθ ςτο θμερολόγιο ανακοινϊςεων
Το θμερολόγιο διανζμεται ςτον τφπο και είναι διακζςιμο χωρίσ χρζωςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Το θμερολόγιο είναι, επίςθσ,
αναρτθμζνο ςτθν διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) κάτω από τον τίτλο «Θμερολόγιο Ανακοινϊςεων»
(ελλθνικά – αγγλικά).
9.3 Πρόςβαςθ χρθςτϊν
Σφμφωνα με το νομικό πλαίςιο τθσ Κοινότθτασ και τον «Ευρωπαϊκό Κϊδικα Ορκισ Ρρακτικισ», θ ΕΛΣΤΑΤ ανακοινϊνει όλα τα
εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, ςεβόμενθ τθν επαγγελματικι ανεξαρτθςία και με ζναν αντικειμενικό,
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επαγγελματικό και διάφανο τρόπο κατά τον οποίο όλοι οι χριςτεσ αντιμετωπίηονται με ιςότθτα.
Κατά αυτό τον τρόπο, τα δεδομζνα ανακοινϊνονται ταυτόχρονα ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ και τουσ χριςτεσ με το
δελτίο τφπου του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι, το οποίο ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα ΕΛΣΤΑΤ
(www.statistics.gr), ςφμφωνα με το θμερολόγιο ανακοινϊςεων. Το δελτίο τφπου είναι επίςθσ διακζςιμο με fax ι e-mail.
Δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα από χριςτεσ ι από τθν κυβζρνθςθ πριν τθν ανακοίνωςι τουσ.

10. Συχνότθτα διάχυςθσ

Ρεριεχόμενα

Ο ΕνΔΤΚ διαχζεται ςε μθνιαία βάςθ.

11. Μορφι διάχυςθσ

Ρεριεχόμενα

11.1 Δελτία Τφπου
Τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ ανακοινϊνονται ςε μθνιαία βάςθ, με το προβλεπόμενο Δελτίο Τφπου, ςτισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ μετά το
τζλοσ του μινα αναφοράσ (εκτόσ από το Δείκτθ του Λανουαρίου, του οποίου τα ςτοιχεία ανακοινϊνονται περίπου ςτισ 20
Φεβρουαρίου). Κάκε μινα, ςτισ 12.00, ανακοινϊνεται ζνα δελτίο τφπου που περιλαμβάνει παρουςίαςθ των πρόςφατα
υπολογιηόμενων δεικτϊν, ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά. Το δελτίο τφπου αποςτζλλεται χωρίσ χρζωςθ, κυρίωσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτον τφπο και ςε άλλουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ. Το δελτίο τφπου είναι επίςθσ
διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0515
11.2 Δθμοςιεφματα
Ο ΕνΔΤΚ περιλαμβάνεται ςτα ακόλουκα δθμοςιεφματα:
-Στο «Μθνιαίο Στατιςτικό Δελτίο», όπου δθμοςιεφονται μθνιαία και ετιςια ςτοιχεία δεικτϊν και ποςοςτιαίων μεταβολϊν, ςε
επίπεδο Γενικοφ Δείκτθ και κφριων ομάδων.
-Στθ «Στατιςτικι Επετθρίδα τθσ Ελλάδοσ», όπου δθμοςιεφονται μθνιαία και ετιςια ςτοιχεία δεικτϊν και ποςοςτιαίων
μεταβολϊν, ςε επίπεδο ςυνολικοφ δείκτθ.
-Στθ «Συνοπτικι Στατιςτικι Επετθρίδα», όπου δθμοςιεφονται μθνιαία και ετιςια ςτοιχεία δεικτϊν και ποςοςτιαίων
μεταβολϊν, ςε επίπεδο ςυνολικοφ δείκτθ.
-Στο «Ελλάσ με Αρικμοφσ», όπου δθμοςιεφονται μθνιαίοι δείκτεσ, ςε επίπεδο ςυνολικοφ δείκτθ.
-Στθ «Ελλθνικι Οικονομία», όπου δθμοςιεφονται μθνιαία και ετιςια ςτοιχεία δεικτϊν και ποςοςτιαίων μεταβολϊν, ςε
επίπεδο Γενικοφ δείκτθ.
11.3 Βάςθ δεδομζνων on-line
Δεν υπάρχει .
11.3.1 Πίνακεσ δεδομζνων (επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο)
Για το ζτοσ 2014 ζγιναν 29.281 επιςκζψεισ ςτισ ςελίδεσ του ΕνΔΤΚ. Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα για να γίνει διάκριςθ των
επιςκζψεων ςε δεδομζνα και μεταδεδομζνα.
11.4 Πρόςβαςθ ςε μικροδεδομζνα
Δεν επιτρζπεται θ διάκεςθ μικροδεδομζνων ςε χριςτεσ.
11.5 Άλλθ διάχυςθ δεδομζνων
Υπάρχει δυνατότθτα παροχισ ςτοιχείων ςε χριςτεσ, ςυνικωσ μζςω fax ι e-mail, κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ. Ο
χριςτθσ πρζπει να υποβάλει το αίτθμά του ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Βραχυχρόνιων Δεικτϊν – Τμιμα Λιανικϊν Τιμϊν
και Τιμαρίκμων (Γ70) ι ςτο Τμιμα Ραροχισ Στατιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ (Β31), όπου να περιγράφει τα ςτοιχεία που τον
ενδιαφζρουν. Οι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ςτισ οποίεσ μποροφν να απευκφνονται οι χριςτεσ είναι:
cpi@statistics.gr, glenism@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr, data.supply@statistics.gr και data.source@statistics.gr,
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/, http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0515, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
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Ο χριςτθσ μπορεί να υποβάλει το αίτθμά του και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/pls/apex/f?p=105:1030:1070579459416626::NO:::
11.5.1 Μεταδεδομζνα (επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο)
Βλζπε ςθμείο 11.3.1 ανωτζρω

12. Προςβαςιμότθτα τεκμθρίωςθσ

Ρεριεχόμενα

12.1 Τεκμθρίωςθ επί τθσ μεκοδολογίασ
Για τθν κατάρτιςθ του ΕνΔΤΚ εφαρμόηεται εναρμονιςμζνθ μεκοδολογία, θ οποία αναπτφχκθκε από Ευρωπαίουσ
ςτατιςτικοφσ, υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ Eurostat.
Ζνα ειδικό μεκοδολογικό δθμοςίευμα ςε ελλθνικι και αγγλικι απόδοςθ για τθν κατάρτιςθ του ΕνΔΤΚ (2005=100,0) που
περιλαμβάνει λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ πθγζσ και για τθν εφαρμοηόμενθ μεκοδολογία και τισ ςχετικζσ πρακτικζσ είναι
διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/Other/A0515_DKT90_MT_MM_01_2005_00_2099_01_F_GR.pdf

Επίςθσ υπάρχει ενθμερωτικό ςθμείωμα ςχετικά με τισ εργαςίεσ επικαιροποίθςθσ του δείκτθ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0515/Other/A0515_DKT90_MT_MM_01_2015_01_2099_01B_F_GR.pdf

12.1.1 Πλθρότθτα μεταδεδομζνων (ποςοςτό)
Μεταδεδομζνα για τθν κατάρτιςθ του ΕνΔΤΚ είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0515&r_param=DKT90&y_param=MT&mytabs=0
επομζνωσ υπάρχει πλθρότθτα 100%.
12.2 Τεκμθρίωςθ επί τθσ ποιότθτασ
Συνοπτικι Ζκκεςθ Ροιότθτασ είναι διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0515&r_param=DKT90&y_param=MT&mytabs=0

13. Διαχείριςθ ποιότθτασ

Ρεριεχόμενα

13.1 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ
Ροιοτικοί ζλεγχοι και επικφρωςθ των δεδομζνων γίνονται κακ’ όλθ τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του δείκτθ, δθλαδι από τθ
φάςθ τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων ζωσ τον τελικό υπολογιςμό του δείκτθ.









Ακολουκείται θ Ρολιτικι Ροιότθτασ και οι Οδθγίεσ Ροιότθτασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-codepractice
Για κάκε προϊόν, που επιλζγεται να παρακολουκείται, κακορίηονται πλιρωσ και με μεγάλθ ακρίβεια τα χαρακτθριςτικά
που το προςδιορίηουν (ποικιλία, βάροσ, ςυςκευαςία, άλλα ποιοτικά χαρακτθριςτικά).
Εάν οριςμζνα είδθ ι παραλλαγζσ προϊόντων παφουν να είναι αντιπροςωπευτικά ι μεταβάλλουν τα χαρακτθριςτικά τουσ,
με τα οποία προςδιορίηονται, τότε χρθςιμοποιοφνται νζα είδθ ι παραλλαγζσ, οι οποίεσ αντικακιςτοφν τισ παλαιότερεσ.
Οι μζκοδοι προςαρμογισ που ακολουκοφνται είναι, κυρίωσ, τρεισ: α) θ μζκοδοσ επικάλυψθσ (overlap), θ οποία
χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ κοινισ περιόδου τιμολθψίασ για το παλαιό (προσ αντικατάςταςθ) προϊόν και το νζο
προϊόν, β) θ μζκοδοσ τθσ γεφυρωμζνθσ επικάλυψθσ / bridged overlap (ςφνδεςθ με αφξθςθ ι μείωςθ ςτο δείκτθ) και γ) θ
μζκοδοσ ποςοτικισ προςαρμογισ / quantity adjustment (όταν θ ποςότθτα ενόσ προϊόντοσ μεταβάλλεται, αλλά θ τιμι του
παραμζνει ςτακερι).
Χρθςιμοποιείται εκπαιδευμζνο και ζμπειρο προςωπικό που εμπλζκεται ςε διαδοχικζσ φάςεισ ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ
του δείκτθ, όπωσ ςτθ ςυλλογι, που περιλαμβάνει και επικοινωνία με τισ επιχειριςεισ, ςτον αρχικό ζλεγχο, ςτθν ειςαγωγι
ςτοιχείων και ςτον τελικό ζλεγχο, που γίνεται μετά τον υπολογιςμό του δείκτθ. Το γεγονόσ αυτό δίνει ςτο προςωπικό τθ
δυνατότθτα να ζχει μια απολφτωσ ςφαιρικι και διαχρονικι εικόνα των επιχειριςεων που ζχει υπό τθν ευκφνθ του.
Τα δεδομζνα επικυρϊνονται, είτε πριν είτε μετά τθν ειςαγωγι τουσ, μζςω λογικϊν ελζγχων. Θ επεξεργαςία των
δεδομζνων περιλαμβάνει τθ μελζτθ τουσ προκειμζνου να εντοπιςτοφν και τελικά να διορκωκοφν πικανά λάκθ. Αφοφ
εντοπιςτοφν τα λάκθ, γίνεται περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν επιχείρθςθ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί ότι
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πράγματι πρόκειται για λάκοσ ι αν πρόκειται για κάποια αςυνικιςτθ τιμι. Ραράλλθλα, γίνονται ζλεγχοι για πλθρότθτα,
ότι τα δεδομζνα βρίςκονται μζςα ςε ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν και ότι οι ςχετικζσ μεταβλθτζσ είναι λογικά ςυνεπείσ.
Δεδομζνου ότι για τον υπολογιςμό των δεικτϊν, χρθςιμοποιείται ειδικό λογιςμικό, ςτο οποίο όλοι οι υπολογιςμοί
γίνονται μζςω αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν «ρουτινϊν», δεν παρουςιάηονται ςφάλματα ςτα τελικά αποτελζςματα.
Ραρόλα αυτά πραγματοποιοφνται και ςε αυτι τθ φάςθ ζλεγχοι ςυνάφειασ των αποτελεςμάτων, κυρίωσ μζςω τθσ
μελζτθσ των ρυκμϊν μεταβολισ των επιμζρουσ δεικτϊν και τθσ επίπτωςισ τουσ ςτο γενικό δείκτθ.

13.2 Αξιολόγθςθ ποιότθτασ


Ο ΕνΔΤΚ κεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιςτοσ. Ρρόκειται για δείκτθ που καταρτίηεται από το 1995 ςτθν Ελλάδα, όποτε υπάρχει
ςυςςωρευμζνθ εμπειρία ετϊν.



Επιπλζον, οι ζννοιεσ και οι οριςμοί, κακϊσ και θ μεκοδολογία του Εναρμονιςμζνου ΔΤΚ ακολουκοφν ευρωπαϊκά και
διεκνι πρότυπα και οδθγίεσ.



Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των ΕνΔΤΚ είναι ότι πρζπει να καταρτίηονται ςφμφωνα με μια ςειρά τεχνικϊν μζτρων, όπωσ
αυτά ορίηονται από τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ. Τα κυριότερα από τα τεχνικά αυτά μζτρα είναι τα ακόλουκα:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

Χρθςιμοποίθςθ ενιαίασ ταξινόμθςθσ των ειδϊν (COICOP/HICP)
Επιλογι του τφπου υπολογιςμοφ των ατομικϊν δεικτϊν
Γεωγραφικι και πλθκυςμιακι κάλυψθ ςυνόλου Χϊρασ
Ανανζωςθ των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ των ειδϊν ετθςίωσ
Κάλυψθ των ειδϊν και κατάρτιςθ ςυγκεκριμζνων υποδεικτϊν
Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν τιμολθψία και τθ δειγματολθψία
Ρροςαρμογζσ λόγω ποιοτικϊν διαφορϊν των ειδϊν
Ενιαία αντιμετϊπιςθ των τιμολογίων των επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ
Κοινό ζτοσ αναφοράσ (2005=100,0) και αναδρομικόσ υπολογιςμόσ ςτοιχείων από τον Λανουάριο 1995 και εξισ.

14. Χρθςιμότθτα

Ρεριεχόμενα

14.1 Ανάγκεσ χρθςτϊν
Ο ΕνΔΤΚ καλφπτει τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν για τισ διεκνείσ ςυγκρίςεισ του πλθκωριςμοφ.
Οι ΕνΔΤΚ αποτελοφν τθ βάςθ για τον υπολογιςμό του Ευρωπαϊκοφ Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (EICP - European Index of
Consumer Prices) και του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι τθσ Νομιςματικισ Ζνωςθσ (MUICP - Monetary Union Index of Consumer
Prices), οι οποίοι παρζχουν τα επίςθμα μζτρα πλθκωριςμοφ ςτθν ΕΕ και ςτθν Ευρωηϊνθ, αντίςτοιχα.
Οι κφριοι εγχϊριοι χριςτεσ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Καταναλωτι είναι θ κυβζρνθςθ, δθμόςιοι φορείσ, θ Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ, άλλεσ τράπεηεσ, επιχειριςεισ, πανεπιςτιμια, το Κζντρο Ρρογραμματιςμοφ και Οικονομικϊν Ερευνϊν (ΚΕΡΕ), το
Μδρυμα Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΛΟΒΕ), κλπ., ενϊ ςε διεκνζσ επίπεδο, χρθςιμοποιείται από τθν Eurostat, το
Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (IMF), τον Οργανιςμό για τθν Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ (OECD), τον Οργανιςμό
Θνωμζνων Εκνϊν (UN), τθ Διεκνι Υπθρεςία Ενζργειασ (IEA), το Διεκνζσ Γραφείο Εργαςίασ (ILO), κλπ.
14.2 Ικανοποίθςθ χρθςτϊν
Οι ανάγκεσ των χρθςτϊν παρακολουκοφνται ςε τακτικι βάςθ από το Τμιμα Λιανικϊν Τιμϊν και Τιμαρίκμων (Γ70) και το
Τμιμα Ραροχισ Στατιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ (Β31) τθσ Διεφκυνςθσ Στατιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Εκτυπϊςεων, με ςκοπό τθν
ικανοποίθςι τουσ. Γενικά, υπάρχει ομαλι ςυνεργαςία και όςο το δυνατόν πιο άμεςθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα, με τα
ςχόλια που λαμβάνονται από τουσ χριςτεσ να είναι κετικά.
Ταυτόχρονα, θ ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί Ζρευνα Χρθςτϊν κάκε ζξι μινεσ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ ανακοινϊνονται ςτο
«Ενθμερωτικό Δελτίο» (δίγλωςςο) που εκδίδει το Τμιμα Βιβλιοκικθσ και το Τμιμα Ραροχισ Στατιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ,
αξιοποιϊντασ το Δελτίο Χριςτθ. Στθν ζκδοςθ αυτι παρουςιάηονται εξαμθνιαία ςτοιχεία του αρικμοφ των χρθςτϊν, ςε
ςυνδυαςμό με οριςμζνεσ άλλεσ μεταβλθτζσ, όπωσ ο βακμόσ κάλυψθσ των αιτθμάτων, το είδοσ των ηθτοφμενων ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων, κακϊσ και ο τρόποσ διάδοςθσ τθσ ςτατιςτικισ πλθροφορίασ. Τα χαρακτθριςτικά αυτά δίνονται πινακοποιθμζνα, ςε
απόλυτα μεγζκθ και ποςοςτιαία ανάλυςθ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Χρθςτϊν,
είναι διακζςιμα ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο ςτθν διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
Ταυτόχρονα, θ ΕΛΣΤΑT ςτθν προςπάκειά τθσ να διερευνιςει τα βαςικά χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν τθσ ςτατιςτικισ
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πλθροφορίασ και να καταγράψει τισ ανάγκεσ πλθροφόρθςθσ, ςυγκεντρϊνει, ςε θμεριςια βάςθ, τα Δελτία Χριςτθ, κακϊσ μ’
αυτό τον τρόπο ςυλλζγονται ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ και προςφζρουν
πολφτιμθ βοικεια ςτθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Τα
ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ είναι ετιςια.
Τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Λκανοποίθςθσ Χρθςτϊν παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο ςτθν διαδικτυακι πφλθ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTATUserSatisfactionSurvey12.pdf
Τζλοσ, θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί από το 2010, ςε ετιςια βάςθ, Συνζδριο Χρθςτϊν. Τα Συνζδρια Χρθςτϊν
βοθκοφν ςθμαντικά τθν ΕΛΣΤΑΤ να εξαγάγει χριςιμα ςυμπεράςματα για τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ το ςτατιςτικό προϊόν και
οι υπθρεςίεσ τθσ μποροφν να βελτιωκοφν, ϊςτε να ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτισ εξελιςςόμενεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν.
Τα ςυμπεράςματα αυτά ενςωματϊνονται ςτα ετιςια και μεςοπρόκεςμα ςτατιςτικά προγράμματα τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
14.3 Πλθρότθτα
Θ κατάρτιςθ του ΕνΔΤΚ και τα παρεχόμενα ςτοιχεία είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ και τισ Οδθγίεσ
τθσ ΕΕ (Eurostat).

15. Ακρίβεια και αξιοπιςτία

Ρεριεχόμενα

15.1 Συνολικι ακρίβεια
Θ ςυνολικι ακρίβεια του δείκτθ κεωρείται γενικά υψθλι. Δεν υπολογίηονται δειγματολθπτικά ςφάλματα, επειδι, για τθν
επιλογι του δείγματοσ των μονάδων τιμολθψίασ (καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ) δεν εφαρμόηεται θ τυχαία δειγματολθψία,
αλλά θ κατευκυνόμενθ, κατά τρόπο ϊςτε να επιλζγεται αντιπροςωπευτικό δείγμα για τουσ κλάδουσ των καταςτθμάτων.
Πςον αφορά ςτα μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα, αυτά που εντοπίηονται ςυνικωσ είναι ςφάλματα μζτρθςθσ. Θ προςπάκεια,
γενικά, επικεντρϊνεται ςτθν ανίχνευςθ και εξάλειψθ όςο το δυνατόν περιςςότερων ςφαλμάτων, μζςω τθσ ανακεϊρθςθσ των
ςτοιχείων.
15.2 Δειγματολθπτικά ςφάλματα
Δεν υπολογίηονται δειγματολθπτικά ςφάλματα, εξαιτίασ τθσ τεχνικισ τθσ κατευκυνόμενθσ δειγματολθψίασ που εφαρμόηεται.
15.3 Μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα
Δεν υπάρχουν ςφάλματα που ςχετίηονται με αςυνεπι εφαρμογι οριςμϊν.. Για κάκε προϊόν, που επιλζγεται να
παρακολουκείται, κακορίηονται πλιρωσ και με μεγάλθ ακρίβεια τα χαρακτθριςτικά που το προςδιορίηουν (ποικιλία, βάροσ,
ςυςκευαςία, άλλα ποιοτικά χαρακτθριςτικά).
Ραρατθροφνται κάποια ςφάλματα μζτρθςθσ, όπωσ ςφάλματα ςτα ςυλλεγόμενα ςτοιχεία από τισ ερευνϊμενεσ επιχειριςεισ.
Τα ςφάλματα αυτά ςυνικωσ εντοπίηονται εφκολα, μζςω ελζγχων και διαςταυρϊςεων ςτοιχείων που ζχουν ςυλλεγεί από τισ
επιχειριςεισ ςε προθγοφμενεσ περιόδουσ και διορκϊνονται κατάλλθλα.
Εάν οριςμζνα είδθ ι παραλλαγζσ προϊόντων παφουν να είναι αντιπροςωπευτικά ι μεταβάλλουν τα χαρακτθριςτικά, με τα
οποία προςδιορίηονται, τότε χρθςιμοποιοφνται νζα είδθ ι παραλλαγζσ, οι οποίεσ αντικακιςτοφν τισ παλαιότερεσ.
15.3.1.1 A2. Ποςοςτό υπερκάλυψθσ
Δεν υπάρχει.
15.3.1.2 A3. Κοινζσ μονάδεσ (ποςοςτό)
Δεν υπάρχει.
15.3.2 Σφάλμα μζτρθςθσ
Τα παρατθροφμενα ςφάλματα μζτρθςθσ εντοπίηονται μζςω ελζγχων και διαςταυρϊςεων των ςτοιχείων και διορκϊνονται.
15.3.3 Σφάλμα μθ ανταπόκριςθσ
Δεν υπάρχει, γιατί γίνεται άμεςθ αντικατάςταςθ των ελάχιςτων μθ ανταποκρινόμενων επιχειριςεων.
15.3.4 Σφάλμα επεξεργαςίασ
Με διεξοδικοφσ λογικοφσ ελζγχουσ και παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν τα ςφάλματα επεξεργαςίασ εντοπίηονται και
διορκϊνονται.
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15.3.5 Σφάλμα από τθν εφαρμογι μοντζλου
Δεν υπάρχει.

16. Επικαιρότθτα και χρονικι ακρίβεια

Ρεριεχόμενα

16.1 Επικαιρότθτα
Ο δείκτθσ δθμοςιεφεται ςτισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ μετά το τζλοσ του μινα αναφοράσ εκτόσ από το Δείκτθ του Λανουαρίου, του
οποίου τα ςτοιχεία ανακοινϊνονται περίπου ςτισ 20 Φεβρουαρίου.
16.2 Χρονικι ακρίβεια
Πλεσ οι δθμοςιεφςεισ του δείκτθ γίνονται ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό που περιλαμβάνεται ςτο θμερολόγιο
ανακοινϊςεων.

17. Συγκριςιμότθτα

Ρεριεχόμενα

17.1 Γεωγραφικι ςυγκριςιμότθτα
Για τθν κατάρτιςθ του ΕνΔΤΚ εφαρμόηονται οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και οι ςχετικζσ μεκοδολογικζσ αρχζσ διεκνϊν
οργανιςμϊν, γεγονόσ που εξαςφαλίηει καλι ςυγκριςιμότθτα του δείκτθ με τουσ άλλουσ εκνικοφσ δείκτεσ και τισ ευρωπαϊκζσ
ςτατιςτικζσ, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που ιςχφουν ςτθν κάκε χϊρα που υπαγορεφουν μικρζσ
μεκοδολογικζσ αποκλίςεισ.
17.1.1 Αςυμμετρία αντικριηόμενων (mirror) ςτατιςτικϊν (ςυντελεςτισ)
Μθ εφαρμόςιμο.
17.2 Διαχρονικι ςυγκριςιμότθτα
Τα δεδομζνα των χρονοςειρϊν του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι είναι πλιρωσ ςυγκρίςιμα ςτθν πορεία του
χρόνου.

18. Συνοχι

Ρεριεχόμενα

18.1 Διατομεακι ςυνοχι
Ρραγματοποιοφνται πάντοτε ςυγκρίςεισ και ζλεγχοι με βάςθ τον εκνικό Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ). Ο εκνικόσ ΔΤΚ και ο
ΕνΔΤΚ ζχουν πολλζσ ομοιότθτεσ, αλλά και αρκετζσ διαφορζσ. Οι ςθμαντικότερεσ διαφορζσ μεταξφ τουσ είναι οι ακόλουκεσ:





Το ζτοσ αναφοράσ του ΕνΔΤΚ είναι το 2005=100,0 και του εκνικοφ ΔΤΚ το 2009=100,0.
Ο ΕνΔΤΚ καλφπτει τισ καταναλωτικζσ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν οικονομικι επικράτεια τθσ χϊρασ
ανεξάρτθτα από ποιουσ γίνονται (μόνιμοι και μθ μόνιμοι κάτοικοι), ενϊ ο εκνικόσ ΔΤΚ καλφπτει τισ
καταναλωτικζσ δαπάνεσ των ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν μονίμων κατοίκων ςτθν οικονομικι επικράτεια και ςτθν
αλλοδαπι.
Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν του ΕνΔΤΚ υπολογίηονται βάςει ςτοιχείων των Εκνικϊν Λογαριαςμϊν και
τθσ ΕΟΡ ενϊ του εκνικοφ ΔΤΚ υπολογίηονται βάςει ςτοιχείων τθσ ΕΟΡ.

18.1.1 Συνοχι μεταξφ μθνιαίων, τριμθνιαίων και ετιςιων ςτατιςτικϊν
Μθ εφαρμόςιμο
18.1.2 Συνοχι με Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ
Τα ςτοιχεία των Εκνικϊν Λογαριαςμϊν χρθςιμοποιοφνται για τθν κατάρτιςθ των ετιςιων ςτακμίςεων του ΕνΔΤΚ.
18.2 Εςωτερικι ςυνοχι
Ο δείκτθσ ζχει εςωτερικι ςυνοχι. Οι δείκτεσ ςτα υψθλότερα επίπεδα προκφπτουν από δείκτεσ χαμθλότερων επιπζδων,
ςφμφωνα με ςαφϊσ κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ.
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19. Κόςτοσ και επιβάρυνςθ

Ρεριεχόμενα

Δεν υπάρχουν διακζςιμεσ πλθροφορίεσ.

20. Ανακεϊρθςθ δεδομζνων

Ρεριεχόμενα

20.1 Πολιτικι ανακεϊρθςθσ
Ο δείκτθσ ακολουκεί τθν πολιτικι ανακεωριςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Revisions_Policy_22_5_2013_GR.pdf
Τα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ ανακεωροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ (EΚ)
αρικ.1921/2001.Δθμοςιευμζνα ςτοιχεία του ΕνΔΤΚ μποροφν να ανακεωρθκοφν για ενδεχόμενα λάκθ, για νζεσ ι βελτιωμζνεσ
πλθροφορίεσ και για αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα των εναρμονιςμζνων κανόνων.
20.2 Πρακτικι ανακεϊρθςθσ
Θ ανακεϊρθςθ του ΕνΔΤΚ διεξάγεται ςε ετιςια βάςθ με τθ μζκοδο τθσ «αλυςωτισ ςφνδεςθσ» ϊςτε οι νζεσ ςτακμίςεισ να
ενςωματϊνονται ετιςια, και να εκτιμϊνται, ςφμφωνα με τα εκάςτοτε τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία των Εκνικϊν
Λογαριαςμϊν και τθσ Ζρευνασ Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν, θ οποία διεξάγεται ςε ετιςια βάςθ από το 2008. Ζτςι κάκε
ζτοσ ζχει ωσ βάςθ τον Δεκζμβριο του προθγοφμενου ζτουσ.
Κατά τθν ανακεϊρθςθ του Δείκτθ λαμβάνονται υπόψθ τα ιςχφοντα ςτθ διεκνι πρακτικι, κακϊσ και θ μεκοδολογία για τθν
κατάρτιςθ των Εναρμονιςμζνων Δεικτϊν Τιμϊν Καταναλωτι από τα κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε., όπωσ αυτι ορίηεται από τουσ
ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ.
Ο ΕνΔΤΚ προςαρμοςμζνοσ, ςε ετιςια βάςθ, ςτισ πρόςφατεσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν τθσ χϊρασ εξαςφαλίηει
τθν αντιπροςωπευτικότθτα των αγακϊν και υπθρεςιϊν που ςυνκζτουν το «καλάκι αγορϊν» του μζςου νοικοκυριοφ.

21. Στατιςτικι επεξεργαςία

Ρεριεχόμενα

21.1 Τφποσ των πρωτογενϊν δεδομζνων
Επιλογι των ειδϊν και των ποικιλιϊν των ειδϊν
Θ ςυλλογι λιανικϊν τιμϊν για όλεσ τισ ποικιλίεσ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν που αγοράηονται από τα νοικοκυριά
πρακτικά είναι αδφνατθ. Ζτςι, κακίςταται επιτακτικι θ ανάγκθ τθσ επιλογισ ενόσ δείγματοσ αγακϊν και υπθρεςιϊν,
αντιπροςωπευτικϊν του ςυνόλου των ειδϊν, από πλευράσ μεταβολισ τιμϊν.
Το ανωτζρω δείγμα αγακϊν και υπθρεςιϊν επικαιροποιείται ετιςια από τον Δεκζμβριο 2013, χρθςιμοποιϊντασ τα
αποτελζςματα τθσ τελευταίασ διακζςιμθσ Ζρευνασ Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν και άλλων ερευνϊν αγοράσ. Θ
μεκοδολογία τθσ αλυςωτισ ςφνδεςθσ επιτρζπει τθ μεταβολι των ειδϊν του καλακιοφ τθσ νοικοκυράσ, ςε ετιςια βάςθ, με
ςκοπό να διαςφαλίηεται θ αντιπροςωπευτικότθτα των ειδϊν που ςυμμετζχουν ςτον υπολογιςμό των ομάδων και υποομάδων
του ΕνΔΤΚ.
Από κάκε υποομάδα επιλζγεται ο αναγκαίοσ αρικμόσ ειδϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αντιπροςωπευτικότθτα του ατομικοφ
δείκτθ τθσ υποομάδασ. Συγκεκριμζνα, όλα τα είδθ κάκε υποομάδασ υποδιαιροφνται ςε μικρζσ κατθγορίεσ ομοιογενϊν ειδϊν
και ςτθ ςυνζχεια επιλζγονται από κάκε κατθγορία ζνα ι περιςςότερα είδθ, των οποίων θ μεταβολι των τιμϊν αντανακλά και
τθ μεταβολι των υπόλοιπων ομοιογενϊν ειδϊν τθσ ίδιασ κατθγορίασ.

Κριτιριο τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ των ποικιλιϊν/παραλλαγϊν των ειδϊν, βάςει του οποίου γίνεται θ επιλογι τουσ, είναι
το μζγεκοσ των πωλιςεων από τθν πλευρά του όγκου τουσ παρά από τθν πλευρά τθσ αξίασ τουσ (most sold variety in terms of
volume rather than in value).
Επίςθσ, κριτιριο επιλογισ των ποικιλιϊν των ειδϊν αποτελεί και θ δυνατότθτα διαχρονικισ παρακολοφκθςθσ (ςυλλογισ
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τιμϊν) των μεταβολϊν των τιμϊν των εν λόγω ειδϊν, αλλά και το ςχετικό προςιτό επίπεδο των τιμϊν τουσ, για το μζςο
καταναλωτι.
Συνολικά, τα είδθ αγακϊν και υπθρεςιϊν του δείκτθ ανζρχονται ςε 800 που αναπτφςςονται ςτθ ςυνζχεια ςε πολφ
μεγαλφτερο αρικμό ποικιλιϊν / παραλλαγϊν.
Ειδικόσ Προςδιοριςμόσ
Για όλα τα είδθ που επιλζχκθκαν για τιμολθψία, ζχει κακοριςτεί ο ειδικόσ προςδιοριςμόσ, δθλαδι όλα τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν τθν ποιότθτα, τθν εμπορικι εμφάνιςθ και γενικά, τθν ταυτότθτα των αγακϊν (μάρκα,
ποικιλία, βάροσ, ςυςκευαςία κλπ.), ϊςτε να αποφεφγονται μεταβολζσ τιμϊν που οφείλονται ςε διαφορζσ του ειδικοφ
προςδιοριςμοφ. Ο ειδικόσ προςδιοριςμόσ του κάκε είδουσ (ποικιλίασ) δεν είναι ενιαίοσ για όλθ τθ Χϊρα και μπορεί να είναι
διαφορετικόσ όχι μόνο ςε κάκε πόλθ τιμολθψίασ, αλλά ακόμα και ςτα διάφορα καταςτιματα τθσ ίδιασ πόλθσ, γιατί
κακορίηεται βάςει των οικονομικϊν ςυνκθκϊν και των καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν ςε κάκε περιοχι.
21.2 Συχνότθτα ςυλλογισ των δεδομζνων
Θ ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται κυρίωσ ςε μθνιαία βάςθ. Για οριςμζνα είδθ θ ςυλλογι γίνεται ςε εβδομαδιαία βάςθ.
21.3 Μζκοδοι ςυλλογισ των δεδομζνων
Θ διαδικαςία και ο τρόποσ ςυλλογισ των ςτοιχείων τιμϊν των αγακϊν και υπθρεςιϊν (τιμολθψία) αποτελεί βαςικό
παράγοντα για τθ ςωςτι αποτφπωςθ τθσ εξζλιξθσ των τιμϊν, μζςω του δείκτθ.
Οι ςυλλεγόμενεσ τιμζσ είναι τιμζσ αγοραςτι και αφοροφν ςτο πραγματικά καταβαλλόμενο από τον καταναλωτι τίμθμα
(actually faced prices).
Θ ςυχνότθτα ςυλλογισ των ςτοιχείων τιμϊν διαφζρει ανάλογα με τθ φφςθ του αγακοφ ι τθσ υπθρεςίασ. Στθ μζγιςτθ
πλειοψθφία των ειδϊν, οι τιμζσ ςυλλζγονται μια φορά το μινα και τα είδθ αυτά ςυνιςτοφν τα είδθ μθνιαίασ τιμολθψίασ. Οι
τιμζσ των φρζςκων προϊόντων (νωπά φροφτα και λαχανικά, νωπά ψάρια), επειδι επθρεάηονται από εξωγενείσ παράγοντεσ
(όπωσ είναι οι καιρικζσ ςυνκικεσ), ςυλλζγονται ςυχνότερα, και ςυγκεκριμζνα μια φορά τθν εβδομάδα, ςτακερά τθν ίδια μζρα
(Τρίτθ ι Ρζμπτθ). Επίςθσ, οι τιμζσ των καυςίμων (πετρζλαιο κζρμανςθσ, βενηίνθ), επειδι επθρεάηονται από τισ διεκνείσ τιμζσ,
ςυλλζγονται και αυτζσ ςυχνότερα και ςυγκεκριμζνα μια φορά τθν εβδομάδα, ςτακερά τθν ίδια μζρα (Τρίτθ ι Ραραςκευι). Τα
ανωτζρω είδθ των φρζςκων προϊόντων και των καυςίμων ςυνιςτοφν τα είδθ εβδομαδιαίασ τιμολθψίασ για τον ΕνΔΤΚ.
Για τα είδθ εκείνα που οι τιμζσ τουσ κακορίηονται διοικθτικά (φδρευςθ, θλεκτρικό ρεφμα, τζλθ κυκλοφορίασ, διόδια, ειςιτιρια
ςυγκοινωνιϊν, δθμόςιεσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ), αλλά και για οριςμζνα άλλα είδθ (δίδακτρα, αςφάλιςτρα), τα ςτοιχεία
τιμϊν ςυλλζγονται μια φορά το χρόνο (είδθ ετιςιασ τιμολθψίασ) και ςυγκεκριμζνα αμζςωσ μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ ζναρξθσ
ιςχφοσ των νζων τιμϊν ι τιμολογίων. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ εντόσ του ζτουσ, υπάρχει νζα αναπροςαρμογι των
τιμϊν/τιμολογίων, θ τιμολθψία επαναλαμβάνεται.
Για τα είδθ μθνιαίασ τιμολθψίασ, θ ςυλλογι των τιμϊν, κατά κανόνα, γίνεται περί τα μζςα του μινα. Για οριςμζνα όμωσ είδθ
και ειδικότερα για τα είδθ των supermarkets του κζντρου (Ρεριφζρειασ Ρρωτευοφςθσ), οι τιμζσ ςυλλζγονται κατά κυκλικό
θ
θ
θ
θ
τρόπο, ϊςτε να αναφζρονται ςε ολόκλθρο το μινα (1 ομάδα καταςτθμάτων τθν 1 εβδομάδα, 2 ομάδα καταςτθμάτων τθ 2
εβδομάδα, κ.ο.κ.).
Εκτόσ από τα ανωτζρω αναφερόμενα είδθ, υπάρχουν οριςμζνα που οι τιμζσ τουσ είναι οι ίδιεσ ςε όλθ τθ χϊρα. Για τα είδθ
αυτά θ τιμολθψία διενεργείται από τθν κεντρικι υπθρεςία τθσ ΕΛΣΤΑΤ και διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ δφο κατθγορίεσ:
α) είδθ, των οποίων οι τιμζσ είναι κοινζσ για όλθ τθ χϊρα και διαμορφϊνονται μζςω τθσ αγοράσ (τςιγάρα, αυτοκίνθτα,
εφθμερίδεσ και περιοδικά, αςφάλιςτρα, τραπεηικζσ υπθρεςίεσ, κ.ά) και θ τιμολθψία τουσ, ανάλογα, είναι μθνιαία ι ετιςια,
β) είδθ, των οποίων οι τιμζσ είναι κοινζσ για όλθ τθ Χϊρα και κακορίηονται από το κράτοσ (θλεκτρικό ρεφμα, τζλθ
κυκλοφορίασ, διόδια, φάρμακα, δθμόςιεσ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ) και θ τιμολθψία τουσ είναι ετιςια.
Επιςθμαίνεται ότι θ ςυλλογι των ςτοιχείων τιμϊν για όλα ςχεδόν τα είδθ του ΕνΔΤΚ διενεργείται με επίςκεψθ ζμπειρων
υπαλλιλων τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτισ πθγζσ τιμολθψίασ, εντόσ του κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ του μινα (είδθ μθνιαίασ
τιμολθψίασ) ι τθν οριςμζνθ θμζρα τθσ εβδομάδοσ (είδθ εβδομαδιαίασ τιμολθψίασ), οι οποίοι καταγράφουν τισ τιμζσ ςε
ειδικά ςχεδιαςμζνα ζντυπα τιμολθψίασ. Εκτόσ των επιςκζψεων αυτϊν, τα ςτοιχεία τιμϊν ςυλλζγονται με fax ι με e-mail,
μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ από τισ ερευνϊμενεσ πθγζσ τιμολθψίασ ειδικά ςχεδιαςμζνων ερωτθματολογίων (δίδακτρα ιδιωτικϊν
ςχολείων, αςφάλιςτρα αυτοκινιτων και δικφκλων, κ.α.). Επιπλζον, τα τελευταία χρόνια, αρκετά ςτοιχεία τιμϊν ςυλλζγονται
μζςω του διαδικτφου (τιμζσ φυςικοφ αερίου, τιμζσ διοδίων αυτοκινιτων και δικφκλων, τιμζσ κινθτισ τθλεφωνίασ, τιμζσ
ειςιτθρίων πλοίων και αεροπλάνων, κ.α.).
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Τα ςυλλεγόμενα ςτοιχεία τιμϊν υφίςτανται ςειρά ελζγχων ορκότθτασ, τόςο κατά τθ ςτιγμι τθσ ςυλλογισ όςο και κατά τθν
επεξεργαςία τουσ.
Το πλικοσ των ςυλλεγόμενων ςτοιχείων τιμϊν, για όλα τα είδθ του δείκτθ ανά μινα, ανζρχεται ςε 49.460 τιμζσ και θ
κατανομι τουσ, ςτισ 12 βαςικζσ ομάδεσ ειδϊν, δίδεται ςτον παρακάτω πίνακα:
Βαςικζσ ομάδεσ ειδϊν
1. Διατροφι και μθ αλκοολοφχα ποτά
2. Αλκοολοφχα ποτά και καπνόσ
3. Ζνδυςθ – υπόδθςθ
4. Στζγαςθ
5. Διαρκι αγακά – Είδθ νοικοκυριοφ και υπθρεςίεσ
6. Υγεία
7. Μεταφορζσ
8. Επικοινωνίεσ
9. Αναψυχι –Ρολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ
10. Εκπαίδευςθ
11. Ξενοδοχεία – Καφζ - Εςτιατόρια
12. Άλλα αγακά και υπθρεςίεσ
Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι

Αρικμόσ τιμϊν ανά μινα
16.802
860
5.835
2.374
7.254
2.152
2.033
301
4.664
257
2.669
4.241
49.460

Πθγζσ Τιμολθψίασ
Οι πθγζσ τιμολθψίασ είναι καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ και επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, που διακζτουν
ςυγκεκριμζνα είδθ και παραλλαγζσ αυτϊν, τα οποία καταναλϊνονται ςυνικωσ από το μεγαλφτερο μζροσ των νοικοκυριϊν
τθσ περιοχισ.
Οι πθγζσ τιμολθψίασ επιλζγονται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι αντιπροςωπευτικζσ των κλάδων των καταςτθμάτων που
γίνονται οι αγορζσ των νοικοκυριϊν τθσ Χϊρασ, ςτισ 27 επιλεγείςεσ, για τιμολθψία, πόλεισ.
Τα κριτιρια αντιπροςωπευτικότθτασ των πθγϊν τιμολθψίασ, βάςει των οποίων γίνεται θ επιλογι τουσ, είναι ο όγκοσ των
διενεργοφμενων πωλιςεων, θ γεωγραφικι τουσ εγκατάςταςθ, κακϊσ και θ δυνατότθτα διάκεςθσ, ςε ςυνεχι βάςθ, των ειδϊν
για τα οποία ςυλλζγονται τιμζσ. Στα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα, τθσ Ρεριφζρειασ Ρρωτευοφςθσ και τθσ Κεςςαλονίκθσ,
προβλζπεται χωριςμόσ των πόλεων αυτϊν ςε ηϊνεσ, ανάλογα με το επίπεδο ειςοδιματοσ των κατοίκων και θ επιλογι των
ερευνϊμενων καταςτθμάτων γίνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αντιπροςωπεφονται όλοι οι καταναλωτζσ των διαφόρων
επιπζδων ειςοδιματοσ.
Στο δείγμα των πθγϊν τιμολθψίασ δεν περιλαμβάνονται πολλά καταςτιματα, κυρίωσ, μικροφ μεγζκουσ που διακζτουν
προϊόντα χαμθλισ ποιότθτασ, κακϊσ και οριςμζνα καταςτιματα πολυτελείασ που διακζτουν προϊόντα ςε εξαιρετικά υψθλζσ
τιμζσ. Επίςθσ, δεν ςυλλζγονται τιμζσ για αγακά που διατίκενται ςτουσ δρόμουσ (π.χ. ςε καροτςάκια). Αντίκετα,
περιλαμβάνονται ςτθν τιμολθψία οι υπαίκριεσ (λαϊκζσ) αγορζσ, αλλά μόνο για τα φρζςκα φροφτα και λαχανικά.
Θ μεκοδολογία τθσ αλυςωτισ ςφνδεςθσ επιτρζπει τθν ετιςια ανανζωςθ των πθγϊν τιμολθψίασ και του πλικουσ τουσ, με
ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ τουσ ςτον υπολογιςμό του ΕνΔΤΚ. Σε κάκε επικαιροποίθςθ των πθγϊν του
δείκτθ, από το υπάρχον δείγμα πθγϊν τιμολθψίασ, διατθροφνται εκείνεσ που εξακολουκοφν να είναι αντιπροςωπευτικζσ,
ενϊ αντικακίςτανται όςεσ δεν πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ επιλογισ τουσ. Εκτόσ από τθν αντικατάςταςθ των μθ
αντιπροςωπευτικϊν πθγϊν τιμολθψίασ του υφιςτάμενου δείγματοσ, ςτον δείκτθ γίνεται επζκταςθ του δείγματοσ του,
προκειμζνου να αντιμετωπιςκεί θ τιμολθψία νζων ειδϊν.
Το μζγεκοσ δείγματοσ των πθγϊν τιμολθψίασ, κατά πόλθ, εξαρτάται από το μζγεκοσ αγοράσ (πλθκυςμόσ) τθσ κάκε περιοχισ.
Οι πθγζσ τιμολθψίασ, αναλόγωσ των ειδϊν, διακρίνονται ςε πολυκαταςτιματα, ειδικά καταςτιματα, supermarkets, υπαίκριεσ
αγορζσ και επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν. Για οριςμζνα είδθ, των οποίων οι τιμζσ ςυλλζγονται από τθν κεντρικι υπθρεςία
(θλεκτρικό ρεφμα, ειςιτιρια ςυγκοινωνιϊν, κλπ.), τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςυγκεντρϊνονται από τισ αντίςτοιχεσ επιχειριςεισ
ι οργανιςμοφσ και λοιπζσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.
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21.4 Επικφρωςθ δεδομζνων
Τα δεδομζνα επικυρϊνονται μζςω λογικϊν ελζγχων. Θ επεξεργαςία των δεδομζνων περιλαμβάνει τθ μελζτθ τουσ
προκειμζνου να εντοπιςτοφν και τελικά να διορκωκοφν πικανά λάκθ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε αυτά που ζχουν τθ
μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα. Αφοφ εντοπιςτοφν τα λάκθ, γίνεται περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν
πθγι τιμολθψίασ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί ότι πράγματι πρόκειται για λάκοσ ι αν πρόκειται για κάποια αςυνικιςτθ
τιμι. Ραράλλθλα, γίνονται ζλεγχοι για πλθρότθτα, ότι τα δεδομζνα βρίςκονται μζςα ςε ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν και ότι οι
ςχετικζσ μεταβλθτζσ είναι λογικά ςυνεπείσ. Θ επεξεργαςία και θ επικφρωςθ των δεδομζνων γίνεται είτε ταυτόχρονα είτε μετά
από τθν ειςαγωγι τουσ.
Τα δεδομζνα ςυγκρίνονται με δεδομζνα προθγοφμενων μθνϊν και με δεδομζνα των αντίςτοιχων μθνϊν προθγοφμενων ετϊν
και αν εντοπιςτοφν μεγάλεσ αποκλίςεισ, γίνεται περαιτζρω διερεφνθςθ.
21.5 Κατάρτιςθ δεδομζνων
Συντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν
Στισ δαπάνεσ για τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ των ειδϊν που υπειςζρχονται ςτον υπολογιςμό του ΕνΔΤΚ
ςυμπεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ των ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν, οι δαπάνεσ των ξζνων επιςκεπτϊν και οι δαπάνεσ των ατόμων
που διαμζνουν ςε ιδρφματα, ενϊ εξαιροφνται οι δαπάνεσ των μόνιμων κατοίκων, όταν βρίςκονται ςτο εξωτερικό. Οι
ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν ενθμερϊνονται κάκε Λανουάριο με τισ τιμζσ του προθγοφμενου Δεκεμβρίου. Οι πθγζσ
προζλευςθσ των ςτοιχείων δαπανϊν για τον υπολογιςμό των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ των ειδϊν του ΕνΔΤΚ είναι οι Εκνικοί
Λογαριαςμοί και θ Ζρευνα Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν (ΕΟΡ).
Θ ανανζωςθ των ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ, κακορίηεται
από τον Κανονιςμό υπ' αρικ. 1114/2010 τθσ Επιτροπισ των ΕΚ, ςχετικά με τα ελάχιςτα πρότυπα για τθν ποιότθτα των
ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ των ΕνΔΤΚ.
Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν του ΕνΔΤΚ - ςε ποςοςτά επί τοισ χιλίοισ (%ο) - όπωσ αυτοί ζχουν διαμορφωκεί, από τον
Λανουάριο του 2015, για τισ 12 βαςικζσ ομάδεσ ειδϊν (2ψιφια ανάλυςθ τθσ COICOP/HICP) εμφανίηονται ςτον κατωτζρω
πίνακα:
Βαςικζσ ομάδεσ ειδϊν ταξινόμθςθσ COICOP/HICP

Συντελεςτζσ ςτάκμιςθσ 2015

1. Διατροφι και μθ αλκοολοφχα ποτά
2. Αλκοολοφχα ποτά και καπνόσ
3. Ζνδυςθ – Υπόδθςθ
4. Στζγαςθ
5. Διαρκι αγακά – Είδθ νοικοκυριοφ και υπθρεςίεσ
6. Υγεία
7. Μεταφορζσ
8. Επικοινωνίεσ
9. Αναψυχι – Ρολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ
10. Εκπαίδευςθ
11. Ξενοδοχεία – Καφζ – Εςτιατόρια
12. Άλλα αγακά και υπθρεςίεσ

211.88
53.69
43.07
111.33
43.44
53.73
134.99
44.67
46.02
26.25
156.06
74.87

Γενικόσ Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι

1000,00

Πλθκυςμιακοί ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ
Για τον υπολογιςμό των πλθκυςμιακϊν ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ ελιφκθςαν υπόψθ τα νζα πλθκυςμιακά δεδομζνα όπωσ
ζχουν προκφψει από τθν απογραφι πλθκυςμοφ του 2011 κακϊσ και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ οικογενειακϊν
προχπολογιςμϊν (ΕΟΡ) των ετϊν 2012 και 2013.
Βάςει των αποτελεςμάτων τθσ ΕΟΡ, δθλαδι τισ μζςεσ μθνιαίεσ δαπάνεσ ανά κατθγορία δαπάνθσ και ανά νοικοκυριό ςε κάκε
μια από τισ 13 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ και του αρικμοφ των νοικοκυριϊν ανά περιφζρεια, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται κατά
μζςο όρο από τισ ΕΟΡ 2012 και 2013, ζγινε ο υπολογιςμόσ τθσ ετιςιασ δαπάνθσ για το ςφνολο των νοικοκυριϊν ανά
περιφζρεια ςε ετιςια βάςθ με τθν αναγωγι των αποτελεςμάτων τθσ ΕΟΡ ανά περιφζρεια.
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Στθ ςυνζχεια το πλικοσ των νοικοκυριϊν κάκε περιφζρειασ επιμερίςτθκε ςτισ πόλεισ τιμολθψίασ με βάςθ το πλικοσ των
νοικοκυριϊν κάκε πόλθσ. Θ ποςοςτιαία κατανομι του πλθκυςμοφ τθσ περιφζρειασ ςτισ πόλεισ τιμολθψίασ, εφαρμόςτθκε ςτθ
δαπάνθ που είχε υπολογιςτεί για κάκε μια κατθγορία δαπάνθσ COICOP12 ςε περιφερειακό επίπεδο βάςει των
αποτελεςμάτων τθσ ΕΟΡ. Ο ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ κάκε πόλθσ, ανά κατθγορία δαπάνθσ, υπολογίηεται ωσ θ δαπάνθ ςτθν
κάκε πόλθ προσ τθ ςυνολικι δαπάνθ για τθν κατθγορία αυτι ςτθ χϊρα.
Με τουσ πλθκυςμιακοφσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ ςτακμίηονται, κατά κανόνα, οι ατομικοί δείκτεσ των ειδϊν τθσ κάκε πόλθσ
τιμολθψίασ, προκειμζνου να υπολογιςκοφν οι εν λόγω ατομικοί δείκτεσ ςτο ςφνολο Χϊρασ.
Επιςθμαίνεται ότι για τθν πλθκυςμιακι ςτάκμιςθ οριςμζνων ειδϊν του δείκτθ (π.χ. αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ), για τα οποία
υπάρχουν ακριβι ςτοιχεία τθσ αξίασ κατανάλωςθσ κατά περιοχι, χρθςιμοποιοφνται τα ςτοιχεία αυτά, αντί των
αναφερόμενων πλθκυςμιακϊν ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ, κατά τον υπολογιςμό των ατομικϊν δεικτϊν των εν λόγω ειδϊν ςτο
Σφνολο Χϊρασ.
Ελλείπουςεσ τιμζσ
Θ αντιμετϊπιςθ των ελλειπουςϊν τιμϊν (missing prices) διαφζρει ανάλογα με τθν κατθγορία των τιμολθπτοφμενων ειδϊν.
Στθν περίπτωςθ των εποχικϊν ειδϊν (νωπά λαχανικά και φροφτα, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ), ακολουκείται θ
προβλεπόμενθ μζκοδοσ αντιμετϊπιςθσ τθσ εποχικότθτασ των εν λόγω ειδϊν.
Για τα λοιπά είδθ, θ αντιμετϊπιςθ των ελλειπουςϊν τιμϊν εξαρτάται από τθ χρονικι διάρκεια απουςίασ του
τιμολθπτοφμενου είδουσ από τθν πθγι τιμολθψίασ. Για χρονικό διάςτθμα απουςίασ μζχρι 2 μινεσ, γίνεται επανάλθψθ τθσ
τελευταίασ παρατθροφμενθσ κανονικισ τιμισ. Για χρονικό διάςτθμα απουςίασ μεγαλφτερο των 2 μθνϊν, γίνεται
αντικατάςταςθ του είδουσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω, για τθν «υποκατάςταςθ ειδϊν».
Υποκατάςταςθ ειδϊν
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζνα ειδικά προςδιοριςμζνο είδοσ (παραλλαγι) δεν προςφζρεται ςτθν αγορά ι ζπαψε να
είναι ςθμαντικό, από πλευράσ κατανάλωςθσ, λόγω εμφάνιςθσ νζων ποικιλιϊν, τότε γίνεται υποκατάςταςθ αυτοφ με άλλο
αγακό που κατζλαβε τθ κζςθ του ςτθν αγορά.
Θ υποκατάςταςθ αυτι γίνεται με κριτιριο επιλογισ τθν περιςςότερο πωλοφμενθ ποικιλία (από τθν πλευρά του όγκου παρά
από τθν πλευρά τθσ αξίασ) για το ςυγκεκριμζνο είδοσ, εντόσ τθσ ερευνϊμενθσ πθγισ τιμολθψίασ (most sold variety in terms of
volume rather than in value).
Εάν το υποκατάςτατο αγακό, y, είναι ςυγκρίςιμο με το αγακό που αντικακίςταται x, τότε καταβάλλεται προςπάκεια να
υπολογιςκεί κατά πόςο θ διαφορά τιμισ οφείλεται ςτθ διαφορά ποιότθτασ, βάρουσ, ςυςκευαςίασ κλπ. και να γίνει θ ςχετικι
διόρκωςθ τθσ τιμισ, ϊςτε το νζο αγακό να είναι ςτο ποιοτικό επίπεδο εκείνου που αντικατζςτθςε. Εάν, όμωσ, το
υποκατάςτατο αγακό δεν είναι ςυγκρίςιμο με εκείνο που αντικακίςταται, τότε γίνεται ςφνδεςθ τιμϊν του υποκατάςτατου
αγακοφ και αυτοφ που αντικακίςταται, κατά τθν οποία υπολογίηεται κεωρθτικι τιμι βάςθσ για το υποκατάςτατο αγακό.
Συγκεκριμζνα, για το υποκατάςτατο αγακό y ςυγκεντρϊνονται οι τιμζσ του τρζχοντοσ μθνόσ t και του προθγοφμενου μθνόσ,

t  1 , και υπολογίηεται κεωρθτικι τιμι βάςθσ, p 0y , ωσ εξισ :

p0y 

p ty1
R tx1

 100
,

όπου :

p ty1 = θ τιμι του υποκατάςτατου αγακοφ y, κατά τον προθγοφμενο μινα, και
R xt 1 = ο ατομικόσ δείκτθσ του αγακοφ x, που αντικακίςταται, κατά τον προθγοφμενο μινα.
Επίςθσ, όταν ζνα τιμολθπτοφμενο ςυςκευαςμζνο αγακό διατίκεται ςε ποςότθτα μεγαλφτερθ ι μικρότερθ τθσ ςυνικουσ, με
τθν ίδια τιμι, τότε γίνεται διόρκωςθ τθσ τιμισ, ανάλογα με τθν προςφερόμενθ ποςότθτα (ποςοτικι διόρκωςθ).
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Υπολογιςμόσ του Εναρμονιςμζνου Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι
Ο υπολογιςμόσ του δείκτθ γίνεται με χριςθ παραλλαγισ του τφπου του Laspeyres, ζχοντασ ωσ βάςθ τον Δεκζμβριο του
προθγοφμενουσ ζτουσ.
Εφαρμογι του τφπου ςε επίπεδο 5-ψθφίου τθσ COICOP
Συγκεκριμζνα, αν ο h-οςτόσ 5ψιφιοσ απαρτίηεται από q τιμολθπτοφμενα είδθ, τότε ο δείκτθσ του, το μινα t του ζτουσ Τ,

R ht,T , προκφπτει από τθν ακόλουκθ ςχζςθ:

R ht ,T

 q T t ,T 12,T 1 
 wi Ri Ri

12,T 1 i 1

,
 Rh
q


T
wi



i 1



όπου:
,T 1
= ο δείκτθσ του h-οςτοφ πενταψιφιου, το Δεκζμβριο του ζτουσ Τ-1,
R 12
h
T
w i = ο ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ του τιμολθπτοφμενου είδουσ i, το ζτοσ Τ,

R it ,T = ο δείκτθσ του τιμολθπτοφμενου είδουσ i, το μινα t του ζτουσ Τ,
,T 1
R 12
= ο δείκτθσ του τιμολθπτοφμενου είδουσ i, το Δεκζμβριο του ζτουσ Τ-1.
i

Ανάλογθ μεκοδολογία ακολουκείται για τον υπολογιςμό των δεικτϊν ςε επίπεδο ανϊτερο του 5ψθφίου τθσ COICOP5, κακϊσ
και του γενικοφ.
Ο υπολογιςμόσ των ατομικϊν δεικτϊν
-

R it , γίνεται ωσ ακολοφκωσ:

Καταρχιν υπολογίηεται ο ατομικόσ (τοπικόσ) δείκτθσ τιμϊν κάκε πόλθσ, z (όπου z  1,2,..., m ), από όλεσ τισ πθγζσ
τιμολθψίασ τθσ, j (όπου j  1,2,..., n ), για ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ i (όπου i  1,2,..., k ), ςφμφωνα με το
γεωμετρικό μζςο των τιμϊν όλων των πθγϊν τιμολθψίασ τθσ πόλθσ αυτισ, για το δεδομζνο είδοσ.

Δθλαδι:
1n

 n t 
  p izj 


j1
 ,
R izt  
1n
n

0 
  p izj 


 j1

όπου :

R izt = ο ατομικόσ δείκτθσ τθσ πόλθσ z, για το είδοσ i, κατά το μινα t.

p 0izj = θ τιμι του είδουσ i ςτθν πθγι τιμολθψίασ j τθσ πόλθσ z, κατά τθν περίοδο βάςθσ 0.
t
p izj
= θ τιμι του είδουσ i ςτθν πθγι τιμολθψίασ j τθσ πόλθσ z, κατά το μινα t.

-

Στθ ςυνζχεια, υπολογίηεται ο ατομικόσ δείκτθσ τιμϊν ςυνόλου Χϊρασ
ατομικϊν δεικτϊν των πόλεων, για το ίδιο είδοσ.

R it , για το είδοσ i, ωσ ςτακμικόσ μζςοσ των

17

Δθλαδι:
m

R it   R izt G z ,
z 1

όπου

G z είναι ο ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ (πλθκυςμιακόσ) τθσ πόλθσ z.

Αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ των ειδϊν
α. Νωπά λαχανικά και φροφτα
Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ των νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν, εφαρμόηεται θ μζκοδοσ “class-confined seasonal
weights method”, θ οποία είναι ςυνεπισ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ). 330/2009 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν
αντιμετϊπιςθ των εποχικϊν προϊόντων ςτουσ εναρμονιςμζνουσ δείκτεσ τιμϊν καταναλωτι .
Σφμφωνα με τθ μζκοδο, όταν κάποια από τα νωπά φροφτα και λαχανικά είναι εκτόσ εποχισ τότε τα είδθ αυτά παραμζνουν
εκτόσ του «καλακιοφ» (και ςυνεπϊσ δεν τιμολθπτοφνται), με μθδενικοφσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ. Τα εντόσ εποχισ νωπά
φροφτα και λαχανικά που είναι εντόσ του «καλακιοφ», τιμολθπτοφνται κανονικά, ζχοντασ ωσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ αυτοφσ
που προκφπτουν από τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ των εν λόγω ειδϊν όπωσ αυτζσ ζχουν προκφψει από τα αποτελζςματα τθσ πιο
πρόςφατθσ Ζρευνασ Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν.
β. Είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ
Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ των ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, εφαρμόηεται θ μζκοδοσ “class-confined seasonal
weights method”, θ οποία είναι ςυνεπισ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ). 330/2009 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν
αντιμετϊπιςθ των εποχικϊν προϊόντων ςτουσ εναρμονιςμζνουσ δείκτεσ τιμϊν καταναλωτι.
Σφμφωνα με τθ μζκοδο, όταν κάποια από τα είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ είναι εκτόσ εποχισ τότε τα είδθ αυτά παραμζνουν
εκτόσ του «καλακιοφ» (και ςυνεπϊσ δεν τιμολθπτοφνται), με μθδενικοφσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ. Τα εντόσ εποχισ είδθ
ζνδυςθσ και υπόδθςθσ που είναι εντόσ του «καλακιοφ», τιμολθπτοφνται κανονικά, ζχοντασ ωσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ αυτοφσ
που προκφπτουν από τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ των εν λόγω ειδϊν κατά τουσ ςυγκεκριμζνουσ μινεσ που προςφζρονται ςτθν
αγορά.
Τα είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ του ΕνΔΤΚ, ανάλογα με τθν περίοδο που αυτά προςφζρονται ακριβϊσ τα ίδια ςτθν αγορά,
διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ τρεισ (3) ομάδεσ:
α.- είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, προςφερόμενα μόνο το χειμϊνα (χειμερινά είδθ)
β.- είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, προςφερόμενα μόνο το καλοκαίρι (κερινά είδθ)
γ.- είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, προςφερόμενα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ (είδθ όλων των
εποχϊν).
Τα είδθ των ομάδων (α) και (β) αντιμετωπίηονται ωσ εποχικά είδθ. Θ περίοδοσ ςυλλογισ των τιμϊν των ανωτζρω εποχικϊν
ειδϊν είναι θ παρακάτω:
-

χειμερινά είδθ : από Οκτϊβριο μζχρι Απρίλιο
κερινά είδθ : από Μάιο μζχρι Σεπτζμβριο

Αντιμετϊπιςθ των προςφορϊν και εκπτϊςεων
Οι τιμζσ αγοραςτι που χρθςιμοποιοφνται ςτο ΕνΔΤΚ λαμβάνουν υπόψθ τισ μειϊςεισ των τιμϊν των ατομικϊν αγακϊν και
υπθρεςιϊν, εάν οι μειϊςεισ αυτζσ:
α) είναι διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ δυνθτικοφσ αγοραςτζσ, χωρίσ διακρίςεισ,
β) είναι γνωςτζσ ςτον αγοραςτι, τθ ςτιγμι κατά τθν οποία ςυνάπτει ςυμφωνία με τον πωλθτι
για τθν αγορά ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ,
γ) μποροφν να γίνουν τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ.
Κατά ςυνζπεια, οι μειωμζνεσ τιμζσ, λόγω ειδικϊν προςφορϊν ι ειδικϊν εκπτϊςεων, που απευκφνονται ςε οριςμζνεσ μόνο
κατθγορίεσ καταναλωτϊν (όπωσ ςυνταξιοφχοι, μζλθ ςυνεταιριςμϊν, μζλθ καταναλωτικϊν ι εμπορικϊν ενϊςεων, κ.α.), δεν
λαμβάνονται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό του ΕνΔΤΚ. Επίςθσ, ειδικζσ προςφορζσ που γίνονται με τθ διάκεςθ κάποιου
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πρόςκετου διαφορετικοφ προϊόντοσ, ωσ δϊρου, κακϊσ και ειδικζσ προςφορζσ που γίνονται κοντά ςτθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
επιτρεπόμενθσ διάκεςθσ ενόσ προϊόντοσ, ι εξαιτίασ κάποιου μειονεκτιματοσ ενόσ προϊόντοσ (π.χ. από κάποια καταςτροφι),
δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό του ΕνΔΤΚ.
Επιπλζον, δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τον υπολογιςμό του ΕνΔΤΚ ειδικζσ προςφορζσ που γίνονται ςε οριςμζνα
καταςτιματα, μζςω διαφόρων καρτϊν/κουπονιϊν που προμθκεφονται οι καταναλωτζσ, επειδι οι προςφορζσ αυτζσ
κεωροφνται μερολθπτικζσ.
Αντίκετα, οι μειωμζνεσ τιμζσ των γενικϊν προςφορϊν και εκπτϊςεων λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν τιμολθψία. Οι γενικζσ
εκπτϊςεισ ςτθν Ελλάδα είναι κεςμοκετθμζνεσ, διακρίνονται ςε χειμερινζσ και κερινζσ , με τισ ακόλουκεσ (ςυνικωσ)
περιόδουσ ιςχφοσ τουσ:





χειμερινό δεκαιμερο εκπτϊςεων: πρϊτο 10μερο Νοεμβρίου
χειμερινζσ εκπτϊςεισ: μζςα Λανουαρίου-τζλοσ Φεβρουαρίου
κερινό δεκαιμερο εκπτϊςεων : πρϊτο 10μερο Μαΐου
κερινζσ εκπτϊςεισ : μζςα Λουλίου-τζλοσ Αυγοφςτου

Μετά τθ λιξθ των εκπτϊςεων, οι τιμζσ επανζρχονται ςτα ίδια, τα προ των εκπτϊςεων, επίπεδα, με ςυνζπεια να μθν υπάρχει
επίπτωςθ ςτο Δείκτθ, ςε 12μθνθ περίοδο, εξαιτίασ των εκπτϊςεων.
Αντιμετϊπιςθ των τιμολογίων επιχειριςεων κοινισ ωφελείασ
Θ αντιμετϊπιςθ των αναπροςαρμογϊν των τιμολογίων των επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ (ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ κ.ά.) γίνεται με
υπολογιςμό των μζςων ςτακμιςμζνων μεταβολϊν των αντίςτοιχων, κατά περίπτωςθ, τιμολογίων, όπωσ αυτζσ προκφπτουν
για το ςφνολο των νοικοκυριϊν τθσ Χϊρασ, και βάςει των αναγκαίων δεδομζνων, χορθγοφμενων από τισ ανωτζρω
επιχειριςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του υπ' αρικ. 2646/98 Κανονιςμοφ (ΕΚ) τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
«όςον αφορά τα ελάχιςτα πρότυπα για τθν αντιμετϊπιςθ των τιμολογίων ςτον Εναρμονιςμζνο Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι».
Για τισ εταιρείεσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, ο υπολογιςμόσ του υποδείκτθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ανά εταιρεία
(πάροχο) γίνεται με βάςθ τισ μζςεσ ςτακμιςμζνεσ μεταβολζσ των τιμϊν των υπθρεςιϊν αυτϊν (ανά εταιρεία). Οι
χρθςιμοποιοφμενοι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ είναι τα επιμζρουσ ζςοδα τθσ εταιρείασ από τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν
προσ τουσ οικιακοφσ καταναλωτζσ, ςτο ζτοσ βάςθσ (2009). Για τον υπολογιςμό των υποδεικτϊν ςτακερισ και κινθτισ
τθλεφωνίασ, οι αναφερόμενοι υποδείκτεσ ανά εταιρεία ςτακμίηονται με βάςθ τα ςυνολικά ζςοδα των εν λόγω εταιρειϊν
ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, αντίςτοιχα, από τθν παροχι των τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν, προσ τουσ οικιακοφσ
καταναλωτζσ, ςτο ζτοσ βάςθσ.
21.5.1 Ποςοςτό τιμϊν μεταβλθτϊν που υποκακίςτανται (τεκμαρτϊν τιμϊν)
Δεν υπάρχει.

21.6 Προςαρμογζσ
Οι μζκοδοι προςαρμογισ που ακολουκοφνται είναι, κυρίωσ, τρεισ: α) θ μζκοδοσ επικάλυψθσ (overlap) θ οποία
χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ κοινισ περιόδου τιμολθψίασ για το παλαιό (προσ αντικατάςταςθ) προϊόν και το νζο προϊόν,
β) θ μζκοδοσ τθσ γεφυρωμζνθσ επικάλυψθσ / bridged overlap (ςφνδεςθ με αφξθςθ ι μείωςθ ςτο δείκτθ) και γ) θ μζκοδοσ
ποςοτικισ προςαρμογισ / quantity adjustment (όταν θ ποςότθτα ενόσ προϊόντοσ μεταβάλλεται, αλλά θ τιμι του παραμζνει
ςτακερι).
Ζτςι, όταν ζνα τιμολθπτοφμενο ςυςκευαςμζνο αγακό διατίκεται ςτθν αγορά ςε ποςότθτα μεγαλφτερθ ι μικρότερθ τθσ
ςυνικουσ, με τθν ίδια τιμι, τότε γίνεται διόρκωςθ τθσ τιμισ, ανάλογα με τθν προςφερόμενθ ποςότθτα (ποςοτικι διόρκωςθ).
21.6.1 Εποχικι διόρκωςθ
Μθ εφαρμόςιμο.

22. Σχόλια

Ρεριεχόμενα

Κανζνα.

19

20

