Συνοπτική ζκθεςη ποιότητασ για χρήςτεσ
Δείκτησ Τιμϊν καταναλωτή
Γενικά
Ο Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) καταρτίηεται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ), από το
ζτοσ 1959. Μζχρι το 2000, ο ΔΤΚ αναφερόταν μόνο ςτισ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Χϊρασ αλλά από τον
Ιανουάριο 2001 αναφζρεται ςτο ςφνολο χϊρασ (αςτικζσ, θμιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ).
Σκοπόσ του Δείκτη
Σκοπόσ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι είναι θ μζτρθςθ του γενικοφ επιπζδου των τιμϊν των αγακϊν
και των υπθρεςιϊν που προμθκεφεται το μζςο ελλθνικό νοικοκυριό.
Νομικό πλαίςιο
N.3832/2010.
Περίοδοσ αναφοράσ
Μινασ.
Βάςη
Δεκζμβριοσ προθγοφμενου ζτουσ.
Ζτοσ αναφοράσ
2009=100,0.
Αλυςωτόσ Δείκτησ
Η κατάρτιςθ του ΔΤΚ γίνεται με τθν μζκοδο τθσ «αλυςωτισ ςφνδεςθσ». Κάκε ζτοσ επικαιροποιοφνται
οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ του δείκτθ και βάςθ των υπολογιςμϊν είναι ο Δεκζμβριοσ του
προθγοφμενου ζτουσ. Για τον υπολογιςμό των ςτακμίςεων χρθςιμοποιοφνται τα ςτοιχεία τθσ πλζον
πρόςφατθσ διακζςιμθσ Ζρευνασ Οικογενειακϊν Προχπολογιςμϊν (ΕΟΠ) επικαιροποιθμζνα ςε τιμζσ
Δεκεμβρίου. Ο ΔΤΚ 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.
Γεωγραφική και πληθυςμιακή κάλυψη του ΔΤΚ
Ο ΔΤΚ αναφζρεται ςτο ςφνολο χϊρασ και καλφπτει πλθκυςμιακά τα νοικοκυριά μονίμουσ κατοίκουσ
ςτθν επικράτεια. Εξαιροφνται τα ςυλλογικά νοικοκυριά (γθροκομεία, οικοτροφεία, φυλακζσ κλπ.)
κακϊσ και τα νοικοκυριά μθ μόνιμοι κάτοικοι (επιςκζπτεσ και τουρίςτεσ), ςτθ χϊρα.
Ταξινόμηςη των ειδϊν
Η ταξινόμθςθ των ειδϊν (αγακϊν και υπθρεςιϊν) του ΔΤΚ βαςίηεται ςτθ διεκνι ταξινόμθςθ COICOP
(Ταξινόμθςθ τθσ ατομικισ κατανάλωςθσ κατά ςκοπό) όπωσ αυτι ζχει προςαρμοςκεί ειδικότερα για
τισ ανάγκεσ εναρμόνιςθσ των Κρατϊν Μελϊν τθσ ΕΕ με τθν ταξινόμθςθ COICOP5/HICP.
Συντελεςτζσ ςτάθμιςησ των ειδϊν
Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ των ειδϊν επικαιροποιοφνται κάκε ζτοσ, ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα
διακζςιμα ςτοιχεία τθσ ΕΟΠ. Οι ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ υπολογίηονται ωσ ποςοςτό επί τοισ χιλίοισ
(‰) τθσ ςυμμετοχισ των δαπανϊν για κάκε ομάδα, υποομάδα και είδοσ, ςτο ςφνολο των δαπανϊν
του μζςου νοικοκυριοφ.

Πόλεισ τιμοληψίασ
Η ςυλλογι των τιμϊν (τιμολθψία) των ειδϊν του ΔΤΚ διενεργείται ςε 27 πόλεισ με
αντιπροςωπευτικζσ αγορζσ για τθν κάλυψθ των 13 Περιφερειϊν τθσ χϊρασ. Τα κριτιρια επιλογισ
των πόλεων είναι το μζγεκοσ και οι ιδιαιτερότθτεσ των αγορϊν τουσ, θ διατιρθςθ τθσ ςυνζχειασ και
τθσ ςυγκριςιμότθτασ του δείκτθ και το κόςτοσ τιμολθψίασ.
Πληθυςμιακοί ςυντελεςτζσ ςτάθμιςησ
Ο υπολογιςμόσ των πλθκυςμιακϊν ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ ανά περιφζρεια βαςίηεται ςτα
πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ απογραφισ πλθκυςμοφ του 2011 κακϊσ και τα ςτοιχεία δαπάνθσ τθσ
τελευταίασ διακζςιμθσ ζρευνασ ΕΟΠ ανά περιφζρεια.
Επιλογή των ειδϊν
Η ςφνκεςθ του «καλακιοφ τθσ νοικοκυράσ» θ επιλογι δθλαδι των αγακϊν και υπθρεςιϊν που
ςυμπεριλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό του ΔΤΚ, επικαιροποιείται ετθςίωσ χρθςιμοποιϊντασ τα
αποτελζςματα τθσ τελευταίασ διακζςιμθσ ΕΟΠ και άλλων ερευνϊν αγοράσ κλπ. Η 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 ΔΤΚ.
Τιμοληψία – Πηγζσ τιμοληψίασ
Πθγζσ τιμολθψίασ των ειδϊν του ΔΤΚ είναι τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ, επιχειριςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν, λαϊκζσ αγορζσ, κλπ, που κεωροφνται αντιπροςωπευτικζσ των κλάδων των
καταςτθμάτων, όπου γίνονται οι αγορζσ των νοικοκυριϊν τθσ χϊρασ, ςτισ 27 πόλεισ τιμολθψίασ. Η
μεκοδολογία επιτρζπει τθν ετιςια ανανζωςθ των πθγϊν τιμολθψίασ και του πλικουσ τουσ, με
ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ αντιπροςωπευτικότθτάσ τουσ ςτον υπολογιςμό του ΔΤΚ. Οι τιμζσ
ςυλλζγονται από υπαλλιλουσ και ςυνεργάτεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι επιςκζπτονται τισ πθγζσ
τιμολθψίασ μζςα ςτο κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα του μινα (μθνιαίεσ τιμζσ) ι τθν οριςμζνθ
θμζρα τθσ εβδομάδασ (εβδομαδιαίεσ τιμζσ). Οι ςυλλεγόμενεσ τιμζσ είναι οι πραγματικά
καταβαλλόμενεσ τιμζσ από τα νοικοκυριά για τθν αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν.
Ειδικόσ προςδιοριςμόσ-Αντικατάςταςη ειδϊν
Για τα είδθ που τιμολθπτοφνται, κακορίηεται ο ειδικόσ προςδιοριςμόσ, δθλαδι όλα τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά που προςδιορίηουν τθν ποιότθτα, τθν εμπορικι εμφάνιςθ και γενικά τθν ταυτότθτα
των αγακϊν (μάρκα, βάροσ, ςυςκευαςία, κλπ), ϊςτε να αποφεφγονται μεταβολζσ τιμϊν,
οφειλόμενεσ ςε διαφορζσ του ειδικοφ προςδιοριςμοφ. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζνα ειδικά
προςδιοριςμζνο είδοσ (αγακό ι υπθρεςία) δεν προςφζρεται ςτθν αγορά ι ζπαψε να είναι
ςθμαντικό, από πλευράσ κατανάλωςθσ, απαιτείται θ αντικατάςταςθ του με νζο προςδιοριηόμενο
προϊόν που κατζλαβε τθ κζςθ του ςτθν αγορά.
Υπολογιςμόσ του Δείκτη
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 COICOP5:
Συγκεκριμζνα, αν ο h-οςτόσ 5ψιφιοσ απαρτίηεται από q τιμολθπτοφμενα είδθ, τότε ο δείκτθσ του, το
μινα t του ζτουσ Τ,
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= ο δείκτθσ του h-οςτοφ πενταψιφιου, το Δεκζμβριο του ζτουσ Τ-1,
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= ο δείκτθσ του τιμολθπτοφμενου είδουσ i, το Δεκζμβριο του ζτουσ Τ-1.

= ο ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ του τιμολθπτοφμενου είδουσ i, το ζτοσ Τ,

Ανάλογθ μεκοδολογία ακολουκείται για τον υπολογιςμό των δεικτϊν ςε επίπεδο ανϊτερο του
5ψθφίου τθσ COICOP5, κακϊσ και του γενικοφ ΔΤΚ.
Δημοςίευςη ςτοιχείων
Η δθμοςιευμζνθ χρονοςειρά του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι, με ζτοσ αναφοράσ το 2009=100,0,
καλφπτει τθν περίοδο από τον Ιανουάριο 1959 και εξισ. Τα ςτοιχεία του ΔΤΚ ανακοινϊνονται,
μθνιαίωσ, βάςει του θμερολογίου ανακοινϊςεων δελτίων τφπου τθσ ΕΛΣΤΑΤ, με το προβλεπόμενο
Δελτίο Τφπου και τουσ πίνακεσ.
Παραπομπζσ
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεκοδολογία κατάρτιςθσ και υπολογιςμοφ του Δείκτθ
Τιμϊν Καταναλωτι, είναι διακζςιμεσ ςτο Μεκοδολογικό Δθμοςίευμα ΔΤΚ (2009=100,0), και ςτθν
Ενιαία Μορφι Δομισ Μεταδεδομζνων (SIMS), κακϊσ και ςτο ενθμερωτικό ςθμείωμα για τον ΔΤΚ
Ιανουαρίου 2016 .

