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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1749/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Σεπτεµβρίου 1996
επί των αρχικών µέτρων για την υλοποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου
για τους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή
(ΕΕ L 229 της 10.9.1996, σ. 3)

Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ.

σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1687/98 του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου
1998

L 214

12

31.7.1998

►M2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1688/98 του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου
1998

L 214

23

31.7.1998
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1749/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Σεπτεµβρίου 1996
επί των αρχικών µέτρων για την υλοποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου για τους εναρµονισµένους δείκτες
τιµών καταναλωτή
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου σχετικά µε
τους εναρµονισµένους δείκτες τιµών καταναλωτή (1), και ιδίως το
άρθρο 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας:
ότι κάθε κράτος µέλος απαιτείται να παράγει έναν εναρµονισµένο
δείκτη τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) αρχίζοντας µε το δείκτη του
Ιανουαρίου του 1997·
ότι το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 ορίζει το πεδίο
εφαρµογής του Εν∆ΤΚ είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που
διατίθενται προς αγορά στην οικονοµική επικράτεια του κράτους
µέλους µε σκοπό την άµεση ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών·
Ότι η κάλυψη των υπαρχόντων δεικτών τιµών καταναλωτή που
παράγονται από τα κράτη µέλη, ή οι πρακτικές που ακολουθούνται για την ένταξη νέων σηµαντικών αγαθών και υπηρεσιών, ή
οι διαδικασίες για την αναπροσαρµογή των τιµών µε βάση τις
µεταβολές ποιότητας των ειδών που τιµολογούνται, ή οι µέθοδοι
για το συνδυασµό των τιµών έτσι ώστε να σχηµατίζονται δείκτες
τιµών για στοιχειώδη συνολικά µεγέθη, ή οι µέθοδοι και οι πρακτικές δειγµατοληψίας για τη συγκέντρωση των τιµών διαφέρουν
από το ένα κράτος µέλος στο άλλο, έτσι ώστε οι δείκτες τιµών
καταναλωτή που παράγονται µε τον τρόπο αυτό από τα κράτη
µέλη δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις συγκρισιµότητας που είναι
αναγκαίες για την παραγωγή του Εν∆ΤΚ·
ότι η πρακτική της χρησιµοποίησης προηγουµένων τιµών ως υποκαταστάτων για τις τρέχουσες µηνιαίες τιµές διαφέρει από τη
χρήση των τιµών που συλλέγονται, έτσι ώστε οι δείκτες τιµών
καταναλωτή που παράγονται από τα κράτη µέλη µε τον τρόπο
αυτό δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις συγκρισιµότητας που είναι
αναγκαίες για την παραγωγή του Εν∆ΤΚ·
ότι είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνονται νέα σηµαντικά
αγαθά και υπηρεσίες τόσο στους Εν∆ΤΚ των οποίων οι σταθµίσεις ενηµερώνονται σε ετήσια βάση όσον και στους Εν∆ΤΚ των
οποίων οι σταθµίσεις ενηµερώνονται µε µικρότερη συχνότητα·
ότι απαιτούνται µέτρα υλοποίησης για να εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα των Εν∆ΤΚ σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95·
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95,
η Επιτροπή (Eurostat) είναι υποχρεωµένη να υποβάλει έκθεση
στο Συµβούλιο σχετικά µε την αξιοπιστία των Εν∆ΤΚ και τη
συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις συγκρισιµότητας·
ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη που διατύπωσε η Επιτροπή στατιστικού
προγράµµατος, (ΕΣΠ), που θεσπίστηκε µε την απόφαση 89/382/
ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (2)·

(1) ΕΕ αριθ. L 257 της 27. 10. 1995, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.
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ότι πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα (ΕΜΙ), σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95, και το ΕΜΙ διατύπωσε ευνοϊκή
γνώµη,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Ι. ΓΕΝΙΚ ΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος του κανονισµού είναι να οριστούν, για τους σκοπούς της
παραγωγής συγκρίσιµων εναρµονισµένων δεικτών τιµών καταναλωτή (Εν∆ΤΚ) που θα παράγονται από κάθε κράτος µέλος, τα
ακόλουθα:
— ►M1
◄ κάλυψη αγαθών και υπηρεσιών καθώς
και συγκρίσιµες πρακτικές για την ενηµέρωση της κάλυψης
έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνονται νέα σηµαντικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες,
— ελάχιστα πρότυπα για τις διαδικασίες διόρθωσης της ποιότητας,
— ελάχιστα πρότυπα για τις τιµές που χρησιµοποιούνται,
— ο µαθηµατικός τύπος για την κατάρτιση δεικτών τιµών για τα
στοιχειώδη συνολικά µεγέθη.
Στόχος επίσης είναι να εξασφαλιστεί ότι η δειγµατοληψία των
τιµών γίνεται µε τρόπο ώστε οι Εν∆ΤΚ θα είναι επαρκώς αξιόπιστοι για σκοπούς διεθνών συγκρίσεων και να παρέχονται πληροφορίες µε βάση τις οποίες θα ορίζονται ελάχιστα πρότυπα δειγµατοληψίας.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
▼M1
α1) Η «κάλυψη» του Εν∆ΤΚ ορίζεται ως τα αγαθά και οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού, όπως αναφέρεται στο
στοιχείο α2). Ταξινοµείται µε βάση τις τετραψήφιες κατηγορίες και υποκατηγορίες που παρατίθενται στο παράρτηµα Ια,
οι οποίες ορίζονται στη διεθνή ταξινόµηση COICOP και είναι
γνωστές ως COICOP/Εν∆ΤΚ (ταξινόµηση της ατοµικής κατανάλωσης µε βάση το σκοπό προσαρµοσµένη στις ανάγκες
των Εν∆ΤΚ)·
▼M2
α2) η τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού
ορίζεται ως το µέρος της τελικής καταναλωτικής δαπάνης, η
οποία πραγµατοποιείται:
— από τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή καθεστώτος µόνιµης κατοικίας και
— για νοµισµατικές συναλλαγές και
— στο οικονοµικό έδαφος του κράτους µέλους και
— για αγαθά και υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται για την
άµεση ικανοποήση ατοµικών αναγκών ή επιθυµιών και
— σε µία ή και στις δύο συγκρινόµενες χρονικές περιόδους.
Η τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού καθορίζεται στο παράρτηµα 1β και ακολουθεί τους ορισµούς που θέτει το ευρωπαϊκό σύστηµα λογαριασµών (ΕΣΟΛ)
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1995, το οποίο περιέχεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/
96 (1).

▼M1
α3) οι τιµές που χρησιµοποιούνται στον Εν∆ΤΚ είναι οι τιµές
αγοραστή οι οποίες πληρώνονται από τα νοικοκυριά για την
αγορά ατοµικών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο νοµισµατικών συναλλαγών. Όταν τα αγαθά και οι υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν στους καταναλωτές και, κατά συνέπεια, χρεώνεται µια πραγµατική τιµή, τότε η αλλαγή από τη µηδενική
τιµή στην πραγµατική τιµή και αντίστροφα θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη στον Εν∆ΤΚ·
α4) οι «συντελεστές στάθµισης» του Εν∆ΤΚ είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία δαπάνης των νοικοκυριών για οποιοδήποτε
σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που καλύπτονται από τον
Εν∆ΤΚ, εκφρασµένα ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης για
όλα τα καλυπτόµενα αγαθά και υπηρεσίες.
▼B
β) Τα «νέα σηµαντικά αγαθά και υπηρεσίες» ορίζονται ως τα
αγαθά και οι υπηρεσίες των οποίων οι µεταβολές των τιµών
δεν περιλαµβάνονται ρητώς στον Εν∆ΤΚ ενός κράτους
µέλους και για τα οποία οι κατ’ εκτίµηση δαπάνες των καταναλωτών έχουν φθάσει τουλάχιστον το ένα τοις χιλίοις των
δαπανών που καλύπτονται από αυτόν τον Εν∆ΤΚ.
γ) «Μεταβολή ποιότητας» υπάρχει όταν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι µια µεταβολή των προδιαγραφών είχε ως αποτέλεσµα
σηµαντική διαφορά της χρησιµότητας για τον καταναλωτή
µεταξύ µιας νέας ποικιλίας ή µοντέλου ενός αγαθού ή υπηρεσίας και ενός αγαθού ή υπηρεσίας που είχε επιλεγεί παλαιότερα για τιµολόγηση στον Εν∆ΤΚ, το οποίο υποκατέστησε.
Μεταβολή ποιότητας δεν προκύπτει όταν γίνεται γενική ανασκόπηση του δείγµατος του Εν∆ΤΚ.
δ) «∆ιόρθωση ποιότητας» είναι η διαδικασία, όπου λαµβάνεται
υπόψη µία µεταβολή ποιότητας αυξάνοντας ή µειώνοντας τις
παρατηρηθείσες τιµές ή τις τιµές αναφοράς κατά ένα συντελεστή ή ένα ποσό ισότιµο της αξίας αυτής της µεταβολής
ποιότητας.
ε) «∆είγµα-στόχος» ορίζεται το σύνολο των αγαθών και των
υπηρεσιών τα οποία το κράτος µέλος σχεδιάζει να
συγκεντρώνει για την παραγωγή του Εν∆ΤΚ από τον Ιανουάριο του 1997 ή προβλέπει για κάποια µεταγενέστερη ηµεροµηνία για να καλύψει τα πρότυπα του ίδιου του κράτους
µέλους ή τυχόν ευρωπαϊκά πρότυπα αξιοπιστίας ή συκρισιµότητας.
στ) «Παρατηρηθείσα τιµή» είναι µια τιµή που έχει πραγµατικά
επιβεβαιωθεί από τα κράτη µέλη.
ζ) «Κατ’ εκτίµηση τιµή» είναι µια τιµή που υποκαθιστά µια
παρατηρηθείσα τιµή και βασίζεται σε µια κατάλληλη διαδικασία εκτίµησης. Οι παλαιότερες παρατηρηθείσες τιµές δεν
θεωρούνται κατ’ εκτίµηση τιµές εκτός εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλες εκτιµήσεις.
η) «Τιµή αντικατάστασης» είναι µια παρατηρηθείσα τιµή για
ένα αγαθό ή µια υπηρεσία που αποτελεί άµεσο υποκατάστατο
ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας των οποίων η τιµή περιλαµβανόταν στο δείγµα-στόχο.
θ) «∆είκτης στοιχειώδους συνολικού µεγέθους» είναι ένας
δείκτης τιµών για ένα στοιχειώδες συνολικό µέγεθος που
περιλαµβάνει µόνο δεδοµένα τιµών.
ι) Το «στοιχειώδες συνολικό µέγεθος» αναφέρεται στη δαπάνη
ή την κατανάλωση που καλύπτεται από το πιο λεπτοµερές
επίπεδο διαστρωµάτωσης του Εν∆ΤΚ και για το οποίο δεν

(1) ΕΕ L 310 της 13. 11. 1996, σ. 1
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υπάρχουν διαθέσιµες αξιόπιστες πληροφορίες για τις δαπάνες για σκοπούς στάθµισης.
κ) Η «δειγµατοληψία» αναφέρεται σε οποιαδήποτε διαδικασία
στο πλαίσιο της κατασκευής του Εν∆ΤΚ κατά την οποία ένα
υποσύνολο του πληθυσµού των τιµών που αντιµετωπίζουν οι
καταναλωτές χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της µεταβολής της τιµής για κάποια κατηγορία των αγαθών και των
υπηρεσιών που καλύπτονται από τον Εν∆ΤΚ.
λ) Η «αξιοπιστία» εκτιµάται µε βάση την «ακρίβεια» που αναφέρεται στην κλίµακα των σφαλµάτων δειγµατοληψίας και
την «αντιπροσωπευτικότητα» που αναφέρεται στην έλλειψη
µεροληψίας.
ΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚ ΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Κ ΑΙ ΤΗΣ Κ ΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝ∆ΤΚ

▼M1
Αρθρο 3
Κάλυψη
1.
Οι Εν∆ΤΚ που καταρτίζονται µε βάση τις αλλαγές τιµών και
τις σταθµίσεις για κάθε κατηγορία τελικής νοµισµατικής καταναλωτικής δαπάνης του νοικοκυριού που παρατίθεται στο
παράρτηµα Ια που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 1 τοις χιλίοις
των συνολικών δαπανών που καλύπτονται από όλες τις κατηγορίες οι οποίες καθορίζονται στην παράγραφο 2, θεωρούνται συγκρίσιµοι.
2.

Η κάλυψη του Εν∆ΤΚ επεκτείνεται ως εξής:

α) αρχίζοντας µε την κατάρτιση του Εν∆ΤΚ του Ιανουαρίου του
1997, τα κράτη µέλη επεξεργάζονται τα συλλεχθέντα στοιχεία
που καλύπτουν τις κατηγορίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως
«αρχική κάλυψη» σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο
παράρτηµα Ια.
β) Κατά τη διάρκεια αλλά όχι πριν από την κατάρτιση του
Εν∆ΤΚ του ∆εκεµβρίου του 1999, τα κράτη µέλη επεξεργάζονται τα συλλεχθέντα στοιχεία που καλύπτουν επίσης τις κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως «∆εκέµβριος 1999» σύµφωνα
µε όσα καθορίζονται στο παράρτηµα Ια.
▼M2

3.
Οι καταρτιζόµενοι Εν∆ΤΚ οι οποίοι χρησιµοποιούν σταθµίσεις υποδεικτών που αντικατοπτρίζουν την τελική νοµισµατική
καταναλωτική δαπάνη ενός υποσυνόλου νοικοκυριών και όχι του
συνόλου των νοικοκυριών, θεωρούνται συγκρίσιµοι, όταν η διαφορά αυτή είναι στην πράξη µικρότερη του ενός χιλιοστού της
συνολικής δαπάνης που καλύπτεται από τον Εν∆ΤΚ. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των σταθµίσεων που είναι απαραίτητες προκειµένου να εξασφαλισθεί η συγκρισιµότητα, όπως ορίζεται στην
παρούσα παράγραφο, πραγµατοποιούνται µέχρι το ∆εκέµβριο του
1999 το αργότερο

▼B
Άρθρο 4
Νέα σηµαντικά αγαθά και υπηρεσίες
Τα κράτη µέλη:
α) επιδιώκουν συστηµατικά την επισήµανση νέων σηµαντικών
αγαθών και υπηρεσιών και
β) ελέγχουν τη σηµαντικότητα των αγαθών και των υπηρεσιών
που αναφέρονται ως νέα σηµαντικά αγαθά και υπηρεσίες σε
άλλα κράτη µέλη.
Ο Εν∆ΤΚ καταρτίζεται έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει τις µεταβολές των τιµών ενός νέου σηµαντικού αγαθού ή υπηρεσίας, όταν
το αγαθό ή η υπηρεσία εκτιµάται ότι εµπίπτει στον ορισµό του
άρθρου 2 στοιχείο β). Αυτό γίνεται µέσα σε δώδεκα µήνες από
την επισήµανσή τους είτε µε αναπροσαρµογή των σταθµίσεων
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είτε στο εσωτερικό της σχετικής κατηγορίας της ταξινόµησης
COICOP/Εν∆ΤΚ που παρουσιάζεται στο ►M1 παράρτηµα Ια ◄
του παρόντος κανονισµού είτε µε την απόδοση µέρους της στάθµισης συγκεκριµένα στο νέο σηµαντικό αγαθό ή υπηρεσία.
Άρθρο 5
Ελάχιστα πρότυπα διαδικασιών διόρθωσης ποιότητας
1.
Οι Εν∆ΤΚ για τους οποίους γίνονται κατάλληλες διορθώσεις ποιότητας θεωρούνται συγκρίσιµοι. Όταν εµφανίζονται µεταβολές ποιότητας, τα κράτη µέλη καταρτίζουν δείκτες τιµών πραγµατοποιώντας τις κατάλληλες διορθώσεις ποιότητας µε βάση
ρητές εκτιµήσεις της αξίας της µεταβολής ποιότητας. Αν δεν
υπάρχουν εθνικές εκτιµήσεις, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
εκτιµήσεις βασισµένες σε πληροφορίες που παρέχονται από την
Επιτροπή (Eurostat) εφόσον αυτές είναι διαθέσιµες και κατάλληλες.
2.
Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες εκτιµήσεις, οι µεταβολές
τιµών εκτιµώνται ως η διαφορά µεταξύ της τιµής του επιλεχθέντος υποκαταστάτου και του είδους το οποίο αυτό αντικατέστησε.
Μια µεταβολή ποιότητας δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να
εκτιµάται ως το σύνολο της διαφοράς της τιµής µεταξύ των δύο
ειδών, εκτός αν µπορεί να αιτιολογηθεί ότι αυτή είναι κατάλληλη
εκτίµηση. Όταν πρέπει να γίνουν αντικαταστάσεις στην
περίπτωση που αγαθά ή υπηρεσίες προσφέρονται σε µειωµένες
τιµές, οι αντικαταστάσεις αυτές θα πρέπει να επιλέγονται ανάλογα µε την οµοιότητα της χρησιµότητας προς τον καταναλωτή
και όχι ανάλογα µε την οµοιότητα της τιµής.
Άρθρο 6
Ελάχιστα πρότυπα τιµών
1.
Τα κράτη µέλη παράγουν Εν∆ΤΚ χρησιµοποιώντας τις
παρατηρηθείσες τιµές του δείγµατος-στόχου.
α) Όταν το δείγµα-στόχος απαιτεί µηνιαίες παρατηρήσεις, αλλά
δεν γίνονται παρατηρήσεις λόγω µη διαθεσιµότητας ενός
είδους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατ’ εκτίµηση τιµές για τον πρώτο ή το δεύτερο µήνα,
αλλά από τον τρίτο µήνα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τιµές
αντικατάστασης·
β) σε περιπτώσεις όπου, κατ’ εξαίρεση, το δείγµα-στόχος απαιτεί
παρατηρήσεις µε µικρότερη από µηνιαία συχνότητα, χρησιµοποιούνται κατ’ εκτίµηση τιµές για τους µήνες για τους οποίους
δεν απαιτείται παρατήρηση τιµών. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν κατ’ εκτίµηση τιµές για την πρώτη περίπτωση µη
διενέργειας παρατήρησης τιµών. Αν δεν γίνουν παρατηρήσεις
για δεύτερη διαδοχική περίοδο, χρησιµοποιούνται τιµές αντικατάστασης.
2.
Εάν, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
δεν υπάρχουν διαθέσιµες τιµές αντικατάστασης, µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται κατ’ εκτίµηση τιµές, µε την
προϋπόθεση ότι η έκταση της χρήσης τους περιορίζεται σε επίπεδο κατάλληλο για την επίτευξη συγκρισιµότητας.
Άρθρο 7
∆είκτης τιµών για στοιχειώδη συνολικά µεγέθη
Οι Εν∆ΤΚ καταρτίζονται χρησιµοποιώντας έναν από τους δύο
µαθηµατικούς τύπους που εµφανίζονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο
1 του παρόντος κανονισµού ή έναν εναλλακτικό συγκρίσιµο τύπο
που δεν παράγει δείκτη ο οποίος διαφέρει συστηµατικά από έναν
δείκτη που καταρτίζεται από έναν από τους δύο δεδοµένους
τύπους κατά περισσότερο από ένα δέκατο της µιας εκατοστιαίας
µονάδας κατά µέσο όρο για ένα έτος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
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Άρθρο 8
Ελάχιστα πρότυπα δειγµατοληψίας
Οι Εν∆ΤΚ που κατασκευάζονται µε βάση δείγµατα-στόχους τα
οποία, για κάθε κατηγορία της ταξινόµησης COICOP/Εν∆ΤΚ και
λαµβάνοντας υπόψη τη στάθµιση της κατηγορίας έχουν επαρκή
στοιχειώδη συνολικά µεγέθη για να αντιπροσωπεύεται η ποικιλία
των ειδών στο εσωτερικό της κατηγορίας και επαρκείς τιµές στο
εσωτερικό κάθε στοιχειώδους συνολικού µεγέθους για να λαµβάνονται υπόψη οι διακυµάνσεις των κινήσεων των τιµών του
πληθυσµού, θεωρούνται αξιόπιστοι και συγκρίσιµοι.

Άρθρο 9
Έλεγχος ποιότητας
Τα κράτη µέλη:
α) παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), µόλις τους ζητηθεί,
πληροφορίες σχετικά µε τις δαπάνες για οτιδήποτε εξαιρείται από την κάλυψη, εκφρασµένες ως αναλογία των συνολικών δαπανών που καλύπτονται από τον Εν∆ΤΚ, επαρκείς
για να αξιολογηθεί η συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό·
β) αναφέρουν στην Επιτροπή (Eurostat) νέα σηµαντικά αγαθά
και υπηρεσίες µόλις αυτά επισηµαίνονται και, αν ζητηθεί,
τους λόγους για τη µη ένταξη τυχόν νέων σηµαντικών
αγαθών ή υπηρεσιών επαρκώς έτσι ώστε να αξιολογηθεί η
συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό·
γ) παρακολουθούν την εµφάνιση µεταβολών ποιότητας και τις
διορθώσεις που γίνονται επαρκώς έτσι ώστε να αποδειχθεί η
συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό και παρέχουν στην
Επιτροπή (Eurostat) σχετικές πληροφορίες µόλις τους
ζητηθεί·
δ) συντάσσουν και διατηρούν µια σαφή κατάσταση του δείγµατος-στόχου και πραγµατοποιούν ελέγχους των παρατηρήσεων
των τιµών και των εκτιµήσεων των τιµών επαρκώς έτσι ώστε
να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό.
Παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), µόλις τους ζητηθεί, σχετικές πληροφορίες για να εκτιµηθεί και να εξασφαλιστεί η
συµµόρφωση·
ε) όταν χρησιµοποιείται ένας µαθηµατικός τύπος διαφορετικός
από τους τύπους που εµφανίζονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 1
του παρόντος κανονισµού, παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), µόλις τους ζητηθεί, πληροφορίες για τις συνέπειες της
χρήσης του εναλλακτικού τύπου για επιλεγµένες περιόδους
και επιλεγµένα στοιχειώδη συνολικά µεγέθη επαρκώς ώστε
να αξιολογηθεί η συµµόρφωση µε τον παρόντα κανονισµό·
στ) παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), µόλις τους ζητηθεί,
λεπτοµερείς πληροφορίες για τα δείγµατα-στόχους επαρκώς
έτσι ώστε να αξιολογηθεί η συµµόρφωση µε τον παρόντα
κανονισµό και συνοπτικές στατιστικές για την αντιπροσωπευτικότητα και την ακρίβεια των δειγµάτων σε επαρκή
βαθµό, έτσι ώστε η Επιτροπή (Eurostat) να είναι σε θέση να
διατυπώσει προτάσεις για ελάχιστα πρότυπα δειγµατοληψίας
που θα συµπεριληφθούν στην αναθεώρηση των Εν∆ΤΚ που
απαιτείται βάσει του άρθρου 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2494/95 και πρέπει να υποβληθεί τον Οκτώβριο του 1997.
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ΙΙΙ. ΤΕΛΙΚ ΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του
και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια
Η κάλυψη του Εν∆ΤΚ περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες της COICOP/Εν∆ΤΚ:

Κωδικός

Επικεφαλίδα της COICOP/Εν∆ΤΚ

Αρχική
κάλυψη
Ιανουάριος 1997

Προσθήκη
∆εκέµβριος 1999

01.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
ΠΟΤΑ

01.1

Τρόφιµα

01.1.1

Ψωµί και δηµητριακά

πλήρης

01.1.2

Κρέας

πλήρης

01.1.3

Ψάρια

πλήρης

01.1.4

Γάλα, τυριά και αυγά

πλήρης

01.1.5

Έλαια και λίπη

πλήρης

01.1.6

Φρούτα

πλήρης

01.1.7

Λαχανικά, όπου περιλαµβάνει οι πατάτες
και άλλοι βολβοί ή κόνδυλοι

πλήρης

01.1.8

Ζάχαρη, µαρµελάδα , µέλι, σιρόπια , σοκο λάτα και ζαχαρωτά

πλήρης

01.1.9

Προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

πλήρης

01.2

Μη αλκοολούχα ποτά

01.2.1

Καφές, τσάι και κακάο

πλήρης

01.2.2

Μεταλλικά νερά , αναψυκτικά και χυµοί

πλήρης

02.

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

02.1

Αλκοολούχα ποτά

02.1.1

Αποστάγµατα

πλήρης

02.1.2

Κρασί

πλήρης

02.1.3

Μπύρα

πλήρης

02.2

Καπνός

02.2.1

Καπνός

02.3

Ναρκωτικά

02.3.1

Ναρκωτικά

03.

ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

03.1

Είδη ένδυσης

03.1.1

Υλικά για ενδύµατα

πλήρης

03.1.2

Ενδύµατα

πλήρης

03.1.3

Λοιπά είδη ένδυσης και εξαρτήµατά τους

πλήρης

03.1.4

Καθαρισµός , επιδιόρθωση και ενοικίαση
ενδυµάτων

πλήρης

03.2

Είδη υπόδησης

03.2.1

Παπούτσια και άλλα είδη υπόδησης

πλήρης

03.2.2

Επισκευή και ενοικίαση ειδών υπόδησης

πλήρης

04.

ΣΤΕΓΑΣΗ, Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

04.1

Πραγµατικά µισθώµατα για στέγαση

04.1.1

Πραγµατικά µισθώµατα που καταβάλλουν µερική (1)
οι µισθωτές

πλήρης (2)

04.1.2

Άλλα πραγµατικά µισθώµατα

πλήρης (2)

04.2

Τεκµαρτά µισθώµατα για στέγαση

04.2.1

Τεκµαρτά µισθώµατα ιδιοκατοικούντων

Εξαιρείται

πλήρης
εξαιρείται

µερική (1)

εξαιρεί ται (3)
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Κωδικός

Επικεφαλίδα της COICOP/Εν∆ΤΚ

Αρχική
κάλυψη
Ιανουάριος 1997

Προσθήκη
∆εκέµβριος 1999

εξαιρεί ται (3)

04.2.2

Άλλα τεκµαρτά µισθώµατα

04.3

Συνήθης συντήρηση και επισκευή κατοικιών

04.3.1

Προϊόντα για την τακτική συντήρηση και πλήρης (4)
επισκευή κατοικιών

04.3.2

Υπηρεσίες για την τακτική συντήρηση πλήρης (4)
και επισκευή κατοικιών

04.4

Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις
κατοικίες

04.4.1

Αποκοµιδή απορριµµάτων

µερική (5)

πλήρης (6)

04.4.2

Υπηρεσίες αποχέτευσης

µερική (5)

πλήρης (6)

04.4.3

Ύδρευση

µερική ( )

πλήρης (6)

04.4.4

Άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις
κατοικίες π.δ.κ.α.

04.5

Ηλεκτρικό ρεύµα , φυσικό αέριο και άλλα
καύσιµα

04.5.1

Ηλεκτρικό ρεύµα

πλήρης

04.5.2

Φυσικό αέριο

πλήρης

04.5.3

Υγρά καύσιµα

πλήρης

04.5.4

Στερεά καύσιµα

πλήρης

04.5.5

Ζεστό νερό , ατµός και πάγος

πλήρης

05.

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΙ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ,
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

05.1

Έπιπλα, διακοσµητικά είδη, τάπητες και
καλύµµατα δαπέδου και επισκευές των
ειδών αυτών

05.1.1

Έπιπλα και διακοσµητικά είδη

πλήρης

05.1.2

Τάπητες και καλύµµατα δαπέδου

πλήρης

05.1.3

Επισκευή επίπλων, διακοσµητικών ειδών
και καλυµµάτων δαπέδου

πλήρης

05.2

Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.2.1

Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.3

Συσκευές θέρµανσης και µαγειρέµατος ,
ψυγεία, πλυντήρια και παρόµοιες µεγάλες οικιακές συσκευές , περιλαµβανο µένων των συναφών εξαρτηµάτων και των
επισκευών τους

05.3.1

Μεγάλες οικιακές συσκευές , ηλεκτρικές
ή όχι

πλήρης

05.3.2

Μικρές ηλεκτρικές συσκευές

πλήρης

05.3.3

Επισκευή οικιακών συσκευών

πλήρης

05.4

Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη
οικιακής χρήσης

05.4.1

Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη
οικιακής χρήσης

05.5

Εργαλεία και εξοπλισµός για το σπίτι και
τον κήπο

05.5.1

Μεγάλα εργαλεία και εξοπλισµός

πλήρης

05.5.2

Μικρά εργαλεία και διάφορα εξαρτήµατα

πλήρης

05.6

Αγαθά και υπηρεσίες για συνήθη οικιακή
συντήρηση

05.6.1

Μη διαρκή οικιακά αγαθά

05.6.2

Οικιακές υπηρεσίες
οικιακής µέριµνας

5

και

Εξαιρείται

πλήρης

πλήρης

πλήρης

πλήρης
υπηρεσίες

πλήρης
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Κωδικός

Επικεφαλίδα της COICOP/Εν∆ΤΚ

Αρχική
κάλυψη
Ιανουάριος 1997

Προσθήκη
∆εκέµβριος 1999

06.

ΥΓΕΙΑ

06.1

Ιατρικά προϊόντα , συσκευές και εξοπλι σµός

06.1.1

Ιατρικά προϊόντα , συσκευές και εξοπλι - µερική (7)
σµός

06.2

Υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων

06.2.1

Ιατρικές υπηρεσίες

πλήρης (8)

06.2.2

Οδοντιατρικές υπηρεσίες

πλήρης (8)

06.2.3

Παραϊατρικές υπηρεσίες

πλήρης (8)

06.3

Νοσοκοµειακές υπηρεσίες

06.3.1

Νοσοκοµειακές υπηρεσίες (9)

07.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

07.1

Αγορά οχηµάτων

07.1.1A

Καινούργια αυτοκίνητα

πλήρης

07.1.1B

Μεταχειρισµένα αυτοκίνητα

πλήρης

07.1.2

Μοτοσυκλέτες

πλήρης

07.1.3

Ποδήλατα

πλήρης

07.2

Χειρισµός εξοπλισµού προσωπικής µεταφοράς

07.2.1

Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα

πλήρης

07.2.2

Καύσιµα και λιπαντικά

πλήρης

07.2.3

Συντήρηση και επισκευή

πλήρης

07.2.4

Άλλες υπηρεσίες σχετικές µε τον εξο- πλήρης (10)
πλισµό προσωπικών µεταφορών

07.3

Υπηρεσίες µεταφορών

07.3.1

Σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών

πλήρης

07.3.2

Οδικές µεταφορές επιβατών

πλήρης

07.3.3

Αεροπορικές µεταφορές επιβατών

πλήρης

07.3.4

Μεταφορές επιβατών , θαλάσσιες και σε
εσωτερικές πλωτές οδούς

πλήρης

07.3.5

Άλλες υπηρεσίες µεταφορών που αγορά ζει ο καταναλωτής

πλήρης

07.3.6

Συνδυασµένα εισιτήρια

08.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

08.1

Επικοινωνίες

08.1.1

Ταχυδροµικές υπηρεσίες

πλήρης

08.1.2

Εξοπλισµός τηλεφωνίας και φαξ

πλήρης

08.1.3

Υπηρεσίες τηλεφωνίας,, τηλεγραφίας και
φαξ

πλήρης

09.

ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

09.1

Οπτικοακουστικός , φωτογραφικός εξοπλισµός και εξαρτήµατα και εξοπλισµός
και εξαρτήµατα επεξεργασίας δεδοµένων, περιλαµβανοµένων των επισκευών

09.1.1

Εξοπλισµός για τη λήψη, την καταγραφή
και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνων

πλήρης

09.1.2

Φωτογραφικός και κινηµατογραφικός
εξοπλισµός και οπτικά όργανα

πλήρης

πλήρης (11)

πλήρης (8)

Εξαιρείται

1996R1749 — EL — 20.08.1998 — 001.001 — 12
▼M1
Κωδικός

Αρχική
κάλυψη
Ιανουάριος 1997

Επικεφαλίδα της COICOP/Εν∆ΤΚ

09.1.3

Εξοπλισµός επεξεργασίας δεδοµένων

πλήρης

09.1.4

Μέσα καταγραφής εικόνων και ήχου

πλήρης

09.1.5

Επισκευή οπτικοακουστικού , φωτογραφικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων και
εξοπλισµού και εξαρτηµάτων επεξεργα σίας δεδοµένων

πλήρης

09.2

Άλλα σηµαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής
και πολιτισµού

09.2.1

Άλλα σηµαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής
και πολιτισµού

πλήρης

09.2.2

Επισκευή άλλων σηµαντικών διαρκών
αγαθών αναψυχής και πολιτισµού

πλήρης

09.3

Άλλα είδη και εξοπλισµός αναψυχής·
άνθη, κήποι και ζώα συντροφιάς

09.3.1

Παιχνίδια και χόµπι, εξοπλισµός για
αθλητισµό, κατασκήνωση και αναψυχή
στο ύπαιθρο

πλήρης

09.3.2

Κηπουρική

πλήρης

09.3.3

Ζώα συντροφιάς

πλήρης

09.4

Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

09.4.1

Αθλητικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες

πλήρης (12)

09.4.2

Πολιτιστικές υπηρεσίες

πλήρης (13)

09.4.3

Τυχερά παιχνίδια

09.5

Εφηµερίδες , βιβλία και χαρτικά είδη

09.5.1

Βιβλία

09.5.2

Εφηµερίδες και περιοδικά

πλήρης

09.5.3

∆ιάφορα έντυπα

πλήρης

09.5.4

Χαρτικά είδη και είδη σχεδίου

09.6

Οργανωµένες διακοπές

09.6.1

Οργανωµένες διακοπές

10.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

10.1

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

10.1.1

Προσχολική
δευση

10.1.2

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση

10.1.3

Τριτοβάθµια εκπαίδευση

10.1.4

Εκπαίδευση που δεν ορίζεται ανά επί- µερική ( )
πεδο

11.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

11.1

Τροφοδοσία

11.1.1

Εστιατόρια και καφενεία

11.1.2

Καντίνες

11.2

Υπηρεσίες καταλυµάτων

11.2.1

Υπηρεσίες καταλυµάτων

12.

∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

12.1

Προσωπική µέριµνα

12.1.1

Κοµµωτήρια και καταστήµατα προσω πικής µέριµνας

πλήρης

12.1.2

Συσκευές , είδη και προϊόντα προσωπικής
µέριµνας

πλήρης

Προσθήκη
∆εκέµβριος 1999

Εξαιρείται

εξαιρείται
µερική (14)

και πρωτοβάθµια

µερική (14)

πλήρης (15)

πλήρης

εκπαί-

πλήρης (15)
πλήρης (15)
πλήρης (15)
16

ΚΑΦΕΝΕΙΑ

πλήρης (15)

πλήρης (15)

ΚΑΙ

πλήρης
µερική (14)

πλήρης (15)

µερική (14)

πλήρης (15)
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Κωδικός

Επικεφαλίδα της COICOP/Εν∆ΤΚ

Αρχική
κάλυψη
Ιανουάριος 1997

12.1.3

Υπηρεσίες προσωπικής µέριµνας π.δ.κ.α.

12.2

Προσωπικά είδη π.δ.κ.α.

12.2.1

Κοσµήµατα και ρολόγια

πλήρης

12.2.2

Άλλα προσωπικά είδη

πλήρης

12.3

Κοινωνική προστασία

12.3.1

Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας

12.4

Ασφαλίσεις

12.4.1

Ασφάλειες ζωής

12.4.2

Ασφαλίσεις σχετικές µε την κατοικία

12.4.3

Ασφαλίσεις σχετικά µε την υγεία

12.4.4

Ασφαλίσεις σχετικές µε τις µεταφορές

12.4.5

Άλλες ασφαλίσεις

12.5

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες π.κ.δ.α.

12.5.1

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες π.κ.δ.α.

12.5.2

Έµµεσα µετρούµενες υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης

12.6

Άλλες υπηρεσίες π.κ.δ.α.

12.6.1

Αλλες υπηρεσίες π.κ.δ.α.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

Προσθήκη
∆εκέµβριος 1999

Εξαιρείται

εξαιρείται

µερική (17)
εξαιρείται
µερική (18)

πλήρης (19)
πλήρης (20), (21)

µερική (22) πλήρης (23), (21)
πλήρης (24), (21)
µερική (25)

πλήρης (26)
εξαιρείται

πλήρης (27)

Σχετίζεται µε την πρακτική που ακολουθείται στον εθνικό δείκτη τιµών καταναλωτή.
Αναφέρεται σε όλα τα πραγµατικά µισθώµατα που καταβάλλουν οι µισθωτές, ήτοι τα µισθώµατα που
καταβάλλει ο µισθωτής στον εκµισθωτή ανεξαρτήτως τυχόν κοινωνικών παροχών τις οποίες λαµβάνει
ο µισθωτής από δηµόσιες αρχές (συµπεριλαµβανοµέων των πληρωµών οι οποίες, µε τη συµφωνία του
µισθωτή, πηγαίνουν απευθείας στον εκµισθωτή)· βλέπε επίσης παράρηµα Ιβ σηµείο 12β.
Αυτό δεν προδικάζει την κάλυψη ιδιοκατοίκησης γενικά.
Αναφέρεται στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι µισθωτές ή οι ιδιοκατοικούντες για υλικά και
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε µικρή κλίµακα· µε βάση απόφαση σχετικά µε την αντιµετώπιση της ιδιοκατοίκησης, κάλυψη της κατηγορίας αυτής µπορεί να χρειαστεί να επεκταθεί προκειµένου να συµπεριλάβει τις δαπάνες για διακόσµηση, συντήρηση και επισκευή µεγάλης κλίµακας της
κατοικίας, καθώς και για επεκτάσεις και µετατροπές της κατοικίας, οι οποίες δεν πληρώνονται συνήθως από τους µισθωτές· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 4 και 15.
Αναφέρεται στις δαπάνες µε βάση την κατανάλωση.
Αναφέρεται στις ξεχωριστά προσδιοριοζόµενες χρεώσεις για ειδικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε
την κατοικία ανεξάρτητα εάν οι καταναλωτές πληρώνουν ή όχι, ανάλογα µε την κατανάλωση, δηλαδή
εξαιρουµένων των πληρωµών για υπηρεσίες που χρηµατοδοτούνται από τη γενική φορολογία· βλέπε
επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 9 και 29.
Αναφέρεται στα αγαθά που σχετίζονται µε την υγεία, εκτός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Η πλήρης κάλυψη αναφέρεται στο µέρος της δαπάνης για αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την
υγεία (εκτός από τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων) η οποία πραγµατοποιείται από
τον καταναλωτή και δεν επιστρέφεται από το κράτος, από την κοινωνική ασφάλιση ή από µη κερδοκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ)· βλέπε παράρτηµα Ιβ σηµείο 12α και τις µεθοδολογικές λεπτοµέρειες συµπερίληψης που ορίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου.
Οι µεθοδολογικές λεπτοµέρειες και το χρονοδιάγραµµα συµπερίληψης καθορίζονται σύµφωνα µε το
πρόγραµµα που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου.
Περιλαµβάνει τις άδειες οδήγησης, τους ελέγχους οδικής αξιοπιστίας, τις αµοιβές αυτοκινητιστικών
λεσχών, την πληρωµή διοδίων για γέφυρες, σήραγγες, πορθµεία και αυτοκινητοδρόµους· δεν περιλαµβάνει τις άδειες κατοχής ή χρήσης οχηµάτων· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 9, 18 και 19β.
Αναφέρεται στα εισιτήρια που καλύπτουν δύο ή περισσότερα µεταφορικά µέσα και που η σχετική
δαπάνη δεν µπορεί να κατανεµηθεί αναλογικά µεταξύ τους.
Περιλαµβάνει τις αµοιβές ή τις δαπάνες συνδροµής που καταβάλλονται σε αθλητικούς οµίλους και
αθλητικά κέντρα· περιλαµβάνει επίσης τις δαπάνες για άδειες κυνηγίου και αλιείας αν το κράτος
χρησιµοποιεί την έκδοση αδειών προκειµένου να οργανώσει κάποια κανονιστική λειτουργία· βλέπε
επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 9 και 19β.
Περιλαµβάνει τα εισιτήρια µουσείων, τα δικαιώµατα βιβλιοθηκών και τις δαπάνες για τη χορήγηση
αδειών και τη συνδροµή στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 9 και
10.
Περιλαµβάνει τα εκπαιδευτικά αγαθά και υπηρεσίες µόνον εάν πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τους
καταναλωτές.
Η πλήρης κάλυψη αναφέρεται στο µέρος της δαπάνης για εκπαιδευτικά αγαθά και υπηρεσίες που
καλύπτεται από τον καταναλωτή και δεν επιστρέφεται από το κράτος, από την κοινωνική ασφάλιση ή
από ΜΚΙΕΝ· βλέπε παράρτηµα Ιβ σηµείο 12α και µεθοδολογικές λεπτοµέρειες συµπερίληψης όπως
ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95
του Συµβουλίου.
Αναφέρεται στους κύκλους µαθηµάτων πληροφορικής, ξένων γλωσσών, δακτυλογράφησης, και σε
άλλους κύκλους µαθηµάτων οι οποίοι πληρώνονται εξ ολοκλήρου από τον καταναλωτή.
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(17) Αναφέρεται στους βρεφονηπιακούς σταθµούς, τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθµούς που δεν
αποτελούν υποχρεωτικό τµήµα του εκπαιδευτικού συστήµατος· καλύπτονται µόνο οι δαπάνες που
πληρώνονται από τον καταναλωτή και δεν επιστρέφονται από το κράτος, από την κοινωνική ασφάλιση
ή από ΜΚΙΕΝ· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµείο 12α· άλλα είδη που περλαµβάνονται στον κωδικό
12.3.1., όπως οίκοι ευγηρίας, σχολεία για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες καθαρισµού οικιών και
προγράµµατα διατροφής που υπόκεινται στην ίδια ρύθµιση όπως περιγράφεται στην υποσηµείωση 18.
(18) Αναφέρεται στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την ασφάλιση περιεχοµένων.
(19) Αναφέρεται σε όλες τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών που καταβάλλονται από τους ιδιοκατοικούντες και
από τους µισθωτές για τα είδη ασφάλειας που αγοράζονται συνήθως από τους µισθωτές κατά πυρός,
κλοπής, ζηµιών από νερά κ.λπ· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 7, 8 και 24· µε βάση απόφαση για
την αντιµετώπιση της ιδιοκατοίκησης, η κάλυψη της κατηγορίας αυτής ενδέχεται να χρειαστεί να
επεκταθεί προκειµένου να συµπεριλάβει τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών που καταβάλλονται από τους
ιδιοκατοικούντες για τα είδη ασφάλειας που αγοράζονται συνήθως από τους εκµισθωτές.
(20) Αναφέρεται στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών για ασφάλειες έναντι ασθενείας και ατυχήµατος· βλέπε
επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 7, 8 και 24 και τις µεθοδολογικές λεπτοµέρειες συµπερίληψης της
κατηγορίας «06. Υγεία», όπως ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου.
(21) Οι µεθοδολογικές λεπτοµέρειες και το χρονοδιάγραµµα συµπερίληψης θα οριστούν σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου. Η
εφαρµογή ενδέχεται να προγραµµατιστεί πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία.
(22) Αναφέρεται στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών για ασφάλειες σχετικά µε εξοπλισµό προσωπικής µεταφοράς.
(23) Αναφέρεται στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών για ασφάλειες σχετικά µε εξοπλισµό προσωπικής µεταφοράς, για ασφάλειες ταξιδιών και αποσκευών· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 7, 8 και 24.
(24) Αναφέρεται στις δαπάνες παροχής υπηρεσιών για ασφάλειες, όπως αστική ευθύνη για τραυµατισµό ή
ζηµίες τρίτων ή της περιουσίας τους οι οποίες δεν προκύπτουν από τη λειτουργία εξοπλισµού προσωπικής µεταφοράς· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 7, 8 και 24.
(25) Αναφέρεται στις δαπάνες παροχής τραπεζικών υπηρεσιών οι οποίες δεν εκφράζονται ως ποσοστό της
αξίας της συναλλαγής.
(26) Αναφέρεται στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζικών υπηρεσιών·
δεν καλύπτονται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών για ιδιωτικά ή δηµόσια συνταξιοδοτικά ταµεία, οι
οποίες είναι ένα είδος ασφάλειας ζωής, το οποίο όµως περιορίζεται σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων,
καθώς και οι πληρωµές τόκων· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 21 και 23.
(27) Περιλαµβάνονται τα παράβολα για την έκδοση διαβατηρίων, πιστοποιητικών γεννήσεως, γάµου ή
θανάτου και οι δαπάνες για την εγγραφή ως µέλη σε επαγγελµατικές ενώσεις, εφόσον δεν µπορούν να
θεωρηθούν πληρωµές για παρεχόµενες υπηρεσίες· βλέπε επίσης παράρτηµα Ιβ σηµεία 9 και 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

▼M2
1.

Ο τοµέας των νοικοκυριών αποτελείται από τα νοικοκυριά που
περιλαµβάνουν όλα τα ατοµα ή οµάδες ατόµων (όπως ορίζονται
στο ΕΣΟΛ 2.76.α και 2.76.β) ανεξάρτητα από, ιδίως, το είδος της
περιοχής στην οποία ζουν, τη θέση τους στην κατανοµή εισοδήµατος και την εθνικότητα ή το καθεστώς µόνιµης κατοικίας τους.
Περιλαµβάνει τα άτοµα που ζουν σε ιδρύµατα (όπως ορίζονται
στο ΕΣΟΛ 2.76.β). ∆εν περιλαµβάνει επιχειρήσεις.

2.

Το οικονοµικό έδαφος είναι εκείνο που ορίζεται στο ΕΣΟΛ 2.05,
εκτός από το γεγονός ότι οι εδαφικοί θύλακες εκτός επικράτειας
οι οποίοι βρίσκονται εντός των ορίων της χώρας περιλαµβάνονται
ενώ οι εδαφικοί θύλακες εντός επικράτειας που βρίσκονται στην
αλλοδαπή δεν περιλαµβάνονται.

3.

Μια νοµισµατική συναλλαγή είναι µια οικονοµική ροή που αποτελεί αλληλεπίδραση µεταξύ θεσµικών µονάδων βάσει κοινής
συµφωνίας, όπου οι εµπλεκόµενες µονάδες καταβάλλουν ή εισπράπουν πληρωµές, αναλαµβάνουν υποχρεώσεις ή λαµβάνουν
στοιχεία ενεργητικού που είναι εκφρασµένα σε νοµισµατικές
µονάδες. Κατά συνθήκη, η αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων
θεωρείται αλληλεπίδραση βάσει κοινής συµφωνίας. Οι συναλλαγές στις οποίες δεν λαµβάνει χώρα ανταλλαγή µετρητών ή στοιχείων ενεργητικού ή στοιχείων παθητικού εκφρασµένων σε νοµισµατικές µονάδες, αποτελούν µη νοµισµατικές συναλλαγές. Οι
συναλλαγές εντός µονάδας είναι συνήθως µη νοµισµατικές συναλλαγές. Μη νοµισµατικές συναλλαγές στις οποίες εµπλέκονται
περισσότερες από µία θεσµικές µονάδες αφορούν προϊόντα
(ανταλλαγή προϊόντων), συναλλαγές διανοµής (αµοιβή σε είδος,
µεταβιβάσεις σε είδος κ.λπ.) και άλλες συναλλαγές (ανταλλαγή
µη παραχθέντων και µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού).

▼M1

Η τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού
καλύπτει τις ακόλουθες οριακές περιπτώσεις:
4.

Καλύπτει αγαθά και υπηρεσίες που δεν αντιµετωπίζονται ως
ενδιάµεση κατανάλωση, όπως τα υλικά για µικροεπισκευές και
για την εσωτερική διακόσµηση κατοικιών που συνήθως αναλαµβάνονται από τους µισθωτές ή τους εκµισθωτές, και υλικά για
επισκευές και συντήρηση διαρκών καταναλωτικών αγαθών,
συµπεριλαµβανοµένων των οχηµάτων.

5.

Καλύπτει αγαθά και υπηρεσίες που δεν αντιµετωπίζονται ως
σχηµατισµός κεφαλαίου, και ιδίως διαρκή καταναλωτικά αγαθά,
τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν σε διάφορες λογιστικές
περιόδους· περιλαµβάνονται η µεταβίβαση κυριότητας ορισµένων
διαρκών αγαθών από µια επιχείρηση σε ένα νοικοκυριό.

6.

Καλύπτει τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες οι οποίες πληρώνονται άµεσα.

7.

Καλύπτει τις υπηρεσίες ασφαλίσεων κατά ζηµιών, κατά το ποσό
της σχετικής πραγµατοποιηθείσας δαπάνης.

8.

Καλύπτει όλες τις δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από την καταβολή αποζηµιώσεων βάσει ασφαλίσεων ζηµιών, συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών που πραγµατοποιούνται απευθείας από τις
ασφαλιστικές εταιρείες σε γκαράζ, νοσοκοµεία, γιατρούς κ.λπ.
Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τα νοικοκυριά ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες στα γκαράζ, τα νοσοκοµεία, τους γιατρούς κ.λπ., καλύπτεται από τον Εν∆ΤΚ.
Οι αποζηµιώσεις στο πλαίσιο ασφαλίσεων ζηµιών είναι τα ποσά
τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την αποζηµίωση σε περιπτώσεις τραυµατισµού ή ζηµιών
που υφίστανται άτοµα ή αγαθά. Αποτελούν τρέχουσες µεταβιβάσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες στα νοικοκυριά-αποδέκτες
και, ως εκ τούτου, καταλογίζονται στο διαθέσιµο εισόδηµα των
νοικοκυριών. Κάθε περαιτέρω συνεπαγόµενη δαπάνη, π.χ.
πληρωµές σε γκαράζ, νοσοκοµεία ή γιατρούς, αντιµετωπίζεται ως
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δαπάνη του νοικοκυριού και όχι της ασφαλιστικής εταιρείας. ∆εν
έχει σηµασία αν το νοικοκυριό πραγµατοποίησε τη δαπάνη πριν
από την είσπραξη της αποζηµίωσης, η οποία, στην περίπτωση
αυτή λαµβάνει µορφή επιστροφής κοινωνικής ασφάλισης, ή αν η
πληρωµή έγινε απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία στο γκαράζ, το νοσοκοµείο κ.λπ. Στην τελευταία περίπτωση, οι εταιρείες
αντιµετωπίζονται απλώς ως µεσάζοντες οι οποίοι ενεργούν για
λογαριασµό νοικοκυριών τα οποία µε τη σειρά τους αντιµετωπίζονται ως εκείνοι που υποβάλλονται στις δαπάνες.
9.

Καλύπτει τις πληρωµές από πλευράς των νοικοκυριών για άδειες
κ.λπ., που θεωρούνται αγορές υπηρεσιών. Αν το κράτος χρησιµοποιεί την έκδοση αδειών προκειµένου να οργανώσει κάποια κανονιστική λειτουργία, όπως ο έλεγχος της ικανότητας ή των προσόντων του ενδιαφεροµένου, οι πραγµατοποιούµενες πληρωµές
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως προσφορά υπηρεσιών από το
κράτος και οι τιµές να περιλαµβάνονται στον Εν∆ΤΚ, αλλά αν οι
άδειες χορηγούνται αυτόµατα όταν καταβάλλονται τα οφειλόµενα
ποσά, οι οφειλές πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι φόροι και
όχι ως τιµές. Οι άδειες οδήγησης οχηµάτων ή αεροσκαφών, οι
τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές άδειες, οι άδειες πυροβόλων όπλων,
τα δικαιώµατα εισόδου σε µουσεία ή βιβλιοθήκες, οι δαπάνες
αποκοµιδής απορριµµάτων κ.λπ. αντιµετωπίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις ως αγορές υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται
από το κράτος, ενώ οι άδειες για τη χρήση οχηµάτων, σκαφών ή
αεροσκαφών αντιµετωπίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις ως
φόροι.

10. Καλύπτει την αγορά αγαθών σε οικονοµικά ασήµαντες τιµές, π.χ.
δικαιώµατα εισόδου σε µουσεία.
Η τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού δεν
καλύπτει τις ακόλουθες οριακές περιπτώσεις:
11. ∆εν καλύπτει το εισόδηµα σε είδος επειδή δεν αποτελεί νοµισµατική συναλλαγή (µολονότι σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 3.76.β περιλαµβάνεται στην τελική καταναλωτική δαπάνη).
12. α) ∆εν καλύπτει τις κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος που λαµβάνονται από τα νοικοκυριά, συµπεριλαµβανοµένων των
τµηµάτων δαπανών που πραγµατοποιούνται αρχικά από τα νοικοκυριά και οι οποίες στη συνέχεια επιστρέφονται από την
κοινωνική ασφάλιση, από κρατικές µονάδες ή από µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ), π.χ.
ιατρικές δαπάνες ή δαπάνες εκπαίδευσης. Όταν ένα νοικοκυριό αγοράζει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία και η δαπάνη κατόπιν
επιστρέφεται εν µέρει ή στο σύνολό της, το νοικοκυριό αντιµετωπίζεται απλώς ως µεσάζων ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό ενός ταµείου κοινωνικής ασφάλισης, µιας κρατικής µονάδας ή ενός ΜΚΙΕΝ. Τα ποσά που επιστρέφονται στα νοικοκυριά θεωρούνται κοινωνικές µεταβιβάσεις σε είδος που πραγµατοποιούνται από την κοινωνική ασφάλιση, από κρατικές µονάδες ή από ΜΚΙΕΝ. ∆εν καταγράφονται ως µεταβιβάσεις
µετρητών στα νοικοκυριά και δεν αποτελούν µέρος των διαθέσιµων εισοδηµάτων των νοικοκυριών. H λογιστική αυτή αντιµετώπιση οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσµα σαν να αγόραζε το
ταµείο κοινωνικής ασφάλισης τα αγαθά και τις υπηρεσίες από
τους παραγωγούς της αγοράς και κατόπιν τα επαναπωλούσε
στα νοικοκυριά σε χαµηλές τιµές διαφορετικές από τις τιµές
αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι η τιµή που λαµβάνεται υπόψη
για τον Εν∆ΤΚ ισούται µε το ποσό που καταβάλλεται από το
νοικοκυριό µείον την επιστροφή.
β) Όλες οι άλλες εκπτώσεις εκ µέρους των δηµόσιων αρχών, και
ιδιαίτερα οι στεγαστικές πληρωµές στους µισθωτές προκειµένου να µειωθούν τα µισθώµατά τους (συµπεριλαµβανοµένων
των πληρωµών οι οποίες µε τη συγκατάθεση του µισθωτή
πηγαίνουν απευθείας στον εκµισθωτή), θεωρούνται κοινωνικές
παροχές σε µετρητά και, ως εκ τούτου, περιλαµβάνονται στο
διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών. Αυτό σηµαίνει ότι η
πλήρης τιµή του αγαθού ή της υπηρεσίας πριν από την
έκπτωση, καλύπτεται από τον Εν∆ΤΚ.
13. ∆εν καλύπτει τις υπηρεσίες που αφορούν ιδιοκατοικούµενες
κατοικίες, επειδή δεν αποτελούν νοµισµατικές συναλλαγές (µολονότι σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 3.76.α περιλαµβάνονται στην τελική
καταναλωτική δαπάνη).
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14. ∆εν καλύπτει την αγορά κατοικιών και τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
που θεωρούνται αγορές µη παραγόµενων στοιχείων ενεργητικού,
ιδίως δε την αγορά γης.
15. Επίσης δεν καλύπτει τις δαπάνες που καταβάλλουν οι ιδιοκατοικούντες για τη διακόσµηση, τη συντήρηση και την επισκευή της
κατοικίας, οι οποίες συνήθως δεν καταβάλλονται από µισθωτές.
16. ∆εν καλύπτει τις δαπάνες για τιµαλφή.
17. ∆εν καλύπτει τις δαπάνες των νοικοκυριών που έχουν στην
ιδιοκτησία τους επιχειρηµατικές ενώσεις, όταν πραγµατοποιούνται για επιχειρηµατικούς σκοπούς.
18. ∆εν καλύπτει τους τρέχοντες φόρους εισοδήµατος και περιουσίας,
όλοι εκ των οποίων συνεπάγονται υποχρεωτικές, µη αποδιδόµενες
πληρωµές, σε χρήµα ή σε είδος, και οι οποίοι επιβάλλονται
περιοδικά από την κυβέρνηση και από άλλους φορείς στο εισόδηµα και την περιουσία θεσµικών µονάδων, και ορισµένους
περιοδικούς φόρους οι οποίοι δεν επιβάλλονται στο εισόδηµα
ούτε στη περιουσία. Άλλοι τρέχοντες φόροι περιλαµβάνουν όλες
τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται από τα νοικοκυριά για
άδειες, οι οποίες θεωρούνται φόροι, όπως άδειες κατοχής ή
χρήσης οχηµάτων, σκαφών ή αεροσκαφών κ.λπ.
19. α) ∆εν καλύπτει τις συνδροµές, τις εισφορές και τα οφειλόµενα
ποσά που καταβάλλονται από τα νοικοκυριά σε ΜΚΙΕΝ, όπως
συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελµατικές ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών, εκκλησίες και κοινωνικές, πολιτιστικές,
ψυχαγωγικές και αθλητικές λέσχες.
β) Ωστόσο, αν µία λέσχη, ένας σύλλογος ή µία ένωση µπορεί να
θεωρηθεί παραγωγός της αγοράς ο οποίος πωλεί τις υπηρεσίες του σε µια οικονοµικά σηµαντική τιµή, πράγµα που συνήθως συµβαίνει µολονότι µπορεί να έχει τη νοµική µορφή µη
κερδοσκοπικού οργανισµού, τότε οι συνδροµές, εισφορές και
οφειλές που καταβάλλονται από τα νοικοκυριά θεωρούνται
πληρωµές για τις παρεχόµενες υπηρεσίες — και όχι µεταβίβαση — και, ως εκ τούτου, καλύπτονται από τον Εν∆ΤΚ.
20. ∆εν καλύπτει τις εθελοντικές µεταβιβάσεις σε χρήµα ή σε είδος
που πραγµατοποιούνται από νοικοκυριά σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα και οργανώσεις.
21. ∆εν καλύπτει τις πληρωµές εισοδήµατος από περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων. Το εισόδηµα από περιουσιακά στοιχεία είναι το εισόδηµα που λαµβάνεται από τον
ιδιοκτήτη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή εµπράγµατων µη παραγόµενων περιουσιακών στοιχείων έναντι της
παροχής κεφαλαίων ή έναντι της διάθεσης των εµπράγµατων µη
παραγόµενων περιουσιακών στοιχείων σε µια άλλη θεσµική
µονάδα. ∆υνάµει των όρων της χρηµατοοικονοµικής συµφωνίας
τους, ο τόκος είναι το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ο
οφειλέτης στον πιστωτή σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα χωρίς να
µειώνεται το ποσό της αρχικής οφειλής.
22. ∆εν καλύπτει τις υποχρεωτικές ή εθελοντικές κοινωνικές εισφορές, όπως τις κοινωνικές εισφορές των εργοδοτών σε ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικές εταιρείες ή αυτόνοµα και
µη αυτόνοµα συνταξιοδοτικά ταµεία που διαχειρίζονται συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης προκειµένου να εξασφαλίσουν τη
χορήγηση κοινωνικών παροχών στους υπαλλήλους τους, ή τις
κοινωνικές εισφορές που καταβάλλονται από τους υπαλλήλους
για κοινωνική ασφάλιση, σε ιδιωτικώς χρηµατοδοτούµενα και µη
χρηµατοδοτούµενα συστήµατα.
23. ∆εν καλύπτει την ασφάλεια ζωής και τις υπηρεσίες συνταξιοδότησης (µολονότι σύµφωνα µε το ΕΣΟΛ 3.76.στ και ζ τέτοιες
υπηρεσίες περιλαµβάνονται στην τελική καταναλωτική δαπάνη
κατά το ποσό της σχετικής δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας).
24. ∆εν καλύπτει τα ποσά καθαρών ασφαλίστρων για ασφαλίσεις
κατά ζηµιών. Πρόκειται για ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο
πλαίσιο ασφαλιστηρίων, τα οποία αγοράζονται από θεσµικές
µονάδες. Οι πολιτικές που αγοράζονται από ιδιωτικά νοικοκυριά
είναι εκείνες οι οποίες αγοράζονται µε δική τους πρωτοβουλία
και προς δικό τους όφελος, ανεξάρτητα από τους εργοδότες τους
ή το κράτος και πέρα από οποιοδήποτε σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης. Τα καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις κατά ζηµιών
περιλαµβάνουν τόσο τα πραγµατικά ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τους ασφαλιζόµενους προκειµένου να αγοράσουν την
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ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου
(εισπραττόµενα ασφάλιστρα) όσο και τα συµπληρωµατικά ασφάλιστρα που καταβάλλονται από το εισόδηµα από περιουσιακά
στοιχεία των ασφαλισµένων, µετά τη µείωση των δαπανών
παροχής υπηρεσιών των ασφαλιστικών εταιριών που παρέχουν
την ασφάλεια. (Σηµείωση: αυτή η δαπάνη παροχής υπηρεσιών
καλύπτεται από την τελική νοµισµατική καταναλωτική δαπάνη
του νοικοκυριού). Τα καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις κατά
ζηµιών, είναι τα ποσά που διατίθενται για την κάλυψη έναντι
διαφόρων γεγονότων ή ατυχηµάτων που έχουν ως συνέπεια την
πρόκληση ζηµιών σε αγαθά ή περιουσιακά στοιχεία ή τον τραυµατισµό ατόµων ως συνέπεια φυσικών ή ανθρώπινων αιτιών, π.χ.
πυρκαγιών, πληµµυρών, συγκρούσεων, βύθισης πλοίων, κλοπής,
βίας, ατυχηµάτων, ασθένειας, ή έναντι οικονοµικών απωλειών
που οφείλονται σε γεγονότα, όπως ασθένεια, ανεργία, ατυχήµατα,
κ.λπ.
25. ∆εν καλύπτει τις τρέχουσες µεταβιβάσεις µεταξύ νοικοκυριών, οι
οποίες συνίστανται σε όλες τις τρέχουσες µεταβιβάσεις σε χρήµα
ή σε είδος που πραγµατοποιούνται από ή προς νοικοκυριά, µόνιµους κατοίκους, προς/από άλλα νοικοκυριά µόνιµους κατοίκους ή
µη µόνιµους κατοίκους.
26. ∆εν καλύπτει τα διάφορα πρόστιµα. Αυτά επιβάλλονται σε θεσµικές µονάδες από δικαστήρια ή από οιονεί δικαστικούς φορείς ως
υποχρεωτικές τρέχουσες µεταβιβάσεις. Επίσης δεν καλύπτονται
τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τις φορολογικές αρχές για
φοροδιαφυγή ή καθυστερηµένη πληρωµή φόρων, τα οποία συνήθως δεν µπορούν να διακριθούν από τους ίδιους τους φόρους.
27. ∆εν καλύπτει τις λοταρίες και τα τυχερά παιχνίδια· ούτε τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών στη µονάδα που διοργανώνει τη
λοταρία ή τα τυχερά παιχνίδια, ούτε την τρέχουσα υπολειπόµενη
µεταβίβαση που καταβάλλεται στους νικητές (µολονότι σύµφωνα
µε το ΕΣΟΛ 4.135, η δαπάνη παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνεται
στην τελική καταναλωτική δαπάνη).
Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
28. Τη στιγµή της αγοράς, η τιµή αγοραστή είναι η τιµή για τα
προϊόντα την οποία πληρώνει στην πραγµατικότητα ο αγοραστής·
συµπεριλαµβάνονται τυχόν φόροι, εκτός από τις επιδοτήσεις επί
των προϊόντων µετά τις µειώσεις λόγω εκπτώσεων για αγορές σε
µεγάλες ποσότητες ή εκτός περιόδων αιχµής από τις κανονικές
τιµές ή δαπάνες· εξαιρούνται οι δαπάνες για τόκους ή υπηρεσίες
που προστίθενται στο πλαίσιο πιστωτικών ρυθµίσεων· εξαιρούνται τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την αδυναµία
πληρωµής εντός της περιόδου που ορίζεται τη στιγµή που πραγµατοποιούνται οι αγορές.
29. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες για ατοµική κατανάλωση (ατοµικά
αγαθά και υπηρεσίες) αγοράζονται από το νοικοκυριό και χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυµιών
των µελών του. Τα ατοµικά αγαθά και υπηρεσίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) πρέπει να είναι δυνατή η παρατήρηση και η καταγραφή της
αγοράς του αγαθού ή των υπηρεσιών από ένα ατοµικό νοικοκυριό ή µέλος νοικοκυριού, και επίσης της χρονικής στιγµής
κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε·
β) το νοικοκυριό πρέπει να είναι σύµφωνο για την προµήθεια του
αγαθού ή της υπηρεσίας και να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την πραγµατοποίησή της, π.χ. εγγραφή
σε σχολείο ή εισαγωγή σε κλινική·
γ) το αγαθό ή η υπηρεσία πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η
απόκτησή του από ένα νοικοκυριό ή άτοµο, ή πιθανόν από µια
µικρή, περιορισµένη οµάδα ατόµων, να αποκλείει την
απόκτησή του από άλλα νοικοκυριά ή άτοµα.
Κάθε τελική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού είναι ξεχωριστή. Κατά συνθήκη, όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται από ΜΚΙΕΝ αντιµετωπίζονται ως ατοµικά.
Κατά συνθήκη, όλες οι κρατικές τελικές καταναλωτικές δαπάνες
για την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, τον αθλητισµό και την ψυχαγωγία, καθώς και τα πολιτιστικά
θέµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως δαπάνες για υπηρεσίες
ατοµικής κατανάλωσης, εκτός από τις δαπάνες για τη γενική
διοίκηση, νοµοθεσία, έρευνα κ.λπ. Επιπλέον, οι δαπάνες για τη
στέγαση, την αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και τη λειτουργία του συστήµατος µεταφορών, πρέπει να αντιµετωπίζονται ως
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ατοµικές. Η συλλογική καταναλωτική δαπάνη είναι το υπόλοιπο
της κρατικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης. Συνίσταται, ιδιαίτερα, στη διαχείριση και τη νοµοθετική ρύθµιση της κοινωνίας,
την παροχή ασφάλειας και άµυνας, την τήρηση του νόµου και της
τάξης, τη νοµοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις, τη διατήρηση
της δηµόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, την
έρευνα και την ανάπτυξη, την υποδοµή και την οικονοµική ανάπτυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Μαθηµατικός τύπος που χρησιµοποιείται για την κατάρτιση των στοιχειωδών συνολικών
µεγεθών
1. Για την κατάρτιση των δεικτών τιµών για στοιχειώδη συνολικά µεγέθη χρησιµοποιείται
1
Σp t
n
είτε ο λόγος των γεωµετρικών µέσων
1
Σp b
n
όπου pt είναι η τρέχουσα τιµή, pb η τιµή αναφοράς και n ο αριθµός των

είτε ο λόγος των αριθµητικών τιµών
[Πpt ] 1/n

τιµών

[Πpb] 1/n

τιµών αυτών στο στοιχειώδες συνολικό µέγεθος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικός
τύπος µε την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις συγκρισιµότητας που ορίζονται στο
άρθρο 7.
t
δεν θα πρέπει κανονικά να
2. Ο αριθµητικός µέσος των σχετικών τιµών 1 Σ P
b
n
P
χρησιµοποιείται, δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις θα έχει ως αποτέλεσµα να µην
καλύπτεται η απαίτηση της συγκρισιµότητας. Μπορεί να χρησιµοποιείται κατ’ εξαίρεση
σε περιπτώσεις που µπορεί να αποδειχθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις συγκρισιµότητας.
3. Ο δείκτης τιµών για ένα στοιχειώδες συνολικό µέγεθος µπορεί να υπολογίζεται ως αλυσιδωτός δείκτης χρησιµοποιώντας έναν από τους δύο παραπάνω προτεινόµενους τύπους.
Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας τον λόγο των αριθµητικών µέσων:
Itb =

Σi

1
sb Pi

Σi

b
sb Pi

·

Σi

sl

Pi 2

Σi

sl

Pi l

…

Σi st—l Pi 1
,
Σi st—l Pi t—l

όπου Pit σηµαίνει την i-οστή αναφορά τιµής για ένα δεδοµένο στοιχειώδες συνολικό
µέγεθος στην περίοδο t και st σηµαίνει το δείγµα των τιµών που συγκεντρώνεται για το
στοιχειώδες συνολικό µέγεθος στην περίοδο t. Το δείγµα αυτό µπορεί στην πράξη να
ενηµερώνεται σε µηνιαία βάση ή, συνηθέστερα , όταν δεν µπορούν να συγκεντρώνονται οι
τιµές, σε µεγαλύτερες χρονικές περιόδους . Αν µεταξύ της βασικής περιόδου b και της
περιόδου t δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση , τότε το Itb γίνεται

Σi

sb Pi

t

Σi

sb Pi

b

, ο απλός λόγος

των αριθµητικών µέσων (ή το αντίστοιχο µε τον γεωµετρικό τύπο που περιγράφεται ανωτέρω ). Ο αριθµητικός µέσος των σχετικών τιµών δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η αλυσιδωτή σύνδεση έχει συχνότητα µεγαλύτερη από ετήσια.

