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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2018 
 
 
Εισαγωγή 
 
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των 
διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνουν τα 
νοικοκυριά. Στόχος του ΔΤΚ είναι να καλύψει το πλήρες φάσμα της τελικής καταναλωτικής δαπάνης 
ώστε να δοθεί μια έγκαιρη και σαφής εικόνα του πληθωρισμού. 
 
Η τελευταία αναθεώρηση του ΔΤΚ στηρίχτηκε στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) 
του 2009, είχε σαν βάση το έτος 2005 και υιοθετήθηκε ως επίσημος δείκτης από τον Ιανουάριο 2011. 
Σημειώνεται το έτος βάσης του ΔΤΚ έχει αναθεωρηθεί σε 2015=100, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 
2016.  
 
Από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές 
στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση στηρίζεται στα αποτελέσματα της Έρευνας 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2015/2016 (Ιούλιος 2015-Ιούνιος 2016). 
 
 
Καλάθι της Νοικοκυράς και Συντελεστές Στάθμισης 
 
Το καλάθι της νοικοκυράς αποτελείται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία τα νοικοκυριά 
δαπανούν σημαντικό ποσό για την απόκτηση τους. Σταθμίζονται με συγκεκριμένους συντελεστές για 
τον καταρτισμό του ΔΤΚ και η ταξινόμηση των αγαθών και των υπηρεσιών γίνεται βάσει της 
κωδικοποίησης ΕCOICOP.  Οι συντελεστές στάθμισης

Το νέο “καλάθι της νοικοκυράς”περιλαμβάνει 

 είναι η βαρύτητα ή το ποσοστό με το οποίο 
επηρεάζουν τον ΔΤΚ, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει. 
 

Το καλάθι της νοικοκυράς πρέπει να αναθεωρείται, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες 
καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών. Επιπλέον, το καλάθι αξιολογείται συνεχώς έτσι ώστε τα 
προϊόντα και υπηρεσίες που τείνουν να εξαλειφθούν από την αγορά να αντικαθιστούνται έγκαιρα από 
άλλα επίκαιρα και ευρείας κατανάλωσης προϊόντα.  
 

805 αγαθά και υπηρεσίες σε σύγκριση με 783 που 
υπήρχαν στο προηγούμενο. Στο σύνολο των 805 αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται και 80 νέα.   

Διευκρινίζεται ότι πολλά από τα «νέα είδη» δεν είναι στην πραγματικότητα καινούργια αγαθά και 
υπηρεσίες αλλά τώρα περιλήφθηκαν στο καλάθι της νοικοκυράς επειδή έχουν αποκτήσει σημαντικό 
μερίδιο στις δαπάνες των νοικοκυριών. Επιπρόσθετα, για συγκεκριμένες κατηγορίες, για τις οποίες έχει 
αυξηθεί σημαντικά ο συντελεστής στάθμισης τους (π.χ. 01 Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά), έγινε 
διεύρυνση των ειδών που αντιπροσωπεύουν έτσι ώστε να γίνει καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική 
κάλυψη τους. Γενικά, παρατηρείται αύξηση στις  υγιεινές καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών  
καθώς και σημαντική μείωση στα προϊόντα που παραδοσιακά μπορεί να χαρακτηριστούν πολυτελείας.    
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται οι προηγούμενοι και οι νέοι συντελεστές στάθμισης των 12 
κύριων κατηγοριών του ΔΤΚ. 
 
 

Εκατοστιαία Κατανομή Εξόδων Νοικοκυριών κατά Κύρια Κατηγορία Αγαθών και 
Υπηρεσιών, 2010 και το 2018 

 

Κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών 

Συντελεστές Στάθμισης  

2010 2018 

(%) (%) 

01. Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 16,15 19,06 

02. Αλκοολούχα ποτά και καπνός 2,13 3,47 

03. Είδη ένδυσης και υπόδησης 8,48 7,21 

04. Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, 
υγραέριο και άλλα καύσιμα 12,30 11,19 

05. Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός 
και προϊόντα καθαρισμού 7,50 6,44 

06. Υγεία 6,60 6,37 

07. Μεταφορές 15,16 15,24 

08. Επικοινωνίες 4,39 4,39 

09. Αναψυχή και πολιτισμός 6,45 5,75 

10. Εκπαίδευση 3,69 3,92 

11. Εστιατόρια και ξενοδοχεία 8,38 8,36 

12. Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 8,77 8,60 

Σύνολο 100,00 100,00 
 

 
Επισημαίνεται ότι, η μεταβολή στον συντελεστή στάθμισης κάποιου αγαθού δε συνεπάγεται και 
αύξηση/μείωση στο απόλυτο ύψος της δαπάνης για το αγαθό αυτό.  
 
 
 

____________________________ 


