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*
 

ζηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2016/… 

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

για ηοσς εναρμονιζμένοσς δείκηες ηιμών καηαναλωηή και ηον δείθηε ηηκψλ θαηνηθηψλ 

θαη ηην καηάργηζη ηοσ κανονιζμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 ηοσ σμβοσλίοσ 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

                                                 
*
  Σξνπνινγίεο: ην λέν ή ην ηξνπνπνηεκέλν θείκελν ζεκεηώλεηαη κε έληνλνπο πιάγηνπο 

ραξαθηήξεο· νη δηαγξαθέο ζεκεηώλνληαη κε ην ζύκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΝΧΖ, 

Έρνληαο ππόςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην άξζξν 

338 παξάγξαθνο 1, 

Έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηόπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα, 

Έρνληαο ππόςε ηε γλώκε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο
1
, 

Απνθαζίδνληαο ζύκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
2
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 175 ηεο 29.5.2015, ζ. 2. 

2
 Θέζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο … (δελ έρεη αθόκε δεκνζηεπζεί ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα) θαη απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο … 
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Δθηηκώληαο ηα αθόινπζα: 

(1) Ο ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔλΓΣΚ) έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ κε ελαξκνληζκέλν ηξόπν ζε όια ηα θξάηε κέιε. Ζ 

Δπηηξνπή θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ΔλΓΣΚ 

ζην πιαίζην ηεο αμηνιόγεζεο πνπ δηελεξγνύλ ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ 

ζηα θξάηε κέιε ζύκθσλα κε ην άξζξν 140 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). 

(2) Οη ελαξκνληζκέλνη δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Γηαδηθαζίαο 

Μαθξννηθνλνκηθψλ Αληζνξξνπηψλ ηεο Δπηηξνπήο σο εηζήρζε κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΔ) αξηζ. 1176/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
. 

(3) Οη ζηαηηζηηθέο ηηκψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηνπο ππεπζχλνπο ράξαμεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηελ Έλσζε, ηνπο εξεπλεηέο 

θαη φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο. 

(4) Σν Δπξσπατθό ύζηεκα Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ (ΔΚΣ) ρξεζηκνπνηεί ηνλ ΔλΓΣΚ σο 

δείθηε γηα ηε κέηξεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ηνπ γηα ηε ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 παξάγξαθνο 1 ηεο ΛΔΔ, ν νπνίνο έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο 

Έλσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ. Σχκθσλα κε ην άξζξν 

127 παξάγξαθνο 4 θαη ην άξζξν 282 παξάγξαθνο 5 ηεο ΣΛΔΔ, δεηείηαη ε γλψκε 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (ΔΚΤ) γηα θάζε πξνηεηλφκελε πξάμε ηεο 

Έλσζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (EE) αξηζ. 1176/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε 

ησλ ππεξβνιηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ (ΔΔ L 306 ηεο 23.11.2011, ζ. 

25). 
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(5) Σηφρνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ ηηκψλ 

θαηαλαισηή θαη ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηνηθηψλ (ΓΤΚαη) ζε ελσζηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. Απηφ, σζηφζν, δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα κηαο κειινληηθήο επέθηαζεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ην ππνεζληθφ επίπεδν αλ είλαη αλαγθαίν. 

(6) Ο θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ηνπ πκβνπιίνπ
1
 θαζηέξσζε έλα θνηλό πιαίζην 

γηα ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ηηκώλ θαηαλαισηή. Σν ελ ιόγσ λνκηθό 

πιαίζην πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο θαη ζηελ πξόνδν ηεο 

ηερλνινγίαο, νχησο ψζηε λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε θαηαιιειφηεηα θαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ ηηκψλ θαηαλαισηή θαη ηνπ ΓΤΚαη. 

Βάζεη ηνπ λένπ πιαηζίνπ πνπ θαζηεξψλεη ν παξψλ θαλνληζκφο, ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο γηα κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ εμέιημε 

ησλ ηηκψλ. 

(7) Ο παξώλ θαλνληζκόο ιακβάλεη ππόςε ην πξόγξακκα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε βειηίσζε 

ηεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2010 

ζρεηηθά κε ηελ «Έμππλε Ννκνζεζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε». ηνλ ηνκέα ησλ 

ζηαηηζηηθώλ, ε Δπηηξνπή έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηόηεηα ηελ απινύζηεπζε θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηηο ζηαηηζηηθέο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Απγνύζηνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε κέζνδν 

παξαγσγήο ησλ ζηαηηζηηθώλ ηεο ΔΔ: έλα όξακα γηα ηελ επόκελε δεθαεηία. 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 1995, γηα ηε 

ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔΔ L 257 ηεο 27.10.1995, ζ. 1). 
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(8) Ο ΔλΓΤΚ θαη ν ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή κε ζηαζεξνχο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (ΔλΓΤΚ-ΣΦ) ζα πξέπεη λα αλαιύνληαη βάζεη ησλ 

θαηεγνξηώλ ηεο επξσπατθήο ηαμηλόκεζεο ηεο αηνκηθήο θαηαλάισζεο κε βάζε ηνλ 

ζθνπό (ECOICOP). Ζ ελ ιόγσ ηαμηλόκεζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη όιεο νη 

επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο πνπ αθνξνύλ ζηελ αηνκηθή θαηαλάισζε είλαη ζπλεπείο θαη 

ζπγθξίζηκεο. Ζ ECOICOP ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ζπλεπήο κε ηελ COICOP ηνπ 

ΟΖΔ ε νπνία απνηειεί ην δηεζλέο πξόηππν γηα ηελ ηαμηλόκεζε ηεο αηνκηθήο 

θαηαλάισζεο κε βάζε ηνλ ζθνπό θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδεηαη 

κε αιιαγέο πνπ επηθέξνληαη ζηελ COICOP ηνπ ΟΖΔ. 

(9) Ο ▌ ΔλΓΣΚ βαζίδεηαη ζε παξαηεξνύκελεο ηηκέο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο 

θόξνπο επί ησλ πξντόλησλ. Χο εθ ηνύηνπ, ν πιεζσξηζκόο επεξεάδεηαη από ηηο 

κεηαβνιέο ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηα πξντόληα. Γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζύγθιηζεο ζηα θξάηε κέιε, είλαη 

επίζεο αλαγθαία ε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε ησλ 

θνξνινγηθώλ αιιαγώλ ζηνλ πιεζσξηζκό. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ν ΔλΓΣΚ ζα πξέπεη 

λα ππνινγίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά βάζεη ηηκώλ κε ζηαζεξνύο θνξνινγηθνύο 

ζπληειεζηέο. 

(10) Ζ θαζηέξσζε δεηθηώλ ηηκώλ γηα ηηο θαηνηθίεο θαη ηδίσο γηα ηηο ηδηνθαηνηθνύκελεο 

θαηνηθίεο (ΓΣΗΚ ▌) ζπληζηά ζεκαληηθό βήκα πξνο ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

θαηαιιειόηεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκόηεηαο ηνπ ΔλΓΣΚ. Ο ΓΣΚαη απνηειεί 

απαξαίηεηε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε ηηκώλ γηα ηηο ηδηνθαηνηθνύκελεο 

θαηνηθίεο. Δπηπξόζζεηα, ν ΓΣΚαη είλαη από κόλνο ηνπ έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο. 

Μέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εθπνλήζεη έθζεζε γηα 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ΓΤΙΚ γηα ελζσκάησζή ηνπ ζην πεδίν θάιπςεο ηνπ 

ΔλΓΤΚ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα 

ππνβάιεη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

πξφηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ΓΤΙΚ ζην πεδίν θάιπςεο ηνπ ΔλΓΤΚ. 
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(11) Η παξνρή, ζε πξψηκν ζηάδην, πιεξνθνξηψλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε 

ηνπο κεληαίνπο ΔλΓΤΚ ππφ κνξθή πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο (flash estimate) 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

Σπλεπψο, ηα θξάηε κέιε κε λφκηζκα ην επξψ ζα πξέπεη λα δηαβηβάδνπλ ηέηνηεο 

πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο. 

(12) Ο ΔλΓΤΚ είλαη ζρεδηαζκέλνο λα αμηνινγεί ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ. Γελ 

πξννξίδεηαη λα είλαη έλαο δείθηεο θφζηνπο δσήο. Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνλ 

ΔλΓΤΚ, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη έξεπλα γηα έλαλ ελαξκνληζκέλν δείθηε θφζηνπο 

δσήο. 

(13) Ζ πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη 

πεξηνδηθά. Θα πξέπεη λα ζεζπηζηνύλ θαλόλεο όζνλ αθνξά ηηο θνηλέο πεξηόδνπο 

αλαθνξάο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ θαη ησλ ππνδεηθηώλ ηνπο πνπ 

ελζσκαηώλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

όηη νη δείθηεο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη ζπγθξίζηκνη θαη θαηάιιεινη. 
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(14) Γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηαδηαθήο ελαξκόληζεο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ ηηκψλ 

θαηαλαισηή θαη ηνπ ΓΤΚαη, ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζνύλ πηινηηθέο κειέηεο γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθηθηόηεηαο ρξήζεο βειηησκέλσλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ ή 

εθαξκνγήο λέσλ κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα 

αλαγθαία κέηξα θαη λα βξεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο, γηα ηελ ελζάξξπλζε αλάιεςεο ηέηνησλ πηινηηθψλ 

κειεηψλ. 

(15) Ζ Δπηηξνπή (Eurostat) ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηηο πεγέο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα θξάηε κέιε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ θαη 

λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ από ηα θξάηε κέιε. Γηα ηνλ 

ζθνπό απηό, ε Δπηηξνπή (Eurostat) ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηαθηηθό δηάινγν κε ηηο 

ζηαηηζηηθέο αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ. 

(16) Οη γεληθέο πιεξνθνξίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα λα αμηνινγείηαη θαηά πόζν νη 

αλαιπηηθνί ελαξκνληζκέλνη δείθηεο πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε είλαη επαξθώο 

ζπγθξίζηκνη. Δπίζεο, ε δηαθάλεηα ησλ κεζόδσλ θαη πξαθηηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα θξάηε κέιε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δεηθηώλ βνεζά όια ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε ζηελ θαηαλόεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηόηεηάο ηνπο. Χο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί έλα 

ζύλνιν θαλόλσλ γηα ηελ ππνβνιή ελαξκνληζκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ. 

(17) Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ηα θξάηε κέιε, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

πξνλνκίσλ θαη εμνπζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
. 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΚ, Δπξαηόκ) αξηζ. 1101/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ζηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ησλ Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ πιεξνθνξηώλ πνπ θαιύπηνληαη από ην ζηαηηζηηθό απόξξεην, ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 322/97 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο 

θαη ηεο απόθαζεο 89/382/ΔΟΚ, Δπξαηόκ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζύζηαζε επηηξνπήο 

ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ L 87 ηεο 31.3.2009, 

ζ. 164). 
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(18) Γηα ηε δηαζθάιηζε ▌ ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ηεο COICOP ηνπ ΟΖΔ, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εηδψλ πνπ ξπζκίδνληαη κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ, κε ηελ πξνζζήθε εηδψλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ηερληθέο 

εμειίμεηο ζηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε πηινηηθψλ 

κειεηψλ, θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ ππνδεηθηώλ ηεο ECOICOP 

πνπ δελ απαηηείηαη λα παξαρζνύλ από ηα θξάηε κέιε ▌, κε ζθνπφ ηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηνλ ΔλΓΤΚ θαη ζηνλ ΔλΓΤΚ-ΣΦ, ζα πξέπεη λα αλαηεζεί 

ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία έθδνζεο πξάμεσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 290 ΛΔΔ. Δίλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ε Δπηηξνπή λα δηελεξγεί θαηάιιειεο δηαβνπιεύζεηο θαηά ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ηεο εξγαζίεο, κεηαμύ άιισλ θαη ζε επίπεδν εκπεηξνγλσκόλσλ. 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζύληαμε θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεσλ, ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηόρξνλε, έγθαηξε θαη θαηάιιειε δηαβίβαζε ησλ 

ζρεηηθώλ εγγξάθσλ ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ζην πκβνύιην. 
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(19) Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο ζπγθξηζηκόηεηαο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ, 

απαηηνύληαη εληαίνη όξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ECOICOP ζην πιαίζην ηνπ ΔλΓΤΚ 

θαη ηνπ ΔλΓΤΚ-ΣΦ, γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο ηνπ 

ΔλΓΣΚ πνπ παξέρεηαη απφ ηα θξάηε κέιε κε λφκηζκα ην επξψ, γηα ην επίπεδν 

αλάιπζεο ηνπ ΓΤΙΚ θαη ηνπ ΓΤΚαη, γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ, γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο βάζεη 

πξναηξεηηθψλ πηινηηθψλ κειεηψλ, γηα ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία, γηα 

ιεπηνκεξείο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ελαξκνληζκέλσλ 

δεηθηώλ, γηα ηα πξόηππα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ, γηα ηελ 

αλαζεώξεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ θαη ησλ ππνδεηθηώλ ηνπο, ▌θαη γηα ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ησλ 

εηήζησλ ηππνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ πνηόηεηαο, ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

εθζέζεσλ ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) θαη ηε δνκή ησλ θαηαιφγσλ πεγώλ θαη 

κεζόδσλ θαη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαηαιφγσλ πεγψλ θαη κεζφδσλ ζηελ 

Δπηηξνπή (Eurostat). Γηα ηε δηαζθάιηζε ηέηνησλ εληαίσλ όξσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ζα πξέπεη λα αλαηεζνύλ εθηειεζηηθέο αξκνδηόηεηεο ζηελ 

Δπηηξνπή. Οη ελ ιόγσ αξκνδηόηεηεο ζα πξέπεη λα αζθνύληαη ζύκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

▌
1
. 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ θαη γεληθώλ αξρώλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ηξόπνπο ειέγρνπ από ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθώλ 

αξκνδηνηήησλ από ηελ Δπηηξνπή (ΔΔ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 
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(20) Καηά ηε ζέζπηζε εθηειεζηηθώλ κέηξσλ θαη ηελ έθδνζε θαη’ εμνπζηνδόηεζε 

πξάμεσλ ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππόςε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηε ζρέζε θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ηα ελ ιφγσ κέηξα θαη πξάμεηο δελ επηβάιινπλ ζεκαληηθή 

πξφζζεηε επηβάξπλζε ζηα θξάηε κέιε ή ζηνπο αληαπνθξηλφκελνπο. 

(21) Γεδνκέλνπ όηη ν ζηόρνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, δειαδή ε δεκηνπξγία θνηλώλ 

ζηαηηζηηθώλ πξνηύπσλ γηα ηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή θαη 

ΓΤΚαη, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί επαξθώο από ηα θξάηε κέιε, κπνξεί όκσο λα 

επηηεπρζεί θαιύηεξα ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο, ε Έλσζε δύλαηαη λα ζεζπίζεη κέηξα, 

ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο πλζήθεο 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο, όπσο 

δηαηππώλεηαη ζην άξζξν απηό, ν παξώλ θαλνληζκόο δελ ππεξβαίλεη ηα απαηηνύκελα 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιόγσ ζηόρνπ. 

(22) ην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 δεηήζεθε από ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνύ ηαηηζηηθνύ πζηήκαηνο λα παξέρεη επαγγεικαηηθή 

θαζνδήγεζε. 

(23) Ο θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα θαηαξγεζεί, 

ΔΞΔΓΧΑΝ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ: 
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Άξζξν1 

Αληηθείκελν 

Ο παξώλ θαλνληζκόο ζεζπίδεη έλα θνηλό πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηάδνζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔλΓΣΚ, ΔλΓΤΚ-ΣΦ, ΓΤΙΚ) θαη 

ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηνηθηψλ (ΓΣΚαη) ζε ελσζηαθό ▌θαη ▌εζληθό επίπεδν. 

Άξζξν 2 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ηζρύνπλ νη αθόινπζνη νξηζκνί: 

▌ 

1) σο «πξντόληα» λννύληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο όπσο νξίδνληαη ζην ζεκείν 3.01 ηνπ 

παξαξηήκαηνο Α ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 549/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 («ΔΛ 2010»)· 

2) σο «ηηκέο θαηαλαισηή» λννύληαη νη ηηκέο αγνξάο πνπ θαηαβάιινπλ ηα λνηθνθπξηά 

γηα ηελ αγνξά κεκνλσκέλσλ πξντόλησλ κέζσ ρξεκαηηθώλ ζπλαιιαγώλ· 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 549/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 21εο Μαΐνπ 2013, γηα ην επξσπατθό ζύζηεκα εζληθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ 

ινγαξηαζκώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ L 174 ηεο 26.6.2013, ζ. 1). 
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3) σο «ηηκέο θαηνηθηψλ» λννχληαη νη ηηκέο ζπλαιιαγήο ησλ θαηνηθηψλ πνπ 

αγνξάδνληαη απφ λνηθνθπξηά· 

4) σο «ηηκέο αγνξάο» λννύληαη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ θαηαβάιινπλ νη αγνξαζηέο 

γηα πξντόληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ θόξσλ κείνλ ηηο επηδνηήζεηο επί ησλ 

πξντόλησλ, κεηά ηελ αθαίξεζε εθπηώζεσλ ▌ζε ζρέζε κε ηηο θαλνληθέο ηηκέο ή 

ρξεώζεηο, ρσξίο ηόθνπο ή δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ πξνζηίζεληαη ιόγσ 

ρνξήγεζεο πίζησζεο θαη ηπρόλ επηπιένλ επηβαξύλζεηο πνπ νθείινληαη ζε κε 

πιεξσκή εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο· 

5) σο «δηνηθεηηθά θαζνξηζκέλεο ηηκέο» λννχληαη νη ηηκέο πνπ είηε θαζνξίδνληαη 

άκεζα απφ ηηο θπβεξλεηηθέο αξρέο είηε επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ 

απηέο· 

6) σο «ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή» ή «ΔλΓΣΚ» λνείηαη ν ζπγθξίζηκνο 

δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή πνπ παξάγεη θάζε θξάηνο κέινο· 

7) σο «ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή κε ζηαζεξνύο θνξνινγηθνύο 

ζπληειεζηέο» ή «ΔλΓΣΚ-Φ» λνείηαη ν δείθηεο πνπ κεηξά ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ 

θαηαλαισηή ρσξίο ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ νη κεηαβνιέο ησλ ▌θνξνινγηθώλ 

ζπληειεζηώλ ησλ πξντόλησλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν· 

8) σο «θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο» λνείηαη κηα θνξνινγηθή παξάκεηξνο πνπ κπνξεί 

λα είλαη έλα πνζνζηφ επί ηεο ηηκήο ή έλα απφιπην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη σο 

θφξνο αλά θπζηθή κνλάδα· 
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9) σο «δείθηεο ηηκώλ γηα ηηο ηδηνθαηνηθνύκελεο θαηνηθίεο» ή «ΓΤΙΚ» λνείηαη ν δείθηεο 

πνπ κεηξά ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ζπλαιιαγήο ησλ θαηνηθηώλ πνπ είλαη λέεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ λνηθνθπξηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ πνπ απνθηνύλ ηα λνηθνθπξηά ππό ηελ 

ηδηόηεηά ηνπο σο ηδηνθαηνηθνύληα· 

10) σο «δείθηεο ηηκώλ θαηνηθηώλ» ή «ΓΣΚαη» λνείηαη ν δείθηεο πνπ κεηξά ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ζπλαιιαγήο ησλ θαηνηθηώλ πνπ αγνξάδνληαη από ηα 

λνηθνθπξηά· 

11) σο «ππνδείθηεο ηνπ ΔλΓΣΚ» ή ηνπ «ΔλΓΤΚ-ΣΦ» λνείηαη ν δείθηεο ηηκώλ γηα 

νπνηαδήπνηε από ηηο θαηεγνξίεο ηεο επξσπατθήο ηαμηλόκεζεο ηεο αηνκηθήο 

θαηαλάισζεο κε βάζε ηνλ ζθνπό (ECOICOP), όπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Η· 

12) σο «ελαξκνληζκέλνη δείθηεο» λννύληαη ν ΔλΓΣΚ, ν ΔλΓΣΚ-Φ, ν ΓΣΗΚ θαη ν 

ΓΣΚαη· 

13) σο «πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ ΔλΓΤΚ» λνείηαη ε εθηίκεζε ηνπ ΔλΓΤΚ ζε 

πξψηκν ζηάδην πνπ παξέρεηαη απφ ηα θξάηε κέιε κε λφκηζκα ην επξψ θαη ε νπνία 

κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε πξνζσξηλά ζηνηρεία θαη, αλ είλαη απαξαίηεην, ζε 

θαηάιιειε κνληεινπνίεζε· 

▌ 
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14) σο «δείθηεο ηύπνπ Laspeyres» λνείηαη ν δείθηεο ηηκψλ πνπ κεηξά ηε κέζε κεηαβνιή 

ησλ ηηκψλ απφ ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπο έσο κηα πεξίνδν ζχγθξηζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κεξίδηα δαπάλεο απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν πξνγελέζηεξε ηεο 

πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ηηκψλ, φπνπ ηα κεξίδηα δαπάλεο πξνζαξκφδνληαη ψζηε 

λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ηηκψλ. 

Ο «δείθηεο ηχπνπ Laspeyres» νξίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ: 

 

Όπνπ p ε ηηκή ηνπ πξντφληνο 0 ε πεξίνδνο αλαθνξάο ηεο ηηκήο θαη t ε πεξίνδνο 

ζχγθξηζεο. Οη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο w είλαη κεξίδηα δαπάλεο κηαο πεξηφδνπ b 

πξνγελέζηεξεο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ηηκψλ θαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ψζηε 

λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηηκέο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 0· 

15) σο «πεξίνδνο αλαθνξάο ηνπ δείθηε» λνείηαη ε πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ν δείθηεο 

νξίδεηαη ζε 100 κνλάδεο δείθηε· 

16) σο «πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ ηηκψλ» λνείηαη ε πεξίνδνο κε ηελ ηηκή ηεο νπνίαο 

ζπγθξίλεηαη ε ηηκή ηεο πεξηφδνπ ζχγθξηζεο. Γηα ηνπο κεληαίνπο δείθηεο ε 

πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ ηηκψλ είλαη ν Γεθέκβξηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη γηα 

ηνπο ηξηκεληαίνπο δείθηεο, ε πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ ηηκψλ είλαη ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο· 



 

AM\1088574EL.doc 15/56 PE576.665v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

17) σο «βαζηθέο πιεξνθνξίεο» λννύληαη δεδνκέλα πνπ θαιύπηνπλ: 

α) όζνλ αθνξά ηνπο ΔλΓΣΚ θαη ΔλΓΣΚ-Φ: 

i) ▌ηηκέο αγνξάο πξντόλησλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ ππνδεηθηώλ ▌ ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό, 

ii) ▌ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο ▌, 

iii) πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θόξνπο θαη ηνπο εηδηθνύο θόξνπο θαηαλάισζεο 

πνπ επηβάιινληαη, 

iv) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλ κηα ηηκή είλαη πιήξσο ή κεξηθώο 

θαζνξηζκέλε δηνηθεηηθά, θαη 

v) ▌ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην επίπεδν θαη ηε δνκή 

ηεο θαηαλάισζεο ησλ ζρεηηθώλ πξντόλησλ· 

β) όζνλ αθνξά ηνλ ΓΤΙΚ: 

i) ηηκέο ζπλαιιαγήο ησλ θαηνηθηψλ πνπ είλαη λέεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ πνπ απνθηνχλ ηα λνηθνθπξηά ππφ 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθαηνηθνχληα, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΓΤΙΚ ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, 

ii) ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ησλ θαηνηθηψλ θαη ηηο ηηκέο 

άιισλ πξντφλησλ πνπ απνθηνχλ ηα λνηθνθπξηά ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο 

σο ηδηνθαηνηθνχληα, θαη 

iii) ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην επίπεδν θαη ηε δνκή 

ησλ ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ζηέγαζεο· 
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γ) φζνλ αθνξά ηνλ ΓΣΚαη: 

i) ▌ηηκέο ζπλαιιαγήο θαηνηθηώλ πνπ αγνξάδνληαη από λνηθνθπξηά, νη 

νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΓΣΚαη 

▌ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό, 

ii) ▌ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή ηεο θαηνηθίαο, θαη 

iii) ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην επίπεδν θαη ηε δνκή 

ησλ ζρεηηθψλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ζηέγαζεο· 

18) σο «λνηθνθπξηό» λνείηαη ην λνηθνθπξηό όπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα Α ζεκείν 

2.119, ζηνηρεία α) θαη β) ηνπ ΔΛ 2010, αλεμάξηεηα από ηελ εζληθόηεηα ή ην 

θαζεζηώο δηακνλήο· 

19) σο «νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο» λνείηαη ε νηθνλνκηθή επηθξάηεηα 

όπσο αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα Α ζεκείν 2.05 ηνπ ΔΛ 2010, κε ηελ εμαίξεζε όηη 

πεξηιακβάλνληαη νη εδαθηθνί ζύιαθεο πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ ζπλόξσλ ησλ 

θξαηώλ κειώλ θαη απνιαύνπλ εηεξνδηθίαο θαη εμαηξνύληαη νη εδαθηθνί ζύιαθεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ αιινδαπή· 
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20) σο «ηειηθή λνκηζκαηηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ» λνείηαη ην κέξνο 

ηεο ηειηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη: 

– απφ λνηθνθπξηά, 

– κε ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, 

– ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο, 

– γηα πξντόληα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε αηνκηθώλ 

αλαγθώλ ή επηζπκηώλ, όπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Α ζεκείν 3.101 ηνπ ΔΛ 

2010, 

– ζηε κία ή θαη ζηηο δύν ζπγθξηλόκελεο ρξνληθέο πεξηόδνπο· 

21) σο «ζεκαληηθή αιιαγή ζηε κέζνδν παξαγσγήο» λνείηαη κηα αιιαγή πνπ εθηηκάηαη 

όηη επεξεάδεη ην εηήζην πνζνζηό κεηαβνιήο ζπγθεθξηκέλνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε 

ή κέξνπο απηνύ ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν θαηά πεξηζζόηεξν από: 

α) 0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηνλ ζπλνιηθό ΔλΓΣΚ, ΓΤΙΚ-ΣΦ, ΓΤΙΚ ή ΓΣΚαη, 

β) 0,3, 0,4, 0,5 ή 0,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, γηα νπνηαδήπνηε ηκήκα, νκάδα, ηάμε ή 

ππνδηαίξεζε ηάμεο (5ςήθηα) ηεο ECOICOP, αληίζηνηρα, γηα ηνλ ΔλΓΤΚ ή ηνλ 

ΔλΓΤΚ-ΣΦ. 



 

AM\1088574EL.doc 18/56 PE576.665v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 3 

Καηάξηηζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ 

1. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) όινπο ηνπο ελαξκνληζκέλνπο 

δείθηεο, όπσο νξίδνληαη ζην ζεκείν 12) ηνπ άξζξνπ 2. 

2. Οη ελαξκνληζκέλνη δείθηεο είλαη αιπζσηνί, ζε εηήζηα βάζε, δείθηεο ηύπνπ 

Laspeyres. 

3. Ο ΔλΓΣΚ θαη ν ΔλΓΣΚ-Φ βαζίδνληαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ θαη ζηνπο 

ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ησλ πξντόλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή 

λνκηζκαηηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ. 

4. Οχηε ν ΔλΓΣΚ νχηε ν ΔλΓΣΚ-Φ ▌θαιύπηνπλ ζπλαιιαγέο κεηαμύ λνηθνθπξηώλ, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε κηζζσκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη από κηζζσηέο ζε ηδηώηεο 

ηδηνθηήηεο θαηνηθηώλ, όπνπ νη ηειεπηαίνη ελεξγνύλ σο παξαγσγνί εκπνξεύζηκσλ 

ππεξεζηώλ πνπ αγνξάδνληαη από λνηθνθπξηά (κηζζσηέο). 

5. Ο ΓΤΙΚ θαηαξηίδεηαη, αλ είλαη δπλαηφλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ δεδνκέλα, γηα ηα 10 

έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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6. Οη ππνδείθηεο ηνπ ΔλΓΣΚ θαη ηνπ ΔλΓΤΚ-ΣΦ θαηαξηίδνληαη γηα ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

ECOICOP. Ζ Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό εληαίσλ 

όξσλ εθαξκνγήο ηεο ECOICOP φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο ΔλΓΤΚ θαη ΔλΓΤΚ-ΣΦ. 

Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2. 

7. Μέτρι ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ε Δπηηξνπή ζα εθπνλήζεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ΓΤΙΚ γηα ελζσκάησζε ζην πεδίν θάιπςεο ηνπ ΔλΓΤΚ. 

Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο, ε Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξφηαζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ΓΤΙΚ 

ζην πεδίν θάιπςεο ηνπ ΔλΓΤΚ. Δάλ ε δηαπίζησζε ηεο έθζεζεο είλαη φηη 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ ΓΤΙΚ ζην πεδίν θάιπςεο ηνπ ΔλΓΤΚ, ε Δπηηξνπή ζα ζπλερίζεη 

ηηο κεζνδνινγηθέο εξγαζίεο θαη ζα ππνβάιεη, δεφλησο, ζρεηηθή έθζεζε ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην Σπκβνχιην. 

8. Η Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ 

αλάιπζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο ηνπ ΔλΓΤΚ πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε 

κέιε κε λφκηζκα ην επξψ. Οη ελ ιφγσ πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2. 
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9. Η Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ 

αλάιπζεο ηνπ ΓΤΙΚ θαη ηνπ ΓΤΚαη. Οη ελ ιφγσ πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2. 

10. Κάζε έηνο, ηα θξάηε κέιε επηθαηξνπνηνχλ ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ησλ 

ππνδεηθηψλ γηα ηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο. Η Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ εληαίσλ φξσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ. Οη ελ ιόγσ πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 

παξάγξαθνο 2. 

Άξζξν 4 

πγθξηζηκόηεηα ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ 

1. Πξνθεηκέλνπ νη ελαξκνληζκέλνη δείθηεο λα ζεσξνύληαη ζπγθξίζηκνη, ηπρόλ δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ζε όια ηα επίπεδα αλάιπζεο αληηθαηνπηξίδνπλ κόλν 

δηαθνξέο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκώλ ή ζηα πξόηππα δαπαλώλ. 

2. Σπρόλ ππνδείθηεο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ πνπ απνθιίλνπλ από ηηο έλλνηεο ή 

κεζόδνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ζεσξνύληαη ζπγθξίζηκνη αλ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα έλαλ δείθηε πνπ εθηηκάηαη όηη δηαθέξεη ζπζηεκαηηθά θαηά: 

α) 0,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ή ιηγόηεξν θαηά κέζν όξν γηα έλα έηνο ζε ζύγθξηζε 

κε ην πξνεγνύκελν έηνο από έλαλ δείθηε πνπ θαηαξηίδεηαη ζύκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ΔλΓΣΚ θαη ηνπ ΔλΓΤΚ-ΣΦ· 
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β) κία πνζνζηηαία κνλάδα ή ιηγόηεξν θαηά κέζν όξν γηα έλα έηνο ζε ζύγθξηζε 

κε ην πξνεγνύκελν έηνο από έλαλ δείθηε πνπ θαηαξηίδεηαη ζύκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ΓΣΗΚ θαη ηνπ ΓΣΚαη. 

Αλ ν ππνινγηζκόο πνπ αλαθέξεηαη ζην πξώην εδάθην δελ είλαη εθηθηόο, ηα θξάηε 

κέιε πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο κηαο κεζνδνινγίαο πνπ 

απνθιίλεη από ηηο έλλνηεο ή κεζόδνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

3. Ζ Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 10 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο Η, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

ε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζχκθσλα κε 

ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνληαη ζηελ COICOP ηνπ ΟΗΔ. 

4. Γηα ηε δηαζθάιηζε εληαίσλ όξσλ σο πξνο ηελ παξαγσγή ζπγθξίζηκσλ 

ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο δηα ησλ νπνίσλ 

δηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ νη βειηησκέλεο κέζνδνη βάζεη πξναηξεηηθψλ πηινηηθψλ 

κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία. Οη ελ ιόγσ 

πξάμεηο αθνξνχλ: 

i) ζηε δεηγκαηνιεςία θαη ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα· 

ii) ζηε ζπιινγή θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηηκψλ· 

iii) ζηηο αληηθαηαζηάζεηο θαη ζηηο πξνζαξκνγέο γηα ηελ πνηφηεηα· 
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iv) ζηελ θαηάξηηζε ηνπ δείθηε· 

v) ζηηο αλαζεσξήζεηο· 

vi) ζηνπο εηδηθνχο δείθηεο· 

vii) ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

Η Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη φηη νη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο δελ επηβάιινπλ 

ζεκαληηθή πξφζζεηε επηβάξπλζε ζηα θξάηε κέιε ή ζηνπο αληαπνθξηλφκελνπο. 

Οη ελ ιόγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2. 

5. Για ηην παξαγσγή ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε 

νη ηερληθέο εμειίμεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πηινηηθψλ κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8, ε 

Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα ηξνπνπνηεί ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, κέζσ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 10, πξνζζέηνληαο είδε ζηνλ θαηάινγν ηνπ ελ ιφγσ εδαθίνπ, εθφζνλ 

ηα πξνζηηζέκελα είδε δελ επηθαιχπηνληαη απφ ππάξρνληα θαη δελ αιιάδνπλ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ή ηε θχζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ, φπσο θαζνξίδνληαη 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
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Άξζξν 5 

Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία 

1. Οη βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη από ηα θξάηε κέιε ▌ γηα ηνπο 

ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο θαη ηνπο ππνδείθηεο ηνπο είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ζε 

επίπεδν θξάηνπο κέινπο. 

2. Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη από ζηαηηζηηθέο κνλάδεο όπσο νξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκό (ΔΟΚ) αξηζ. 696/93 ηνπ πκβνπιίνπ
1
 ή απφ άιιεο πεγέο, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

3. Οη ζηαηηζηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα πξντόληα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή λνκηζκαηηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ 

ζπλεξγάδνληαη ζηε ζπιινγή ή ζηελ παξνρή ησλ βαζηθώλ πιεξνθνξηώλ, όπσο 

απαηηείηαη. Οη ζηαηηζηηθέο κνλάδεο παξέρνπλ αθξηβείο θαη πιήξεηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο εζληθνχο θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ. 

4. Καηόπηλ αηηήκαηνο ησλ εζληθώλ θνξέσλ πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ, νη ζηαηηζηηθέο κνλάδεο παξέρνπλ ειεθηξνληθά αρτεία 

ηων ζσναλλαγών, όποσ είναι διαθέζιμα, όπσο ζηνηρεία πξνεξρόκελα από ζαξσηέο, 

θαη ζηνλ βαζκό αλάιπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελαξκνληζκέλσλ 

δεηθηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ζπγθξηζηκόηεηαο 

θαη πνηόηεηαο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ. ▌ 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΟΚ) αξηζ. 696/93 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαξηίνπ 1993, γηα ηηο 

ζηαηηζηηθέο κνλάδεο παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο ηνπ παξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλόηεηα (ΔΔ L 76 ηεο 30.3.1993, ζ. 1). 
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5. Ζ ▌θνηλή πεξίνδνο αλαθνξάο ηνπ δείθηε γηα ηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο είλαη ην 

2015. Απηή ε πεξίνδνο αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πιήξεηο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο φισλ ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ θαη ησλ ππνδεηθηώλ ηνπο. 

6. Οη ελαξκνληζκέλνη δείθηεο θαη νη ππνδείθηεο ηνπο αλαπξνζαξκόδνληαη ζε λέα θνηλή 

πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ δείθηε ζε πεξίπησζε κείδνλνο κεζνδνινγηθήο αιιαγήο ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ πνπ εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή 

αλά δεθαεηία κεηά ηελ ηειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηνπο, κε αθεηεξία ην 2015. Ζ 

αλαπξνζαξκνγή ζηε λέα πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ δείθηε αξρίδεη λα ηζρύεη: 

α) γηα ηνπο κεληαίνπο δείθηεο, κε ηνλ δείθηε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο 

κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ δείθηε· 

β) γηα ηνπο ηξηκεληαίνπο δείθηεο, κε ηνλ δείθηε ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ δείθηε. 

Η Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο δηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη 

ιεπηνκεξείο θαλφλεο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ. Οη ελ 

ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2. 
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7. Τα θξάηε κέιε δελ απαηηείηαη λα θαηαξηίδνπλ νχηε λα δηαβηβάδνπλ: 

α) ηνπο ππνδείθηεο ηνπ ΔλΓΤΚ θαη ηνπ ΔλΓΤΚ-ΣΦ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ιηγφηεξν απφ έλα ηνηο ρηιίνηο ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ 

β) ηνπο ππνδείθηεο ηνπ ΓΤΙΚ θαη ηνπ ΓΤΚαη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ιηγφηεξν 

απφ έλα ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο ηδηνθαηνηθνχκελεο 

θαηνηθίεο θαη ησλ ζπλνιηθψλ αγνξψλ θαηνηθηψλ, αληίζηνηρα. 

8. Σα θξάηε κέιε δελ απαηηείηαη λα θαηαξηίδνπλ ηνπ αθόινπζνπο ππνδείθηεο ηεο 

ECOICOP είηε επεηδή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή λνκηζκαηηθή 

θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ είηε επεηδή ν βαζκόο ηεο κεζνδνινγηθήο 

ελαξκόληζεο δελ είλαη αθφκε επαξθήο: 

02.3 Ναξθσηηθέο νπζίεο· 

09.4.3 Τπρεξά παηρλίδηα· 

12.2 Πνξλεία· 

12.5.1 Αζθάιεηεο δσήο· 

12.6.1 ΥΦΓΜΔ. 

Η Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 10, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ έηζη 

ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζηνλ ΔλΓΤΚ θαη ζηνλ ΔλΓΤΚ-

ΣΦ. 
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Άξζξν 6 

πρλόηεηα 

1. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ θάζε κήλα ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) ηνλ ΔλΓΣΚ, ηνλ 

ΔλΓΣΚ-Φ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ππνδείθηεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνδεηθηώλ πνπ παξάγνληαη ζε κεγαιύηεξα δηαζηήκαηα. 

2. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) ηνλ ΓΣΗΚ θαη ηνλ ΓΣΚαη ζε 

ηξηκεληαία βάζε. Οη ελ ιόγσ δείθηεο κπνξνύλ λα παξέρνληαη πξναηξεηηθά ζε κεληαία 

βάζε. 

3. Σα θξάηε κέιε δελ απαηηείηαη λα θαηαξηίδνπλ ππνδείθηεο ζε κεληαία ή ηξηκεληαία 

βάζε όηαλ νη απαηηήζεηο ζπγθξηζηκόηεηαο ηνπ άξζξνπ 4 θαιύπηνληαη από ιηγόηεξν 

ζπρλή ζπιινγή ζηνηρείσλ. Σα θξάηε κέιε ελεκεξώλνπλ ηελ Δπηηξνπή (Eurostat) 

ζρεηηθά κε ηηο θαηεγνξίεο ECOICOP, ΓΤΙΚ θαη ΓΤΚαη γηα ηηο νπνίεο πξνηίζεληαη λα 

ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ιηγόηεξν ζπρλά από κήλα, όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο 

ECOICOP, θαη από ηξίκελν, όζνλ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ΓΤΙΚ θαη ΓΤΚαη. 

4. Κάζε έηνο, ηα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) επηθαηξνπνηεκέλνπο 

ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ησλ ππνδεηθηώλ γηα ηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο. ▌ 
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Άξζξν 7 

Πξνζεζκίεο, πξόηππα αληαιιαγήο θαη αλαζεσξήζεηο 

1. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο θαη όινπο ηνπο ππνδείθηεο 

ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) ην αξγόηεξν: 

α) 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα ηνπο δείθηεο Φεβξνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ θαη 20 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο γηα ηνπο δείθηεο Ιαλνπαξίνπ, κεηά ην πέξαο ηνπ ▌κήλα 

γηα ηνλ νπνίνλ ππνινγίδνληαη νη δείθηεο, θαη 

β) 85 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ην πέξαο ηνπ ▌ηξηκήλνπ γηα ην νπνίν 

ππνινγίδνληαη νη δείθηεο. 

2. Τα θξάηε κέιε παξέρνπλ ηνπο επηθαηξνπνηεκέλνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ζηελ 

Δπηηξνπή (Eurostat) ην αξγφηεξν: 

a) έσο ηε 13ε Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο γηα ηνπο κεληαίνπο δείθηεο, 

β) έσο ηε 15ε Ινπλίνπ θάζε έηνπο γηα ηνπο ηξηκεληαίνπο δείθηεο. 

3. Τα θξάηε κέιε κε λφκηζκα ην επξψ παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) ηελ 

πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ ΔλΓΤΚ φρη αξγφηεξα απφ ηελ πξνηειεπηαία 

εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ κήλα ζηνλ νπνίνλ αλαθέξεηαη ε πξνθαηαξθηηθή 

εθηίκεζε. 

4. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) ηα δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα 

πνπ απαηηνύληαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό ζύκθσλα κε ηα πξόηππα αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ. 
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5. Οη ελαξκνληζκέλνη δείθηεο θαη νη ππνδείθηεο ηνπο ▌ πνπ έρνπλ ήδε δεκνζηεπηεί 

κπνξνύλ λα αλαζεσξνύληαη. 

6. Η Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο δηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη 

ιεπηνκεξψο ηα πξόηππα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη νη εληαίνη όξνη αλαζεώξεζεο ελαξκνληζκέλσλ 

δεηθηώλ θαη ππνδεηθηώλ ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5. Οη ελ ιόγσ 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2. 

Άξζξν 8 

Πηινηηθέο κειέηεο 

1. Όηαλ απαηηνύληαη βειηησκέλεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ή όηαλ εληνπίδεηαη ε αλάγθε βειηησκέλεο 

ζπγθξηζηκόηεηαο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ζηηο κεζόδνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4, ε Δπηηξνπή (Eurostat) κπνξεί λα δξνκνινγεί ηε 

δηεμαγσγή πξναηξεηηθώλ πηινηηθώλ κειεηώλ ▌ από ηα θξάηε κέιε. 

2. Ο γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Έλσζεο ζπλεηζθέξεη, θαηά πεξίπησζε, ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηέηνησλ πηινηηθψλ κειεηψλ. 
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3. Οη πηινηηθέο κειέηεο αμηνινγνύλ ηελ εθηθηόηεηα ζπιινγήο βειηησκέλσλ βαζηθώλ 

πιεξνθνξηώλ ή πηνζέηεζεο λέσλ κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ. 

4. Σα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθώλ κειεηώλ αμηνινγνύληαη από ηελ Δπηηξνπή 

(Eurostat) ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ▌ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο βαζηθνύο ρξήζηεο ησλ 

ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηα νθέιε από ηελ ύπαξμε 

βειηησκέλσλ βαζηθψλ πιεξνθνξηώλ ή λέσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πξόζζεηεο δαπάλεο θαηάξηηζεο ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ. 

▌ 

5. Μέτρι ηην 31ε Γεθεκβξίνπ 2020 θαη εθεμήο αλά πεληαεηία, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη 

έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην αμηνινγψληαο, θαηά 

πεξίπησζε, ηα βαζηθά επξήκαηα ησλ πηινηηθψλ κειεηψλ. 

Άξζξν 9 

Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ πνπ 

παξέρνπλ. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ηζρύνπλ ηα ηππνπνηεκέλα 

θξηηήξηα πνηόηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 223/2009. 
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2. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat): 

α) ηππνπνηεκέλεο εηήζηεο εθζέζεηο πνηόηεηαο νη νπνίεο θαιύπηνπλ ηα θξηηήξηα 

πνηόηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 

αξηζ. 223/2009· 

β) θαηαιφγνπο πεγψλ θαη κεζφδσλ πνπ επηθαηξνπνηνχληαη θάζε ρξφλν, νη 

νπνίνη πεξηέρνπλ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο ζηνηρείσλ, ηνπο 

νξηζκνύο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ▌· 

γ) πεξαηηέξσ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ βαζκό ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ζπγθξηζηκόηεηαο θαη ηεο 

πνηόηεηαο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ, εθόζνλ ην δεηήζεη ε Δπηηξνπή 

(Eurostat). 

3. Αλ έλα θξάηνο κέινο πξνηίζεηαη λα εηζαγάγεη ζεκαληηθή αιιαγή ζηηο κεζόδνπο 

παξαγσγήο ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ή ζε κέξνο απηώλ, ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ 

Δπηηξνπή (Eurostat) ην αξγόηεξν ηξεηο κήλεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο 

αιιαγήο. Σν θξάηνο κέινο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) πνζνηηθό 

πξνζδηνξηζκό ησλ επηπηώζεσλ ηεο αιιαγήο. 
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4. Η Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο δηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη νη 

ηερληθέο απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ησλ 

εηήζησλ ηππνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ πνηόηεηαο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ 

ζηελ Δπηηξνπή (Eurostat) θαη ε δνκή ησλ θαηαιφγσλ πεγψλ θαη κεζφδσλ θαζψο 

θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ θαηαιφγσλ πεγψλ θαη κεζφδσλ ζηελ Δπηηξνπή 

(Eurostat). Οη ελ ιόγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 2. 

Άξζξν 10 

Άζθεζε ηεο εμνπζηνδόηεζεο 

1. Αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή ε εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο ππό 

ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

2. Η Δπηηξνπή, φηαλ αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 

παξάγξαθνη 3 θαη 5 θαη ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 8, δηαζθαιίδεη φηη νη θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο δελ επηβάιινπλ ζεκαληηθή πξφζζεηε επηβάξπλζε ζηα 

θξάηε κέιε ή ζηνπο αληαπνθξηλφκελνπο. 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή αηηηνινγεί δεφλησο ηηο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ελ 

ιφγσ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, ιακβάλνληαο ππφςε, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε, ηε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

επηβάξπλζεο γηα ηνπο αληαπνθξηλφκελνπο θαη ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 223/2009. 

Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, ε Δπηηξνπή 

αθνινπζεί ηε ζπλήζε ηεο πξαθηηθή θαη δηελεξγεί δηαβνπιεχζεηο κε 

εκπεηξνγλψκνλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ. 
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3. Ζ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 4 παξάγξαθνη 3 θαη 5 θαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 8 

εμνπζία έθδνζεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή γηα 

πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ηελ … [εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ]. Η Δπηηξνπή ππνβάιιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο 

έρνπλ αλαηεζεί ην αξγφηεξν ελλέα κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο 

πεξηφδνπ. Η εμνπζηνδφηεζε παξαηείλεηαη ζησπεξά γηα πεξηφδνπο ίδηαο δηάξθεηαο, 

εθηφο εάλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην Σπκβνχιην πξνβάινπλ αληηξξήζεηο, ην 

αξγόηεξν εληόο ηξηώλ κελώλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο θάζε πεξηόδνπ. 

4. Ζ εμνπζηνδόηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνη 3 θαη 5 θαη ζην άξζξν 5 

παξάγξαθνο ▌8 κπνξεί λα αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή από ην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην ή ην πκβνύιην. Ζ απόθαζε αλάθιεζεο ηεξκαηίδεη ηελ εμνπζηνδόηεζε 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ απόθαζε. Αξρίδεη λα ηζρύεη ηελ επνκέλε ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο απόθαζεο ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης ή ζε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζε απηή. Γελ ζίγεη ην θύξνο ησλ θαη’ 

εμνπζηνδόηεζε πξάμεσλ πνπ ηζρύνπλ ήδε. 

5. Ακέζσο κόιηο ε Δπηηξνπή εθδώζεη θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμε, ηελ θνηλνπνηεί 

ηαπηόρξνλα ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ζην πκβνύιην. 
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6. Καη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνη 3 θαη 5 

θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 8 ηίζεηαη ζε ηζρύ κόλνλ εθόζνλ δελ δηαηππσζεί θακία 

αληίξξεζε είηε από ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην είηε από ην πκβνύιην εληόο ηξηψλ 

κελώλ από ηελ εκέξα πνπ ε πξάμε θνηλνπνηείηαη ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη 

ην πκβνύιην ή αλ, πξηλ ιήμεη απηή ε πεξίνδνο,, ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην 

πκβνύιην ελεκεξώζνπλ ακθόηεξα ηελ Δπηηξνπή όηη δελ ζα πξνβάινπλ 

αληηξξήζεηο. Ζ πεξίνδνο απηή παξαηείλεηαη θαηά ηξεηο κήλεο θαηόπηλ πξσηνβνπιίαο 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 11 

Γηαδηθαζία επηηξνπήο 

1. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνύ ηαηηζηηθνύ 

πζηήκαηνο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 223/2009. Ζ ελ ιόγσ 

Δπηηξνπή είλαη επηηξνπή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

2. Οζάθηο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνύζα παξάγξαθν, εθαξκόδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 
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Άξζξν 12 

Καηάξγεζε 

1. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα θξάηε κέιε εμαθνινπζνύλ λα παξέρνπλ 

ηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 κέρξη 

ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζην 2016. 

2. Ο θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 θαηαξγείηαη από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 Οη παξαπνκπέο ζηνλ θαηαξγνύκελν θαλνληζκό λννύληαη σο παξαπνκπέο ζηνλ 

παξόληα θαλνληζκό θαη δηαβάδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αληηζηνηρίαο ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

3. Καηά ηελ έθδνζε γηα πξψηε θνξά ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 3 παξάγξαθνη 6, 9 θαη 10, ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4, ζην άξζξν 5 

παξάγξαθνο 6 θαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 6, ε Δπηηξνπή ελζσκαηψλεη, ζην 

βαζκφ πνπ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1749/96 ηεο Δπηηξνπήο
1
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

2214/96 ηεο Δπηηξνπήο
2
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1687/98 ηνπ Σπκβνπιίνπ

3
, 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2646/98 ηεο Δπηηξνπήο
4
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1749/96 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο επηεκβξίνπ 1996 επί ησλ 

αξρηθώλ κέηξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή (EE L 229 ηεο 

10.9.1996, ζ. 3). 
2
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2214/96 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 1996 γηα ηε 

ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ηηκώλ θαηαλαισηή: δηαβίβαζε θαη δηάδνζε ησλ 

ππνδεηθηώλ ησλ ΔλΓΣΚ (ΔΔ L 296 ηεο 21.11.1996, ζ. 8). 
3
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1687/98 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηνπιίνπ 1998, γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1749/96 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

θάιπςε ησλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔΔ 

L 214 ηεο 31.7.1998, ζ. 12). 
4
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2646/98 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 9εο Γεθεκβξίνπ 1998, γηα ηε 

ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 

ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ζηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔΔ L 335 ηεο 10.12.1998, 

ζ. 30). 
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1617/1999 ηεο Δπηηξνπήο
1
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2166/1999 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
2
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2601/2000 ηεο Δπηηξνπήο

3
,ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2602/2000 ηεο Δπηηξνπήο
4
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1920/2001 ηεο Δπηηξνπήο
5
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1921/2001 ηεο Δπηηξνπήο

6
, 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1708/2005 ηεο Δπηηξνπήο
7
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

701/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ
8
, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 330/2009 ηεο Δπηηξνπήο

1
, 

                                                 
1
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1617/1999 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 1999, γηα ηε 

ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

2494/95 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

αζθαιίζεσλ ζηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2214/96 (ΔΔ L 192 ηεο 24.7.1999, ζ. 9). 
2
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2166/1999 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Οθησβξίνπ 1999, γηα ηε 

ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 

όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξντόλησλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε 

ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔΔ L 266 ηεο 14.10.1999, ζ. 1). 
3
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2601/2000 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά 

κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

2494/95 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα εηζαγσγήο ησλ ηηκώλ 

θαηαλαισηή ζηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔΔ L 300 ηεο 29.11.2000, 

ζ. 14). 
4
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 2602/2000 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά 

κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

2494/95 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

κεηώζεσλ ηηκώλ ζηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔΔ L 300 ηεο 

29.11.2000, ζ. 16). 
5
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1920/2001 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο επηεκβξίνπ 2001, πεξί 

θαζνξηζκνύ ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

2494/95 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ θαζνξίδνληαη αλαινγηθά πξνο ηελ αμία ζπλαιιαγήο 

ζηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή θαη πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 2214/96 (ΔΔ L 261 ηεο 29.9.2001, ζ. 46). 
6
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1921/2001 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο επηεκβξίνπ 2001, ζρεηηθά 

κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

2494/95 ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ 

ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 2602/2000 (ΔΔ L 261 ηεο 29.9.2001, ζ. 49). 
7
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1708/2005 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 19εο Οθησβξίνπ 2005, γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ηνπ 

πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηελ θνηλή πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ δείθηε γηα ηνλ 

ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΚ) αξηζ. 2214/96 (ΔΔ L 274 ηεο 20.10.2005, ζ. 9). 
8
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 701/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Απξηιίνπ 2006, γηα ηε 

ζέζπηζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ηνπ 
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ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1114/2010 ηεο Δπηηξνπήο
2
 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 93/2013 ηεο Δπηηξνπήο
3
πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

2494/95, πεξηνξίδνληαο, ζηελ ελδεδεηγκέλε έθηαζε, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ. Οη θαλνληζκνί πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 2494/95 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν. Η 

κεηαβαηηθή πεξίνδνο ιήγεη ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη γηα πξψηε θνξά κε βάζε ην άξζξν 3 παξάγξαθνη 6, 9 θαη 

10, ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4, ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 6 θαη ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ησλ νπνίσλ ε έλαξμε εθαξκνγήο ζα 

είλαη ηαπηφρξνλε. 

Άξζξν 13 

Έλαξμε ηζρύνο 

Ο παξώλ θαλνληζκόο αξρίδεη λα ηζρύεη ηελ εηθνζηή εκέξα από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Επίζημη Εθημερίδα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης. 

Δθαξκόδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017. 

Ο παξώλ θαλνληζκόο είλαη δεζκεπηηθόο σο πξνο όια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρύεη άκεζα ζε θάζε 

θξάηνο κέινο. 

                                                                                                                                                         

πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηελ ρξνληθή θάιπςε ηεο ηηκνιεςίαο ζηνπο ελαξκνληζκέλνπο 

δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηνύ (ΔΔ L 122 ηεο 9.5.2006, ζ. 3). 
1
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 330/2009 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 22αο Απξηιίνπ 2009, γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ηνπ 

πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επνρηαθώλ 

πξντόλησλ ζηνπο ελαξκνληζκέλνπο δείθηεο ηηκώλ θαηαλαισηή (ΔλΓΣΚ) (ΔΔ L 103 ηεο 

23.4.2009, ζ. 6). 
2
 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1114/2010 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 1εο Γεθεκβξίνπ 2010, πνπ 

ζεζπίδεη ιεπηνκεξείο θαλόλεο εθηέιεζεο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 ηνπ 

πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηα ειάρηζηα πξόηππα γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ζπληειεζηώλ 

ζηάζκηζεο ηνπ ΔλΓΣΚ θαη θαηαξγεί ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 2454/97 ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 316 ηεο 2.12.2010, ζ. 4). 
3
 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 93/2013 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 1εο Φεβξνπαξίνπ 2013, ζρεηηθά κε 

ηνλ θαζνξηζκό ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 2494/95 

γηα ηε ζέζπηζε ελαξκνληζκέλσλ δεηθηώλ ηηκώλ θαηαλαισηή, όζνλ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκό δεηθηώλ ηηκώλ γηα ηηο ηδηνθαηνηθνύκελεο θαηνηθίεο (ΔΔ L 33 ηεο 2.2.2013, ζ. 

14). 
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…, 

Για ηο Εσρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για ηο Σσμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

Δπξσπατθή ηαμηλόκεζε αηνκηθήο θαηαλάισζεο κε βάζε ηνλ ζθνπό (ECOICOP) 

01 ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΑΗ ΜΖ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ 

01.1 Σξόθηκα 

01.1.1 Φσκί θαη δεκεηξηαθά 

01.1.1.1 Ρύδη 

01.1.1.2 Άιεπξα θαη ινηπά δεκεηξηαθά 

01.1.1.3 Φσκί 

01.1.1.4 Άιια πξντόληα αξηνπνηίαο 

01.1.1.5 Πίηζα θαη θηο (quiche) 

01.1.1.6 Επκαξηθά θαη θνπζθνύο 

01.1.1.7 Γεκεηξηαθά πξνγεύκαηνο 

01.1.1.8 Άιια πξντόληα δεκεηξηαθά 

01.1.2 Κξέαο 

01.1.2.1 Βόεην θξέαο 

01.1.2.2 Υνίξεην θξέαο 

01.1.2.3 Πξόβεην θαη αίγεην θξέαο 

01.1.2.4 Πνπιεξηθά 

01.1.2.5 Άιια θξέαηα 

01.1.2.6 Βξώζηκα εληόζζηα 

01.1.2.7 Απνμεξακέλν, αιαηηζκέλν ή θαπληζηό θξέαο 

01.1.2.8 Άιια παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο 
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01.1.3 Φάξηα θαη ζαιαζζηλά 

01.1.3.1 Φάξηα λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε 

01.1.3.2 Καηεςπγκέλα ςάξηα 

01.1.3.3 Νσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε ζαιαζζηλά 

01.1.3.4 Καηεςπγκέλα ζαιαζζηλά 

01.1.3.5 Απνμεξακέλα, θαπληζηά ή παζηά ςάξηα θαη ζαιαζζηλά 

01.1.3.6 Άιια δηαηεξεκέλα ή επεμεξγαζκέλα ςάξηα θαη παξαζθεπάζκαηα κε βάζε ηα 

ζαιαζζηλά 

01.1.4 Γάια, ηπξηά θαη αβγά 

01.1.4.1 Γάια, λσπό πιήξεο 

01.1.4.2 Γάια, λσπό ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξέο νπζίεο 

01.1.4.3 Γάια, δηαηεξεκέλν  

01.1.4.4 Γηανύξηη 

01.1.4.5 Σπξηά θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 

01.1.4.6 Άιια γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

01.1.4.7 Αβγά 

01.1.5 Έιαηα θαη ιίπε 

01.1.5.1 Βνύηπξν 

01.1.5.2 Μαξγαξίλε θαη άιια θπηηθά ιίπε 

01.1.5.3 Διαηόιαδν 

01.1.5.4 Άιια βξώζηκα έιαηα 

01.1.5.5 Άιια βξώζηκα δσηθά ιίπε 

01.1.6 Φξνύηα 

01.1.6.1 Νσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε θξνύηα 

01.1.6.2 Καηεςπγκέλα θξνύηα 

01.1.6.3 Απνμεξακέλα θξνύηα θαη μεξνί θαξπνί 

01.1.6.4 Γηαηεξεκέλα θξνύηα θαη πξντόληα κε βάζε ηα θξνύηα 

01.1.7 Λαραληθά 
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01.1.7.1 Νσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε ιαραληθά εθηόο από ηηο παηάηεο θαη 

άιινπο βνιβνύο ή θνλδύινπο 

01.1.7.2 Καηεςπγκέλα ιαραληθά εθηόο από ηηο παηάηεο θαη άιινπο βνιβνύο ή 

θνλδύινπο 

01.1.7.3 Απνμεξακέλα ιαραληθά, άιια δηαηεξεκέλα ή επεμεξγαζκέλα ιαραληθά 

01.1.7.4 Παηάηεο 

01.1.7.5 Παηαηάθηα 

01.1.7.6 Άιινη βνιβνί θαη πξντόληα θνλδπισδώλ ιαραληθώλ 

01.1.8 Εάραξε, καξκειάδεο, κέιη, ζνθνιάηα θαη δαραξσηά 

01.1.8.1 Εάραξε 

01.1.8.2 Μαξκειάδεο θάζε είδνπο θαη κέιη 

01.1.8.3 νθνιάηεο  

01.1.8.4 Πξντόληα δαραξνπιαζηηθήο 

01.1.8.5 Βξώζηκνο πάγνο θαη παγσηά 

01.1.8.6 Σερλεηά ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο 

01.1.9 Πξντόληα δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 

01.1.9.1 άιηζεο, θαξπθεύκαηα 

01.1.9.2 Αιάηη, κπαραξηθά θαη αξηπκαηηθά θπηά 

01.1.9.3 Σξνθέο γηα κσξά 

01.1.9.4 Έηνηκα γεύκαηα 

01.1.9.9 Άιια πξντόληα δηαηξνθήο π.δ.θ.α. 

01.2 Με αιθννινύρα πνηά 

01.2.1 Καθέο, ηζάη θαη θαθάν 

01.2.1.1 Καθέο 

01.2.1.2 Σζάη 

01.2.1.3 Καθάν θαη ζνθνιάηα ζε ζθόλε 

01.2.2 Μεηαιιηθά λεξά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνί θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

01.2.2.1 Μεηαιιηθά λεξά ή λεξά πεγήο 

01.2.2.2 Αλαςπθηηθά 
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01.2.2.3 Υπκνί θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 

02 ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ, ΚΑΠΝΟ ΚΑΗ ΝΑΡΚΧΣΗΚΔ ΟΤΗΔ 

02.1 Αιθννινύρα πνηά 

02.1.1 Οηλνπλεπκαηώδε 

02.1.1.1 Απνζηάγκαηα θαη εδύπνηα (ιηθέξ) 

 02.1.1.2 Αιθννινύρα αλαςπθηηθά 

02.1.2 Οίνος  

02.1.2.1 Κξαζηά από ζηαθύιηα 

02.1.2.2 Κξαζηά από άιια θξνύηα 

02.1.2.3 Κξαζηά εκπινπηηζκέλα κε αιθνόιε 

02.1.2.4 Πνηά κε βάζε ην θξαζί 

02.1.3 Μπύξα 

02.1.3.1 Μπύξα ιάγθεξ 

02.1.3.2 Άιιεο αιθννινύρεο κπύξεο 

02.1.3.3 Μπύξα ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε αιθνόιε θαη κε αιθννινύρα κπίξα 

02.1.3.4 Πνηά κε βάζε ηε κπύξα 

02.2 Καπλόο 

02.2.0 Καπλόο 

02.2.0.1 Σζηγάξα 

02.2.0.2 Πνύξα 

02.2.0.3 Άιια πξντόληα θαπλνύ 

02.3 Ναξθσηηθέο νπζίεο 

02.3.0 Ναξθσηηθέο νπζίεο 

02.3.0.0 Ναξθσηηθέο νπζίεο 

03 ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΖΖ 

03.1 Έλδπζε 

03.1.1 Τιηθά έλδπζεο 

03.1.1.0 Υλικά ένδσζης 
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03.1.2 Δλδύκαηα 

03.1.2.1 Δλδύκαηα γηα άλδξεο 

03.1.2.2 Δλδύκαηα γηα γπλαίθεο 

03.1.2.3 Δλδύκαηα γηα βξέθε (0 έσο 2 εηώλ) θαη παηδηά (3 έσο 13 εηώλ) 

03.1.3 Λνηπά είδε έλδπζεο θαη εμαξηήκαηά έλδπζεο 

03.1.3.1 Άιια είδε έλδπζεο 

03.1.3.2 Δμαξηήκαηα εηδώλ έλδπζεο 

03.1.4 Σηεγνό καθάριζμα, επιδιόρθωζη και ενοικίαζη ενδσμάηων 

03.1.4.1 Σηεγνό καθάριζμα εηδώλ έλδπζεο 

03.1.4.2 Δπηδηόξζσζε θαη ελνηθίαζε εηδώλ έλδπζεο 

03.2 Δίδε ππόδεζεο 

03.2.1 Τπνδήκαηα θαη άιια είδε ππόδεζεο 

03.2.1.1 Δίδε ππόδεζεο γηα άλδξεο 

03.2.1.2 Δίδε ππόδεζεο γηα γπλαίθεο 

03.2.1.3 Δίδε ππόδεζεο γηα βξέθε θαη παηδηά 

03.2.2 Δπηδηόξζσζε θαη ελνηθίαζε εηδώλ ππόδεζεο 

03.2.2.0 Δπηδηόξζσζε θαη ελνηθίαζε εηδώλ ππόδεζεο 

04 ΣΔΓΑΖ, ΤΓΡΔΤΖ, ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ, ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΚΑΗ 

ΑΛΛΑ ΚΑΤΗΜΑ 

04.1 Πξαγκαηηθά κηζζώκαηα γηα ζηέγαζε 

04.1.1 Πξαγκαηηθά κηζζώκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη κηζζσηέο 

04.1.1.0 Πξαγκαηηθά κηζζώκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη κηζζσηέο 

04.1.2 Άιια πξαγκαηηθά κηζζώκαηα 

04.1.2.1 Πξαγκαηηθά κηζζώκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη κηζζσηέο γηα δεπηεξεύνπζεο 

θαηνηθίεο 

04.1.2.2 Μηζζώκαηα γηα γθαξάδ θαη άιια κηζζώκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη κηζζσηέο 

04.2 Σεθκαξηά κηζζώκαηα γηα ζηέγαζε 

04.2.1 Σεθκαξηά κηζζώκαηα ηδηνθαηνηθνύλησλ 

04.2.1.0 Σεθκαξηά κηζζώκαηα ηδηνθαηνηθνύλησλ 
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04.2.2 Άιια ηεθκαξηά κηζζώκαηα 

04.2.2.0 Άιια ηεθκαξηά κηζζώκαηα 

04.3 πληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο θαηνηθίαο 

04.3.1 Τιηθά γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηεο θαηνηθίαο 

04.3.1.0 Τιηθά γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηεο θαηνηθίαο 

04.3.2 Τπεξεζίεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηεο θαηνηθίαο 

04.3.2.1 Τπεξεζίεο πδξαπιηθώλ 

04.3.2.2 Τπεξεζίεο ειεθηξνιόγσλ 

04.3.2.3 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

04.3.2.4 Τπεξεζίεο ειαηνρξσκαηηζηώλ 

04.3.2.5 Τπεξεζίεο μπινπξγώλ 

04.3.2.9 Άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηεο θαηνηθίαο 

04.4 Ύδξεπζε θαη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηνηθία 

04.4.1 Ύδξεπζε 

04.4.1.0 Ύδξεπζε 

04.4.2 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

04.4.2.0 Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

04.4.3 Απνρέηεπζε 

04.4.3.0 Απνρέηεπζε 

04.4.4 Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηνηθία π.δ.θ.α. 

04.4.4.1 Γαπάλεο ζπληήξεζεο πνιπθαηνηθηώλ 

04.4.4.2 Τπεξεζίεο αζθάιεηαο 

04.4.4.9 Άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνηθία 

04.5 Ζιεθηξηθό ξεύκα, θπζηθό αέξην θαη άιια θαύζηκα 

04.5.1 Ζιεθηξηθό ξεύκα 

04.5.1.0 Ζιεθηξηθό ξεύκα 

04.5.2 Αέξην 

04.5.2.1 Φπζηθό αέξην θαη αέξην πόιεο 
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04.5.2.2 Τγξνπνηεκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο (βνπηάλην, πξνπάλην θ.ιπ.) 

04.5.3 Τγξά θαύζηκα 

04.5.3.0 Τγξά θαύζηκα 

04.5.4 ηεξεά θαύζηκα 

04.5.4.1 Άλζξαθαο 

04.5.4.9 Άιια ζηεξεά θαύζηκα 

04.5.5 Θεξκηθή ελέξγεηα 

04.5.5.0 Θεξκηθή ελέξγεηα 

05 ΔΠΗΠΛΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΚΟΜΖΖ, ΟΗΚΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ 

ΤΝΖΘΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ 

05.1 Έπηπια θαη δηαθνζκεηηθά είδε, ηάπεηεο θαη άιια θαιύκκαηα δαπέδνπ 

05.1.1 Έπηπια θαη δηαθνζκεηηθά είδε 

05.1.1.1 Οηθηαθά έπηπια 

05.1.1.2 Έπηπια θήπνπ 

05.1.1.3 Δίδε θσηηζκνύ 

05.1.1.9 Άιια έπηπια θαη δηαθνζκεηηθά είδε 

05.1.2 Σάπεηεο θαη άιια θαιύκκαηα δαπέδνπ 

05.1.2.1 Σάπεηεο θαη ραιηά 

05.1.2.2 Άιιεο επελδύζεηο δαπέδνπ 

05.1.2.3 Τπεξεζίεο ηνπνζέηεζεο εθαξκνζκέλσλ ηαπήησλ θαη θαιπκκάησλ δαπέδνπ 

05.1.3 Δπηζθεπή επίπισλ, δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ θαη θαιπκκάησλ δαπέδνπ 

05.1.3.0 Δπηζθεπή επίπισλ, δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ θαη θαιπκκάησλ δαπέδνπ 

05.2 Τθαληνπξγηθά είδε νηθηαθήο ρξήζεο 

05.2.0 Τθαληνπξγηθά είδε νηθηαθήο ρξήζεο 

05.2.0.1 Τθάζκαηα δηαθόζκεζεο θαη θνπξηίλεο 

05.2.0.2 Δίδε θιηλνζηξσκλήο 

05.2.0.3 Ληλά είδε επηηξαπέδηα θαη ινπηξνύ 

05.2.0.4 Δπηζθεπή πθαληνπξγηθώλ εηδώλ νηθηαθήο ρξήζεο 
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05.2.0.9 Άιια πθαληνπξγηθά είδε νηθηαθήο ρξήζεο 

05.3 Οηθηαθέο ζπζθεπέο 

05.3.1 Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθέο ή κε 

05.3.1.1 Φπγεία, θαηαςύθηεο θαη ςπγεηνθαηαςύθηεο 

05.3.1.2 Πιπληήξηα ξνύρσλ, ζηεγλσηήξηα ξνύρσλ, πιπληήξηα πηάησλ 

05.3.1.3 πζθεπέο καγεηξηθήο 

05.3.1.4 Θεξκαληηθέο ζπζθεπέο, θιηκαηηζηηθά 

05.3.1.5 πζθεπέο θαζαξηζκνύ 

05.3.1.9 Άιιεο κεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

05.3.2 Μηθξέο ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

05.3.2.1 πζθεπέο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ 

05.3.2.2 Μεραλέο θαθέ, ηζαγηνύ θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο 

05.3.2.3 πζθεπέο ζηδεξώκαηνο 

05.3.2.4 Σνζηηέξεο θαη ςεζηηέξεο 

05.3.2.9 Άιιεο κηθξέο ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

05.3.3 Δπηζθεπή νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

05.3.3.0 Δπηζθεπή νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

05.4 Ταιηθά, επηηξαπέδηα ζθεύε θαη ζθεύε νηθηαθήο ρξήζεο 

05.4.0 Ταιηθά, επηηξαπέδηα ζθεύε θαη ζθεύε νηθηαθήο ρξήζεο 

05.4.0.1 Ταιηθά, θξπζηάιιηλα είδε, θεξακηθά είδε θαη είδε από πνξζειάλε 

05.4.0.2 Μαραηξνπήξνπλα, πηαηηθά θαη αζεκηθά 

05.4.0.3 Με ειεθηξηθά ζθεύε θαη είδε θνπδίλαο 

05.4.0.4 Δπηζθεπή παιηθώλ, επηηξαπέδησλ ζθεπώλ θαη ζθεπώλ νηθηαθήο ρξήζεο 

05.5 Δξγαιεία θαη εμνπιηζκόο γηα ην ζπίηη θαη ηνλ θήπν 

05.5.1 Μεγάια εξγαιεία θαη εμνπιηζκόο 

05.5.1.1 Μεγάια εξγαιεία θαη εμνπιηζκόο κε θηλεηήξα 

05.5.1.2 Δπηζθεπή, κίζζσζε θαη ελνηθίαζε κεγάισλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνύ 
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05.5.2 Μηθξά εξγαιεία θαη δηάθνξα εμαξηήκαηα 

05.5.2.1 Μηθξά εξγαιεία ρσξίο θηλεηήξα 

05.5.2.2 Γηάθνξα εμαξηήκαηα κηθξώλ εξγαιείσλ 

05.5.2.3 Δπηζθεπή κηθξώλ εξγαιείσλ ρσξίο θηλεηήξα θαη δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ 

05.6 Αγαζά θαη ππεξεζίεο γηα ζπλήζε νηθηαθή ζπληήξεζε 

05.6.1 Με δηαξθή νηθηαθά αγαζά 

05.6.1.1 Πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο 

05.6.1.2 Άιια κε δηαξθή κηθξά είδε νηθηαθήο ρξήζεο 

05.6.2 Οηθηαθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο νηθηαθήο κέξηκλαο 

05.6.2.1 Οηθηαθέο ππεξεζίεο από ακεηβόκελν πξνζσπηθό 

05.6.2.2 Τπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο 

05.6.2.3 Δλνηθίαζε επίπισλ θαη δηαθνζκεηηθώλ εηδώλ 

05.6.2.9 Άιιεο νηθηαθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο νηθηαθήο κέξηκλαο 

06 ΤΓΔΗΑ 

06.1 Ηαηξηθά πξντόληα, ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκόο  

06.1.1 Φαξκαθεπηηθά πξντόληα 

06.1.1.0 Φαξκαθεπηηθά πξντόληα 

06.1.2 Άιια ηαηξηθά πξντόληα 

06.1.2.1 Σεζη εγθπκνζύλεο θαη κεραληθά αληηζπιιεπηηθά κέζα 

06.1.2.9 Άιια ηαηξηθά πξντόληα π.δ.θ.α. 

06.1.3 Θεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκόο 

06.1.3.1 Γηνξζσηηθά γπαιηά θαη θαθνί επαθήο 

06.1.3.2 Αθνπζηηθά βαξεθνΐαο 

06.1.3.3 Δπηζθεπή ζεξαπεπηηθώλ ζπζθεπώλ θαη ζεξαπεπηηθνύ εμνπιηζκνύ 

06.1.3.9 Άιιεο ζεξαπεπηηθέο ζπζθεπέο θαη ζεξαπεπηηθόο εμνπιηζκόο 

06.2 Τπεξεζίεο εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ 

06.2.1 Ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

06.2.1.1 Τπεξεζίεο γεληθώλ ηαηξώλ 
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06.2.1.2 Τπεξεζίεο εηδηθώλ ηαηξώλ 

06.2.2 Οδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο 

06.2.2.0 Οδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο 

06.2.3 Παξαταηξηθέο ππεξεζίεο 

06.2.3.1 Τπεξεζίεο εξγαζηεξίσλ ηαηξηθώλ αλαιύζεσλ θαη αθηηλνινγηθώλ θέληξσλ 

06.2.3.2 Λνπηξνζεξαπείεο, ζεξαπείεο δηνξζσηηθήο γπκλαζηηθήο, ππεξεζίεο 

αζζελνθόξσλ θαη ελνηθίαζε ζεξαπεπηηθνύ εμνπιηζκνύ 

06.2.3.9 Άιια παξαταηξηθέο ππεξεζίεο 

06.3 Ννζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο 

06.3.0 Ννζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο 

06.3.0.0 Ννζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο 

07 ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

07.1 Αγνξά νρεκάησλ 

07.1.1 Απηνθίλεηα 

07.1.1.1 Καηλνύξγηα απηνθίλεηα 

07.1.1.2 Μεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα 

07.1.2 Μνηνζηθιέηεο 

07.1.2.0 Μνηνζηθιέηεο 

07.1.3 Πνδήιαηα 

07.1.3.0 Πνδήιαηα 

07.1.4 Εσνθίλεηα νρήκαηα 

07.1.4.0 Εσνθίλεηα νρήκαηα 

07.2 Υεηξηζκόο εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.1 Αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.1.1 Διαζηηθά 

07.2.1.2 Αληαιιαθηηθά εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.1.3 Δμαξηήκαηα εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.2 Καύζηκα θαη ιηπαληηθά εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 
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07.2.2.1 Πεηξέιαην θίλεζεο (Νηίδει) 

07.2.2.2 Βελδίλε 

07.2.2.3 Άιια θαύζηκα εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.2.4 Ληπαληηθά 

07.2.3 πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.3.0 πληήξεζε θαη επηζθεπή εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.4 Άιιεο ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε εμνπιηζκό πξνζσπηθήο κεηαθνξάο 

07.2.4.1 Δλνηθίαζε γθαξάδ, ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη εμνπιηζκνύ πξνζσπηθήο 

κεηαθνξάο 

07.2.4.2 Δγθαηαζηάζεηο δηνδίσλ θαη παξθόκεηξα 

07.2.4.3 Μαζήκαηα νδήγεζεο, εμεηάζεηο θαη άδεηεο νδήγεζεο, δνθηκέο 

θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ 

07.3 Τπεξεζίεο κεηαθνξώλ 

07.3.1 ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηβαηώλ  

07.3.1.1 Μεηαθνξά επηβαηώλ κε ηξέλν 

07.3.1.2 Μεηαθνξά επηβαηώλ κε κεηξό θαη ηξακ 

07.3.2 Οδηθέο κεηαθνξέο επηβαηώλ 

07.3.2.1 Μεηαθνξά επηβαηώλ κε ιεσθνξεία θαη πνύικαλ 

07.3.2.2 Μεηαθνξά επηβαηώλ κε ηαμί θαη κε ελνηθηαζκέλν απηνθίλεην κε νδεγό 

07.3.3 Αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηβαηώλ 

07.3.3.1 Πηήζεηο εζσηεξηθνύ 

07.3.3.2 Πηήζεηο εμσηεξηθνύ 

07.3.4 Μεηαθνξέο επηβαηώλ, ζαιάζζηεο θαη ζε εζσηεξηθέο πισηέο νδνύο 

07.3.4.1 Μεηαθνξά επηβαηώλ δηά ζαιάζζεο 

07.3.4.2 Μεηαθνξά επηβαηώλ δη’ εζσηεξηθώλ πδάηηλσλ νδώλ 

07.3.5 πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο επηβαηώλ 

07.3.5.0 πλδπαζκέλεο κεηαθνξέο επηβαηώλ 

07.3.6 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαθνξώλ πνπ αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο 
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07.3.6.1 Μεηαθνξέο κε νδνλησηό ζηδεξόδξνκν, ελαέξην ζηδεξόδξνκν θαη ηειεθάζηζκα 

07.3.6.2 Τπεξεζίεο κεηαθόκηζεο θαη απνζήθεπζεο 

07.3.6.9 Άιιεο ππεξεζίεο κεηαθνξώλ πνπ αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο π.δ.θ.α. 

08 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

08.1 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

08.1.0 Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

08.1.0.1 Τπεξεζίεο δηαθίλεζεο επηζηνιώλ 

08.1.0.9 Άιιεο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο 

08.2 Δμνπιηζκόο ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο 

08.2.0 Δμνπιηζκόο ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο 

08.2.0.1 Δμνπιηζκόο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

08.2.0.2 Δμνπιηζκόο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

08.2.0.3 Λνηπόο εμνπιηζκόο ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο 

08.2.0.4 Δπηζθεπή εμνπιηζκνύ ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο 

08.3 Τπεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο 

08.3.0 Τπεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη ηειενκνηνηππίαο 

08.3.0.1 Τπεξεζίεο ελζύξκαηεο ηειεθσλίαο 

08.3.0.2 Τπεξεζίεο αζύξκαηεο ηειεθσλίαο 

08.3.0.3 Τπεξεζίεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν 

08.3.0.4 Παθέηα ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ 

08.3.0.5 Άιιεο ππεξεζίεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ 

09 ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

09.1 Οπηηθναθνπζηηθόο θαη θσηνγξαθηθόο εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

09.1.1 Δμνπιηζκόο γηα ηε ιήςε, ηελ εγγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη εηθόλαο 

09.1.1.1 Δμνπιηζκόο γηα ηε ιήςε, ηελ εγγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ 

09.1.1.2 Δμνπιηζκόο γηα ηε ιήςε, ηελ εγγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη εηθόλαο 

09.1.1.3 Φνξεηέο ζπζθεπέο ήρνπ θαη εηθόλαο 
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09.1.1.9 Άιιεο ζπζθεπέο γηα ηε ιήςε, ηελ εγγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ θαη 

εηθόλαο 

09.1.2 Φσηνγξαθηθόο θαη θηλεκαηνγξαθηθόο εμνπιηζκόο θαη νπηηθά όξγαλα 

09.1.2.1 Μεραλέο ιήςεο 

09.1.2.2 Δμαξηήκαηα θσηνγξαθηθνύ θαη θηλεκαηνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ 

09.1.2.3 Οπηηθά όξγαλα 

09.1.3 Δμνπιηζκόο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

09.1.3.1 Πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 

09.1.3.2 Δμαξηήκαηα εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

09.1.3.3 Λνγηζκηθό 

09.1.3.4 Τπνινγηζηέο θαη άιινο εμνπιηζκόο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

09.1.4 Μέζα εγγξαθήο 

09.1.4.1 Πξνεγγεγξακκέλα κέζα εγγξαθήο 

09.1.4.2 Με εγγεγξακκέλα κέζα εγγξαθήο 

09.1.4.9 Άιια κέζα εγγξαθήο 

09.1.5 Δπηζθεπή νπηηθναθνπζηηθνύ θαη θσηνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εμνπιηζκνύ 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

09.1.5.0 Δπηζθεπή νπηηθναθνπζηηθνύ θαη θσηνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ θαη εμνπιηζκνύ 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

09.2 Άιια ζεκαληηθά δηαξθή αγαζά αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνύ 

09.2.1 Μεγάια δηαξθή αγαζά αλαςπρήο αλνηθηώλ ρώξσλ 

09.2.1.1 Απηνθηλνύκελα ηξνρόζπηηα, ηξνρόζπηηα θαη ξπκνπιθνύκελα νρήκαηα 

09.2.1.2 Αεξνπιάλα, ππεξειαθξά αεξνζθάθε, αλεκόπηεξα, αησξόπηεξα θαη αεξόζηαηα 

ζεξκνύ αέξα 

09.2.1.3 θάθε, εμσιέκβηνη θηλεηήξεο θαη εμνπιηζκόο ζθαθώλ 

09.2.1.4 Άινγα, πόλη θαη ζπλαθήο εμνπιηζκόο 

09.2.1.5 Μεγάια είδε γηα παηρλίδηα θαη αζιεηηζκό 

09.2.2 Μνπζηθά όξγαλα θαη κεγάια δηαξθή αγαζά αλαςπρήο θιεηζηώλ ρώξσλ 

09.2.2.1 Μνπζηθά όξγαλα 
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09.2.2.2 Μεγάια δηαξθή αγαζά αλαςπρήο θιεηζηώλ ρώξσλ 

09.2.3 πληήξεζε θαη επηζθεπή άιισλ κεγάισλ δηαξθώλ αγαζώλ αλαςπρήο θαη 

πνιηηηζκνύ 

09.2.3.0 πληήξεζε θαη επηζθεπή άιισλ κεγάισλ δηαξθώλ αγαζώλ αλαςπρήο θαη 

πνιηηηζκνύ 

09.3 Άιια είδε θαη εμνπιηζκόο αλαςπρήο, θήπνη θαη δώα ζπληξνθηάο 

09.3.1 Παηρλίδηα θαη ρόκπη 

09.3.1.1 Παηρλίδηα θαη ρόκπη 

09.3.1.2 Παηρλίδηα θαη είδε ενξηαζκνύ 

09.3.2 Δμνπιηζκόο γηα αζιεηηζκό, θαηαζθήλσζε θαη αλαςπρή ζηελ ύπαηζξν 

09.3.2.1 Δμνπιηζκόο αζιεηηζκνύ 

09.3.2.2 Δμνπιηζκόο θαηαζθήλσζεο θαη αλαςπρήο ζηελ ύπαηζξν 

09.3.2.3 Δπηζθεπή εμνπιηζκνύ αζιεηηζκνύ, θαηαζθήλσζεο θαη αλαςπρήο ζηελ ύπαηζξν 

09.3.3 Κήπνη, θπηά θαη άλζε 

09.3.3.1 Πξντόληα θεπνπξηθήο 

09.3.3.2 Φπηά θαη άλζε 

09.3.4 Εώα ζπληξνθηάο θαη ζπλαθή πξντόληα 

09.3.4.1 Αγνξά δώσλ ζπληξνθηάο 

09.3.4.2 Πξντόληα γηα δώα ζπληξνθηάο 

09.3.5 Κηεληαηξηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα δώα ζπληξνθηάο 

09.3.5.0 Κηεληαηξηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα δώα ζπληξνθηάο 

09.4 Φπραγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο 

09.4.1 Φπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο ππεξεζίεο 

09.4.1.1 Φπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο ππεξεζίεο — Παξαθνινύζεζε 

09.4.1.2 Φπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο ππεξεζίεο — πκκεηνρή 

09.4.2 Πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο 

09.4.2.1 Κηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα, ζπλαπιίεο 

09.4.2.2 Μνπζεία, βηβιηνζήθεο, δσνινγηθνί θήπνη 
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09.4.2.3 Σέιε ρξήζεο ηειενπηηθνύ θαη ξαδηνθσληθνύ εμνπιηζκνύ, ζπλδξνκέο 

09.4.2.4 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνύ θαη εμαξηεκάησλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

09.4.2.5 Φσηνγξαθηθέο ππεξεζίεο 

09.4.2.9 Άιιεο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο 

09.4.3 Σπρεξά παηρλίδηα 

09.4.3.0 Σπρεξά παηρλίδηα 

09.5 Δθεκεξίδεο, βηβιία θαη ραξηηθά είδε 

09.5.1 Βηβιία 

09.5.1.1 Λνγνηερληθά βηβιία 

09.5.1.2 Δθπαηδεπηηθά βηβιία 

09.5.1.3 Άιια κε ινγνηερληθά βηβιία 

09.5.1.4 Τπεξεζίεο βηβιηνδεζίαο θαη ηειεθόξησζε ειεθηξνληθώλ βηβιίσλ 

09.5.2 Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

09.5.2.1 Δθεκεξίδεο 

09.5.2.2 Πεξηνδηθέο εθδόζεηο θαη πεξηνδηθά 

09.5.3 Πνηθίια έληππα πιηθά 

09.5.3.0 Πνηθίια έληππα πιηθά 

09.5.4 Υαξηηθά θαη είδε ζρεδίνπ 

09.5.4.1 Πξντόληα από ραξηί 

09.5.4.9 Άιια ραξηηθά θαη είδε ζρεδίνπ 

09.6 Οξγαλσκέλεο δηαθνπέο 

09.6.0 Οξγαλσκέλεο δηαθνπέο 

09.6.0.1 Οξγαλσκέλεο δηαθνπέο εζσηεξηθνύ 

09.6.0.2 Οξγαλσκέλεο δηαθνπέο εμσηεξηθνύ 

10 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

10.1 Πξνζρνιηθή θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.1.0 Πξνζρνιηθή θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.1.0.1 Πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε (ISCED-97 επίπεδν 0) 
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10.1.0.2 Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζεο (ISCED-97 επίπεδν 1) 

10.2 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.2.0 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.2.0.0 Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.3 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.3.0 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.3.0.0 Μεηαδεπηεξνβάζκηα κε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ISCED-97 επίπεδν 4) 

10.4 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.4.0 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.4.0.0 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

10.5 Δθπαίδεπζε πνπ δελ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί βάζεη ηνπ επηπέδνπ 

10.5.0 Δθπαίδεπζε πνπ δελ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί βάζεη ηνπ επηπέδνπ 

10.5.0.0 Δθπαίδεπζε πνπ δελ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί βάζεη ηνπ επηπέδνπ 

11 ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ 

11.1 Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο 

11.1.1 Δζηηαηόξηα, θαθελεία θαη παξόκνηα θαηαζηήκαηα 

11.1.1.1 Δζηηαηόξηα, θαθελεία θαη ρνξεπηηθά θέληξα 

11.1.1.2 Τπεξεζίεο ηαρείαο εζηίαζεο (fastfood) θαη πώιεζεο θαγεηώλ ζε παθέην 

11.1.2 Καληίλεο 

11.1.2.0 Καληίλεο 

11.2 Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιύκαηνο 

11.2.0 Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιύκαηνο 

11.2.0.1 Ξελνδνρεία, κνηέι, παλδνρεία θαη παξόκνηεο ππεξεζίεο παξνρήο θαηαιύκαηνο 

11.2.0.2 Κέληξα δηαθνπώλ, ρώξνη θαηαζθήλσζεο, μελώλεο λέσλ θαη παξόκνηεο 

ππεξεζίεο παξνρήο θαηαιύκαηνο 

11.2.0.3 Τπεξεζίεο παξνρήο θαηαιύκαηνο από άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

12 ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 

12.1 Πξνζσπηθή θξνληίδα 
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12.1.1 Κνκκσηήξηα θαη ηλζηηηνύηα πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο 

12.1.1.1 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ αλδξώλ θαη παηδηώλ 

12.1.1.2 Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθώλ 

12.1.1.3 Τπεξεζίεο πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο 

12.1.2 Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο πξνζσπηθήο θξνληίδαο 

12.1.2.1 Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο πξνζσπηθήο θξνληίδαο 

12.1.2.2 Δπηζθεπή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ πξνζσπηθήο θξνληίδαο 

12.1.3 Άιιεο ζπζθεπέο, είδε θαη πξντόληα πξνζσπηθήο θξνληίδαο 

12.1.3.1 Με ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

12.1.3.2 Δίδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη επεμίαο, εζσηεξηζηηθά πξντόληα θαη θαιιπληηθά 

πξντόληα 

12.2 Πνξλεία 

12.2.0 Πνξλεία 

12.2.0.0 Πνξλεία 

12.3 Πξνζσπηθά είδε π.δ.θ.α. 

12.3.1 Κνζκήκαηα θαη ξνιόγηα θάζε είδνπο 

12.3.1.1 Κνζκήκαηα 

12.3.1.2 Ρνιόγηα θάζε είδνπο 

12.3.1.3 Δπηζθεπή θνζκεκάησλ θαη ξνινγηώλ θάζε είδνπο 

12.3.2 Άιια πξνζσπηθά είδε 

12.3.2.1 Δίδε ηαμηδίνπ 

12.3.2.2 Δίδε γηα βξέθε 

12.3.2.3 Δπηζθεπή άιισλ πξνζσπηθώλ εηδώλ 

12.3.2.9 Άιια πξνζσπηθά είδε π.δ.θ.α. 

12.4 Κνηλσληθή πξνζηαζία 

12.4.0 Κνηλσληθή πξνζηαζία 

12.4.0.1 Τπεξεζίεο θξνληίδαο παηδηώλ 

12.4.0.2 Οίθνη επγεξίαο θαη ηδξύκαηα γηα άηνκα κε αλαπεξία 
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12.4.0.3 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο ησλ αηόκσλ θαη’ νίθνλ 

12.4.0.4 Παξνρή ζπκβνπιώλ 

12.5 Αζθάιηζε 

12.5.1 Αζθάιεηεο δσήο 

12.5.1.0 Αζθάιεηεο δσήο 

12.5.2 Αζθαιίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηνηθία 

12.5.2.0 Αζθαιίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηνηθία 

12.5.3 Αζθαιίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία 

12.5.3.1 Γεκόζηεο αζθαιίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία 

12.5.3.2 Ηδησηηθέο αζθαιίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία 

12.5.4 Αζθαιίζεηο ζρεηηθέο κε ηηο κεηαθνξέο 

12.5.4.1 Αζθάιεηεο απηνθηλήησλ 

12.5.4.2 Αζθάιεηεο ηαμηδηώλ 

12.5.5 Άιιεο αζθαιίζεηο 

12.5.5.0 Άιιεο αζθαιίζεηο 

12.6 Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α. 

12.6.1 ΤΥΓΜΔ 

12.6.1.0 ΤΥΓΜΔ 

12.6.2 Άιιεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο π.δ.θ.α. 

12.6.2.1 Γαπάλεο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ηξαπεδώλ θαη ηαρπδξνκείσλ 

12.6.2.2 Ακνηβέο θαη δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ κεζηηώλ θαη ζπκβνύισλ επελδύζεσλ 

12.7 Άιιεο ππεξεζίεο π.δ.θ.α. 

12.7.0 Άιιεο ππεξεζίεο π.δ.θ.α. 

12.7.0.1 Γηνηθεηηθά ηέιε 

12.7.0.2 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο 

12.7.0.3 Τπεξεζίεο γξαθείσλ θεδεηώλ 

12.7.0.4 Άιια ηέιε θαη ππεξεζίεο 
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Παράρηημα II 

Πίνακας ανηιζηοιτίας 

Κανονιζμός(EΚ) αριθ. 2494/95 Παρών κανονιζμός 

Άξζξν 1 Άξζξν 1  

Άξζξν 2 ζηνηρείν α) Άξζξν 2, ζεκείν 6) 

Άξζξν 2 ζηνηρείν β) - 

Άξζξν 2 ζηνηρείν γ) - 

Άξζξν 3 Άξζξν 3 παξάγξαθνη 3 θαη 10 

Άξζξν 4  Άξζξν 4 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4 

Άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) Άξζξν 5 παξάγξαθνη 5 θαη 6 

Άξζξν 5 παξάγξαθνο 3 Άξζξν 4 παξάγξαθνο 4 

Άξζξν 6 Άξζξν 5 παξάγξαθνη 1 θαη 2 

Άξζξν 7 Άξζξν 5 παξάγξαθνο 3 

Άξζξν 8 Άξζξν 6 παξάγξαθνη 1, 3, θαη 4 

Άξζξν 9 Άξζξν 3 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 

Άξζξν 10 Άξζξν 7 παξάγξαθνο 1  

Άξζξν 11 - 

Άξζξν 12 Άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 

Άξζξν 13 - 

Άξζξν 14 Άξζξν 11 

Άξζξν 15 - 

Άξζξν 16 Άξζξν 13 

 

Or. en 

 


