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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Γιατι χρειαζεται ενασ κανονισμοσ γ\ια τισ ισοτιμιεσ αγοραστικησ δυναμησ (ΙΑ
Δ);

Οι ΙΑΔ είναι νομισματικές ισοτιμίες που μετατρέπουν οικονομικούς δείκτες, εκφρασμένους
σε εθνικά νομίσματα, σε ένα κοινό νόμισμα και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές
των επιπέδων τιμών, επιτρέποντας την καθαρή σύγκριση όγκων του ακαθάριστου εγχώριου π
ροϊόντος (ΑΕγχΠ) και των συγκεντρωτικών μεγεθών του μεταξύ χωρών. 

Στόχος ενός κανονισμού για τις ΙΑΔ είναι η κωδικοποίηση των μεθόδων που εφαρμόζουν ήδ
η τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η Eurostat για τον υπολογισμό των ετήσι
ων ΙΑΔ, προσδίδοντας έτσι θεσμική βάση στις εργασίες. Δεν συνεπάγεται καμία επιπλέον ερ
γασία, εκτός από την εισαγωγή νέων στοιχείων ελέγχου της ποιότητας, και δεν επιδιώκει τη σ
υμπερίληψη άλλων θεμάτων όπως οι συγκρίσεις τιμών γενικά.

Ο κανονισμός (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία παρέχει θε
σμική αρμοδιότητα στην Επιτροπή για τον υπολογισμό του ΑΕγχΠ βάσει της αγοραστικής δύ
ναμης. Μια νέα νομική πράξη στον τομέα αυτό προσφέρει την ευκαιρία αποσαφήνισης του ρ
όλου και των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών όσον αφορά την κατάρτιση αυτών των στατι
στικών και τη διαβίβασή τους στην Eurostat.

Η δημιουργία μιας νομικής βάσης για τις ΙΑΔ θα βελτιώσει τη διαφάνεια, την έγκαιρη διεξαγ
ωγή και την ποιότητα ολόκληρης της διαδικασίας καθορισμού των ΙΑΔ, τόσο στις εθνικές στ
ατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) όσο και στην Eurostat. Η χρήση ενός κανονισμού ως μέσου βελτί
ωσης της ποιότητας των ΙΑΔ συνολικά μπορεί να θεωρηθεί στόχος όχι μόνο για την Eurostat 
με την ιδιότητά της ως παραγωγού συντονισμένων αποτελεσμάτων, αλλά και για τις ίδιες τις
χώρες.

2. Οικονομικο πλαισιο

2.1 Συγκρισεισ ΑΕγχΠ

Το ΑΕγχΠ, το οποίο είναι ένα από τα κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη της εθνικής λογιστικής, α
ντιπροσωπεύει, με συνοπτική μορφή, τα αποτελέσματα όλων των δραστηριοτήτων των οικον
ομικών παραγόντων σε μια δεδομένη οικονομική επικράτεια και σε μια δεδομένη περίοδο, η
οποία είναι συνήθως ένα έτος. Το ΑΕγχΠ υπολογίζεται σύμφωνα με ένα σύστημα εθνικής λο
γιστικής το οποίο, για την ΕΕ, είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων οικονομικών λο
γαριασμών 1995 (EΣΛ-95). Το ΑΕγχΠ και τα συγκεντρωτικά του μεγέθη είναι θεμελιώδεις δ
είκτες για τη μακροοικονομική ανάλυση και για την οικονομική πολιτική. Το ΑΕγχΠ μπορεί
να υπολογιστεί από την πλευρά της παραγωγής, την πλευρά των δαπανών και την πλευρά τω
ν εσόδων. Για τους σκοπούς των ΙΑΔ, ο υπολογισμός των δαπανών είναι ιδιαίτερα σημαντικ
ός. Αποκαλύπτει σε ποιο βαθμό τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται (ή εισάγονται) απ
ό την οικονομία μιας χώρας χρησιμοποιούνται για ιδιωτική κατανάλωση, για δημόσια κατανά
λωση, για το σχηματισμό παγίου κεφαλαίου ή για εξαγωγές.

Οι διεθνείς συγκρίσεις οικονομικών συγκεντρωτικών μεγεθών όπως το ΑΕγχΠ απαιτούν κατ' 
αρχάς την ύπαρξη συνεκτικής βάσης μέτρησης των συγκεντρωτικών μεγεθών για τις χώρες οι
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οποίες συγκρίνονται και δεύτερον τη χρησιμοποίηση μιας συγκρίσιμης μονάδας μέτρησης. Η
συνοχή της βάσης για τη μέτρηση των συγκεντρωτικών μεγεθών επιτυγχάνεται μέσω της τήρ
ησης του ΕΣΛ95.

Οι διαφορές στις αξίες των δαπανών του ΑΕγχΠ μεταξύ χωρών αντιστοιχούν όχι μόνο σε μια
συνιστώσα "όγκος αγαθών και υπηρεσιών" αλλά και σε μια συνιστώσα "επίπεδο τιμών", οι ο
ποίες μπορούν μερικές φορές να λάβουν σημαντικές διαστάσεις (αξία είναι το γινόμενο της τ
ιμής επί τον όγκο). Για να επιτευχθεί μια πραγματική σύγκριση όγκων είναι, επομένως, σημα
ντικό να χρησιμοποιούνται συντελεστές μετατροπής (διατοπικοί αποπληθωριστές) οι οποίοι
αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στο επίπεδο τιμών μεταξύ χωρών.

Η χρήση συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως οι συντελεστές μετατροπής, δεν επιτρέπουν αυτ
ή την πραγματική σύγκριση των όγκων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται και χρησιμοπ
οιούνται στις διάφορες χώρες. Για το λόγο αυτό, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονται
από τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά συναλλάγματ
ος όπως, για παράδειγμα, οι διαφορές διεθνούς εμπορίου και επιτοκίων. Με άλλα λόγια, οι σ
υναλλαγματικές ισοτιμίες αντικατοπτρίζουν συνήθως στοιχεία άλλα από τις διαφορές των τιμ
ών και μόνο.

Έχουν καταρτιστεί ειδικές ΙΑΔ μεταξύ νομισμάτων διαφόρων χωρών ώστε να είναι κατάλλη
λες για χρήση ως διατοπικοί συντελεστές μετατροπής.

2.2 Τι είναι οι ΙΑΔ;
Οι ΙΑΔ είναι νομισματικές ισοτιμίες που μετατρέπουν οικονομικούς δείκτες, εκφρασμένους
σε ονομαστικά εθνικά νομίσματα, σε ένα κοινό τεχνητό νόμισμα, ονομαζόμενο μονάδα αγορ
αστικής δύναμης (ΜΑΔ), το οποίο εξισώνει την αγοραστική δύναμη των διαφόρων εθνικών
νομισμάτων επιτρέποντας, έτσι, μια καθαρή σύγκριση, που να έχει νόημα, του όγκου του ΑΕ
γχΠ και των συγκεντρωτικών μεγεθών του μεταξύ χωρών. Με άλλα λόγια, οι ΙΑΔ είναι και α
ποπληθωριστές τιμών και μετατροπείς νομισμάτων· εξαλείφουν τις διαφορές στα επίπεδα τω
ν τιμών μεταξύ χωρών κατά τη διαδικασία μετατροπής. 

Τα οικονομικά συγκεντρωτικά μεγέθη όγκου σε ΜΑΔ λαμβάνονται διαιρώντας την αρχική τ
ους τιμή σε εθνικές νομισματικές μονάδες με την αντίστοιχη ΙΑΔ. Μία ΜΑΔ αγοράζει τον ίδ
ιο συγκεκριμένο όγκο αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις χώρες, αν και χρειάζονται διαφορετ
ικά ποσά εθνικών νομισματικών μονάδων για την αγορά αυτού του ίδιου όγκου αγαθών και
υπηρεσιών στις επιμέρους χώρες, ανάλογα με το εθνικό επίπεδο τιμών. Έτσι, τα ΑΕγχΠ των
χωρών τα οποία είναι εκφρασμένα σε ΜΑΔ χρησιμοποιώντας ΙΑΔ ως συντελεστές μετατροπ
ής αντικατοπτρίζουν μια καθαρή σύγκριση όγκων, εφόσον έχει εξαλειφθεί η συνιστώσα "επίπ
εδο τιμών".

Με την καθιέρωση του ευρώ στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, για πρώτη φορά οι τιμές μπορο
ύν να συγκριθούν άμεσα μεταξύ των εν λόγω χωρών. Ωστόσο, το ευρώ έχει διαφορετική αγο
ραστική δύναμη στις διάφορες χώρες της ευρωζώνης, ανάλογα με το εθνικό επίπεδο τιμών. Ε
πομένως, για να καθοριστούν καθαρά συγκεντρωτικά μεγέθη όγκων σε ΜΑΔ είναι ακόμη απ
αραίτητος ο υπολογισμός των ΙΑΔ. Αυτό σημαίνει ότι, για τις χώρες εκτός ευρωζώνης, οι ΙΑ
Δ είναι μετατροπείς νομισμάτων και εξαλείφουν τις επιπτώσεις των διαφορετικών επιπέδων τ
ιμών, ενώ για τις χώρες της ευρωζώνης εκπληρώνουν μόνο το ρόλο του αποπληθωριστή τιμ
ών.

Σε μια ετήσια πολυμερή διαδικασία, οι ΙΑΔ λαμβάνονται ως οι μέσοι όροι των λόγων τιμών
μεταξύ των διαφόρων χωρών για ένα καλάθι συγκρίσιμων αγαθών και υπηρεσιών. Τα εν λόγ
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ω αγαθά και υπηρεσίες επιλέγονται με τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα πλήρες σύνολο
κατάλληλα καθορισμένων ταξινομήσεων δαπανών και να είναι αντιπροσωπευτικά των καταν
αλωτικών προτύπων στις διάφορες χώρες.

3. Χρησεισ των ΙΑΔ στην Επιτροπή

3.1 Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής

Η μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων και η επέκτασή τους στα νέα κράτη μέλη περιλ
αμβάνεται στον κανονισμό αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου και στο παράρτημα ΙΙ της πράξ
ης προσχώρησης του 2003, του οποίου το τμήμα 15 έχει τίτλο “Περιφερειακή πολιτική και σ
υντονισμός των διαρθρωτικών μέσων”. Η πρώτη από τις προαναφερόμενες νομικές πράξεις κ
αθορίζει τις γενικές διατάξεις σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία για την τρέχουσα περίοδο κα
ι αναφέρει ότι οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, μετρούμενο σε ΙΑΔ, είναι
μικρότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου είναι επιλέξιμες για χορηγήσεις των διαρ
θρωτικών ταμείων. Επίσης αναφέρει ότι τα κριτήρια θα υπολογιστούν χρησιμοποιώντας αντι
κειμενικά στατιστικά στοιχεία. Μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι παρόμοιες διατάξεις θα
διέπουν και την επόμενη περίοδο, η οποία αρχίζει το 2007. Η δεύτερη από τις προαναφερόμε
νες νομικές πράξεις τροποποιεί τις αρχές αυτές ώστε να καλύψει και τα νέα κράτη μέλη.

Η νέα αυτή νομική βάση έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη κατάσταση, όπου η μόνη
αναφορά της νομοθεσίας στις ΙΑΔ σε σχέση με τα Διαρθρωτικά Ταμεία ήταν στην αιτιολογικ
ή σκέψη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου, η οποία απλώς αναφέρει: «ό
τι [. . .] ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τις περιοχές του διοικητικού επιπέδου
NUTS II των οποίων το ΑΕγχΠ υπολογιζόμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης ανά κάτοι
κο είναι κατώτερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου, . . . ”. Δεν υπήρχε ρήτρα εφαρμο
γής στο διατακτικό του κανονισμού. Σήμερα, οι απαιτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων ικαν
οποιούνται με το συνδυασμό περιφερειακών τιμών ΑΕγχΠ και εθνικών ΙΑΔ. 

Ο κανονισμός για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής (κανονισμός (EK) αριθ. 1164/94 του Συ
μβουλίου της 25ης Μαΐου 1994) αναφέρει ότι είναι καθήκον της Κοινότητας να προωθήσει τ
ην οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και ότι
το Ταμείο Συνοχής αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο κανονισμός ορί
ζει, στο άρθρο 2 σημείο 1, ότι: "το Ταμείο παρέχει οικονομική συνδρομή σε έργα που συμβά
λλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής των μετ
αφορών στα κράτη μέλη τα οποία έχουν κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ), υπ
ολογιζόμενο με βάση ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, χαμηλότερο του 90% του κοινοτικού
μέσου όρου". Επομένως, και ο κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής χορηγεί θεσμική αρμοδιότ
ητα στην Επιτροπή για τον υπολογισμό ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης.

3.2 Διορθωτικοί συντελεστές

Αν και ο κανονισμός επικεντρώνεται στον ειδικό στόχο συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με
τις τιμές για την πραγματοποίηση διεθνών συγκρίσεων ΑΕγχΠ, αποτελεί επίσης ένα μέσο κα
θιέρωσης θεσμικής βάσης για το έργο συλλογής των τιμών, το οποίο απαιτείται για την ικανο
ποίηση ενός μεγάλου μέρους των νομικών απαιτήσεων της Επιτροπής σε συνδυασμό με το ά
ρθρο 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές που συγκεντρ
ώνονται κατά τη διαδικασία καθορισμού των ΙΑΔ χρησιμοποιούνται και για τους σκοπούς κα
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τάρτισης των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις τ
ων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τον κ
ανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπ
αϊκών Κοινοτήτων. Το άρθρο 1 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστα
σης ορίζει ότι "οι οικονομικές ισοτιμίες υπολογίζονται έτσι ώστε κάθε βασική θέση να μπορε
ί να ελέγχεται με άμεση έρευνα τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία".

3.3 Συγκρίσεις τιμών

Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη στην Επιτροπή για στοιχεία σχετικά με τις διατοπικές συγκρ
ίσεις τιμών - ιδίως των τιμών καταναλωτή. Η απαίτηση αυτή υπαγορεύεται από διάφορες πολ
ιτικές ανάγκες και συγκεκριμένα από την ανάγκη παρακολούθησης της σύγκλισης τιμών στη
ν ενιαία αγορά, από την ανάγκη βελτίωσης των δεικτών τιμών για την παρακολούθηση της λε
ιτουργίας των αγορών δημοσίων συμβάσεων και από την ανάγκη παρακολούθησης της σύγκ
λισης τιμών στην ευρωζώνη μετά την καθιέρωση του ευρώ. Οι δείκτες επιπέδου τιμών σε επί
πεδο συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης νοικοκυριών, που προέρχονται από τη διαδικασία κα
τάρτισης των ΙΑΔ, περιλαμβάνονται ήδη ως διαρθρωτικοί δείκτες στην ανακοίνωση της Επιτ
ροπής για τους διαρθρωτικούς δείκτες και την ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπή
ς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών, υπάρχει επίσης ανάγκη παρακολούθησης
των διαφορών τιμών για ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Έ
να σημαντικό μέρος των απαιτήσεων αυτών, ιδίως σε πιο συγκεντρωτικό επίπεδο, μπορούν ν
α ικανοποιηθούν ως υποπροϊόν του ευρύτερου προγράμματος για τις ΙΑΔ.

Κατά συνέπεια, οι συγκρίσεις τιμών έχουν ιδιαίτερη σημασία για διάφορες κοινοτικές πολιτικ
ές όπως η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και η παρακολούθηση της ΟΝΕ σε σχέση με τη σύγκ
λιση τιμών και την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τον εντοπισμό των διαφορών τ
ιμών. Το πρόγραμμα εργασίας ΙΑΔ, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόταση κανονισμού, 
δεν αναμένεται να παράσχει οπωσδήποτε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για αυτές τις άλλες χρ
ήσεις, αλλά τουλάχιστον θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω
ς βάση για πρόσθετες εργασίες σύγκρισης τιμών. Επιπλέον, καμία διάταξη του κανονισμού α
υτού δεν εμποδίζει την Επιτροπή να διερευνήσει και να μελετήσει νέες εναλλακτικές πηγές σ
τοιχείων σχετικά με τις τιμές. Τέτοια είδη μελετών αναλαμβάνονται τώρα στο πλαίσιο της Επ
ιτροπής για τη διερεύνηση της καταλληλότητας των στοιχείων σαρωτή γραμμωτού κώδικα κ
αι του Διαδικτύου ως πηγής για διεθνείς συγκρίσεις τιμών.

4. Συμπερασματα

Τα οικονομικά συγκεντρωτικά μεγέθη που μετατρέπονται σε ένα κοινό νόμισμα χρησιμοποι
ώντας ΙΑΔ έχουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων στην Επιτροπή. Οι ΙΑΔ είναι, από οικονομική κα
ι πολιτική άποψη, σημαντικοί δείκτες για την ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει θεσμική αρμοδιότητα για τον υπολογισμό του ΑΕγχΠ βάσει της αγοραστική
ς δύναμης· ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν έχουν νομική υποχρέωση να συνεργαστούν. Δεδομέν
ου ότι η φύση της εργασίας αυτής είναι πολύπλευρη, αν μία μόνο χώρα αποσύρει την υποστή
ριξή της, πλήττεται η εγκυρότητα ολόκληρης της διαδικασίας. Επομένως, είναι σημαντικό να
προβλεφθεί ένα σταθερό, δεσμευτικό και αξιόπιστο νομικό πλαίσιο ικανό να εξασφαλίσει τη
ν έγκαιρη διαθεσιμότητα των εν λόγω στοιχείων.



EL 7 EL

1 ΕΕ C […] της […], σ. […].
2 ΕΕ C […] της […], σ. […].
3 ΕΕ C […] της […], σ. […].
4 ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ.1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό

(ΕΚ) αριθ. 995/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 139 της 23.5.2001, σ. 3).
5 ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ.1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την πράξη προ

σχώρησης του 2003.

2006/0042 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισ
οτιμίες αγοραστικής δύναμης και για τον υπολογισμό και τη διάδοσή τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗ
Σ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285 παράγραφο
ς 1,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Για να επιτευχθεί η σύγκριση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε όγκο(1)
μεταξύ των κρατών μελών, είναι σημαντικό για την Κοινότητα να διαθέτει ισοτιμίες α
γοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) που να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στα επίπεδα τιμών
μεταξύ των κρατών μελών.

Οι κοινοτικές ΙΑΔ πρέπει να παράγονται ακολουθώντας μια εναρμονισμένη μεθοδολο(2)
γία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/1996 της 25ης Ιουνίου 1996 περί του
ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας4, (
ΕΣΛ 95), ο οποίος καθορίζει ένα πλαίσιο για την κατάρτιση των εθνικών λογαριασμώ
ν των κρατών μελών. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 21ης Ιουνίο(3)
υ 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία5 πρέπει να διαβάζεται μαζί
με το Μέρος 15 του παραρτήματος ΙΙ της πράξης προσχώρησης του 2003 με τίτλο “Π
εριφερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών μέσων”. Το εν λόγω άρθρο
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6 ΕΕ L 130 της 25.5.1994, σ.1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την πράξη προ
σχώρησης του 2003.

7 ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ.1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με τον κανονισμό (
ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

8 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ.23.

3 παράγραφος 1 ορίζει ότι οι περιφέρειες τις οποίες αφορά ο στόχος 1 πρέπει να είναι
οι περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο ΙΙ της NUTS και των οποίων το κατά κε
φαλήν ΑΕγχΠ, μετρούμενο σε ΙΑΔ και υπολογιζόμενο με βάση τα κοινοτικά στοιχεί
α, είναι μικρότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Ελλείψει περιφερειακών Ι
ΑΔ, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εθνικές ΙΑΔ για την κατάρτιση του καταλόγου τω
ν περιφερειών που μπορούν να τύχουν στήριξης των διαρθρωτικών ταμείων· αυτές μπ
ορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των ποσών των ταμείων που θ
α διατεθούν σε κάθε περιφέρεια.

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου της(4)
16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταμείου συνοχής6 πρέπει να διαβάζεται μαζί με
το Μέρος 15 του παραρτήματος ΙΙ της πράξης προσχώρησης του 2003 με τίτλο “Περι
φερειακή πολιτική και συντονισμός των διαρθρωτικών μέσων”.Το εν λόγω άρθρο 2 π
αράγραφος 1 προβλέπει ότι το ταμείο παρέχει οικονομική συνδρομή σε έργα που συμ
βάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκ
ή Ένωση, στους τομείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομής
των μεταφορών στα κράτη μέλη τα οποία έχουν κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό πρ
οϊόν (ΑΕΠ) χαμηλότερο του 90 % του κοινοτικού μέσου όρου, υπολογιζόμενο με βά
ση τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, και τα οποία διαθέτουν πρόγραμμα που αποσκ
οπεί στην πλήρωση των όρων οικονομικής σύγκλισης που αναφέρονται στο άρθρο
104 Γ της Συνθήκης.

Το άρθρο 1 του παραρτήματος XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπα(5)
λλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προβλέπει ότι, για τους σκοπούς της εξέτασης
που προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστα
σης, η Eurostat οφείλει να καταρτίζει κάθε έτος, πριν από το τέλος του Οκτωβρίου, έ
κθεση σχετικά με τις αλλαγές στο κόστος ζωής στις Βρυξέλλες, τις οικονομικές ισοτι
μίες μεταξύ Βρυξελλών και ορισμένων τόπων εντός των κρατών μελών και τις αλλαγέ
ς στην αγοραστική δύναμη των μισθών στις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες της κεντρική
ς κυβέρνησης. 

Οι υφιστάμενες μεθοδολογίες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή(6)
Ένωση, οι οποίες επί του παρόντος διέπονται, ως ανεξάρτητα στατιστικά προγράμματ
α, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/1997 της 17ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με τι
ς κοινοτικές στατιστικές7, χρειάζεται στο μέλλον να ενταχθούν σε κάποιο νομικό πλαί
σιο.

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει ν(7)
α θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28 Ιουνίο
υ 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που α
νατίθενται στην Επιτροπή 8.

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, που συστάθηκε με την(8)
απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1989 για τη σύστ
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9 ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

αση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων9, σύμφω
να με το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την παροχή β
ασικών πληροφοριών, τον υπολογισμό και τη διάδοση των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης (
ΙΑΔ). Οι ΙΑΔ αντικατοπτρίζουν μόνο τις διαφορές στα επίπεδα τιμών και τις σταθμίσεις των
δαπανών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται είναι τα στοιχεία που είναι αναγκ
αία για τον υπολογισμό και τη διασφάλιση της ποιότητας των ΙΑΔ.

Οι βασικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις τιμές, την κατανομή των δαπανών του
ΑΕγχΠ και άλλα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

2. Οι ΙΑΔ υπολογίζονται με βάση τις εθνικές ετήσιες μέσες τιμές αγαθών και υπηρεσιώ
ν, χρησιμοποιώντας βασικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική επικράτεια των
κρατών μελών όπως ορίζεται στο “ΕΣΛ 95”, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2223/1996 της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνι
κών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΣΛ 95).

3. Οι ΙΑΔ υπολογίζονται σύμφωνα με τις βασικές θέσεις που απαριθμούνται στο παρά
ρτημα ΙΙ, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις συναφείς ταξινομήσεις του ΑΕγχ Π που ο
ρίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/1996.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως "ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ)" νοούνται χωρικοί αποπληθωριστές και μ
ετατροπείς νομισμάτων που εξαλείφουν τις επιπτώσεις των διαφορών στα επίπεδα τι
μών μεταξύ χωρών, επιτρέποντας έτσι συγκρίσεις όγκων των στοιχείων του ΑΕγχΠ
και συγκρίσεις των επιπέδων τιμών·

β) ως "μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ)" νοείται η τεχνητή κοινή νομισματική μο
νάδα αναφοράς που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκφράσει τον ό
γκο των οικονομικών συγκεντρωτικών μεγεθών για τους σκοπούς των χωρικών συγ
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10 ΕΕ L 186 της 5.8.1995, σ.59
11 ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.

κρίσεων με τρόπο ώστε να εξαλείφονται οι διαφορές των επιπέδων τιμών μεταξύ χω
ρών

γ) ως "τιμές" νοούνται οι τιμές αγοράς που πληρώνει ο τελικός καταναλωτής·

δ) ως "σταθμίσεις δαπανών" νοούνται τα μερίδια των συνιστωσών των δαπανών στο Α
ΕγχΠ σε τρέχουσες τιμές·

ε) ως "βασική θέση" νοείται το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης ειδών στην κατανο
μή του ΑΕγχΠ για το οποίο υπολογίζονται ισοτιμίες·

(στ) ως "είδος" νοείται ένα σαφώς καθορισμένο αγαθό ή υπηρεσία για χρήση στην παρατ
ήρηση τιμών·

(ζ) τα "πραγματικά και τεκμαρτά μισθώματα" ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση
95/309/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής10

(η) το "εισόδημα εξαρτημένης εργασίας" ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρι
θ. 2223/1996 του Συμβουλίου11

(θ) ως "συντελεστές χρονικής προσαρμογής" νοούνται οι παράγοντες που χρησιμοποιού
νται για την προσαρμογή των μέσων τιμών οι οποίες λαμβάνονται κατά τη στιγμή τη
ς έρευνας, στις ετήσιες μέσες τιμές·

(ι) ως "συντελεστές χωρικής προσαρμογής" νοούνται οι συντελεστές που χρησιμοποιού
νται για την προσαρμογή των μέσων τιμών, οι οποίες λαμβάνονται από έναν ή περισ
σότερους τόπους της οικονομικής επικράτειας ενός κράτους μέλους, στις εθνικές μέ
σες τιμές·

(ια) ως "αντιπροσωπευτικά είδη" νοούνται εκείνα που περιλαμβάνονται, ή θεωρούνται ό
τι περιλαμβάνονται, από την άποψη των σχετικών συνολικών δαπανών σε μια βασικ
ή θέση, μεταξύ των σημαντικότερων ειδών που αγοράζονται στις εθνικές αγορές·

(ιβ) ως "δείκτες αντιπροσωπευτικότητας" νοούνται σημάνσεις ή άλλοι δείκτες που προσ
διορίζουν τα είδη εκείνα τα οποία έχουν επιλεγεί από τις χώρες ως αντιπροσωπευτικ
ά·

(γι) ως "ισοαντιπροσωπευτικότητα" νοείται μια ιδιότητα που απαιτείται από τη σύνθεση
του καταλόγου ειδών για μια βασική θέση, δεδομένου ότι κάθε χώρα μπορεί να τιμο
λογήσει εκείνο τον αριθμό αντιπροσωπευτικών προϊόντων που είναι ανάλογος προς
την ετερογένεια των προϊόντων και τα επίπεδα τιμών που καλύπτονται από τη βασικ
ή θέση και τη δαπάνη για τη βασική θέση·

(ιδ) ως "μεταβατική νοείται η ιδιότητα δια της οποίας μια άμεση σύγκριση μεταξύ δύο ο
ποιωνδήποτε χωρών έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια έμμεση σύγκριση μέσω μιας οπ
οιασδήποτε άλλης χώρας·

(ιε) ως "σφάλμα" νοείται η χρήση εσφαλμένων βασικών πληροφοριών ή η ακατάλληλη ε
φαρμογή της διαδικασίας υπολογισμού·
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(ιστ) ως "έτος αναφοράς" νοείται ένα ημερολογιακό έτος στο οποίο αναφέρονται τα ετήσι
α αποτελέσματα·

(ιζ) "σταθερότητα" σημαίνει ότι, όταν τα αποτελέσματα υπολογίζονται αρχικά για μια ο
μάδα χωρών και στη συνέχεια υπολογίζονται για μια ευρύτερη ομάδα χωρών, οι ΙΑ
Δ μεταξύ της αρχικής ομάδας χωρών διατηρούνται.

Άρθρο 4

Ρόλοι και αρμοδιότητες

1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια:

α) να συντονίζει την παροχή των βασικών πληροφοριών·

β) να υπολογίζει και να δημοσιεύει τις ΙΑΔ·

γ) να διασφαλίζει την ποιότητα των ΙΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 7·

δ) να αναπτύξει μεθοδολογία, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη·

ε) να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν τα απο
τελέσματα των ΙΑΔ πριν από τη δημοσίευση και ότι η Επιτροπή (Eurostat) λα
μβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω σχόλια.

Τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται από την Eurostat εξ ονόματος της Επιτροπής.

2. Τα κράτη μέλη ακολουθούν τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα Ι για την
παροχή των βασικών πληροφοριών·

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γραπτή έγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη
ν οποία είναι υπεύθυνα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης
των στοιχείων, όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 5.2.

Εγκρίνουν τη μεθοδολογία συλλογής στοιχείων και ελέγχουν την αξιοπιστία των στ
οιχείων, επίσης στις περιπτώσεις όπου παρέχονται βασικές πληροφορίες από την Επι
τροπή (Eurostat).

Άρθρο 5

Διαβίβαση βασικών πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τις βασικές πληροφορίες που
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κοινοτικές διατάξεις
για τη διαβίβαση των στοιχείων.

2. Οι βασικές πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι διαβιβάζονται με το τ
εχνικό μορφότυπο και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημ
α.
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12 ΕΕ αριθ. L 76 της 30.3.1993, σ. 1.

3. Στις περιπτώσεις όπου παρέχονται βασικές πληροφορίες από την Επιτροπή
(Eurostat) στα κράτη μέλη, η Επιτροπή διαβιβάζει δήλωση της χρησιμοποιούμενης
μεθόδου ώστε τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να διενεργήσουν έλεγχο της αξιοπιστί
ας.

Άρθρο 6

Στατιστικές μονάδες

1. Οι βασικές πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι λαμβάνονται είτε από
στατιστικές μονάδες όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 696/1993 του Συμβο
υλίου12 είτε από άλλες πηγές, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά ικανοποιούν
τις απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 5.1.

2. Οι στατιστικές μονάδες οι οποίες καλούνται από τα κράτη μέλη να παράσχουν στοιχ
εία ή να συνεργαστούν στη συλλογή στοιχείων πρέπει να επιτρέπουν την παρατήρησ
η των πραγματικά ισχυουσών τιμών και να δίδουν ανόθευτες και πλήρεις πληροφορί
ες τη στιγμή που τους ζητείται.

Άρθρο 7

Κριτήρια και έλεγχος της ποιότητας

1. Η Επιτροπή (Eurostat) και τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα σύστημα για τον έλεγχο
της ποιότητας βάσει εκθέσεων και αξιολογήσεων όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι ση
μείο 5.3.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), έπειτα από αίτησή της, όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ποιότητας των βασικών πληροφορι
ών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης στην Επιτροπή (Eurostat) λεπτομερή στοιχεία για τ
υχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.

3. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat) εκθέσεις ποιότητας σχετικά μ
ε τις έρευνες για τις οποίες είναι υπεύθυνο, όπως ορίζεται στο τμήμα 5 του παραρτή
ματος Ι.

Άρθρο 8

Περιοδικότητα

Η Επιτροπή (Eurostat) υπολογίζει τις ΙΑΔ για κάθε ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 9
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Διάδοση

1. Η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει τα τελικά ετήσια αποτελέσματα το αργότερο 36 μ
ήνες μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.

Η εν λόγω δημοσίευση βασίζεται σε στοιχεία που διατίθενται στην Επιτροπή
(Eurostat) το αργότερο 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το δικαίωμα της Επιτροπής (Eurostat) 
να δημοσιεύει προκαταρκτικά αποτελέσματα νωρίτερα από 36 μήνες μετά τη λήξη τ
ου έτους αναφοράς.

2. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται από την Επιτροπή (Eurostat) σε συγκεντρωτικ
ό επίπεδο για κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) ΙΑΔ σε επίπεδο ΑΕγχΠ,

β) ΙΑΔ για ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και πραγματική ατομική
κατανάλωση,

γ) δείκτες επιπέδου τιμών σχετικά με τον κοινοτικό μέσο όρο,

δ) ΑΕγχΠ, ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και πραγματική ατομική
κατανάλωση και αντίστοιχα κατά κεφαλήν στοιχεία σε ΜΑΔ.

3. Αν τα αποτελέσματα υπολογίζονται για μια ευρύτερη ομάδα χωρών, οι ΙΑΔ των κρα
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με
την αρχή της σταθερότητας. 

4. Κατά γενικό κανόνα, οι δημοσιευμένες τελικές ΙΑΔ δεν αναθεωρούνται.

Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων σφαλμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογ
ής του τμήματος 10 του παραρτήματος 1, τα διορθωμένα αποτελέσματα δημοσιεύον
ται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο εν λόγω τμήμα.

Πραγματοποιούνται γενικές αναθεωρήσεις κατ' εξαίρεση αν υπάρχουν αλλαγές στις
έννοιες του ΕΣΛ 95 που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των ΙΑΔ και, κατά συνέπεια, 
το δείκτη όγκου του ΑΕγχΠ για οποιοδήποτε κράτος μέλος κατά περισσότερο από μ
ία εκατοστιαία μονάδα.

Άρθρο 10

Διορθωτικοί συντελεστές

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να πραγματοποιούν έρευνες αποκλειστικά και μόνο για την
κατάρτιση διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές και στις συντάξεις τω
ν υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τον κα
νονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του
λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή στατιστικού προγράμματος που έχει συσ
ταθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία της καν
ονιστικής επιτροπής που προβλέπεται από τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/
ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 12

Μέτρα εφαρμογής

Θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη συνεκτίμηση των οικονομικών και τεχνικών αλλαγών, 
εφόσον δεν συνεπάγονται δυσανάλογη αύξηση κόστους για τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη δ
ιαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα αφορούν ειδικότερα:

α) την προσαρμογή των ορισμών·

β) ένα σύνολο ελάχιστων προτύπων για την επίτευξη της απαραίτητης συγκρισιμότητας
και αντιπροσωπευτικότητας των στοιχείων·

γ) τις συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί·

δ) την προσαρμογή του καταλόγου των βασικών θέσεων και την κατάρτιση και προσαρ
μογή λεπτομερών περιγραφών του περιεχομένου των βασικών θέσεων, υπό την προ
ϋπόθεση ότι παραμένουν συμβατές με το ΕΣΛ 95 ή άλλο διάδοχο σύστημα.

Άρθρο 13

Επανεξέταση και υποβολή έκθεσης
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού επανεξετάζονται πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρ
ξης ισχύος του. Αναθεωρούνται, ενδεχομένως, βάσει έκθεσης και πρότασης της Επιτροπής π
ου υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος
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Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσ
ημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κ
ράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1. Μεθοδολογικο Εγχειριδιο και Προγραμμα Εργασιασ

1.1 Η Επιτροπή (Eurostat) θα εκπονήσει ένα μεθοδολογικό εγχειρίδιο, κατόπιν διαβουλ
εύσεων με τα κράτη μέλη, το οποίο θα περιγράφει τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους
στα διάφορα στάδια κατάρτισης των ΙΑΔ, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων για ε
κτιμήσεις ελλειπουσών βασικών πληροφοριών και για εκτιμήσεις ελλειπουσών ισοτι
μιών. Το μεθοδολογικό εγχειρίδιο θα αναθεωρείται κάθε φορά που θα αλλάζει σημα
ντικά η μεθοδολογία. Μπορεί να εισάγει νέες μεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητ
ας των δεδομένων, τη μείωση του κόστους ή τον περιορισμό της επιβάρυνσης των π
αρόχων στοιχείων. 

1.2 Η Επιτροπή (Eurostat) καταρτίζει, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κατόπιν διαβ
ουλεύσεων με τα κράτη μέλη, ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το επόμενο ημερολογ
ιακό έτος, καθορίζοντας το χρονοδιάγραμμα για τον προσδιορισμό και την παροχή τ
ων βασικών πληροφοριών που απαιτούνται για το εν λόγω έτος.

1.3 Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει το μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιο
ύν τα κράτη μέλη για την παροχή των στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ε
νέργεια για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση των ΙΑΔ.

1.4 Οι βασικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.2 ενδέ
χεται να αναθεωρούνται, αλλά τα αποτελέσματα για το έτος αναφοράς θα υπολογίζο
νται από τις πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζ
εται στο άρθρο 9. Όταν οι πληροφορίες δεν είναι πλήρεις ή διαθέσιμες τη συγκεκριμ
ένη ημερομηνία, η Επιτροπή (Eurostat) εκτιμά τις ελλείπουσες βασικές πληροφορίε
ς. 
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2. Βασικεσ Πληροφορίεσ

2.1 Ειδη Βασικων Πληροφοριων

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι βασικές πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα
2 και 4, καθώς και η ελάχιστη συχνότητα διαβίβασης των νέων στοιχείων καθορίζονται ως εξ
ής:

Βασικές Πληροφορίες Ελάχιστη Συχνότητα

Τιμές των δαπανών του ΑΕγχΠ Ετησίως

Πραγματικά και τεκμαρτά μισθώματα Ετησίως

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας Ετησίως

Συντελεστές χρονικής προσαρμογής Ετησίως

Τιμές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών

και συναφείς δείκτες αντιπροσωπευτικότητας

Ανά τριετία1

Τιμές ειδών εξοπλισμού Ανά τριετία

Τιμές κατασκευαστικών έργων Ανά τριετία

Συντελεστές χωρικής προσαρμογής Ανά εξαετία

1) Η ελάχιστη συχνότητα αφορά την παροχή στοιχείων για μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, ανάλογα με την
περιοδικότητα των ερευνών.

2.2 Διαδικασια για την αποκτηση βασικων πληροφοριων

Η Επιτροπή (Eurostat), αφού λάβει υπόψη τη γνώμη των κρατών μελών, θα καθορίσει τους π
αρόχους στοιχείων και τις πηγές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για καθένα από τα παραπά
νω είδη βασικών πληροφοριών. Αν η Επιτροπή (Eurostat) αποκτήσει βασικές πληροφορίες α
πό έναν πάροχο στοιχείων ο οποίος δεν είναι κράτος μέλος, ο εν λόγω πάροχος απαλλάσσετ
αι από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5.1.4 έως 5.1.13.

3. Εθνικεσ μεσεσ τιμεσ

3.1 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, η συλλογή στοιχεί
ων μπορεί να περιορίζεται σε έναν ή περισσότερους τόπους της οικονομικής επικρά
τειας. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται για υπολογισμούς ΙΑΔ υπ
ό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από κατάλληλους συντελεστές χωρικής προ
σαρμογής. Οι συντελεστές αυτοί θα χρησιμοποιούνται για να προσαρμόζονται τα στ
οιχεία της έρευνας των τόπων αυτών στα αντιπροσωπευτικά στοιχεία του εθνικού μέ
σου όρου.

3.2 Οι συντελεστές χωρικής προσαρμογής παρέχονται σε επίπεδο βασικής θέσης. Δεν π
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ρέπει να είναι άνω των έξι ετών κατά την περίοδο αναφοράς της έρευνας.

4. Ετησιεσ μεσεσ τιμεσ

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, η συλλογή στοιχείων μπορε
ί να περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν να χρ
ησιμοποιούνται για υπολογισμούς ΙΑΔ υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από κατάλ
ληλους συντελεστές χρονικής προσαρμογής. Οι συντελεστές αυτοί θα χρησιμοποιούνται για
να προσαρμόζονται τα στοιχεία της έρευνας της συγκεκριμένης περιόδου στα αντιπροσωπευτ
ικά στοιχεία του ετήσιου μέσου όρου.

5. Ποιοτητα

5.1 Ελαχιστα προτυπα για τισ βασικεσ πληροφοριεσ

5.1.1 Ο κατάλογος των ειδών για τα οποία πρέπει να αναφέρονται τιμές σχεδιάζεται με τρ
όπο ώστε να περιλαμβάνει είδη των οποίων οι προσδιορισμοί εξασφαλίζουν τη συγκ
ρισιμότητα μεταξύ χωρών.

5.1.2 Ο κατάλογος των ειδών για τα οποία πρέπει να αναφέρονται τιμές σχεδιάζεται με τρ
όπο ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να υποδείξει τουλάχιστον ένα αντιπροσωπε
υτικό είδος, για το οποίο μπορούν να αναφερθούν τιμές τουλάχιστον σε μια άλλη χ
ώρα για κάθε βασική θέση.

5.1.3 Ο κατάλογος ειδών σχεδιάζεται με τρόπο που να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο ισοαντιπροσωπευτικότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατ’ ελάχιστον, το ε
ξής: κάθε χώρα πρέπει να αναφέρει τιμές ενός αντιπροσωπευτικού είδους για κάθε β
ασική θέση και για το ίδιο αντιπροσωπευτικό είδος πρέπει να αναφέρονται τιμές του
λάχιστον από μια άλλη χώρα. 

5.1.4 Κάθε κράτος μέλος αναφέρει τις τιμές των ειδών σύμφωνα με τους προσδιορισμούς
του καταλόγου ειδών.

5.1.5 Κάθε κράτος μέλος αναφέρει τις τιμές ενός επαρκούς αριθμού ειδών κάθε βασικής θ
έσης, τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά του, ακόμη και αν δεν μπορούν να θεωρ
ηθούν αντιπροσωπευτικά της εν λόγω βασικής θέσης.

5.1.6 Κάθε κράτος μέλος παρέχει τιμές για τουλάχιστον ένα αντιπροσωπευτικό είδος κάθε
βασικής θέσης. Τα αντιπροσωπευτικά είδη πρέπει να επισημαίνονται με ένα δείκτη α
ντιπροσωπευτικότητας. 

5.1.7 Κάθε κράτος μέλος συλλέγει επαρκή αριθμό τιμών για κάθε εξεταζόμενο είδος, ώστ
ε να εξασφαλίζεται μια αξιόπιστη μέση τιμή ανά είδος, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρ
θρωση της αγοράς του.

5.1.8 Η επιλογή των τύπων των σημείων πώλησης σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να αντικατο
πτρίζει επαρκώς τα εγχώρια καταναλωτικά πρότυπα στο εν λόγω κράτος μέλος, ανά
λογα με το είδος.
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5.1.9 Η επιλογή των σημείων πώλησης σε ένα τόπο σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να αντικατ
οπτρίζει επαρκώς τα καταναλωτικά πρότυπα των κατοίκων του τόπου και τη διαθεσι
μότητα των ειδών.

5.1.10 Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία σχετικά με το εισόδη
μα εξαρτημένης εργασίας για επιλεγμένα επαγγέλματα όσον αφορά το δημόσιο τομέ
α (S 13), όπως ορίζεται στο ΕΣΛ95.

5.1.11 Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat) συντελεστές χρονικής προσαρ
μογής που επιτρέπουν τον υπολογισμό των ΙΑΔ από τιμές που έχουν συλλεγεί μια σ
υγκεκριμένη χρονική στιγμή και αντικατοπτρίζουν επαρκώς το μέσο ετήσιο επίπεδο
τιμών.

5.1.12 Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat) συντελεστές χωρικής προσαρ
μογής που επιτρέπουν τον υπολογισμό των ΙΑΔ από τιμές που έχουν συλλεγεί σε συ
γκεκριμένους τόπους και αντικατοπτρίζουν επαρκώς το μέσο εθνικό επίπεδο τιμών.

5.1.13 Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή (Eurostat) σταθμίσεις σχετικά με κάθε β
ασική θέση, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, που αντικατοπτρίζουν τη διάρθρωση τ
ων δαπανών στο κράτος μέλος κατά το έτος αναφοράς. 

5.2 Ελαχιστα προτυπα για την επικυρωση των αποτελεσματων των ερευνων σχετικα με
τισ τιμεσ

5.2.1 Κάθε κράτος μέλος, πριν από τη διαβίβαση των δεδομένων στην Επιτροπή
(Eurostat), εξετάζει την εγκυρότητα των στοιχείων με βάση:

τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές,•

τη μέση τιμή και το συντελεστή διακύμανσης,•

τον αριθμό των ειδών για τα οποία αναφέρονται τιμές ανά βασική θέση,•

τον αριθμό των αντιπροσωπευτικών ειδών για τα οποία αναφέρονται τιμές ανά β•
ασική θέση,

τον αριθμό των παρατηρούμενων τιμών ανά είδος.•

5.2.2 Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει στα κράτη μέλη ένα συμφωνημένο ηλεκτρονικό εργα
λείο το οποίο περιέχει τους αλγόριθμους που απαιτούνται για τους σκοπούς της παρ
αγράφου 5.2.1.

5.2.3 Η Επιτροπή (Eurostat), πριν από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευν
ών, πραγματοποιεί ελέγχους εγκυρότητας, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, βάσει δ
εικτών που περιλαμβάνουν:

Για κάθε βασική θέση,

τον αριθμό των ειδών για τα οποία συλλέχθηκαν τιμές ανά χώρα·–

τον αριθμό των ειδών τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα δείκτη αντιπροσωπευ–
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τικότητας ανά χώρα·

το δείκτη του επιπέδου τιμών·–

τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας η οποία κάλυπτε την ίδια βασική–
θέση·

δείκτες επιπέδου τιμών εκφρασμένους σε ΙΑΔ για κάθε χώρα.–

Για κάθε είδος,

τον αριθμό των παρατηρούμενων τιμών ανά χώρα·–

τους συντελεστές διακύμανσης:–

(i) των μέσων τιμών σε εθνικά νομίσματα

(ii) των εκφρασμένων σε ΙΑΔ δεικτών του επιπέδου τιμών

(iii) των εκφρασμένων σε ΙΑΔ δεικτών του επιπέδου τιμών για κάθε χώρα. 

5.2.4 Η Επιτροπή (Eurostat), πριν από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων των ΙΑΔ
σε συγκεντρωτικό επίπεδο, πραγματοποιεί ελέγχους εγκυρότητας βάσει δεικτών που
εξασφαλίζουν:

Στο επίπεδο του συνολικού ΑΕγχΠ και των κύριων συγκεντρωτικών μεγεθών του

συμφωνία των τιμών των δαπανών του ΑΕγχΠ και των εκτιμήσεων πληθυσμο–
ύ με τα δημοσιευμένα στοιχεία·

σύγκριση των κατά κεφαλήν δεικτών όγκου για τρέχοντες και προηγούμενους–
υπολογισμούς·

σύγκριση των δεικτών του επιπέδου τιμών για τρέχοντες και προηγούμενους υ–
πολογισμούς.

Στο επίπεδο κάθε βασικής θέσης

σύγκριση της διάρθρωσης των σταθμίσεων του ΑΕγχΠ για τρέχοντες και προη–
γούμενους υπολογισμούς·

εκτιμήσεις ελλειπόντων στοιχείων, όπου χρειάζεται.–

5.3 Εκθεσεισ και Αξιολογηση

5.3.1 Κάθε κράτος μέλος διατηρεί φάκελο τεκμηρίωσης στον οποίο περιγράφεται πλήρως
ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Η εν λόγω τεκμηρίωση βρ
ίσκεται στη διάθεση της Επιτροπής (Eurostat) και των άλλων κρατών μελών.

5.3.2 Σε κάθε κράτος μέλος, η διαδικασία καθορισμού των ΙΑΔ αποτελεί αντικείμενο αξιο
λόγησης από την Επιτροπή (Eurostat) τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι χρόνια. Οι αξι
ολογήσεις, οι οποίες προγραμματίζονται ετησίως και περιλαμβάνονται στο ετήσιο π
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ρόγραμμα εργασίας, εξετάζουν τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτ
ροπή (Eurostat) συντάσσει έκθεση βάσει της αξιολόγησης αυτής.

5.3.3 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή
(Eurostat), λίγο μετά την έρευνα τιμών καταναλωτή, έκθεση η οποία παρέχει πληρο
φορίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Η Επιτρο
πή (Eurostat) παρέχει σε κάθε κράτος μέλος σύνοψη των εκθέσεων αυτών.

6. Διαδικασια Πραγματοποιησησ των Ερευνων Τιμων Καταναλωτη

6.1 Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τις έρευνες τιμών σύμφωνα με το πρόγραμμα εργα
σίας.

6.2 Για κάθε έρευνα, η Επιτροπή (Eurostat) καταρτίζει τον κατάλογο των ειδών της έρε
υνας, βάσει προτάσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για κάθε βασική θέση.

6.3 Η Επιτροπή (Eurostat) επισυνάπτει στον κατάλογο των ειδών μετάφραση, σε όλες τι
ς επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των προσδιορισμών του καταλό
γου ειδών κάθε έρευνας.

7. Διαδικασια Υπολογισμου

7.1 Υπολογισμοσ διμερων ισοτιμιων σε επιπεδο βασικησ θεσησ

α) Ο υπολογισμός πολυμερών ισοτιμιών EKS (Èltetò-Köves-Szulc) σε επίπεδο βασικής θέση
ς βασίζεται σε έναν πίνακα διμερών ισοτιμιών για κάθε ζεύγος συμμετεχουσών χωρών.

β) Ο υπολογισμός των διμερών ισοτιμιών πραγματοποιείται με αναφορά στις παρατηρούμενε
ς τιμές και στους αντίστοιχους δείκτες αντιπροσωπευτικότητας για τα βασικά είδη.

γ) Η μέση τιμή έρευνας για κάθε είδος υπολογίζεται ως ο απλός αριθμητικός μέσος των παρα
τηρούμενων τιμών για το εν λόγω είδος.

δ) Η μέση ετήσια εθνική τιμή υπολογίζεται, αν είναι απαραίτητο, βάσει της μέσης τιμής έρευ
νας χρησιμοποιώντας κατάλληλους συντελεστές χωρικής και χρονικής προσαρμογής.

ε) Οι λόγοι των αναπροσαρμοσμένων μέσων τιμών υπολογίζονται στη συνέχεια, ει δυνατόν, 
για τα είδη και τα ζεύγη συμμετεχουσών χωρών, μαζί με τους αντίστροφούς τους.

στ) Στη συνέχεια υπολογίζονται οι ΙΑΔ, ει δυνατόν, για όλα τα ζεύγη συμμετεχουσών χωρών
για τη βασική θέση. Για κάθε ζεύγος συμμετεχουσών χωρών, οι ΙΑΔ υπολογίζονται ως ο στα
θμισμένος γεωμετρικός μέσος

του γεωμετρικού μέσου των λόγων των τιμών των ειδών που αναφέρονται ως αντ•
ιπροσωπευτικά για αμφότερες τις χώρες·

του γεωμετρικού μέσου των λόγων των τιμών των ειδών που αναφέρονται ως αντ•
ιπροσωπευτικά της πρώτης χώρας αλλά όχι της δεύτερης χώρας·

του γεωμετρικού μέσου των λόγων των τιμών των ειδών που αναφέρονται ως αντ•
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ιπροσωπευτικά της δεύτερης χώρας αλλά όχι της πρώτης χώρας·

χρησιμοποιώντας συντελεστές στάθμισης που αντικατοπτρίζουν τη σχετική αντιπροσωπευτικ
ότητα όλων των ειδών για τα οποία αναφέρονται τιμές και από τις δύο χώρες.

7.2 Εκτιμηση ελλειπουσων διμερων ισοτιμιων

Εάν για οποιαδήποτε βασική θέση δεν μπορούν να υπολογιστούν διμερείς ΙΑΔ, οι ελλείπουσ
ες διμερείς ΙΑΔ θα πρέπει να εκτιμηθούν, ει δυνατόν, εφαρμόζοντας τη συνήθη διαδικασία π
ροσδιορισμού του γεωμετρικού μέσου όρου των έμμεσων ισοτιμιών που λαμβάνονται μέσω
τρίτων χωρών. Σε περίπτωση που ο πίνακας διμερών ΙΑΔ για μια βασική θέση εξακολουθεί ν
α περιέχει ελλείπουσες τιμές μετά από αυτή τη διαδικασία εκτίμησης, ο υπολογισμός πολυμε
ρών ισοτιμιών EKS θα είναι αδύνατος για τις χώρες για τις οποίες λείπουν οι διμερείς ΙΑΔ. Ο
ι εν λόγω ελλείπουσες ισοτιμίες "EKS" θα πρέπει στη συνέχεια να εκτιμηθούν από την Επιτρ
οπή (Eurostat), χρησιμοποιώντας ΙΑΔ αναφοράς από παρόμοιες βασικές θέσεις ή οποιαδήπο
τε άλλη κατάλληλη μέθοδο εκτίμησης.

7.3 Yπολογισμός διμερων ισοτιμιων σε συγκεντρωτικο επιπεδο

α) Ο υπολογισμός διμερών ισοτιμιών σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συγκέντρωσης εθνικών λ
ογαριασμών πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις ισοτιμίες "EKS" (βλέπε παράγραφο 7.4), 
και τις τιμές των δαπανών του ΑΕγχΠ για τις αντίστοιχες βασικές θέσεις.

β) Μια ισοτιμία του τύπου Laspeyres μπορεί να υπολογιστεί στη συνέχεια για το επιλεγμένο
επίπεδο συγκέντρωσης ως ο αριθμητικός μέσος των ισοτιμιών για τις σχετικές βασικές θέσει
ς, σταθμισμένος βάσει των αντίστοιχων ποσοστών (ή ονομαστικών αξιών) για τη δεύτερη χώ
ρα κάθε ζεύγους συμμετεχουσών χωρών.

γ) Μια ισοτιμία του τύπου Paasche υπολογίζεται στη συνέχεια για το επιλεγμένο επίπεδο συγ
κέντρωσης ως ο αρμονικός μέσος των ισοτιμιών για τις σχετικές βασικές θέσεις, σταθμισμέν
ος βάσει των αντίστοιχων ποσοστών (ή ονομαστικών αξιών) για την πρώτη χώρα κάθε ζεύγο
υς συμμετεχουσών χωρών.

δ) Μια ισοτιμία του τύπου Fisher υπολογίζεται στη συνέχεια για το επιλεγμένο επίπεδο συγκέ
ντρωσης ως ο γεωμετρικός μέσος των ισοτιμιών των τύπων Laspeyres και Paasche που έχουν
καθοριστεί για κάθε ζεύγος συμμετεχουσών χωρών.

7.4 υπολογισμοσ μεταβατικων πολυμερων ΙΑΔ

Ο υπολογισμός πολυμερών μεταβατικών ισοτιμιών πραγματοποιείται είτε σε επίπεδο βασική
ς θέσης είτε σε κάποιο συγκεντρωτικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τη διαδικασία "EKS" η οποί
α βασίζεται σε έναν πλήρη πίνακα ισοτιμιών του τύπου Fisher μεταξύ κάθε ζεύγους συμμετεχ
ουσών χωρών, ως εξής:
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όπου stEKS η ισοτιμία EKS μεταξύ της χώρας s και της χώρας t ·

stF η ισοτιμία του τύπου Fisher μεταξύ της χώρας s και της χώρας t ·
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z ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών.

8. Διαβιβαση

8.1 Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει στα κράτη μέλη τα υποδείγματα για την ηλεκτρονική
διαβίβαση των βασικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό τω
ν ΙΑΔ.

8.2 Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις βασικές πληροφορίες στην Επιτροπή (Eurostat) σύμ
φωνα με τα υποδείγματα.

9. Δημοσιευση

Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να δημο
σιεύει αποτελέσματα σε λεπτομερέστερο επίπεδο κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη.

10. Διορθωσεισ

10.1 Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλύπτει ένα σφάλμα, πρέπει αμέσως και με δική του πρ
ωτοβουλία να κοινοποιεί στην Επιτροπή (Eurostat) τις σωστές βασικές πληροφορίε
ς. Επιπλέον, ενημερώνει την Επιτροπή (Eurostat) για τυχόν υπόνοιες ακατάλληλης ε
φαρμογής της διαδικασίας υπολογισμού. 

10.2 Αφού λάβει γνώση ενός σφάλματος, για το οποίο ευθύνεται ένα κράτος μέλος ή η ίδ
ια, η Επιτροπή (Eurostat) ενημερώνει τα κράτη μέλη και υπολογίζει εκ νέου τις ΙΑΔ
εντός ενός μηνός.

10.3 Αν τα σφάλματα που διαπιστώνονται συνεπάγονται επιβάρυνση τουλάχιστον 0,5 εκ
ατοστιαίων μονάδων στο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε ΜΑΔ ενός κράτους
μέλους, η Επιτροπή (Eurostat) δημοσιεύει διορθωμένα στοιχεία το συντομότερο δυν
ατόν, εκτός αν τα σφάλματα διαπιστωθούν ύστερα από τρεις μήνες μετά τη δημοσίε
υση των αποτελεσμάτων.

10.4 Όταν προκύπτει σφάλμα, ο αρμόδιος φορέας λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη παρό
μοιων φαινομένων στο μέλλον. 

10.5 Όταν πραγματοποιούνται αναθεωρήσεις στις αξίες των δαπανών του ΑΕγχΠ ή στις ε
κτιμήσεις του πληθυσμού ύστερα από 21 μήνες μετά τη λήξη του έτους αναφοράς, δ
εν απαιτείται διόρθωση των αποτελεσμάτων των ΙΑΔ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Bασική θέση όπως ορίζεται στο άρθρο 3

Β.Θ. Περιγραφή

Αριθ.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Τρόφιμα

Ψωμί και δημητριακά [COICOP 01.1.1]

1 Ρύζι

2 Άλλα δημητριακά, αλεύρι και άλλα προϊόντα δημητριακών

3 Ψωμί

4 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας

5 Προϊόντα ζυμαρικών

Κρέας [COICOP 01.1.2]

6 Βοοειδών

7 Χοιροειδών

8 Προβατοειδών και αιγοειδών

9 Πουλερικών

10 Άλλα είδη κρέατος και βρώσιμα εντόσθια

11 Προϊόντα αλλαντοποιίας και άλλα παρασκευάσματα κρέατος

Ψάρια και θαλασσινά [COICOP 01.1.3]

12 Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά

13 Διατηρημένα ή μεταποιημένα ψάρια και θαλασσινά

Γάλα, τυριά και αυγά [COICOP 01.1.4]

14 Νωπό γάλα

15 Διατηρημένο γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα

16 Τυρί

17 Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά
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Έλαια και λίπη [COICOP 01.1.5]

18 Βούτυρο

19 Μαργαρίνη

20 Άλλα βρώσιμα έλαια και λίπη

Φρούτα [COICOP 01.1.6]

21 Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα

22 Κατεψυγμένα, διατηρημένα ή μεταποιημένα φρούτα και προϊόντα με βάση τα φρούτα

Λαχανικά [COICOP 01.1.7]

23 Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά άλλα από τις πατάτες

24 Νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη πατάτες

25 Κατεψυγμένα, διατηρημένα ή μεταποιημένα λαχανικά και προϊόντα με βάση τα λαχανικά

Ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και ζαχαρωτά [COICOP 01.1.8]

26 Ζάχαρη

27 Μαρμελάδες κάθε είδους και μέλι

28 Ζαχαρωτά, σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα με βάση το κακάο

29 Βρώσιμος πάγος, παγωτό και γρανίτα

Προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α. [COICOP 01.1.9]

30 Προϊόντα διατροφής π.δ.κ.α.

Μη αλκοολούχα ποτά

Καφές, τσάι και κακάο [COICOP 01.2.1]

31 Καφές, τσάι και κακάο

Μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών [COICOP 01.2.2]

32 Μεταλλικά νερά

33 Αναψυκτικά και συμπυκνωμένοι χυμοί

34 Χυμοί φρούτων και λαχανικών

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Αλκοολούχα ποτά

Αποστάγματα [COICOP 02.1.1]

35 Αποστάγματα
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Κρασί [COICOP 02.1.2]

36 Κρασί

Μπύρα [COICOP 02.1.3]

37 Μπύρα

Καπνός

Καπνός [COICOP 02.2.0]

38 Καπνός

Ναρκωτικές ουσίες

Ναρκωτικές ουσίες [COICOP 02.3.0]

39 Ναρκωτικές ουσίες

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Είδη ένδυσης

Υλικά για ενδύματα[COICOP 03.1.1]

40 Υλικά για ενδύματα

Ενδύματα [COICOP 03.1.2]

41 Ανδρικά ενδύματα

42 Γυναικεία ενδύματα

43 Παιδικά και βρεφικά ενδύματα

Λοιπά είδη ένδυσης και εξαρτήματά τους [COICOP 03.1.3]

44 Λοιπά είδη ένδυσης και εξαρτήματά τους

Στεγνό καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων [COICOP 03.1.4]

45 Στεγνό καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων

Είδη υπόδησης

Παπούτσια και άλλα είδη υπόδησης [COICOP 03.2.1]

46 Ανδρικά είδη υπόδησης

47 Γυναικεία είδη υπόδησης

48 Παιδικά και βρεφικά είδη υπόδησης

Επιδιόρθωση και ενοικίαση ειδών υπόδησης [COICOP 03.2.2]

49 Επιδιόρθωση και ενοικίαση ειδών υπόδησης
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ΣΤΕΓΑΣΗ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Πραγματικά μισθώματα για στέγαση

Πραγματικά μισθώματα για στέγαση [COICOP 04.1.1 και 04.1.2]

50 Πραγματικά μισθώματα για στέγαση

Τεκμαρτά μισθώματα για στέγαση

Τεκμαρτά μισθώματα για στέγαση [COICOP 04.2.1 και 04.2.2]

51 Τεκμαρτά μισθώματα για στέγαση

Συντήρηση και επισκευή της κατοικίας

Υλικά για τη συντήρηση και επισκευή της κατοικίας [COICOP 04.3.1]

52 Υλικά για τη συντήρηση και επισκευή της κατοικίας

Υπηρεσίες για τη συντήρηση και επισκευή της κατοικίας [COICOP 04.3.2]

53 Υπηρεσίες για τη συντήρηση και επισκευή της κατοικίας

Ύδρευση και διάφορες υπηρεσίες σχετικά με την κατοικία

Ύδρευση [COICOP 04.4.1]

54 Ύδρευση

Διάφορες υπηρεσίες σχετικές με την κατοικία [COICOP 04.4.2, 04.4.3 και 04.4.4]

55 Διάφορες υπηρεσίες σχετικές με την κατοικία

Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα

Ηλεκτρικό ρεύμα [COICOP 04.5.1]

56 Ηλεκτρικό ρεύμα

Φυσικό αέριο [COICOP 04.5.2]

57 Φυσικό αέριο

Υγρά καύσιμα [COICOP 04.5.3]

58 Υγρά καύσιμα

Στερεά καύσιμα [COICOP 04.5.4]

59 Στερεά καύσιμα

Θερμική ενέργεια [COICOP 04.5.5]

60 Θερμική ενέργεια
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ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Έπιπλα και διακοσμητικά είδη, τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου

Έπιπλα και διακοσμητικά είδη [COICOP 05.1.1]

61 Έπιπλα κουζίνας

62 Έπιπλα κρεβατοκάμαρας

63 Έπιπλα σαλονιού και τραπεζαρίας

64 Άλλα έπιπλα και διακοσμητικά είδη

Τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου [COICOP 05.1.2]

65 Τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου

Επισκευή επίπλων, διακοσμητικών ειδών και καλυμμάτων δαπέδου [COICOP 05.1.3]

66 Επισκευή επίπλων, διακοσμητικών ειδών και καλυμμάτων δαπέδου

Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης [COICOP 05.2.0]

67 Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

Οικιακές συσκευές

Μεγάλες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές ή μη [COICOP 05.3.1]

68 Μεγάλες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές ή μη

Μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές [COICOP 05.3.2]

69 Μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές

Επισκευή οικιακών συσκευών [COICOP 05.3.3]

70 Επισκευή οικιακών συσκευών

Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης [COICOP 05.4.0]

71 Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

Μεγάλα εργαλεία και εξοπλισμός [COICOP 05.5.1]

72 Μεγάλα εργαλεία και εξοπλισμός

Μικρά εργαλεία και εξαρτήματα [COICOP 05.5.2]
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73 Μικρά εργαλεία και εξαρτήματα

Αγαθά και υπηρεσίες για συνήθη οικιακή συντήρηση

Μη διαρκή οικιακά αγαθά [COICOP 05.6.1]

74 Μη διαρκή οικιακά αγαθά

Οικιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες οικιακής μέριμνας [COICOP 05.6.2]

75 Οικιακές υπηρεσίες

76 Υπηρεσίες οικιακής μέριμνας

ΥΓΕΙΑ

Ιατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός

Φαρμακευτικά προϊόντα [COICOIP 06.1.1]

77 Φαρμακευτικά προϊόντα

Άλλα ιατρικά προϊόντα [COICOP 06.1.2]

78 Άλλα ιατρικά προϊόντα

Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός [COICOP 06.1.3]

79 Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός

Υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων

Ιατρικές υπηρεσίες [COICOP 06.2.1]

80 Ιατρικές υπηρεσίες

Οδοντιατρικές υπηρεσίες [COICOP 06.2.2]

81 Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Παραϊατρικές υπηρεσίες [COICOP 06.2.3]

82 Παραϊατρικές υπηρεσίες

Νοσοκομειακές υπηρεσίες

Νοσοκομειακές υπηρεσίες [COICOP 06.3.0]

83 Νοσοκομειακές υπηρεσίες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αγορά οχημάτων

Αυτοκίνητα [COICOP 07.1.1]

84 Αυτοκίνητα με ντιζελοκινητήρα
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85 Αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα μέγιστου κυβισμού 1200cc

86 Αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα κυβισμού από 1200cc έως 1699cc

87 Αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα κυβισμού από 1700cc έως 2999cc

88 Αυτοκίνητα με βενζινοκινητήρα κυβισμού 3000cc και άνω

Μοτοσικλέτες [COICOP 07.1.2]

89 Μοτοσικλέτες

Δίκυκλα [COICOP 07.1.3]

90 Δίτροχα ποδήλατα

Ζωήλατα οχήματα [COICOP 07.1.4]

91 Ζωήλατα οχήματα

Χειρισμός εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς [COICOP 07 2.1]

92 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

Καύσιμα και λιπαντικά εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς [COICOP 07.2.2]

93 Καύσιμα και λιπαντικά εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς [COICOP 07.2.3]

94 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς

Άλλες υπηρεσίες σχετικές με εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς [COICOP 07.2.4]

95 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς

Υπηρεσίες μεταφορών

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών [COICOP 07.3.1]

96 Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

Οδικές μεταφορές επιβατών [COICOP 07.3.2]

97 Οδικές μεταφορές επιβατών

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών [COICOP 07.3.3]

98 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

Μεταφορές επιβατών, θαλάσσιες και σε εσωτερικές πλωτές οδούς [COICOP 07.3.4]

99 Μεταφορές επιβατών, θαλάσσιες και σε εσωτερικές πλωτές οδούς

Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών [COICOP 07.3.5]
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100 Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών

Άλλες υπηρεσίες μεταφορών που αγοράζει ο καταναλωτής [COICOP 07.3.6]

101 Άλλες υπηρεσίες μεταφορών που αγοράζει ο καταναλωτής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικές υπηρεσίες [COICOP 08.1.0]

102 Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Εξοπλισμός τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

Εξοπλισμός τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας [COICOP 08.2.0]

103 Εξοπλισμός τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

Υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

Υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας [COICOP 08.3.0]

104 Υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας

ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οπτικοακουστικός και φωτογραφικός εξοπλισμός και εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

Εξοπλισμός για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνων [COICOP 09.1.1]

105 Εξοπλισμός για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου και εικόνων

Φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός και οπτικά όργανα [COICOP 09.1.2]

106 Φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός και οπτικά όργανα

Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών [COICOP 09.1.3]

107 Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

Μέσα εγγραφής [COICOP 09.1.4]

108 Προεγγεγραμμένα μέσα

109 Μη εγγεγραμμένα μέσα

Επισκευή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών
[COICOP 09.1.5]

110 Επισκευή οπτικοακουστικού και φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφορ
ιών

Άλλα σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού

Σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής ανοικτών χώρων [COICOP 09.2.1]
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111 Σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής ανοικτών χώρων

Μουσικά όργανα και σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής κλειστών χώρων [COICOP 09.2.2]

112 Μουσικά όργανα και σημαντικά διαρκή αγαθά αναψυχής κλειστών χώρων

Συντήρηση και επισκευή άλλων σημαντικών διαρκών αγαθών αναψυχής και πολιτισμού [COICOP 
09.2.3]

113 Συντήρηση και επισκευή άλλων σημαντικών διαρκών αγαθών αναψυχής και πολιτισμού

Άλλα είδη και εξοπλισμός αναψυχής, κήποι και ζώα συντροφιάς

Παιχνίδια και χόμπι [COICOP 09.3.1

114 Παιχνίδια και χόμπι

Εξοπλισμός για αθλητισμό, κατασκήνωση και αναψυχή στην ύπαιθρο [COICOP 09.3.2]

115 Εξοπλισμός για αθλητισμό, κατασκήνωση και αναψυχή στην ύπαιθρο

Κήποι, φυτά και λουλούδια [COICOP 09.3.3]

116 Κήποι, φυτά και λουλούδια

Ζώα συντροφιάς και συναφή προϊόντα [COICOP 09.3.4]

117 Ζώα συντροφιάς και συναφή προϊόντα

Κτηνιατρικές και άλλες υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς [COICOP 09.3.5]

118 Κτηνιατρικές και άλλες υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς

Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες [COICOP 09.4.1]

119 Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες

Πολιτιστικές υπηρεσίες [COICOP 09.4.2]

120 Φωτογραφικές υπηρεσίες

121 Άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες

Τυχερά παιχνίδια [COICOP 09.4.3]

122 Τυχερά παιχνίδια

Εφημερίδες, βιβλία και χαρτικά είδη

Βιβλία [COICOP 09.5.1]

123 Βιβλία

Εφημερίδες και περιοδικά [COICOP 09.5.2]
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124 Εφημερίδες και περιοδικά

Διάφορα έντυπα, χαρτικά είδη και είδη σχεδίου [COICOP 09 5.3 και 09.5.4]

125 Διάφορα έντυπα, χαρτικά είδη και είδη σχεδίου

Οργανωμένες διακοπές

Οργανωμένες διακοπές [COICOP 09.6.0]

126 Οργανωμένες διακοπές

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση [COICOP 10.1.0]

127 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [COICOP 10.2.0]

128 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση [COICOP 10.3.0]

129 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια εκπαίδευση [COICOP 10.4.0]

130 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εκπαίδευση που δεν ορίζεται ανά επίπεδο

Εκπαίδευση που δεν ορίζεται ανά επίπεδο [COICOP 10.5.0]

131 Εκπαίδευση που δεν ορίζεται ανά επίπεδο

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Υπηρεσίες τροφοδοσίας

Εστιατόρια, καφενεία και παρόμοια καταστήματα [COICOP 11.1.1]

132 Υπηρεσίες εστιατορίων ανεξαρτήτως του τύπου του καταστήματος

133 Αναψυκτήρια, μπαρ, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και παρόμοια καταστήματα

Καντίνες [COICOP 11.1.2]

134 Καντίνες
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Υπηρεσίες καταλυμάτων

Υπηρεσίες καταλυμάτων [COICOP 11.2.0]

135 Υπηρεσίες καταλυμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσωπική φροντίδα

Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας [COICOP 12.1.1]

136 Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας

Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας [COICOP 12.1.2]

137 Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας

Άλλες συσκευές, είδη και προϊόντα προσωπικής φροντίδας [COICOP 12.1.3]

138 Άλλες συσκευές, είδη και προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Πορνεία

Πορνεία[COICOP 12.2.0]

139 Πορνεία

Προσωπικά είδη π.δ.κ.α.

Κοσμήματα και ρολόγια κάθε είδους [COICOP 12.3.1]

140 Κοσμήματα και ρολόγια κάθε είδους

Άλλα προσωπικά είδη [COICOP 12.3.2]

141 Άλλα προσωπικά είδη

Κοινωνική προστασία

Κοινωνική προστασία [COICOP 12.4.0]

142 Κοινωνική προστασία

Ασφάλειες

Ασφάλειες [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 και 12.5.5]

143 Ασφάλειες

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

Υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) [COICOP 12.6.1]

144 ΥΧΔΜΕ

Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. [COICOP 12.6.2]
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145 Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. [COICOP 12.7.0]

146 Άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑ
ΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μονίμων κατοίκων στην αλλοδαπή

Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μονίμων κατοίκων στην αλλοδαπή

147 Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μονίμων κατοίκων στην αλλοδαπή

Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μη μονίμων κατοίκων στην οικονομική επικράτεια

Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μη μονίμων κατοίκων στην οικονομική επικράτεια

148 Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μη μονίμων κατοίκων στην οικονομική επικράτεια

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΜΚΙΕΝ

ΣΤΕΓΑΣΗ

Στέγαση

Στέγαση [COPNI 01.0.0]

149 Στέγαση

ΥΓΕΙΑ

Υγεία

Υγεία [COPNI 02.1.1 έως 02.6.0]

150 Υγεία

ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αναψυχή και πολιτισμός

Αναψυχή και πολιτισμός [COPNI 03.1.0 και 03.2.0]

151 Αναψυχή και πολιτισμός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση [COPNI 04.1.0 έως 04.7.0]
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152 Εκπαίδευση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κοινωνική προστασία

Κοινωνική προστασία [COPNI 05.1.0 και 05.2.0]

153 Κοινωνική προστασία

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άλλες υπηρεσίες

Άλλες υπηρεσίες [COPNI 06.0.0 έως 09.2.0]

154 Άλλες υπηρεσίες

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΗ

Στέγαση

Στέγαση

155 Στέγαση

ΥΓΕΙΑ

Παροχές και επιστροφή δαπανών υγείας

Ιατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός

156 Φαρμακευτικά προϊόντα

157 Άλλα ιατρικά προϊόντα

158 Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός

Υπηρεσίες υγείας

159 Ιατρικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων

160 Οδοντιατρικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων

161 Παραϊατρικές υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων

162 Νοσοκομειακές υπηρεσίες

Παραγωγή υπηρεσιών υγείας

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

163 Ιατροί
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164 Νοσηλευτικό και άλλο ιατρικό προσωπικό

165 Μη ιατρικό προσωπικό

Ενδιάμεση ανάλωση

166 Φαρμακευτικά προϊόντα

167 Άλλα ιατρικά προϊόντα

168 Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός

169 Ενδιάμεση ανάλωση π.δ.κ.α.

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα

170 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα

Καθαροί φόροι επί της παραγωγής

171 Καθαροί φόροι επί της παραγωγής

Έσοδα πωλήσεων

172 Έσοδα πωλήσεων

ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αναψυχή και πολιτισμός

Αναψυχή και πολιτισμός

173 Αναψυχή και πολιτισμός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παροχές και επιστροφή δαπανών εκπαίδευσης

Παροχές και επιστροφή δαπανών εκπαίδευσης

174 Παροχές και επιστροφή δαπανών εκπαίδευσης

Παραγωγή υπηρεσιών εκπαίδευσης

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

175 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

176 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

177 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

178 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ενδιάμεση ανάλωση

179 Ενδιάμεση ανάλωση
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Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα

180 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα

Καθαροί φόροι επί της παραγωγής

181 Καθαροί φόροι επί της παραγωγής

Έσοδα πωλήσεων

182 Έσοδα πωλήσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κοινωνική προστασία

Κοινωνική προστασία

183 Κοινωνική προστασία

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συλλογικές υπηρεσίες

Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

184 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (συλλογικές υπηρεσίες που συνδέονται με την άμυνα)

185 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (συλλογικές υπηρεσίες άλλες από την άμυνα)

Ενδιάμεση ανάλωση

186 Ενδιάμεση ανάλωση (συλλογικές υπηρεσίες που συνδέονται με την άμυνα)

187 Ενδιάμεση ανάλωση (συλλογικές υπηρεσίες άλλες από την άμυνα)

Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα

188 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα (συλλογικές υπηρεσίες που συνδέονται με την άμυνα)

Καθαροί φόροι επί της παραγωγής

189 Καθαροί φόροι επί της παραγωγής (συλλογικές υπηρεσίες που συνδέονται με την άμυνα)

Έσοδα πωλήσεων

190 Έσοδα πωλήσεων (συλλογικές υπηρεσίες που συνδέονται με την άμυνα)

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μεταλλικά προϊόντα και εξοπλισμός

Μεταλλικά προϊόντα, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού [CPA 28.11 έως 28.75]

191 Μεταλλικά προϊόντα, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού

Μηχανήματα γενικής χρήσης [CPA 29.11 έως 29.24]

192 Κινητήρες και στρόβιλοι, αντλίες και συμπιεστές

193 Άλλα μηχανήματα γενικής χρήσης

Μηχανήματα ειδικής χρήσης [CPA 29.31 έως 29.72]

194 Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα

195 Εργαλειομηχανές

196 Μηχανήματα για τη μεταλλουργία, τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

197 Μηχανήματα μεταποίησης τροφίμων, ποτών και καπνού

198 Μηχανήματα για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδώ
ν

199 Άλλα μηχανήματα ειδικής χρήσης

Ηλεκτρικός και οπτικός εξοπλισμός [CPA 30.01 έως 33.50]

200 Μηχανές γραφείου

201 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

202 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές

203 Εξοπλισμός και συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών

204 Ιατρικά όργανα, όργανα ακριβείας και οπτικά όργανα, ρολόγια κάθε είδους

Άλλα βιομηχανικά είδη π.δ.κ.α. [CPA 36.11 έως 36.63]

205 Άλλα βιομηχανικά είδη π.δ.κ.α.

Εξοπλισμός μεταφορών

Εξοπλισμός οδικών μεταφορών [CPA 34.10 έως 34.30 και 35.41 έως 35.50]

206 Αυτοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

207 Άλλες οδικές μεταφορές

Άλλος εξοπλισμός μεταφορών [CPA 35.11 έως 35.30]

208 Πλοία, σκάφη, ατμόπλοια, ρυμουλκά, πλωτές εξέδρες, εξέδρες γεώτρησης
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209 Μηχανές και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων

210 Αεροσκάφη, ελικόπτερα και άλλος εξοπλισμός αεροσκαφών

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οικιστικά κτίρια

Μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες [CPA διαίρεση 45]

211 Μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες

Πολυκατοικίες [CPA διαίρεση 45]

212 Πολυκατοικίες

Μη οικιστικά κτίρια

Αγροτικά κτίρια [CPA διαίρεση 45]

213 Γεωργικά κτίρια

Βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες [CPA διαίρεση 45]

214 Βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες

Εμπορικά κτίρια [CPA διαίρεση 45]

215 Εμπορικά κτίρια

Άλλα μη οικιστικά κτίρια [CPA διαίρεση 45]

216 Άλλα μη οικιστικά κτίρια

Έργα πολιτικού μηχανικού

Υποδομές μεταφορών [CPA διαίρεση 45]

217 Υποδομές μεταφορών

Σωληναγωγοί, γραμμές επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας [CPA διαίρεση 45]

218 Σωληναγωγοί, γραμμές επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας

Άλλα έργα πολιτικού μηχανικού [CPA διαίρεση 45]

219 Άλλα έργα πολιτικού μηχανικού

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λοιπά προϊόντα

Προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας [CPA διαιρέσεις 01, 02 και 05]

220 Προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Λογισμικό [CPA 72.20]
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221 Λογισμικό

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. [CPA π.δ.κ.α.]

222 Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΑΛΦ
ΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Μεταβολές αποθεμάτων

Μεταβολές αποθεμάτων

223 Μεταβολές αποθεμάτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΙΜΑΛΦΩΝ

Αγορές μείον πωλήσεις τιμαλφών

Αγορές μείον πωλήσεις τιμαλφών

224 Αγορές μείον πωλήσεις τιμαλφών

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

Εξαγωγές αγαθών στην ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

225 Εξαγωγές αγαθών σε χώρες της ΕΕ

226 Εξαγωγές αγαθών σε θεσμικά όργανα της ΕΕ

Εξαγωγές αγαθών σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

227 Εξαγωγές αγαθών σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

Εξαγωγές υπηρεσιών

Εξαγωγές υπηρεσιών στην ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

228 Εξαγωγές υπηρεσιών σε χώρες της ΕΕ

229 Εξαγωγές υπηρεσιών σε θεσμικά όργανα της ΕΕ

Εξαγωγές υπηρεσιών σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

230 Εξαγωγές υπηρεσιών σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισαγωγές αγαθών

Εισαγωγές αγαθών από την ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

231 Εισαγωγές αγαθών από χώρες της ΕΕ

232 Εισαγωγές αγαθών από θεσμικά όργανα της ΕΕ

Εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

233 Εισαγωγές αγαθών από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

Εισαγωγές υπηρεσιών

Εισαγωγές υπηρεσιών από την ΕΕ και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

234 Εισαγωγές υπηρεσιών από χώρες της ΕΕ

235 Εισαγωγές υπηρεσιών από θεσμικά όργανα της ΕΕ

Εισαγωγές υπηρεσιών από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

236 Εισαγωγές υπηρεσιών από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:1.

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δ
ύναμης και για τον υπολογισμό και τη διάδοσή τους

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΒΔ / ΠΒΔ2.

Τομείς δραστηριότητας και σχετικές δραστηριότητες:

Τίτλος 01: Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις: Οικονομική και νομισματική έν
ωση (204)

Τίτλος 13: Περιφερειακή πολιτική: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ά
λλες περιφερειακές παρεμβάσεις (1603), Ταμείο Συνοχής (1604)

Τίτλος 26: Διοίκηση: Πολιτική και διαχείριση προσωπικού, διαχείριση συντάξεων

Τίτλος 27: Προϋπολογισμός: Πολιτική επί του προϋπολογισμού

Τίτλος 29: Στατιστικές: Παραγωγή στατιστικών πληροφοριών (3403)

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3.

Γραμμές προϋπολογισμού (επιχειρησιακές γραμμές και συναφείς γραμμές τεχνικής και3.1.
διοικητικής βοήθειας (πρώην γραμμές B..A) περιλαμβανομένων των ονομασιών τους:

29.01.01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Στατ
ιστικές»

29 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τ
ομέα πολιτικής «Στατιστικές»

29.02.01 Πολιτική στατιστικής πληροφόρησης

Διάρκεια της δράσης και της δημοσιονομικής επίπτωσης:3.2.

Η πρόταση δεν προβλέπει τερματισμό της δράσης. Οι επιχορηγήσεις προς τα κράτη μέλ
η περιορίζονται σε πέντε χρόνια: 2007-2011, με εξαίρεση τις επιχορηγήσεις για ενέργειε
ς που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό των διορθωτικών συντελεστών οι οποίοι εφ
αρμόζονται στις αμοιβές και στις συντάξεις στην ΕΚ (άρθρο 64 του κανονισμού υπηρε
σιακής κατάστασης). 
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13 Δαπάνες εκτός κεφλαίου 1 του σχετικού τίτλου 29.
14 Δαπάνες του άρθου 29.1.2004.

Δημοσιονομικά χαρακτηριστικά:3.3.

Γραμμή προϋ
πολογισμού

Είδος δαπάνης Νέα Συμμετοχή ΕΖ
ΕΣ

Συνεισφορές υπ
οψήφιων χωρών

Τομέας δημο
σιονομικών π

ροοπτικών

29.01.01 ΜΥΔ ΜΔΠ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 3

29 01 02 ΜΥΔ ΜΔΠ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 3

29.02.01 ΜΥΔ ΔΠ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Αριθ. 3

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ4.

Δημοσιονομικοί πόροι4.1.

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν δελτίο είναι ενδεικτικές, δη
λαδή οι πόροι και ο προϋπολογισμός που χρειάζονται για τις εργασίες στο πλαίσιο του
κανονισμού σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης περιλαμβάνονται στα πενταε
τή στατιστικά προγράμματα της Επιτροπής (επί του παρόντος στην απόφαση
2367/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρί
ου 2002, σχετικά με το κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2003-2007, ΕΕ L358, σ. 1.) Τ
ο δημοσιονομικό δελτίο του κανονισμού για τις ΙΑΔ παρουσιάζει την ποσότητα των πό
ρων που απαιτούν οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης από το σύνολο του τομέα πολιτική
ς «στατιστικές».

Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων4.1.1.
πληρωμών (ΠΠ)

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης Τμήμα
αριθ.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες13

Πιστώσεις ανάληψης υπο
χρεώσεων (ΠΑΥ)

8.1 α 5.180 3.615 3.315 3.315 3.315 1.965 1.965 22.670

Πιστώσεις πληρωμών (Π
Π)

β 1.680 5.005 3.405 3.315 3.315 3.315 1.965 22.000

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς14

Τεχνική και διοικητική βο
ήθεια (ΜΔΠ)

8.2.4 γ 0
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15 Δαπάνες των άρθρων 29.1.2001 και 29.1.2002

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πιστώσεις ανάληψης υπ
οχρεώσεων

Α+γ 5.180 3.615 3.315 3.315 3.315 1.965 1.965 22.670

Πιστώσεις πληρωμών Β+γ 1.680 5.005 3.405 3.315 3.315 3.315 1.965 22.000

Διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς15

Ανθρώπινοι πόροι και συ
ναφείς δαπάνες (ΜΔΠ)

8.2.5 δ 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 7.560

Διοικητικές δαπάνες, εκτός
ανθρώπινων πόρων και συνα
φών δαπανών, μη περιλαμβ
ανόμενες στο ποσό αναφορά
ς (ΜΔΠ)

8.2.6 ε 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, περιλα
μβανομένων των δαπαν
ών για ανθρώπινους πόρ
ους

Α+γ+
δ+ε

6.360 4.795 4.495 4.495 4.495 3.145 3.145 30.930

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, περιλαμ
βανομένων των δαπανών
για ανθρώπινους πόρους

Β+γ+
δ+ε

2.860 6.185 4.585 4.495 4.495 4.495 3.145 27.115

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγχρηματοδότηση

Η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει την εφαρμογή του κανονισμού για τις ΙΑΔ με επιχορηγ
ήσεις της περιόδου 2007-2011

Η συγχρηματοδότηση είναι μια υποθετική εκτίμηση η οποία βασίζεται στην απαιτούμεν
η ποσότητα πόρων και λαμβάνει ως δεδομένο ότι οι ΕΣΥ δαπανούν εξ ολοκλήρου τα π
οσά της επιχορήγησης που προϋπολογίστηκαν (βλ. πίνακα 8.1) και ότι οφείλουν να χρη
ματοδοτούν οι ίδιες τουλάχιστον το 30% του επιλέξιμου κόστους για επιχορήγηση. 

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

Συγχρηματοδοτών οργανι
σμός

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο

ΕΣΥ των κρατών μελών στ 1.191 0.628 0.628 0.628 0.628 1.978 1.978 7.659

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ περιλαμ
βανομένης της συγχρημα
τοδότησης

α+γ+
δ+ε+σ

τ

7.551 5.423 5.123 5.123 5.123 5.123 5.123 38.589

Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό4.1.2.

ý Η πρόταση είναι συμβατή με τον ισχύοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό.
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16 Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.

¨ Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα των δημοσιον
ομικών προοπτικών.

¨ Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων της διοργανικής
συμφωνίας16 (σχετικά με το μέσο ευελιξίας ή με την αναθεώρηση των δημοσιονο
μικών προοπτικών).

Δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα4.1.3.

ý Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα

¨ Η πρόταση έχει δημοσιονομική επίπτωση

Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαμβανομένων των μονίμων υπαλλήλων και του έκ4.2.
τακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτομέρειες στο σημείο 8.2.1.

Ετήσιες ανάγκες 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Σύνολο ανθρώπινων πόρ
ων

10 10 10 10 10 10 10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ5.

Οι διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο της πρότασης δίνονται στην αιτιολογική έκθεση.

Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα5.1.

Κάλυψη των αναγκών των κοινοτικών πολιτικών σε δεδομένα, ιδίως στον τομέα της πε
ριφερειακής πολιτικής

Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συμμετοχής, συνέπεια της πρότασης με άλλα δημοσι5.2.
ονομικά μέσα και δυνατή συνέργεια

Χωρίς την κοινοτική συμμετοχή, οι στατιστικές αυτές δεν θα παράγονταν

Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο πλαίσιο τη5.3.
ς ΔΒΔ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων)

Εξασφάλιση της αδιάλειπτης παραγωγής ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης ετησίως για κ
άθε κράτος μέλος

Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική)5.4.

Κεντρική διαχείριση από την Επιτροπή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ6.
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Σύστημα παρακολούθησης6.1.

Η εφαρμογή του κανονισμού θα παρακολουθείται μέσω τυποποιημένων εκθέσεων που
θα περιγράφουν τις εθνικές μεθόδους και πρακτικές. Οι εκθέσεις θα καταρτίζονται ανά
εξαετία. Οι εκθέσεις των χωρών θα αξιολογούνται από την Επιτροπή. 

Οι έρευνες τιμών για τις ΙΑΔ θα παρακολουθούνται επίσης αδιαλείπτως. Οι ΕΣΥ θα υπ
οβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση έρευνας μετά από κάθε έρευνα.

Η εφαρμογή του κανονισμού και οι ενδεχόμενες τεχνικές αλλαγές θα γίνονται με τη δια
δικασία της επιτροπολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού.

Αξιολόγηση6.1.1.

Εκ των προτέρων6.1.2.

Η πρόταση κανονισμού αφορά τη συνέχιση υφιστάμενων ενεργειών, που διεξάγονται σ
ήμερα σε εθελοντική βάση από τα κράτη μέλη

Μέτρα που λήφθηκαν μετά από ενδιάμεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγματα απ6.1.3.
ό ανάλογες εμπειρίες στο παρελθόν)

Α/Α

Όροι και συχνότητα των μελλοντικών αξιολογήσεων6.1.4.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού επανεξετάζονται πέντε έτη μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του και, ενδεχομένως, αναθεωρούνται βάσει έκθεσης που διαβιβάζεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και πρότασης της Επιτροπής.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ7.
Ύστερα από την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της δημοσιονομικής
διαχείρισης, εφαρμόστηκε ένα αναθεωρημένο σύστημα εσωτερικής διαχείρισης και ελέγ
χου. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ενισχυμένη ικανότητα εσωτερικού λογιστικού ελέγ
χου.

Η ετήσια παρακολούθηση της προόδου με την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελ
έγχου της Επιτροπής έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζει την ύπαρξη και
τη λειτουργία διαδικασιών για την αποφυγή και τον εντοπισμό κρουσμάτων απάτης και
παρατυπιών.

Νέοι κανόνες και διαδικασίες θεσπίστηκαν για τις κύριες δημοσιονομικές διαδικασίες: π
ροσκλήσεις υποβολής προσφορών, επιχορηγήσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων, συμβάσεις
και πληρωμές.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ8.

Στόχοι της πρότασης από πλευράς δημοσιονομικού κόστους8.1.

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

(Ονομασίες στόχων, δρά
σεων και υλοποιήσεων)

Είδος υλ
οποίησης

Μέσ
ο κό
στος

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ

Αριθ. υλ
οποιήσε

ων

Συνο
λικό
κόστ

ος

Αριθ. 
υλοπο
ιήσεω

ν

Συνο
λικό
κόστ

ος

Αριθ. 
υλοπο
ιήσεω

ν

Συνο
λικό
κόστ

ος

Αριθ. 
υλοπο
ιήσεω

ν

Συνο
λικό
κόστ

ος

Αριθ. 
υλοπο
ιήσεω

ν

Συνο
λικό
κόστ

ος

Αριθ. 
υλοπο
ιήσεω

ν

Συνο
λικό
κόστ

ος

Αριθ. 
υλοπο
ιήσεω

ν

Συνολι
κό κόσ

τος

Αριθ. υ
λοποιή
σεων

Συνολι
κό κόσ

τος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ Σ
ΤΟΧΟΣ αριθ. 1 – Παρ
αγωγή στατιστικών για
τις ΙΑΔ και εφαρμογή τ
ου κανονισμού για τις Ι
ΑΔ

Επιδότηση των ΕΣΥ τ
ων κρατών μελών

Επιχορηγ
ήσεις

0.063 27 2.780 27 1.465 27 1.465 27 1.465 27 1.465 3 0.115 3 0.115 141 8.870

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ Σ
ΤΌΧΟΣ αριθ. 2 – Στατ
ιστική υποστήριξη στη
Eurostat για την εκτέλε
ση του προγράμματος τ
ων ΙΑΔ

Συμβάσεις παροχής υπ
ηρεσιών σε τρίτους

Τεχνική β
οήθεια

0.248 9 2.100 9 2.100 7 1.800 7 1.800 7 1.800 7 1.800 7 1.800 53 13.200

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ Σ
ΤΟΧΟΣ αριθ. 3 – Παρ
αγωγή των ετήσιων στα
τιστικών για τις ΙΑΔ

ΤΠ - ανάπτυξη μιας βά
σης δεδομένων

Λογισμικό 0.300 1 0.300 1 0.300

ΤΠ - συντήρηση μιας β
άσης δεδομένων

Λογισμικό 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 6 0.300

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.109 37 5.180 37 3.615 35 3.315 35 3.315 35 3.315 11 1.965 11 1.965 201 22.670
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17 Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
18 Των οποίων το κόστος ΔΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς.
19 Των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς.

Διοικητικές δαπάνες8.2.

Οι πραγματικές ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από τα
κονδύλια της διαχειρίστριας υπηρεσίας στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογ
ισμού.

Αριθμός και είδος ανθρώπινων πόρων8.2.1.

Οι θέσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα υπάρχουν και επί του παρόντος κατανέμον
ται στα καθήκοντα που καλύπτονται από την πρόταση κανονισμού.

Κατηγορίε
ς θέσεων α
πασχόλησ

ης

Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιμους και/ή
συμπληρωματικούς ανθρώπινους πόρους (αριθμός θέσεων/ΙΠΑ)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Μόνιμοι υ
πάλληλοι17

(29 01 01)

A*/AD 3 3 3 3 3 3 3

B*, C*/AST 3 3 3 3 3 3 3

Προσωπικό που χρηματοδο
τείται18 από
το άρθρο 29 01 02

4 4 4 4 4 4 4

Λοιπό προσωπικό που χρημ
ατοδοτείται19 από
το άρθρο 29 01 04/05

0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 10 10 10 10 10 10 10

Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από την ενέργεια8.2.2.

Καθήκοντα παραγωγής στατιστικών:

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτ•
ων

Μεθοδολογική συνδρομή στις ΕΣΥ•
Σχεδιασμός ερωτηματολογίων και κατευθυντήριων γραμμών•

Συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες•

Έλεγχος και επικύρωση δεδομένων•

Διάδοση και δημοσίευση δεδομένων•

Ανάλυση ποιότητας•

Επίβλεψη εργοληπτών•
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Διοικητικά καθήκοντα:

Διαχείριση συμβάσεων / επιχορηγήσεων•

Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης)8.2.3.

ý Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράμματος και πρέπει να αντι
κατασταθούν ή να παραταθούν

¨ Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣ
Π (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισμού) για το έτος n

¨ Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόμενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ

¨ Θέσεις προς αναδιάταξη με χρησιμοποίηση υφιστάμενων πόρων στη σχετική υπη
ρεσία (εσωτερική αναδιάταξη)

¨ Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της δια
δικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονομικού έτους

Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς (29 01 04/05 8.2.4.
– Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης)

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή του προϋπολογισμού
(αριθμός και ονομασία)

Έτος
n

Έτος
n+1

Έτος
n+2

Έτος
n+3

Έτος
n+4

Έτος
n+5

και επό-
μενα

ΣΥΝΟ
ΛΟ

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια (περ
ιλαμβανομένων των σχετικών δαπαν
ών προσωπικού)
Εκτελεστικοί οργανισμοί

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια

Εσωτερική (intra muros)

Εξωτερική (extra muros)

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής βοήθει
ας

Δημοσιονομικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν περιλ8.2.5.
αμβάνονται στο ποσό αναφοράς

εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

Κατηγορία ανθρώπ
ινων πόρων

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Μόνιμοι και έκτακ
τοι υπάλληλοι (29 
01 01)

0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648 0.648

Προσωπικό που χρ
ηματοδοτείται από
το άρθρο 29 01 02 
(επικουρικοί υπάλλ
ηλοι, END(=ΑΕΕ), 
συμβασιούχοι υπά
λληλοι, κλπ.)

0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432

Συνολικές δαπάνε
ς για ανθρώπινους
πόρους και συναφ
είς δαπάνες (ΜΗ

περιλαμβανόμενες
στο ποσό αναφορά

ς)

1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080

Υπολογισμός– Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Κατά μέσο όρο 0,108 εκατ. ευρώ ανά άτομο και ανά έτος

Υπολογισμός– Προσωπικό που χρηματοδοτείται από το άρθρο 29 01 02
Κατά μέσο όρο 0,108 εκατ. ευρώ ανά άτομο και ανά έτος

Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς8.2.6.
εκατ.ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟ
ΛΟ

29 01 02 11 01 Αποστολές 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.350

29 01 02 11 02 Συνεδριάσεις και διασκέψε
ις

0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.350

29 01 02 11 03 Επιτροπές

29 01 02 11 04 Μελέτες και παροχή συμβο
υλών
29 01 02 11 05 Συστήματα πληροφοριών

2. Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης
(29 01 02 11)

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φ
ύσης (να προσδιοριστούν και ν
α αναφερθεί η σχετική γραμμή
του προϋπολογισμού)

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των
ανθρώπινων πόρων και των συναφών δα
πανών (που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στο π

οσό αναφοράς)

0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.700

Υπολογισμός – Άλλες διοικητικές δαπάνες μη περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς
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