


•Τι είναι ο Γενικόσ Δείκτησ Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ);
•Ροιεσ από τισ ομάδεσ που μελετά ο δείκτθσ εμφανίηουν τουσ υψθλότερουσ , ποιεσ τουσ 
χαμθλότερουσ μζςουσ ετιςιουσ υποδείκτεσ τθν περίοδο 2008-2018;
•Οι υποδείκτεσ των ομάδων Εκπαίδευςθ και Αλκοολοφχα ποτά & Καπνόσ εξελίςςονται τθν περίοδο 
2008-2018 με υψθλότερεσ ι χαμθλότερεσ τιμζσ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του ΔΤΚ;
•Ο μζςοσ όροσ του ΔΤΚ και των υποδεικτϊν Εκπαίδευςθ και Αλκοολοφχα ποτά & Καπνόσ διαφζρει 
ςθμαντικά ςε ςυγκεκριμζνουσ μινεσ του ζτουσ;
•Ροιεσ παράμετροι οδιγθςαν ςτθν αφξθςθ ι ςτθ μείωςθ των υποδεικτϊν Εκπαίδευςθ και
Αλκοολοφχα ποτά & Καπνόσ τθν περίοδο 2008-2018;

• Αναηθτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, πλθροφορίεσ για τθν ζννοια του Γενικοφ ΔΤΚ.
• Μελετιςαμε τουσ πίνακεσ Excel των δωδεκάμθνων περιόδων Γενικοφ ΔΤΚ 2008-2018.
• Επιλζξαμε να εςτιάςουμε ςτθν ομάδα Εκπαίδευςη επειδι τθ κεωροφμε ςθμαντικι και τθν 

ομάδα Αλκοολοφχα ποτά & Καπνό επειδι ο υποδείκτθσ τθσ παρουςίαηε ςχετικά μεγάλεσ τιμζσ. 
• Καταγράψαμε τα ερωτιματα που μασ απαςχόλθςαν ςε ςχζςθ με αυτζσ τισ ομάδεσ και 

δθμιουργιςαμε γραφιματα για να μασ βοθκιςουν να ζχουμε μια καλφτερθ εικόνα και να τα 
απαντιςουμε. 

• Για να ερμθνεφςουμε τισ παρατθριςεισ μασ ςτα γραφιματα αναηθτιςαμε ςτοιχεία 
δθμοςιευμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ.

• Καταγράψαμε τα ςυμπεράςματά μασ.

Χρηςιμοποιήςαμε τα λογιςμικά Excel, 
PowerPoint & Piktochart.



Ο εκνικόσ (Γενικόσ) ΔΤΚ είναι ζνασ αρικμόσ
που μετράει κάκε μινα το ςυνολικό κόςτοσ
των αγακϊν και των υπθρεςιϊν, το λεγόμενο
"καλάκι τθσ νοικοκυράσ", που πλθρϊνει το
μζςο νοικοκυριό ςτθ χϊρα μασ.

Το "καλάθι της νοικοκυράς" τθν περίοδο
που μελετάμε περιζχει 12 αγακά και
υπθρεςίεσ.

Το κόςτοσ του καλακιοφ υπολογίηεται 
μζςω τθσ Ζρευνασ Οικογενειακοφ 
Προχπολογιςμοφ (ΕΟΡ). Ζνα 
αντιπροςωπευτικό δείγμα των 
νοικοκυριϊν τθσ χϊρασ ςε 24 
διαφορετικζσ πόλεισ απαντάει ςε 
ςχετικά ερωτθματολόγια κάκε 4-5 
χρόνια. Η πιο πρόςφατθ ΕΟΡ ζγινε το 
2017.

Οι ομάδεσ είναι:
1. Διατροφι και μθ αλκοολοφχα ποτά
2. Αλκοολοφχα ποτά και καπνόσ
3. Ζνδυςθ και υπόδθςθ
4. Στζγαςθ
5. Διαρκι αγακά, είδθ νοικοκυριοφ & 

υπθρεςίεσ
6. Υγεία

7. Μεταφορζσ
8. Επικοινωνίεσ
9. Αναψυχι, πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ
10. Εκπαίδευςθ
11. Ξενοδοχεία, καφζ, εςτιατόρια
12. Άλλα αγακά και υπθρεςίεσ

Επιλζγουμε ζνα ςυγκεκριμζνο ζτοσ βάςησ και κζτουμε το κόςτοσ του καλακιοφ του ζτουσ αυτοφ ίςο 
με το 100. Ο ΔΤΚ κάκε χρονικισ περιόδου (μινα ι ζτουσ) υπολογίηεται διαιρϊντασ το κόςτοσ του 
καλακιοφ αυτοφ του μινα (ι ζτουσ) με το κόςτοσ του καλακιοφ ςτο ζτοσ βάςθσ και το 
πολλαπλαςιάηουμε με το 100.

Πηγζσ: www.statistics.gr - Ζρευνα Οικογενειακών Προχπολογιςμών.
Ενιαία Μορφή Δομήσ Μεταδεδομζνων – Δείκτησ Τιμών Καταναλωτή, ΕΛΣΤΑΤ Reference Metadata – Ελληνική ζκδοςη 032009

12 Ομάδεσ Αγαθών & Υπηρεςιών

http://www.statistics.gr/


Ραρόλο που, θ πραγματικι μεκοδολογία είναι εξαιρετικά πολφπλοκθ ασ κάνουμε
ζνα απλοϊκό παράδειγμα για να το κατανοιςουμε:

Ζςτω λοιπόν ότι θ Στατιςτικι Υπθρεςία βρίςκει ότι το καλάκι τθσ νοικοκυράσ
αποτελείται από 4 κιλά μήλα και 2 κιλά αχλάδια, και οι τιμζσ τουσ είναι ωσ εξισ:

Ζτοσ α Τιμή αχλαδιών €/ kg 

2004 1 2

2005 2 3

2006 3 4Ζτοσ Τιμή μήλων €/Kg Τιμή αχλαδιών €/ Κg Κόςτοσ καλαθιοφ ςε €

2004 1 x4+ 2 x2= 8 

2005 2 x4+ 3 x2= 14 

2006 3 x4+ 4 x2= 20 

Υπολογίηουμε με τισ τιμζσ αυτζσ το κόςτοσ του καλακιοφ κάκε ζτοσ:

Οι διαφορετικζσ ομάδεσ αγακϊν και υπθρεςιϊν δεν βαραίνουν τον Δείκτθ με τον
ίδιο τρόπο.
Ο ςυντελεςτήσ βαρφτητασ τθσ κάκε ομάδασ βαςίηεται ςτο ποςοςτό που
ςυμμετζχει αυτό το προϊόν ι θ υπθρεςία ςτο καλάκι τθσ νοικοκυράσ.
Δθλαδι, προϊόντα όπωσ το γάλα και το ψωμί ζχουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα από
προϊόντα όπωσ π.χ. τα μανιτάρια.

Πηγή: Ειςαγωγή ςτην Οικονομική Ανάλυςη - Διάλεξη 12,Νίκοσ Θεοχαράκησ, Δεκζμβριοσ 2014.

Με απλά λόγια …
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Μζςοι ετήςιοι υποδείκτεσ ανά ομάδα αγαθών και υπηρεςιών 
2008-2018

Η ομάδεσ Στζγαςη, Μεταφορζσ και Αλκοολοφχα Ποτά & Καπνόσ ζχουν 
μεγαλφτερουσ μζςουσ ετιςιουσ υποδείκτεσ άρα είχαν και μεγαλφτερεσ 
αυξιςεισ ςτισ τιμζσ τουσ ενϊ θ ομάδα Εκπαίδευςη βρίςκεται ςτθν 
τελευταία θζςη.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μηνιαίοι υποδείκτεσ ομάδων ειδών ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριοσ 1999- Ιανουάριοσ 2019)
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Μεταβολζσ (2008-2018) Γενικοφ ΔΤΚ, και ΔΤΚ για τισ ομάδεσ Εκπαίδευςη 
και Αλκοολοφχα Ποτά & Καπνόσ

ΔΤΚ ΑΛΚΟΟΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μζςα ςτθν δεκαετία 2008-2018 ο υποδείκτθσ τθσ Εκπαίδευςησ κυμάνκθκε ςε χαμθλότερα επίπεδα ςε
ςχζςθ με τον ΔΤΚ ενϊ ο υποδείκτθσ των Αλκοολοφχων Ποτών & Καπνοφ ςε υψθλότερα επίπεδα.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μηνιαίοι υποδείκτεσ ομάδων ειδών ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριοσ 1999- Ιανουάριοσ 2019)
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Μζςη τιμή ΔΤΚ του ίδιου μήνα για τα ζτη 2008-2018
(ΔΤΚ, Εκπαίδευςη, Αλκοολοφχα Ποτά & Καπνόσ)

Γενικόσ Δείκτησ Αλκοολοφχα ποτά και καπνόσ Εκπαίδευςη

Ο μζςοσ ΔΤΚ όλων των ετϊν 2008-2018 παρουςιάηει αυξομειϊςεισ από μινα ςε μινα με
χαμθλότερεσ τιμζσ Φεβρουάριο και Αφγουςτο. Ο υποδείκτθσ Αλκοολοφχων Ροτϊν και Καπνοφ
παρουςιάηει ανοδική πορεία από Ιανουάριο προσ Δεκζμβριο, ενϊ θ Εκπαίδευςθ δεν
παρουςιάηει ςθμαντικζσ μεταβολζσ από μινα ςε μινα, γενικά μειϊνεται μετά τον Αφγουςτο.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μηνιαίοι υποδείκτεσ ομάδων ειδών ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριοσ 1999- Ιανουάριοσ 2019)



ΓΕΝΙΚΑ: Το καλάθι τησ νοικοκυράσ  το 2018 ήταν φθηνότερο ςε ςχζςη με τη μζγιςτη 
τιμή του 2012 αλλά υπήρξε και φθηνότερο. Οι τιμζσ ςτην εκπαίδευςη το 2018 ήταν οι 
χαμηλότερεσ τησ δεκαετίασ ενώ οι τιμζσ ςε Αλκοολοφχα Ποτά & Καπνό αυξάνονται 
όλο και περιςςότερο.

• Ο Δείκτθσ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ) μασ δείχνει κατά πόςο αυξάνονται ι μειϊνονται οι τιμζσ των αναγκαίων αγακϊν 
και υπθρεςιϊν ενόσ μζςου νοικοκυριοφ ςτθ χϊρα μασ. Πταν ο ΔΤΚ είναι πάνω από 100, ςθμαίνει ότι το καλάκι τθσ 
νοικοκυράσ ζχει ακριβφνει ςε ςχζςθ με το ζτοσ που κεωροφμε ωσ βάςθ, όπου το καλάκι κεωροφμε ότι κοςτίηει 100.

• Η ομάδα Αλκοολοφχα Ποτά & Καπνόσ παρουςίαςε μεγαλφτερεσ αυξιςεισ ςτισ τιμζσ τθ δεκαετία 2008-2018, ςε 
ςχζςθ με τα υπόλοιπα αγακά και υπθρεςίεσ του «καλακιοφ τθσ νοικοκυράσ». 
Ακολουκοφν θ Στζγαςθ και οι Μεταφορζσ, δφο βαςικζσ κατθγορίεσ αγακϊν, ενϊ τα υπόλοιπα αγακά και υπθρεςίεσ 
είχαν ςχετικά μικρότερεσ αυξιςεισ, με τελευταία τθν Εκπαίδευςθ.

• Μζςα ςτθν δεκαετία 2008-2018, το καλάκι τθσ νοικοκυράσ παρουςίαςε μζγιςτθ τιμι το 2012 και μζχρι το 2016 θ 
τιμι του μειωνόταν. Μετά το 2016 άρχιςε πάλι να ακριβαίνει.  Οι τιμζσ των Αλκοολοφχων Ροτϊν & Καπνοφ 
παρουςιάηουν ανοδικι πορεία όλθ τθ δεκαετία, και είναι θ ομάδα που παρουςιάηει τισ μεγαλφτερεσ αυξιςεισ.  Ο 
υποδείκτθσ  αυτόσ κυμαίνεται ςε όλθ τθ δεκαετία αρκετά υψθλότερα από τον ΔΤΚ. Οι  τιμζσ ςτθν Εκπαίδευςθ 
μειϊκθκαν, κυρίωσ μετά το 2012 και γενικά ο υποδείκτθσ Εκπαίδευςθ κυμάνκθκε ςε όλθ τθ δεκαετία ςε 
χαμθλότερεσ τιμζσ από αυτζσ του ΔΤΚ.

• Το καλάκι τθσ νοικοκυράσ φαίνεται να παρουςιάηει μείωςθ τιμισ τον Φεβρουάριο και τον Αφγουςτο ενϊ τουσ 
υπόλοιπουσ μινεσ είναι περίπου ςτθν ίδια τιμι. Τα Αλκοολοφχα Ροτά & Καπνόσ  ακριβαίνουν  από τον Μάρτιο μζχρι 
τον Μάιο, και ςτθ ςυνζχεια οι ακριβζσ τιμζσ διατθροφνται ωσ τον Δεκζμβριο.  Οι τιμζσ ςτθν Εκπαίδευςθ δεν 
επθρεάηονται τόςο ζντονα από τον μινα του ζτουσ. Είναι ςτακερζσ από Ιανουάριο ζωσ Σεπτζμβριο ενϊ για το 
υπόλοιπο ζτοσ διατθροφν λίγο χαμθλότερεσ τιμζσ.

• Οι δφο μεγαλφτερεσ αυξιςεισ του υπο-δείκτθ Αλκοολοφχων Ροτϊν & Καπνοφ, παρατθροφνται μεταξφ 2009-2010, 
οπότε και επιλκε θ οικονομική κρίςη και 2016-2017 οπότε και επιλκε θ  νζα φορολογία των ειδϊν αυτϊν ςτο 24%. 
Ο υποδείκτθσ τθσ Εκπαίδευςθσ αντ’ αυτοφ μειϊκθκε ζντονα, ειδικά μετά το 2012, οπότε και επιλκε το νζο Σχζδιο 
Αθηνά με τθν κατάργθςθ τμθμάτων ςτα Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ και τθν μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τουσ. Στα 
μηνιαία δελτία τφπου τησ ΕΛΣΤΑΤ για τον ΔΤΚ οι αυξιςεισ ςτον υποδείκτθ Αλκοολοφχα Ροτά και Καπνόσ  
αποδίδονται ςτθν αφξθςθ των τιμϊν των αλκοολοφχων μθ ςεβιριηόμενων ποτϊν και των τιμϊν των τςιγάρων. Οι 
αυξομειϊςεισ του υποδείκτθ Εκπαίδευςθ οφείλονται ςε αυξομειϊςεισ των διδάκτρων ιδιωτικϊν ςχολείων, των 
εκπαιδευτθρίων ξζνων γλωςςϊν, των φροντιςτθρίων και των ΙΕΚ.


