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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
Πίνακας I. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

(Έτος βάσης : 2009=100,0) 

 
  

  

Έτος 

Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε 
έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του 

προηγούμενου έτους 

Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη 
κάθε έτους, με τον αντίστοιχο 

δείκτη του προηγούμενου έτους 

  
Δείκτης Δεκ. Μεταβολή % 

Μέσος 
ετήσιος 
δείκτης 

Μεταβολή % 

1959 1,163 __ 1,155 __ 

1960 1,204 3,5 1,175 1,7 

          

1961 1,195 -0,8 1,196 1,8 

1962 1,215 1,7 1,192 -0,3 

1963 1,231 1,3 1,228 3,0 

1964 1,249 1,5 1,238 0,9 

1965 1,311 4,9 1,276 3,0 

1966 1,372 4,7 1,339 4,9 

1967 1,354 -1,3 1,362 1,7 

1968 1,390 2,7 1,367 0,3 

1969 1,420 2,1 1,400 2,5 

1970 1,472 3,7 1,442 3,0 

          

1971 1,515 2,9 1,486 3,0 

1972 1,615 6,6 1,550 4,3 

1973 2,110 30,7 1,790 15,5 

1974 2,394 13,5 2,271 26,9 

1975 2,769 15,7 2,575 13,4 

1976 3,094 11,7 2,918 13,3 

1977 3,489 12,8 3,273 12,2 

1978 3,891 11,5 3,683 12,5 

1979 4,854 24,8 4,385 19,0 

1980 6,127 26,2 5,476 24,9 

          

1981 7,505 22,5 6,815 24,5 

1982 8,935 19,0 8,255 21,1 

1983 10,735 20,2 9,921 20,2 

1984 12,673 18,0 11,752 18,5 

1985 15,818 24,8 14,021 19,3 

1986 18,508 17,0 17,248 23,0 

1987 21,425 15,8 20,077 16,4 

1988 24,418 14,0 22,791 13,5 

1989 28,043 14,8 25,913 13,7 

1990 34,460 22,9 31,209 20,4 
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1991 40,669 18,0 37,280 19,5 

1992 46,526 14,4 43,199 15,9 

1993 52,116 12,0 49,425 14,4 

1994 57,675 10,7 54,799 10,9 

1995 62,244 7,9 59,696 8,9 

1996 66,782 7,3 64,587 8,2 

1997 69,930 4,7 68,163 5,5 

1998 72,636 3,9 71,412 4,8 

1999 74,630 2,7 73,294 2,6 

2000 77,544 3,9 75,604 3,2 

          

2001 79,906 3,0 78,155 3,4 

2002 82,612 3,4 80,991 3,6 

2003 85,153 3,1 83,851 3,5 

2004 87,786 3,1 86,282 2,9 

2005 90,966 3,6 89,341 3,5 

2006 93,612 2,9 92,196 3,2 

2007 97,247 3,9 94,865 2,9 

2008 99,159 2,0 98,804 4,2 

2009 101,778 2,6 100,000 1,2 

2010 107,044 5,2 104,713 4,7 

          

2011 109,629 2,4 108,200 3,3 

2012 110,510 0,8 109,824 1,5 

2013 108,621 -1,7 108,813 -0,9 

2014 105,789 -2,6 107,385 -1,3 

2015 105,612 -0,2 105,521 -1,7 

2016 105,636 0,0 104,649 -0,8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

Παραδείγματα υπολογισμού της προσαύξησης του μέσου όρου των αποδοχών μισθωτών και 

αυτοτελώς απασχολούμενων : 

 
1)  Ασφαλισμένος του τ.ΤΑΠΙΤ/Τ.Π. Εμπορικών Καταστημάτων, αποχώρησε από την εργασία του στις 

31/3/2017 και ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/1/2009 - 31/12/2013 που 

λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής είναι 900,00 €. 

H αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών από το επόμενο του καταληκτικού έτους της 

πενταετίας (δηλαδή το 2014) μέχρι το προηγούμενο της αποχώρησης έτος (δηλ. 2016) γίνεται με τον 

παρακάτω συντελεστή : 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 

1, λαμβάνουμε την τιμή 1. Άρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 900,00 €. 

 

Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη 

κάθε έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη 

του προηγούμενου 

έτους (Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

συντελεστής 

2015 -1,7 0,983 0,983 

2016 -0,8 0,992 0,975136 

 

2) Άμισθος δικηγόρος νέος ασφαλισμένος, ασφαλισμένος από 1/6/1993 στον τ. ΕΤΑΑ/Τ.Π. Δικηγόρων 

Αθηνών έως 7/5/2007, διέκοψε το επάγγελμά του από 8/5/2007  λόγω προσωρινής αναπηρίας η οποία 

οριστικοποιήθηκε στις 31/3/2017 και αναφορικά με  τον μέσο όρο των αποδοχών του κατά την 5-ετία 

από 8/5/2002 – 7/5/2007 που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, με βάση το 

άρθ. 5 της αρ. Φ.80020/44136/Δ.15.7472/20-10-2016 - Β΄ 3455 Υ.Α. ισχύουν τα εξής :  

Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος κατατάσσεται  στην κατηγορία ΔΑ5. 

Το τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα (ΜΕ) για μηνιαία εισφορά 4% καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο 

τύπο: ΜΕ=Ετήσια εισφορά (έτους 2013) χ 35% χ 25/12. Ως ετήσια εισφορά θεωρείται  η ισχύουσα για 

το έτος 2013 που είναι το τελευταίο της πενταετίας 2009-2013 με βάση την οποία εκπονήθηκε η 

οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των ασφαλιστικών κατηγοριών του εν λόγω τομέα.  

ΜΕ=1.436,88 € x 0,35 x25/12=1.047,73 €. Η τιμή της ασφαλιστικής κατηγορίας αναπροσαρμόζεται 

από το έτος 2014 ως το 2016. H αναπροσαρμογή γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή : 0,975. Επειδή 

ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. Άρα ο μέσος 

όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.047,73 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη 

κάθε έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη 

του προηγούμενου 

έτους (Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

συντελεστής 

2015 -1,7 0,983 0,983 

2016 -0,8 0,992 0,975136 
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3)  Εφημεριδοπώλης, ασφαλισμένος στον τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/Τ.Π. Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων 

Πρακτορείων Θεσσαλονίκης για 6 έτη, από 1/7/1982 έως 30/6/1988 οπότε αποχώρησε από το 

επάγγελμα αυτό, και από 1/7/1988 συνέχισε εργαζόμενος ως υπάλληλος γραφείου σε ασφαλιστική 

εταιρεία χωρίς να ασφαλίζεται για εφάπαξ παροχή, μέχρι και την οριστική αποχώρησή του από την 

εργασία λόγω συνταξιοδότησης στις 15/6/2015. Ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 

1/7/1983 – 30/6/1988 που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, με βάση το άρθ. 

8 της αρ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-2016 – Β΄ 3455/2016 Υ.Α. είναι το τεκμαρτό εισόδημα 

ποσού 1.875 € της κατηγορίας Ε3 στην οποία κατατάσσονται όσοι έχουν από 5 έως 10 έτη ασφάλισης. 

Ως τιμή της κατηγορίας Ε3 θεωρείται η ισχύουσα για το έτος 2013 που είναι το τελευταίο της 

πενταετίας 2009-2013 με βάση την οποία εκπονήθηκε η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των 

ασφαλιστικών κατηγοριών του εν λόγω τομέα. Το έτος αποχώρησης είναι το 2015 οπότε δεν χρειάζεται 

αναπροσαρμογή των αποδοχών με τον ΔΤΚ. Άρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας 

παραμένει 1.875 €. 

 

4) Αυτοτελώς απασχολούμενος, ασφαλισμένος  στον τ. ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών 

Επιμελητών από 1/9/1982  έως 31/3/2007, ύστερα από διορισμό του στο Δημόσιο την 1/4/2007, 

ασφαλίστηκε στον τ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι και την οριστική 

αποχώρησή του από την εργασία λόγω συνταξιοδότησης στις 1/4/2015.  

Ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/4/2002 – 31/3/2007 που λαμβάνονται υπόψη 

στον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής από την ασφάλισή του στον τ. ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας 

Δικαστικών Επιμελητών, με βάση το άρθ. 4 της αρ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20-10-2016 – Β΄ 

3455/2016 Υ.Α. είναι το τεκμαρτό εισόδημα των 1.028 € της κατηγορίας ΔΕ1. Ως τιμή της κατηγορίας 

ΔΕ1 θεωρείται η ισχύουσα για το έτος 2013 που είναι το τελευταίο της πενταετίας 2009-2013 με βάση 

την οποία εκπονήθηκε η οικονομική μελέτη για τον καθορισμό των ασφαλιστικών κατηγοριών του εν 

λόγω τομέα. Το έτος αποχώρησης είναι το 2015 οπότε δεν χρειάζεται αναπροσαρμογή των αποδοχών 

με τον ΔΤΚ. Άρα ο μέσος όρος των αποδοχών της ανωτέρω πενταετίας παραμένει 1.028 €. 

Ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/4/2010 έως 31/3/2015 επί των οποίων 

υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.300,00 € 

στον οποίο δεν διενεργείται κάποια προσαύξηση. 

  

5)  Αυτοτελώς απασχολούμενος φωτοειδησεογράφος παλαιός ασφαλισμένος του τ. ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ/Τ.Π.Ι.Σ.Υ.Τ.-Φωτοειδησεογράφοι μέχρι και 5/2/2004, συνέχισε από 6/2/2004 την ασφάλισή του 

στο τ.ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων λόγω διορισμού του στο Δημόσιο και αποχώρησε από την 

υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης την 1η/2/2017. Ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών 

κατηγοριών επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΕΤΑΠ-

ΜΜΕ/Τ.Π.Ι.Σ.Υ.Τ.-Φωτοειδησεογράφοι κατά την 5-ετία από 6/2/1999 – 5/2/2004, (α. η θεωρούμενη 

ως ασφαλιστική κατηγορία στην οποία υπαγόταν μέχρι 5/2/2004 ήταν το 40πλάσιο του κατώτατου 

Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη Η.Α.Ε. το οποίο κατά την ημερομηνία αυτή ισούταν με 24,22 €, β. η 

τακτική μηνιαία εισφορά 2% των Φωτοειδησεογράφων που προβλέπεται από την παρ. 1δ του άρθ. 13 του 

π.δ. 598της 4/18-8-1976 - Α΄ 218 και της παρ. 2β του άρθ. 2 της αρ. Φ.20054/3736/143 - Β΄ 462/17-4-

2003 Υ.Α., υπολογίζεται επί των αποδοχών που υπολογίζεται η αντίστοιχη τακτική μηνιαία εισφορά για 

τον κλάδο κύριας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης  σύμφωνα 

με την περ. α του άρθ. 8 του π.δ. 419/1980 - Α΄ 115 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του π.δ. 70/1995 

– Α΄ 49 και από 1/5/2004 με το άρθ. 1 του π.δ. 124/2004 - Α΄ 89)   είναι 968,80 € (40 x 24,22 € x 60 / 

60) και ο μέσος όρος των αποδοχών του κατά την 5-ετία από 1/1/2009 – 31/12/2013 επί των οποίων 

υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.300,00 €.  
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Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 5/2/2004, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του μέσου όρου των 

αποδοχών της πενταετίας από το 2005 μέχρι το 2016. O σωρευμένος συντελεστής είναι ίσος με 1,172  

και οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1,172  x 968,80 € = 1.135,43 €. 

Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη κάθε 

έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη του 

προηγούμενου έτους 

(Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

Συντελεστής 

2006 3,2 1,032 1,032 

2007 2,9 1,029 1,061928 

2008 4,2 1,042 1,106528976 

2009 1,2 1,01210074 1,119918795 

2010 4,7 1,047129816 1,172700361 

2011 3,3 1,033298702 1,211749761 

2012 1,5 1,015015198 1,229944423 

2013 -0,9 0,990787281 1,218613291 

2014 -1,3 0,986877576 1,20262213 

2015 -1,7 0,982640976 1,181745784 

2016 -0,8 0,991743424 1,171988611 

 

Για το διάστημα ασφάλισης από 6/2/2004 μέχρι την 31/12/2013, η αναπροσαρμογή του μέσου όρου των 

αποδοχών της πενταετίας από το 2014 μέχρι το 2016 γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή : 0,975. 

Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. Άρα 

ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.300,00 €. 

 

Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη 

κάθε έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη 

του προηγούμενου 

έτους (Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

Συντελεστής 

2015 -1,7 0,983 0,983 

2016 -0,8 0,992 0,975136 

 

6) Διοικητικός υπάλληλος στο Γενικό Νοσοκομείο Σισμανόγλειο, ασφαλισμένος για εφάπαξ παροχή με 

το καθεστώς ν.103/1975 μέχρι 31/12/2005, και από 1/1/2006 στο τ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, αποχώρησε από την υπηρεσία του λόγω συνταξιοδότησης στις 15/2/2017. Ο μέσος 

όρος των αποδοχών του στο ως άνω νοσοκομείο κατά την 5-ετία από 1/1/2009 – 31/12/2013 επί των 

οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, είναι 

1.100,00 €. 

Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013, η αναπροσαρμογή του μέσου όρου των αποδοχών 

της πενταετίας από το 2014 μέχρι το 2016 γίνεται με τον παρακάτω συντελεστή : 0,975. Επειδή ο 

σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, λαμβάνουμε την τιμή 1. Άρα ο μέσος 

όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.100,00 €. 
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Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη 

κάθε έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη 

του προηγούμενου 

έτους (Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

Συντελεστής 

2015 -1,7   0,983 0,983 

2016 -0,8 0,992 0,975136 

 

7) Υπάλληλος στο τ. Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (τ.ΤΕΒΕ), ασφαλισμένος για 

εφάπαξ παροχή με το καθεστώς ν.103/1975 μέχρι 5/10/1997, και από 6/10/1997 ύστερα από μετάταξή 

του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων 

μέχρι την οριστική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης στις 8/5/2016.  

Ο μέσος όρος των αποδοχών του στο τ.ΤΕΒΕ κατά την 5-ετία από 6/10/1992 – 5/10/1997 επί των 

οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του λογαριασμού του ν.103/1975 που τηρείτο στο 

τ.ΤΕΒΕ, ήταν 170.000 δρχ.  

Ο μέσος όρος των αποδοχών του ως υπάλληλος  στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κατά την 5-ετία από 8/5/2011 – 7/5/2016 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του 

τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.200,00 € στον οποίο δεν διενεργείται κάποια 

προσαύξηση. 

Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 5/10/1997, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του μέσου όρου των 

αποδοχών της πενταετίας από το 1998 μέχρι το 2015. O σωρευμένος συντελεστής είναι ίσος με 1,478 

και οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1,478 x 170.000 = 251.260 δρχ / 340,75=737,37 €. 

Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη κάθε 

έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη του 

προηγούμενου έτους 

(Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

Συντελεστής 

1999 2,6 1,026 1,026 

2000 3,2 1,032 1,058832 

2001 3,4 1,034 1,094832288 

2002 3,6 1,036 1,13424625 

2003 3,5 1,035 1,173944869 

2004 2,9 1,029 1,20798927 

2005 3,5 1,035 1,250268895 

2006 3,2 1,032 1,290277499 

2007 2,9 1,029 1,327695547 

2008 4,2 1,042 1,38345876 

2009 1,2 1,01210074 1,400199634 

2010 4,7 1,047129816 1,466190785 

2011 3,3 1,033298702 1,515013034 

2012 1,5 1,015015198 1,537761255 

2013 -0,9 0,990787281 1,523594293 

2014 -1,3 0,986877576 1,503601042 

2015 -1,7 0,982640976 1,477499996 
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8) Διοικητικός υπάλληλος στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης – ΝΠΔΔ 

ήταν ασφαλισμένος για εφάπαξ παροχή με το καθεστώς ν.103/1975 μέχρι 31/12/2005, από 1/1/2006 

μέχρι 31/10/2008 στο τ. ΤΠΔΥ/Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, και από 1/11/2008 ύστερα από 

μετάταξή του στο Υπουργείο Οικονομικών, στο τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. Δημοσίων Υπαλλήλων μέχρι την 

οριστική αποχώρησή του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης στις 20/2/2017. 

Ο μέσος όρος των αποδοχών του στο ως άνω μουσείο κατά την 5-ετία από 1/11/2003 – 31/10/2008 επί 

των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές αφενός υπέρ του λογαριασμού του ν.103/1975 που 

τηρείται στο μουσείο για την περίοδο 1/11/2003-31/12/2005, και αφετέρου υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ για την περίοδο 1/1/2006-31/10/2008, είναι 1.000,00 €.  

Ο μέσος όρος των αποδοχών του ως υπάλληλος  στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την 5-ετία από 

1/1/2009 – 31/12/2013 επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΠΔΥ/Τ.Π. 

Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 1.250,00 €. 

Για το διάστημα ασφάλισης μέχρι την 31/10/2008, πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του μέσου όρου των 

αποδοχών της πενταετίας από το 2009 μέχρι το 2016. O σωρευμένος συντελεστής είναι ίσος με 1,059  

και οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές 1,059  x 1.000 € = 1.059 €. 

Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη κάθε 

έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη του 

προηγούμενου έτους 

(Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

Συντελεστής 

2009 1,2 1,01210074 1,01210074 

2010 4,7 1,047129816 1,059800861 

2011 3,3 1,033298702 1,095090854 

2012 1,5 1,015015198 1,11153386 

2013 -0,9 0,990787281 1,10129361 

2014 -1,3 0,986877576 1,086841969 

2015 -1,7 0,982640976 1,067975453 

2016 -0,8 0,991743424 1,059157633 

 

Για το διάστημα ασφάλισης από 1/11/2008 μέχρι την 31/12/2013, η αναπροσαρμογή από το 2014 μέχρι 

το 2016 του μέσου όρου των αποδοχών της πενταετίας 2009-2013 γίνεται με τον παρακάτω 

συντελεστή: 0,975. Επειδή ο σωρευμένος συντελεστής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1, 

λαμβάνουμε την τιμή 1. Άρα ο μέσος όρος των αποδοχών της πενταετίας παραμένει 1.250 €. 

 

 

Έτος 

Σύγκριση μέσου 

ετήσιου δείκτη 

κάθε έτους, με τον 

αντίστοιχο δείκτη 

του προηγούμενου 

έτους (Μεταβολή %) 

Ετήσιος 

Συντελεστής 

Σωρευμένος 

Συντελεστής 

2015 -1,7 0,983 0,983 

2016 -0,8 0,992 0,975136 

 

ΑΔΑ: ΩΙ8Ρ465Θ1Ω-ΒΥΛ




