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1. Επικοινωνία

Περιεχόµενα

1.1 Υπηρεσία

Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ. )

1.2 Μονάδα Υπηρεσίας

∆ιεύθυνση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων ∆εικτών (Γ7),
Τµήµα ∆εικτών Παραγωγής (Γ73)

1.3 Όνοµα υπευθύνου

Αικατερίνη ∆ιαµαντάκη

1.4 Αρµοδιότητα υπευθύνου

Προϊστάµενος Τµήµατος ∆εικτών Παραγωγής

1.5 Ταχυδροµική διεύθυνση

Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510, Πειραιάς

1.6 ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου

a.diamantaki@statistics.gr

1.7 Αριθµός τηλεφώνου

213 135 2122

1.8 Αριθµός fax

213 135 2735, 213 135 2738
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2. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων
2.1 Μεταδεδοµένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
2.2 Μεταδεδοµένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
2.3 Μεταδεδοµένα που
ενηµερώθηκαν τελευταία

Περιεχόµενα
25/02/2016
25/02/2016
25/02/2016

3. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόµενα

3.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων
Τα δεδοµένα διατίθενται για όλες τις δραστηριότητες των τοµέων B, C, D και E (κλάδοι ορυχείων –
λατοµείων, µεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και παροχής νερού) της στατιστικής ταξινόµησης
NACE Rev.2 της Eurostat σε 2-ψήφιο, 3-ψήφιο και 4-ψήφιο επίπεδο και για όλες τις κύριες οµάδες
βιοµηχανικών κλάδων (κεφαλαιουχικά αγαθά, ενδιάµεσα αγαθά, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, µη διαρκή
καταναλωτικά αγαθά και ενέργεια). ∆εν πραγµατοποιείται γεωγραφικός διαχωρισµός για τα δεδοµένα. Τα
δεδοµένα είναι µηνιαία και παρουσιάζονται µε τη µορφή δεικτών και ποσοστιαίων µεταβολών των δεικτών.
Υπολογίζονται τρεις σειρές δεικτών, χωρίς διόρθωση, µε διόρθωση µε βάση τον τυπικό µήνα, δηλαδή τον
πραγµατικό αριθµό των εργασίµων ηµερών και µε εποχική διόρθωση.
3.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµηση
Για την κατάρτιση των αναθεωρηµένων δεικτών χρησιµοποιήθηκαν:
•

H Στατιστική Ταξινόµηση των Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων στην Κοινότητα NACE Rev.2, (Κανονισµός

(ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) – 4ψήφιο επίπεδο ανάλυσης και
• Η Στατιστική Ταξινόµηση Προϊόντων CPA 2008 (6-ψήφιο επίπεδο ανάλυσης), σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΚ) 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε.
3.3 Κάλυψη κλάδων
Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής, καλύπτει τους τοµείς B, C, D και E της NACE Rev.2, δηλαδή τους
κλάδους των ορυχείων – λατοµείων, της µεταποίησης, της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και της παροχής
νερού.
3.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών
Σκοπός του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής είναι η σύγκριση του µεγέθους (όγκου) της εκάστοτε
τρέχουσας µηνιαίας παραγωγής στους κλάδους ορυχείων – λατοµείων, µεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος και παροχής νερού, προς την αντίστοιχη παραγωγή µιας δεδοµένης σταθερής περιόδου, η οποία
λαµβάνεται ως βάση.
3.5 Στατιστικές µονάδες
Η µονάδα δειγµατοληψίας για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας είναι η επιχείρηση κατά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας (KAU – Kind of Activity Unit).
3.6 Πληθυσµός αναφοράς
Ο πληθυσµός αναφοράς είναι 3.827 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς B, C, D και E της
NACE Rev.2, δηλαδή τους κλάδους των ορυχείων – λατοµείων, της µεταποίησης, της παροχής ηλεκτρικού
ρεύµατος και της παροχής νερού.
3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Το γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς των στοιχείων είναι το σύνολο της Χώρας µε τη συλλογή να γίνεται στην
Αττική και σε 47 ακόµη Νοµούς.
3.8 Χρονική κάλυψη
Η διάθεση των χρονοσειρών του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, γίνεται σε
µηνιαία βάση, από τον Ιανουάριο του 2000 και εξής.
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3.9 Περίοδος βάσης
Το έτος βάσης είναι το 2010=100,0 από 8 Αυγούστου 2014 µε την ανακοίνωση του ∆ελτίου Τύπου µηνός
Ιουνίου 2014.

4. Μονάδα µέτρησης

Περιεχόµενα

∆είκτης

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόµενα

Η περίοδος αναφοράς είναι ο µήνας.

6. Θεσµική εντολή

Περιεχόµενα

6.1 Νοµικές πράξεις και άλλες συµφωνίες
Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόµος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του Νόµου
3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και
άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄): «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», από το Άρθρο 45 του Νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄):
«Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Οικονοµικών», από το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Νόµου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄):
«Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης
∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
Περιουσίας και άλλες διατάξεις», από το άρθρο πρώτο του Νόµου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προυπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και των Υπουργείων
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις», από
το άρθρο 323 του Νόµου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄): «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 7 παράγραφος 1 της από 18/11/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ
228/τ. Α΄) «∆ηµοσιονοµικοί κανόνες και άλλες διατάξεις».
Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έτους 2012,
ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις
ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόµου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή
Στατιστικού Προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής
(Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά µε την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των εθνικών
και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, µετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου
2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος.
Προεδρικό ∆ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
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Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε
διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθµιση θεµάτων διενέργειας
απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
Η νοµική βάση για το ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής είναι ο Κανονισµός (ΕΚ), αριθ. 1165/98, του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) «περί βραχυχρόνιων στατιστικών», όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1158/2005 και από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε την εφαρµογή της νέας στατιστικής ταξινόµησης οικονοµικών
δραστηριοτήτων της Εurostat, NACE Rev.2.
Οι ορισµοί των µεταβλητών των βραχυχρόνιων στατιστικών καθορίζονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1503/2006 της Επιτροπής.
Η ταξινόµηση κατά κύριες οµάδες βιοµηχανικών κλάδων καθορίζεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 656/2007 της
Επιτροπής.
6.2 ∆ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων
∆ιαβίβαση στοιχείων στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (OECD) και στα Ηνωµένα Έθνη (UN).

7. Εµπιστευτικότητα

Περιεχόµενα

7.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας
Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται
µε τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νόµου 3832/2010 όπως ισχύει, µε τα Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονισµού
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και µε τα Άρθρα 10 και 15
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο συγκεκριµένα:
Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ µε την τήρηση των στατιστικών αρχών του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως µε την τήρηση της αρχής του στατιστικού
απορρήτου.
7.2 Εµπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδοµένων
Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άµεση ή έµµεση αναγνώριση των στατιστικών µονάδων που τα
παρείχαν µε την αποκάλυψη εξατοµικευµένων πληροφοριών, που λαµβάνονται άµεσα για στατιστικούς
σκοπούς ή έµµεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαµβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα ώστε να
µην είναι δυνατή η αναγνώριση των µεµονωµένων στατιστικών µονάδων µε τα τεχνικά ή άλλα µέσα που
εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά αποτελέσµατα, που ενδέχεται να καθιστούν
δυνατή την ταυτοποίηση της µονάδας των στατιστικών στοιχείων διαδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ,
αποκλειστικά και µόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσµατα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό Στατιστικών
Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), µε τέτοιο τρόπο, ώστε η
διάδοσή τους να µη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η µονάδα των στατιστικών στοιχείων συµφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδοµένων.
Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης µόνο το
προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί µε πράξη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ µπορεί να χορηγεί σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις για επιστηµονικούς
σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την έµµεση ταύτιση των στατιστικών µονάδων.
Η πρόσβαση χορηγείται µε τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ερευνητή, η οποία συνοδεύεται από λεπτοµερή ερευνητική
πρόταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα,
β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει µε επαρκείς λεπτοµέρειες το σύνολο των δεδοµένων για το οποίο θα
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χορηγηθεί πρόσβαση, τις µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων και τον απαιτούµενο χρόνο για τη διενέργεια
της έρευνας,
γ) έχει συναφθεί, µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του µεµονωµένου ερευνητή, του ιδρύµατος στο οποίο εργάζεται, ή
του Οργανισµού που εντέλλεται τη διενέργεια της έρευνας, κατά περίπτωση, σύµβαση που καθορίζει τους
όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών, τα µέτρα για την τήρηση του απορρήτου των
στατιστικών δεδοµένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των υποχρεώσεων.
Ζητήµατα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να
εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο µπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδοµένα, έτσι ώστε να µην
είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώµενης µονάδας, είτε άµεσα είτε έµµεσα,

•

κριτήρια ανωνυµοποίησης για τα µικροδεδοµένα που παρέχονται σε χρήστες,

•

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς.

Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και οι Ιδιώτες Συνεργάτες που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε στατιστικές έρευνες διενεργούµενες από την
ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία δεσµεύονται από το
απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς της
ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα ανωτέρω πρόσωπα και µετά τη
λήξη των καθηκόντων τους.
Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε υπάλληλο
ή εργαζόµενο στην ΕΛΣΤΑΤ, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος και µπορεί να
επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό
απόρρητο. Το πρόστιµο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για την παραβίαση και
είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική
περίπτωση για την επιµέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.
Εµπιστευτικότητα - αν τα δεδοµένα είναι πραγµατικά εµπιστευτικού χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 20
ης
του Κανονισµού (EC) Νο 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 Μαρτίου
2009 (δεδοµένα τα οποία επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισµό κάποιων στατιστικών µονάδων, είτε άµεσα
είτε έµµεσα), θα πρέπει να επισηµανθούν ως εµπιστευτικά και στην περίπτωση αυτή δεν θα δηµοσιευθούν
από την Eurostat.

8. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόµενα

8.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Στο τέλος Σεπτεµβρίου κάθε έτους, η ΕΛΣΤΑΤ δηµοσιεύει ένα ηµερολόγιο ανακοινώσεων που περιλαµβάνει
τις ακριβείς ηµεροµηνίες ανακοίνωσης όλων των δεδοµένων για το επόµενο έτος.
8.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Το ηµερολόγιο διανέµεται στον τύπο και είναι διαθέσιµο χωρίς χρέωση σε κάθε ενδιαφερόµενο. Το
ηµερολόγιο είναι επίσης αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/el/calendar) κάτω
από τον τίτλο «Ηµερολόγιο Ανακοινώσεων ∆ελτίων Τύπου».
8.3 Πρόσβαση χρηστών
Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο της Κοινότητας και τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής», η ΕΛΣΤΑΤ
ανακοινώνει όλα τα εθνικά στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της, σεβόµενη την επαγγελµατική
ανεξαρτησία και µε έναν αντικειµενικό, επαγγελµατικό και διάφανο τρόπο κατά τον οποίο όλοι οι χρήστες
αντιµετωπίζονται µε ισότητα.
Κατά αυτό τον τρόπο, τα δεδοµένα ανακοινώνονται ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόµενους και τους
χρήστες µε το δελτίο τύπου του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής, το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) , σύµφωνα µε το ηµερολόγιο ανακοινώσεων. Το δελτίο τύπου είναι επίσης
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διαθέσιµο µε fax ή e-mail. Επίσης, τα δεδοµένα διαβιβάζονται στη Eurostat σε προκαθορισµένες
ηµεροµηνίες, ταυτόχρονα µε την ανακοίνωσή τους σε εθνικό επίπεδο.
∆εν υπάρχει κανενός είδους πρόσβαση στα δεδοµένα από χρήστες ή από την κυβέρνηση πριν την
ανακοίνωσή τους.

9. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόµενα

Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής διαχέεται σε µηνιαία βάση.

10. Μορφή διάχυσης

Περιεχόµενα

10.1 ∆ελτία Τύπου
Το δελτίο τύπου του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής ανακοινώνεται, 40 ηµέρες µετά το τέλος του µήνα
αναφοράς, στις 12.00. Περιλαµβάνει παρουσίαση των πρόσφατα υπολογιζόµενων δεικτών, στα ελληνικά και
στα αγγλικά. Το δελτίο τύπου αποστέλλεται χωρίς χρέωση, κυρίως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στον
τύπο και σε άλλους ενδιαφερόµενους χρήστες. Το δελτίο τύπου είναι επίσης διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της
ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνδεσµο: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-.
Στο ∆ελτίο Τύπου ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής (IPI) ανακοινώνεται ως εξής:
- δείκτης διορθωµένος µε βάση τον τυπικό µήνα µε έτος βάσης 2010=100,0,
- δείκτης εποχικά διορθωµένος,
- µηνιαίες µεταβολές,
- ετήσιες µεταβολές.
10.2 ∆ηµοσιεύµατα
Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής περιλαµβάνεται στα ακόλουθα δηµοσιεύµατα :
- Στο «Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο», όπου δηµοσιεύονται µηνιαία στοιχεία για τα τρία τελευταία έτη, σε
επίπεδο συνολικού δείκτη, δεικτών κατηγοριών, 2-ψήφιων και 3-ψήφιων, και δεικτών κύριων οµάδων
βιοµηχανικών κλάδων.
- Στην «Ελληνική Στατιστική Επετηρίδα», όπου δηµοσιεύονται τα οριστικά στοιχεία των ετήσιων µέσων
όρων του ∆είκτη για τα έξι τελευταία έτη, σε επίπεδο συνολικού δείκτη, δεικτών κλάδων και δεικτών
κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων.
- Στο «Ελλάς µε Αριθµούς», όπου δηµοσιεύονται µέσοι ετήσιοι δείκτες για τα τέσσερα τελευταία έτη, σε
επίπεδο γενικού δείκτη, δεικτών κατηγοριών και κλάδων, και δεικτών κύριων οµάδων βιοµηχανικών
κλάδων
- Στην «Ελληνική Οικονοµία», όπου δηµοσιεύονται µηνιαίοι και µέσοι ετήσιοι σε επίπεδο γενικού δείκτη.
10.3 Βάση δεδοµένων on-line
∆εν υπάρχει on-line βάση δεδοµένων για το ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.
10.4 Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα
Τα µικροδεδοµένα είναι διαθέσιµα κατόπιν αιτήσεως στην:
∆ιεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847
ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213-1352022
Fax: (+30) 213-1352312
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Για λόγους εµπιστευτικότητας,πρόσβαση στα µικροδεδοµένα επιτρέπεται µόνο κάτω από αυστηρές
προϋποθέσεις και µε τήρηση πάντοτε σχετικής διαδικασίας.
10.5 Άλλη διάχυση δεδοµένων
Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε δηµοσιεύµατα της ΕΛΣΤΑΤ, ακόµη και προηγούµενων ετών,
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σχετικά µε διάφορες στατιστικές έρευνες, τα οποία είναι αναρτηµένα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της
υπηρεσίας, µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/,
και σε δηµοσιεύµατα της Eurostat, (αποστολή στοιχείων στη Eurostat σε 40 ηµέρες) µέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης :
http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database.
Τα αποτελέσµατα του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/Υπάρχει δυνατότητα παροχής στοιχείων ή αναλύσεων, συνήθως µέσω fax ή email, σε χρήστες κατόπιν
υποβολής σχετικού αιτήµατος. Ο χρήστης πρέπει να υποβάλλει το αίτηµά του στο σύνδεσµο:
http://www.statistics.gr/el/statistical-data-request ,
όπου να περιγράφει τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.
Επίσης, µπορεί να απευθύνεται στη ∆/νση Οικονοµικών & Βραχυχρόνιων ∆εικτών – Τµήµα ∆εικτών
Παραγωγής ή στο Τµήµα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης. Οι σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι:
a.diamantaki@statistics.gr, g.thymoglou@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr και
data.supply@statistics.gr.

11. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης

Περιεχόµενα

11.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας
Η µεθοδολογία κατάρτισης του δείκτη καθορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, λαµβάνοντας υπόψη διεθνείς πρακτικές
και ειδικότερα τις οδηγίες, τις υποδείξεις και τα πρότυπα της Eurostat.
Το µεθοδολογικό τεύχος “Methodology of short-term business statistics – Interpretation and Guidelines”,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/methodology
περιλαµβάνει ένα περιεκτικό σετ υποδείξεων για την κατάρτιση των βραχυχρόνιων στατιστικών.
Επίσης, το µεθοδολογικό σηµείωµα για την κατάρτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα
είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) και περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες
για τις πηγές και την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-.
11.2 Τεκµηρίωση επί της ποιότητας
Συνοπτική Έκθεση Ποιότητας και Ενιαία Μορφή ∆οµής Μεταδεδοµένων (SIMS) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-.

12. ∆ιαχείριση ποιότητας

Περιεχόµενα

12.1 ∆ιασφάλιση ποιότητας
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στοχεύει στη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των
παραγόµενων στατιστικών και τη διατήρηση της εµπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές. Τούτο επιτυγχάνεται
µε την εφαρµοζόµενη Πολιτική Ποιότητας της ΕΛΣΤΑΤ η περιγραφή της οποίας είναι διαθέσιµη στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη διαδικτυακή πύλη:
http://www.statistics.gr/el/policies.
Ποιοτικοί έλεγχοι και επικύρωση των δεδοµένων γίνονται καθ’ όλη τη διαδικασία κατάρτισης του δείκτη,
δηλαδή από τη φάση της συλλογής των στοιχείων έως τον τελικό υπολογισµό των δεικτών.
Αρχικά, χρησιµοποιείται εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό που εµπλέκεται σε διαδοχικές φάσεις στη
διαδικασία κατάρτισης του δείκτη, όπως στη συλλογή, που περιλαµβάνει και επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις,
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στον αρχικό έλεγχο, στην εισαγωγή στοιχείων και στον τελικό έλεγχο, που γίνεται µετά τον υπολογισµό του
δείκτη. Το γεγονός αυτό δίνει στο προσωπικό τη δυνατότητα να έχει µια απολύτως σφαιρική και διαχρονική
εικόνα των επιχειρήσεων που έχει υπό την ευθύνη του.
Τα δεδοµένα επικυρώνονται, είτε πριν είτε µετά την εισαγωγή τους, µέσω λογικών ελέγχων. Η επεξεργασία
των δεδοµένων περιλαµβάνει τη µελέτη τους προκειµένου να εντοπιστούν και τελικά να διορθωθούν πιθανά
λάθη. Αφού εντοπιστούν τα λάθη, γίνεται περαιτέρω διερεύνηση σε συνεργασία µε την επιχείρηση,
προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι πράγµατι πρόκειται για λάθος ή αν πρόκειται για κάποια ασυνήθιστη τιµή.
Παράλληλα, γίνονται έλεγχοι για πληρότητα, ότι τα δεδοµένα βρίσκονται µέσα σε συγκεκριµένο εύρος τιµών
και ότι οι σχετικές µεταβλητές είναι λογικά συνεπείς.
∆εδοµένου ότι για τον υπολογισµό των δεικτών, χρησιµοποιείται ειδικό λογισµικό, στο οποίο όλοι οι
υπολογισµοί γίνονται µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών («ρουτινών»), δεν παρουσιάζονται σφάλµατα
στα τελικά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά πραγµατοποιούνται και σε αυτή τη φάση έλεγχοι συνάφειας των
αποτελεσµάτων, κυρίως µέσω της µελέτης των ρυθµών µεταβολής των επιµέρους δεικτών και της
επίπτωσής τους στο γενικό δείκτη.
Τέλος, η εφαρµογή του νέου συστήµατος συλλογής δελτίων (on-line σύστηµα) του ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής, λειτουργεί προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας του δείκτη, καθώς δίνει τη
δυνατότητα τόσο στις ερευνώµενες επιχειρήσεις, όσο και στο προσωπικό, να παρακολουθούν διαχρονικά,
για όσα έτη συµµετέχει η επιχείρηση στο δείγµα, τα στοιχεία που δηλώνονται κάθε µήνα και να
πραγµατοποιούν περαιτέρω ελέγχους, µέσω συγκρίσεων.
12.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστος. Πρόκειται για δείκτη που καταρτίζεται
από το 1959 στην Ελλάδα, οπότε συµπυκνώνει εµπειρία ετών. Επιπλέον, οι έννοιες και οι ορισµοί, καθώς
και η µεθοδολογία του ακολουθούν ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και οδηγίες.

13. Χρησιµότητα

Περιεχόµενα

13.1 Ανάγκες χρηστών
Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής καλύπτει εθνικές ανάγκες, καθώς και ανάγκες των Ευρωπαίων και
άλλων χρηστών. Γενικά, παρέχει στατιστική πληροφόρηση, απαραίτητη για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας του επιχειρηµατικού κλάδου.
Οι κύριοι εγχώριοι χρήστες του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής είναι η κυβέρνηση, δηµόσιοι φορείς, η
Τράπεζα της Ελλάδος, άλλες τράπεζες, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσµος
Χαλυβουργιών, το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), κλπ., ενώ σε διεθνές επίπεδο,
χρησιµοποιείται από την Eurostat, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών
(UN), κλπ.
Οι ανάγκες των χρηστών ποικίλλουν. Όσον αφορά στην εγχώρια αγορά, ο δείκτης χρησιµοποιείται σαν ένα
εργαλείο που παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση για τη δραστηριότητα, την ανταγωνιστικότητα και την
αποδοτικότητα του επιχειρηµατικού κλάδου, προκειµένου να καθοριστεί η οικονοµική πολιτική από την
κυβέρνηση και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων για ανάληψη πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις ή από
άλλους φορείς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει ανάγκη παροχής απόλυτα συγκρίσιµων στατιστικών,
προκειµένου να καθοριστεί η ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική.
13.2 Ικανοποίηση χρηστών
Οι ανάγκες των χρηστών παρακολουθούνται σε τακτική βάση από το Τµήµα ∆εικτών Παραγωγής, µε σκοπό
την ικανοποίησή τους. Γενικά, υπάρχει οµαλή συνεργασία και όσο το δυνατόν πιο άµεση ανταπόκριση στα
αιτήµατα, µε τα σχόλια που λαµβάνονται από τους χρήστες να είναι θετικά.
Ταυτόχρονα, η ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί έρευνα ικανοποίησης χρηστών κάθε έξι µήνες. Τα σχόλια στα µέσα
µαζικής επικοινωνίας είναι θετικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας
χρηστών, διατίθενται στο σύνδεσµο:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey.
Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ πραγµατοποιεί, σε ετήσια βάση, Συνέδριο Χρηστών, στο οποίο λαµβάνουν µέρος
εκπρόσωποι φορέων του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών
ιδρυµάτων. Τα συνέδρια παρέχουν µια σηµαντική ευκαιρία στην ΕΛΣΤΑΤ για τη συγκέντρωση σχολίων και
υποδείξεων από χρήστες των στατιστικών της, σχετικά µε τη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης, την
πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία από τους χρήστες και τα κενά στις παραγόµενες στατιστικές. Το πιο
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πρόσφατο Συνέδριο Χρηστών έλαβε χώρα στις 21 ∆εκεµβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες για το εν
λόγω συνέδριο διατίθενται στο σύνδεσµο:
http://www.statistics.gr/el/user-conference-2015.
13.3 Πληρότητα
Η κατάρτιση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής και τα παρεχόµενα στοιχεία είναι σε πλήρη συµφωνία µε
τους σχετικούς Κανονισµούς

14. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόµενα

14.1 Συνολική ακρίβεια
Η συνολική ακρίβεια του δείκτη θεωρείται γενικά υψηλή. Στο πλαίσιο του δείκτη, δεν υπολογίζονται
δειγµατοληπτικά σφάλµατα, επειδή, για την επιλογή του δείγµατος, δεν εφαρµόζεται η τυχαία δειγµατοληψία,
αλλά η κατευθυνόµενη. Όσον αφορά στα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα, αυτά που εντοπίζονται συνήθως
είναι σφάλµατα µέτρησης και µη ανταπόκρισης των επιχειρήσεων. Η προσπάθεια, γενικά, επικεντρώνεται
στην ανίχνευση και εξάλειψη όσο το δυνατόν περισσότερων σφαλµάτων, µέσω της αναθεώρησης των
στοιχείων.
14.2 ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
∆εν υπολογίζονται δειγµατοληπτικά σφάλµατα, εξαιτίας της τεχνικής της κατευθυνόµενης δειγµατοληψίας
που εφαρµόζεται.
14.3 Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
∆εν υπάρχουν σφάλµατα που σχετίζονται µε ασυνεπή εφαρµογή ορισµών, ούτε σφάλµατα που αφορούν τη
διαδικασία της επεξεργασίας. Παρατηρούνται κάποια σφάλµατα µέτρησης, όπως σφάλµατα στα
παρεχόµενα στοιχεία από τις ερευνώµενες επιχειρήσεις. Τα σφάλµατα αυτά συνήθως εντοπίζονται εύκολα,
µέσω ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων που έχουν δοθεί από τις επιχειρήσεις σε προηγούµενες
περιόδους και διορθώνονται έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία. Επίσης, υπάρχουν και σφάλµατα από τη
µη ανταπόκριση αριθµού επιχειρήσεων, το ποσοστό των οποίων δεν ξεπερνάει το 5% του συνολικού
δείγµατος. Προκειµένου να µειωθεί το ποσοστό αυτό, πραγµατοποιείται απευθείας επικοινωνία µε την
επιχείρηση, ώστε να πειστεί να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία, έστω και µε τη µορφή κάποιας εκτίµησης.
Η διαδικασία που ακολουθείται για το χειρισµό των στοιχείων που λείπουν (missing values), λόγω µη
ανταπόκρισης, είναι η εκτίµηση τους, µε βάση στοιχεία προηγούµενων ετών και λαµβάνοντας υπόψη την
εξέλιξη της επιχείρησης ή του κλάδου.

15. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόµενα

15.1 Επικαιρότητα
Ο δείκτης δηµοσιεύεται 40 ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς.
15.2 Χρονική ακρίβεια
Όλες οι δηµοσιεύσεις των δεικτών γίνονται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που περιλαµβάνεται στο
ηµερολόγιο ανακοινώσεων.

16. Συγκρισιµότητα

Περιεχόµενα

16.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
Για την κατάρτιση του δείκτη χρησιµοποιούνται οι Κανονισµοί και οι βασικές µεθοδολογικές αρχές των
βραχυχρόνιων στατιστικών, γεγονός που εξασφαλίζει καλή συγκρισιµότητα των δεικτών µε τους άλλους
εθνικούς δείκτες και τις ευρωπαϊκές στατιστικές, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές συνθήκες που
ισχύουν στην κάθε χώρα που υπαγορεύουν µικρές µεθοδολογικές αποκλίσεις.
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16.2 ∆ιαχρονική συγκρισιµότητα
Η χρονοσειρά τoυ αναθεωρηµένου ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής (2010=100,0), περιλαµβάνει τους
δείκτες που προέρχονται εξ αναγωγής (περίοδος 2000-2009) και τους δείκτες από το 2010 και εξής, οι
οποίοι έχουν υπολογισθεί µε τα νέα στοιχεία παραγωγής των προϊόντων και των στοιχείων των νέων
συντελεστών στάθµισης.
Ως εκ τούτου, η χρονοσειρά του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010 = 100,0 είναι
διαθέσιµη από τον Ιανουάριο του 2000 και εξής. Η χρονοσειρά από το 2000 και εξής είναι διαχρονικά
συγκρίσιµη.

17. Συνοχή

Περιεχόµενα

17.1 ∆ιατοµεακή συνοχή
Πραγµατοποιούνται τακτικοί έλεγχοι µε πληροφορίες από άλλες έρευνες. Γίνονται συγκρίσεις µε τα
αποτελέσµατα των ετήσιων ερευνών για τη βιοµηχανική παραγωγή, όταν αυτά γίνονται διαθέσιµα, καθώς
και διασταυρώσεις µε άλλα δεδοµένα, όπως τον κύκλο εργασιών στη βιοµηχανία. Oι διαφοροποιήσεις
ελέγχονται και δικαιολογούνται.
17.2 Εσωτερική συνοχή
Ο δείκτης έχει εσωτερική συνοχή. Ο Γενικός ∆είκτης προκύπτει από επιµέρους δείκτες, σύµφωνα µε σαφώς
καθορισµένες διαδικασίες.

18. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόµενα

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2012, σχετικά
µε θέµατα κόστους και επιβάρυνσης, προέκυψε ότι α) όσον αφορά στο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ που
εµπλέκεται στην κατάρτιση του δείκτη, το ετήσιο κόστος, σε εργασθείσες ώρες, ανήλθε σε 10.560 ώρες και
β) όσον αφορά στις ερευνώµενες επιχειρήσεις, η µέση ετήσια επιβάρυνση, σε εργασθείσες ώρες που
απαιτήθηκαν για την παροχή απάντησης, είναι 4,4 ώρες ανά επιχείρηση ή συνολικά 6.459 ώρες για το
σύνολο των επιχειρήσεων.
Προκειµένου να µειωθεί η επιβάρυνση στις επιχειρήσεις, σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία online
σύστηµα συλλογής στοιχείων που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν τα στοιχεία τους µε
εύκολο και γρήγορο τρόπο.

19. Αναθεώρηση δεδοµένων

Περιεχόµενα

19.1 Πολιτική αναθεώρησης
Για το ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής εφαρµόζεται η Πολιτική Αναθεωρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία είναι
διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://www.statistics.gr/el/policies.
Σύµφωνα µε την Πολιτική Αναθεωρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και τις Κατευθυντήριες Γραµµές του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήµατος (ΕΣΣ), οι αναθεωρήσεις κατηγοριοποιούνται σε προγραµµατισµένες (τακτικές
αναθεωρήσεις ή αναθεωρήσεις ρουτίνας και µείζονες αναθεωρήσεις ή ευρείας κλίµακας) και σε µη
προγραµµατισµένες αναθεωρήσεις.
Τακτικές αναθεωρήσεις
Ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής δηµοσιεύεται 40 ηµέρες µετά το τέλος του µήνα αναφοράς. Τα στοιχεία
που αφορούν το µήνα αναφοράς είναι προσωρινά και δηµοσιεύονται µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία του
προηγούµενου µήνα. Ο δείκτης αναθεωρείται και γίνεται οριστικός έπειτα από την ετήσια διόρθωση, η
οποία γίνεται συνήθως εντός του α΄ εξαµήνου (συνήθως τον Ιούνιο) του επόµενου έτους από το έτος
αναφοράς. Οι µηνιαίες αναθεωρήσεις σχετίζονται µε τη συνήθη διαδικασία παραγωγής του δείκτη και
οφείλονται σε καθυστερηµένη παροχή στοιχείων από κάποιες επιχειρήσεις (εκτιµήσεις µεγεθών λόγω
έλλειψης απόκρισης αντικαθίστανται από δηλωθέντα µεγέθη).
Οι τακτικές αναθεωρήσεις του δείκτη περιλαµβάνονται στον κατάλογο προγραµµατισµένων αναθεωρήσεων
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της ΕΛΣΤΑΤ που είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα :
http://www.statistics.gr/el/scheduledrevisions.
Μείζονες αναθεωρήσεις
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ), αριθ. 1165/98, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) «περί βραχυχρόνιων στατιστικών», οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη και
συγκεκριµένα µε έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
αναθεωρείται πλήρως κάθε πέντε έτη και κατά την αναθεώρηση αυτή λαµβάνει χώρα αλλαγή του έτους
βάσης και επικαιροποίηση των συντελεστών στάθµισης. Κατά τις αναθεωρήσεις αυτές, γίνεται σύγκριση
των στοιχείων του δείκτη µε τα αποτελέσµατα της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας (ΕΒΕ) και της Ετήσιας
Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιοµηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) και µε τα στοιχεία του ∆είκτη
Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία. Οι µείζονες αναθεωρήσεις ανακοινώνονται στο κοινό πριν από τη
δηµοσιοποίηση των στοιχείων του αναθεωρηµένου δείκτη, µέσω ειδικού µεθοδολογικού σηµειώµατος µε
τον τίτλο «Ενηµερωτικό Σηµείωµα για την αναθεώρηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής». Το εν λόγω
σηµείωµα είναι διαθέσιµο στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-.
Επιπλέον, σχετικό κείµενο για προγραµµατιζόµενες αναθεωρήσεις του δείκτη συµπεριλαµβάνεται στα
Ετήσια Στατιστικά Προγράµµατα της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι µείζονες αναθεωρήσεις συνοδεύονται, κατά τη δηµοσίευσή τους από επικαιροποιηµένα αναδροµικά
στοιχεία.
Μη προγραµµατισµένες αναθεωρήσεις
Οι µη προγραµµατισµένες αναθεωρήσεις είναι αποτέλεσµα απρόβλεπτων γεγονότων, όπως λάθη ή
ατυχήµατα. ∆εν υπάρχει δυνατότητα ανακοίνωσης εκ των προτέρων, εξ ορισµού. Οι χρήστες
ενηµερώνονται εγκαίρως για σηµαντικά λάθη που εντοπίζονται σε δηµοσιευµένες στατιστικές. Τα
αναθεωρηµένα αποτελέσµατα ανακοινώνονται χωρίς καµία καθυστέρηση µε ανοιχτή και διαφανή
διαδικασία. Ανακοινώνεται, επίσης, ο λόγος πραγµατοποίησης των µη προγραµµατισµένων
αναθεωρήσεων. Οι µη προγραµµατισµένες αναθεωρήσεις συνοδεύονται από σχετική τεκµηρίωση, καθώς
και από αναδροµικά στοιχεία, εάν αυτά είναι διαθέσιµα.
Η ίδια πολιτική αναθεωρήσεων εφαρµόζεται τόσο για τα στοιχεία που δηµοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, όσο
και για αυτά που διαβιβάζονται στην Eurostat, προκειµένου να εξασφαλίζεται συνέπεια και συνοχή.
19.2 Πρακτική αναθεώρησης
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ), αριθ. 1165/98, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) «περί βραχυχρόνιων στατιστικών», οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη και
συγκεκριµένα µε έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής
αναθεωρείται πλήρως κάθε πέντε έτη και κατά την αναθεώρηση αυτή λαµβάνει χώρα αλλαγή του έτους
βάσης και επικαιροποίηση των συντελεστών στάθµισης. Η πρόσφατη αναθεώρηση του δείκτη, µε έτος
βάσης 2010=100,0, ολοκληρώθηκε το 2014 και η προηγούµενη µε έτος βάσης 2005=100,0, το 2009.
Επιπλέον κατά το 2009, ταυτόχρονα µε την αναθεώρηση του δείκτη, εφαρµόστηκε η νέα στατιστική
ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων της Εurostat, NACE Rev.2, όπως απαιτείται από τον Κανονισµό
(ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και η νέα στατιστική ταξινόµηση
προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA 2008), σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 451/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. Οι µείζονες αναθεωρήσεις ανακοινώνονται στο κοινό πριν από
τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων του αναθεωρηµένου δείκτη, µέσω ειδικού µεθοδολογικού σηµειώµατος µε
τον τίτλο «Ενηµερωτικό Σηµείωµα για την αναθεώρηση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής». Το εν λόγω
σηµείωµα είναι διαθέσιµο στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-.
Επιπλέον, σχετικό κείµενο για προγραµµατιζόµενες αναθεωρήσεις του δείκτη συµπεριλαµβάνεται στα
Ετήσια Στατιστικά Προγράµµατα της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι µείζονες αναθεωρήσεις συνοδεύονται, κατά τη δηµοσίευσή τους από επικαιροποιηµένα αναδροµικά
στοιχεία. Κατά την πρόσφατη αναθεώρηση (2010=100,0), πραγµατοποιήθηκε υπολογισµός των δεικτών
από το έτος 2010 και εξής, βάσει των νέων συντελεστών στάθµισης και αναγωγή των δεικτών της περιόδου
2000-2009 στο νέο έτος βάσης. Η χρονολογική σειρά του δείκτη που προκύπτει καλύπτει την περίοδο από
τον Ιανουάριο 2000 και εξής, µε έτος βάσης 2010=100,0 και είναι διαχρονικά συγκρίσιµη.
Συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή αναπροσαρµογή στοιχείων µεγαλύτερης συχνότητας, λαµβάνοντας υπόψη
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πιο πλήρη αποτελέσµατα µικρότερης συχνότητας, τα οποία είναι διαθέσιµα µόνο µεταγενέστερα, δε γίνεται
σε τακτική βάση. Για κάποιες µονάδες, µπορεί να λάβει χώρα συγκριτική αξιολόγηση, αλλά µόνο όταν
υπάρχει λόγος για περαιτέρω διερεύνηση προβληµατικών στοιχείων.
Σχετικά µε τις τακτικές αναθεωρήσεις, η συνήθης πρακτική που ακολουθείται για τον ∆είκτη Βιοµηχανικής
Παραγωγής είναι: τα στοιχεία που αφορούν το µήνα αναφοράς είναι προσωρινά και δηµοσιεύονται µε τα
αναθεωρηµένα στοιχεία του προηγούµενου µήνα. Ο δείκτης αναθεωρείται και γίνεται οριστικός έπειτα από
την ετήσια διόρθωση, η οποία γίνεται συνήθως εντός του α΄ εξαµήνου (συνήθως τον Ιούνιο) του επόµενου
έτους από το έτος αναφοράς. Η διόρθωση αυτή γίνεται λόγω καθυστερηµένης παροχής στοιχείων από
κάποιες επιχειρήσεις.

20. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόµενα

20.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων
Για τον υπολογισµό του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής πραγµατοποιείται στατιστική έρευνα. Το πλαίσιο
δειγµατοληψίας είναι τα αποτελέσµατα της Ετήσιας Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιοµηχανικών
Προϊόντων (PRODCOM), της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας (ΕΒΕ) και της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας
Ορυχείων (ΕΣΕΟ), έτους 2010, οι οποίες διενεργούνται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Τα ερευνώµενα προϊόντα για την κατάρτιση του δείκτη (2010=100,0) ανέρχονται σε 354. Η επιλογή τους
έγινε µε βάση την αξία παραγωγής σε 6ψήφιο και 8ψήφιο επίπεδο ανάλυσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της
έρευνας PRODCOM, έτους 2010 και η µέτρηση των ερευνώµενων προϊόντων γίνεται σε φυσικές µονάδες
παραγωγής ή σε αξία παραγωγής ή σε αξία πωλήσεων, ανάλογα µε τις σχετικές προδιαγραφές για κάθε
κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.
Η µονάδα δειγµατοληψίας είναι η επιχείρηση κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (KAU). Το µέγεθος
του δείγµατος ανέρχεται συνολικά σε 1.338 επιχειρήσεις από ένα συνολικό πληθυσµό 3.827 επιχειρήσεων
σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας PRODCOM, έτους 2010. Ειδικά για την κατηγορία της µεταποίησης, οι
ερευνώµενες επιχειρήσεις έχουν απασχόληση από 10 άτοµα και άνω, ενώ δεν υπάρχει τέτοιος περιορισµός
για τις λοιπές κατηγορίες του ∆είκτη. Η επιλογή των επιχειρήσεων του δείγµατος έγινε µε την εφαρµογή της
κατευθυνόµενης δειγµατοληψίας κατά τρόπο ώστε α) να παράγουν τα προϊόντα που επελέγησαν και β) η
παραγωγή τους, ως προς τα παραγόµενα προϊόντα να υπερβαίνει το 40% της συνολικής παραγωγής σε
τετραψήφιο κλάδο και το 70% της συνολικής παραγωγής σε διψήφιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Η
κάλυψη σε όγκο παραγωγής από τις ερευνώµενες επιχειρήσεις του δείγµατος ανέρχεται σε ποσοστό,
περίπου 96%, της συνολικής παραγωγής, της έρευνας PRODCOM, έτους 2010.
20.2 Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων
Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται σε µηνιαία βάση.
20.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιείται ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, προσαρµοσµένο για
κάθε επιχείρηση. Τα προϊόντα που παράγει η επιχείρηση είναι προτυπωµένα στο ερωτηµατολόγιο και για
αυτά ζητείται η παραγωγή τους, κατά το µήνα αναφοράς. Τα ερωτηµατολόγια στέλνονται ταχυδροµικά και η
συλλογή των δεδοµένων µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:
- µέσω του online Συστήµατος ∆ελτίων ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής (http://web.statistics.gr/onindustry/),
- µέσω ταχυδροµείου,
- µέσω fax,
- µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).
Η µη ανταπόκριση αντιµετωπίζεται µε τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή υπενθύµισης µέσω fax ή email,
προσωπικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις.
20.4 Επικύρωση δεδοµένων
Σε εθνικό επίπεδο, η επεξεργασία των στοιχείων περιλαµβάνει τη µελέτη των δεδοµένων που συλλέχθηκαν
από τους ερωτηθέντες µε στόχο τον εντοπισµό (και τελικά τη διόρθωση) σφαλµάτων. ∆εν είναι εφικτό να
εντοπιστούν όλα τα λάθη και έτσι ο στόχος είναι να εντοπιστούν εκείνα τα λάθη που έχουν σηµαντική
επίδραση στα αποτελέσµατα. Οι κανόνες που βοηθούν στον εντοπισµό σφαλµάτων µπορεί να επισηµαίνουν
είτε πιθανά σφάλµατα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, για να προσδιοριστεί αν υπάρχει πραγµατικά
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λάθος ή αν πρόκειται για κάποια ακραία τιµή είτε επιβεβαιωµένα σφάλµατα. Η επεξεργασία περιλαµβάνει
ελέγχους για την πληρότητα, για το ότι οι τιµές ανήκουν µέσα στο επιτρεπτό εύρος και για το ότι οι τιµές για
συσχετιζόµενες µεταβλητές είναι συναφείς. Η επεξεργασία των δεδοµένων µπορεί να λάβει χώρα κατά τη
διάρκεια ή µετά την καταχώρηση των δεδοµένων.
Οι απαντήσεις µπορούν να συγκριθούν µε τις απαντήσεις των προηγούµενων µηνών. Ασυνέπεια ή µεγάλες
αποκλίσεις (έξω από ένα προκαθορισµένο εύρος) υποδεικνύουν την ανάγκη για επανέλεγχο και οδηγούν σε
περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων. Στο πλαίσιο της επικαιρότητας των αποτελεσµάτων, η διαδικασία
της επεξεργασίας µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει απόλυτη προτεραιότητα σε εκείνες τις ακραίες
τιµές που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη επεξεργασίας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των συνολικών
αποτελεσµάτων. Με την επίλυση των χειρότερων περιπτώσεων, µπορούν να επιτευχθούν µεγάλες
βελτιώσεις.
Η Eurostat πραγµατοποιεί επίσης ελέγχους επικύρωσης στους εθνικούς συνολικούς δείκτες που λαµβάνει.
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε επικοινωνία µε τη χώρα αναφοράς. Στο πλαίσιο της επικαιρότητας των
αποτελεσµάτων, η διαδικασία επικύρωσης µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει απόλυτη προτεραιότητα
σε εκείνες τις ακραίες τιµές που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη επαλήθευσης για την εξασφάλιση της
αξιοπιστίας των συνολικών Ευρωπαϊκών αποτελεσµάτων.
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20.5 Κατάρτιση δεδοµένων
Ο αναθεωρηµένος ∆ΒΠ αναφέρεται στο σύνολο χώρας και ο υπολογισµός του γίνεται µε τη χρήση του
τύπου Laspeyres.
Για κάθε τετραψήφιο κλάδο k, που συµµετέχει στην έρευνα, ο δείκτης παραγωγής υπολογίζεται ως εξής:

όπου:
: ο αριθµός των ερευνώµενων προϊόντων του τετραψήφιου κλάδου k
: η µηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράγεται από τις επιχειρήσεις του δείγµατος του κλάδου k
κατά το µήνα t,
:η µέση µηνιαία ποσότητα του προϊόντος i που παράγεται από τις επιχειρήσεις του δείγµατος του
κλάδου k κατά το έτος βάσης 0, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

: ο συντελεστής στάθµισης του προϊόντος i στον τετραψήφιο κλάδο k, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

όπου:
: η τιµή του προϊόντος i του τετραψήφιου κλάδου k κατά το έτος βάσης 0,
: η ποσότητα του προϊόντος i του τετραψήφιου κλάδου k κατά το έτος βάσης 0, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της έρευνας PRODCOM έτους 2010.

Οι δείκτες των τετραψήφιων κλάδων ανάγονται κατόπιν σε δείκτες τυπικού µήνα
, όπου τυπικός µήνας
είναι ο διορθωµένος µήνας, ως προς το πλήθος των εργάσιµων ηµερών. Η διόρθωση γίνεται
πολλαπλασιάζοντας τους δείκτες των τετραψήφιων κλάδων
οποίος υπολογίζεται ως εξής:

at =

µε κατάλληλο συντελεστή διόρθωσης αt ο

x
xt

όπου,
: ο µέσος µηνιαίος αριθµός εργάσιµων ηµερών, του τρέχοντος έτους
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: ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών του µήνα t.
Το πλήθος των εργάσιµων ηµερών διακρίνεται στις εξής κατηγορίες, σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας της
παραγωγικής µονάδας:
1.
2.
3.
4.

Όλες οι ηµέρες του έτους εκτός από τις Κυριακές και τις εξαιρέσιµες ηµέρες (π.χ. αργίες).
Όλες οι ηµέρες του έτους εκτός από τις εξαιρέσιµες ηµέρες.
Όλες οι ηµέρες του έτους και
Εποχιακές.

Οι παραπάνω συντελεστές διόρθωσης αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.
Στη συνέχεια σε επίπεδα ανώτερα του τετραψήφιου κλάδου (τριψήφιοι, διψήφιοι, κατηγορίες κλπ),
υπολογίζεται ο µη διορθωµένος
µήνα t ως εξής:

και ο διορθωµένος ως προς τις εργάσιµες ηµέρες δείκτης

για το

όπου:

: κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας που ανήκει στον τριψήφιο ή διψήφιο κ.ο.κ. κλάδο,
: η ετήσια προστιθέµενη αξία των καταστηµάτων του κλάδου k για το έτος βάσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας και της έρευνας PRODCOM,
: η ετήσια προστιθέµενη αξία των τετραψηφίων που συνθέτουν το τριψήφιο ή διψήφιο κ.ο.κ κλάδο,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας και της έρευνας PRODCOM έτσι ώστε να
επιτευχθεί ακριβής κατανοµή της προστιθέµενης αξίας κατά τετραψήφιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.
Οι αναδροµικοί (εξ αναγωγής) µηνιαίοι και ετήσιοι δείκτες των κλάδων για την περίοδο Ιανουάριος 2000 –
∆εκέµβριος 2009, υπολογίστηκαν µε βάση τους µέσους ετήσιους δείκτες των κλάδων στο 2010, σύµφωνα
µε τον τύπο:

όπου:

:ο δείκτης του κλάδου k κατά την τρέχουσα περίοδο (µήνα, έτος) t µε έτος βάσης 2010,
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: ο δείκτης του κλάδου k κατά την τρέχουσα περίοδο (µήνα, έτος) t µε έτος βάσης 2005 και
: ο µέσος ετήσιος δείκτης του κλάδου k στο έτος 2010 µε έτος βάσης 2005.

Οι δείκτες από το 2010 και εξής έχουν υπολογισθεί µε τη χρήση των νέων συντελεστών στάθµισης και τα
νέα στοιχεία παραγωγής των προϊόντων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισµού του ∆είκτη
Βιοµηχανικής Παραγωγής διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριµένα, στο ενηµερωτικό
σηµείωµα του δείκτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/20.6 Προσαρµογές
Αποπληθωρισµός
Για κάποια προϊόντα καταγράφεται η αξία παραγωγής, αντί για την ποσότητα. Για τις περιπτώσεις αυτές, τα
δεδοµένα προσαρµόζονται αφαιρώντας τις διαφορές τιµών που οφείλονται στον πληθωρισµό, προκειµένου
να αποµονωθεί η πραγµατική µεταβολή του όγκου παραγωγής. Ο αποπληθωρισµός γίνεται µε έτος βάσης
2010 και οι αποπληθωριστές υπολογίζονται σε 8ψήφιο ή 6ψήφιο επίπεδο ανάλυσης. Ο ∆είκτης Τιµών
Παραγωγού στη Βιοµηχανία χρησιµοποιείται ως αποπληθωριστής. Συνολικά, αποπληθωρίζεται το 36% των
προϊόντων που ερευνώνται για τον υπολογισµό του δείκτη.
Ηµερολογιακή διόρθωση
Τα αρχικά στοιχεία αναφέρονται σε ηµερολογιακούς µήνες, οι οποίοι δεν έχουν τον ίδιο αριθµό εργάσιµων
ηµερών (π.χ. ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος), µε αποτέλεσµα οι αντίστοιχοι δείκτες να µην είναι συγκρίσιµοι.
Προκειµένου να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, πραγµατοποιείται προσαρµογή των δεικτών, έτσι ώστε να
γίνουν ίσης χρονικής διάρκειας.
Η προσαρµογή γίνεται πολλαπλασιάζοντας τους δείκτες των τετραψήφιων κλάδων µε κατάλληλο
συντελεστή διόρθωσης αt ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

at =

x
xt

όπου,
: ο µέσος µηνιαίος αριθµός εργάσιµων ηµερών, του τρέχοντος έτους
: ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών του µήνα t.
Οι παραπάνω συντελεστές διόρθωσης αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.
Οι επιχειρήσεις κατανέµονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα µε τον αριθµό των ηµερών που αυτές
λειτουργούν κάθε µήνα.
Οι κατηγορίες αυτές είναι:
1. επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο τις επίσηµες εργάσιµες µέρες,
2. επιχειρήσεις που λειτουργούν όλες τις µέρες της εβδοµάδας εκτός από τις επίσηµες αργίες,
3. επιχειρήσεις που λειτουργούν όλες τις µέρες της εβδοµάδας και
4. επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο κάποιους µήνες το χρόνο (στο δείγµα υπάρχει µόνο µια τέτοια
επιχείρηση).
Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή και τον αντίστοιχο αριθµό εργάσιµων ηµερών, υπολογίζονται οι
συντελεστές διόρθωσης τυπικού µήνα, µέσω της αναλογικής µεθόδου.
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Εποχική διόρθωση
Εποχική διόρθωση είναι η διαδικασία απαλοιφής της επίδρασης της εποχικότητας στη χρονολογική σειρά
του δείκτη για τη βελτίωση της συγκρισιµότητας µεταξύ των περιόδων αναφοράς. Η εποχική διόρθωση του
δείκτη πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου TRAMO-SEAT και µε τη χρήση του λογισµικού
JDemetra+ 2.0.0.
Για την εποχική διόρθωση του ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής σε επίπεδο 2-ψήφιου κλάδου της NACE
rev.2, σε επίπεδο κατηγοριών (Β – Ορυχεία - Λατοµεία, Γ – Μεταποιητικές Βιοµηχανίες, ∆ – Ηλεκτρισµός και
Ε – Παροχή Νερού) και σε επίπεδο Κύριων Οµάδων Βιοµηχανικών Κλάδων (MIGs) εφαρµόζεται η άµεση
µέθοδος (direct approach), δηλαδή η κάθε χρονολογική σειρά διορθώνεται εποχικά ανεξάρτητα από τις
υπόλοιπες. Για το γενικό ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής εφαρµόζεται η έµµεση µέθοδος (indirect
approach), δηλαδή ο εποχιακά διορθωµένος γενικός δείκτης προκύπτει από τη σύνθεση των εποχικά
διορθωµένων δεικτών των κύριων οµάδων βιοµηχανικών κλάδων (MIGs) µε την εφαρµογή των κατάλληλων
σταθµίσεων.
Τα εποχικά διορθωµένα στοιχεία του δείκτη είναι διαθέσιµα από τον Ιανουάριο 2000 και εξής, στον
ακόλουθο σύνδεσµο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT21/-.

21. Σχόλια

Περιεχόµενα
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