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1. Δπηθνηλσλία

Πεξηερφκελα

1.1 Υπεξεζία

ΔΛΣΑΣ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή)

1.2 Μνλάδα Υπεξεζίαο

Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ

1.3 Όλνκα ππεπζύλνπ

1.4 Αξκνδηόηεηα ππεπζύλνπ

Αλδξηάλα Γαθλή
Παπαλδξένπ Κσλ/λνο
Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Σξηκεληαίσλ, Πεξηθεξεηαθψλ θαη Γνξπθνξηθψλ
Λνγαξηαζκψλ
Τπάιιεινο ηκήκαηνο Σξηκεληαίσλ, Πεξηθεξεηαθψλ θαη Γνξπθνξηθψλ
Λνγαξηαζκψλ
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1.5 Ταρπδξνκηθή δηεύζπλζε

Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ , Σ.K:185 10 Πεηξαηάο

1.6 Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ

a.dafni@statistics.gr
k.papandreou@statistics.gr
(+30) 213 135 2084

1.7 Αξηζκόο ηειεθώλνπ

(+30) 213 135 2566

1.8 Αξηζκόο fax

(+30) 213 135 2552

2. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ
2.1 Μεηαδεδνκέλα πνπ
επηθπξώζεθαλ ηειεπηαία
2.2 Μεηαδεδνκέλα πνπ
αλαξηήζεθαλ ηειεπηαία
2.3 Μεηαδεδνκέλα πνπ
ελεκεξώζεθαλ ηειεπηαία

Πεξηερφκελα

Ννέκβξηνο 2014
Ννέκβξηνο 2014
Ννέκβξηνο 2014

3. Σηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Πεξηερφκελα

3.1 Σύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
Σν ζχζηεκα ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πνζνηηθήο
πεξηγξαθήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Σα ζηνηρεία ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ θαηαξηίδνληαη θαη
δεκνζηεχνληαη ζε εηήζηα θαη ηξηκεληαία βάζε.
Οη ηξηκεληαίνη εζληθνί ινγαξηαζκνί απνηεινχλ έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ νη
νπνίνη παξέρνπλ κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ
γηα ζθνπνχο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, πξνβιέςεσλ, ιήςεο απνθάζεσλ θαη ράξαμεο πνιηηηθήο.
Οη ηξηκεληαίνη εζληθνί ινγαξηαζκνί θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ -ESA
εο
2010 φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Β (Kαλνληζκφο ηνπ πκβνπιίνπ 549/2013 ηεο 21 Μαΐνπ 2013). Σν
πξνεγνχκελν ζχζηεκα εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ΔΑ 95 αλαζεσξήζεθε ψζηε νη εζληθνί ινγαξηαζκνί ζηελ ΔΔ
λα ζπκβαδίδνπλ κε ην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, βειηηψζεηο ζηε κεζνδνινγηθή έξεπλα, ηηο αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ θαη ην ελεκεξσκέλν πιαίζην ζην δηεζλέο επίπεδν ην
SNA 2008. Οη αλαζεσξήζεηο
αληηθαηνπηξίδνληαη ζε έλαλ ελεκεξσκέλν Καλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ
πάλσ ζην ζχζηεκα ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ινγαξηαζκψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2010 Σν
πξφγξακκα δηαβίβαζεο ζηνηρείσλ έρεη επίζεο αλαζεσξεζεί θαη ε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ζε ζπκθσλία κε
ην ΔΑ 2010 είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην επηέκβξην ηνπ 2014
Οη θπξηφηεξεο κεηαβιεηέο είλαη νη εμήο:
Αθαζάξηζην εγρώξην πξνϊόλ γηα ην ζχλνιν νηθνλνκίαο θαη αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά θιάδν
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Σειηθή θαηαλαιωηηθή δαπάλε, κε ηε δηάθξηζε ζε ηειηθή θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ, θαηαλάισζε ησλ κε
θεξδνζθνπηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ λνηθνθπξηά (ΜΚΗΔΝ) θαη θαηαλάισζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.
Αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκόο παγίνπ θεθαιαίνπ, κε ηε δηάθξηζε ζε αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ
αλά επελδπηηθφ αγαζφ θαη κεηαβνιέο απνζεκάησλ.
Δμαγωγέο θαη εηζαγωγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηελ δηάθξηζε ζε Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ/ ηξίηεο ρψξεο.
Γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο κεηαβιεηέο ε απνηίκεζε γίλεηαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, ζε ηηκέο πξνεγνπκέλνπ έηνπο
θαη ηηκέο ζηαζεξνχ έηνπο βάζεο(αιπζσηνί δείθηεο φγθνπ).
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Ακνηβέο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη αθαζάξηζην ιεηηνπξγηθό πιεόλαζκα αλά θιάδν. Σα ζηνηρεία
θαηαγξάθνληαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο.
Απαζρόιεζε, κε
δξαζηεξηφηεηαο.

δηάθξηζε

ζε

απηναπαζρνινχκελνπο

θαη

κηζζσηνχο

αλά

θιάδν

νηθνλνκηθήο

3.2 Φξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
Σν πξφηππν πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ 2010) Δίλαη ην πην
πξφζθαην δηεζλψο ζπγθξίζηκν επξσπατθφ πιαίζην ινγαξηαζκψλ γηα ζπζηεκαηηθή θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή
ηεο νηθνλνκίαο.
Ταμηλόκεζε θαηά νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη κε-ρξεκαηννηθνλνκηθό πεξηνπζηαθό ζηνηρείν.
Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθαξκφδεηαη ε NACE Rev2.
Καιχπηνληαη φινη νη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη ζε 10 θιάδνπο (Α10):


Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία

 Οξπρεία θαη ιαηνκεία, κεηαπνίεζε, ελέξγεηα, παξνρή λεξνχ, επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε
απνβιήησλ, εμπγίαλζε


Καηαζθεπέο

 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπέο νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε,
ππεξεζίεο παξνρήο θαηαιχκαηνο θαη ππεξεζίεο εζηίαζεο


Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία



Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο



Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο

 Δπαγγεικαηηθέο,
δξαζηεξηφηεηεο

επηζηεκνληθέο

θαη

ηερληθέο

δξαζηεξηφηεηεο,

δηνηθεηηθέο

θαη

ππνζηεξηθηηθέο

 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο
κε ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ θνηλσληθή κέξηκλα


Σέρλεο, δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία, επηζθεπέο εηδψλ λνηθνθπξηνχ θαη άιιεο ππεξεζίεο

Σν λέν πξφγξακκα δηαβίβαζεο γηα ηα ζηνηρεία ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ (παξάξηεκα Β ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) λν 1392/2007) πξνβιέπεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ηξηκεληαία
δεδνκέλα γηα ηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ παγίνπ θεθαιαίνπ.

AN.111 θαηνηθίεο
AN.112 Λνηπά θηίξηα θαη ινηπέο θαηαζθεπέο
AN.113 + AN.114 κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο + νπιηθά ζπζηήκαηα
- AN.1131 εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ
- AN.1132 Δμνπιηζκφο ΣΠΔ*
- AN.1139 + AN.114 ινηπά κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο + νπιηθά ζπζηήκαηα*
- AN.115 θαιιηεξγνχκελνη βηνινγηθνί πφξνη
- AN.117 πξντφληα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
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(*) ζε εζεινληηθή βάζε
3.3 Κάιπςε θιάδσλ
Οη ηξηκεληαίνη εζληθνί ινγαξηαζκνί αλαθέξνληαη ζηε ζπλνιηθή νηθνλνκία.
Αλάιπζε αλά ηνκέα παξέρεηαη ζηνπο ηξηκεληαίνπο ινγαξηαζκνχο ζεζκηθψλ ηνκέσλ.
3.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
Αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ (ΑΔΠ)
Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ζε αγνξαίεο ηηκέο είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ κνλίκσλ θαηνίθσλ. Τπνινγίδεηαη κε ηξεηο κεζφδνπο:
α. ΑΔΠ. Μέζνδνο ηεο παξαγσγήο
Απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο ην ΑΔΠ ππνινγίδεηαη σο:
(B.1g)
(D.21)
(D.31)
(B.1*g)

= αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία (ζε βαζηθέο ηηκέο)
+ θφξνη ζηα πξντφληα
- επηδνηήζεηο ζηα πξντφληα
= Αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ ζε αγνξαίεο ηηκέο

Η Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) είλαη ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο, ε νπνία
απνηηκάηαη ζε βαζηθέο ηηκέο κείνλ ηελ ελδηάκεζε αλάισζε, ε νπνία απνηηκάηαη ζε ηηκέο αγνξάο. Ζ ΑΠΑ
ππνινγίδεηαη πξηλ ηελ αλάισζε παγίνπ θεθαιαίνπ.
Οη θόξνη κείνλ ηηο επηδνηήζεηο ζηα πξντόληα είλαη θφξνη ή επηδνηήζεηο πνπ πιεξψλνληαη (ή αληίζηνηρα
εηζπξάηηνληαη) αλά κνλάδα αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη ή απνηειεί αληηθείκελν ζπλαιιαγήο.
Πεξηιακβάλνπλ θφξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θφξνπο θαη δαζκνχο ζηηο εηζαγσγέο θαη ινηπνχο θφξνπο
φπσο θφξνπο ραξηνζήκνπ ζηηο πσιήζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ θαη θαπλνχ.
Οη θαζαξνί θφξνη (ε δηαθνξά κεηαμχ θφξσλ θαη επηδνηήζεσλ) πξνζηίζεληαη ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε
αμία ζε βαζηθέο ηηκέο θαη ην πξνθχπηνλ ΑΔΠ απνηηκάηαη ζε ηηκέο αγνξάο.
β. ΑΔΠ. Μέζνδνο ηεο δαπάλεο
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δαπάλεο ην ΑΔΠ ππνινγίδεηαη σο:
+ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε λνηθνθπξψλ
+ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ΜΚΗΔΝ
= ηδησηηθή ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε
+ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε Γεληθήο Κπβέξλεζεο
= ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε
(P.51) + αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ
(P.52) + κεηαβνιέο απνζεκάησλ
(P.6)
+ εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
(P.7)
- εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
(B.1*g) = Αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ ζε αγνξαίεο ηηκέο
(P.3)

Η ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ απνηειείηαη απφ ηηο δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο
ησλ ζεζκηθψλ κνλάδσλ κνλίκσλ θαηνίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ
αλαγθψλ ή επηζπκηψλ ή ησλ ζπιινγηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ κίαο θνηλφηεηαο.
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Η ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ κε θεξδνζθνπηθώλ ηδξπκάησλ πνπ εμππεξεηνύλ λνηθνθπξηά
(ΜΚΙΔΝ) πεξηιακβάλεη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ζεζκηθψλ κνλάδσλ, φπσο π.ρ. ζπλδηθάηα, επαγγεικαηηθέο
ελψζεηο, πνιηηηθά θφκκαηα, εθθιεζίεο, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, αζιεηηθέο ιέζρεο θιπ.
Η ηδησηηθή ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα ηειηθή θαηαλάισζε ησλ
λνηθνθπξηψλ θαη ησλ ΜΚΗΔΝ.
Η ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απνηειείηαη απφ δαπάλεο, πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ ηεθκαξηψλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Γεληθή Κπβέξλεζε γηα αηνκηθή θαηαλάισζε
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα θαζαξέο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ δαπάλε δηαθξίλεηαη ζε δαπάλε
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα αηνκηθή θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη δαπάλε γηα ζπιινγηθή
θαηαλάισζε ππεξεζηψλ.
Η ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε είλαη ην άζξνηζκα ηεο ηειηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο φισλ
ησλ κνλάδσλ κνλίκσλ θαηνίθσλ. Ζ δαπάλε γηα ηειηθή θαηαλάισζε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζηελ νηθνλνκηθή
επηθξάηεηα ηεο ρψξαο ή ζην εμσηεξηθφ
Οη αθαζάξηζηεο επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ (ΑΔΠΚ) απνηεινχληαη απφ ηηο αγνξέο κείνλ ηηο πσιήζεηο
απφ ηνπο παξαγσγνχο κφληκνπο θαηνίθνπο θεθαιαηαθψλ αγαζψλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο
πεξηφδνπ ζπλ ηηο πξνζζήθεο ζηελ αμία κε παξαρζέλησλ αγαζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία παξαγσγψλ ή ζεζκηθψλ κνλάδσλ. Σα πάγηα αγαζά δηαθξίλνληαη ζε πιηθά θαη άυια, είλαη
απνηέιεζκα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο ή επαλεηιεκκέλα ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία γηα πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο έηνπο. Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ αλάισζε
παγίνπ θεθαιαίνπ.
Οη κεηαβνιέο απνζεκάησλ κεηξψληαη κε βάζε ηελ αμία ησλ εηζφδσλ ζηα απνζέκαηα κείνλ ηελ αμία ησλ
εμφδσλ απφ ηα απνζέκαηα θαη ηελ αμία ηπρφλ απσιεηψλ ησλ αγαζψλ πνπ αλήθνπλ ζηα απνζέκαηα.
Ο αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκόο θεθαιαίνπ απνηειείηαη απφ ηηο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ
ζπλ ηηο κεηαβνιέο απνζεκάησλ.
Τν εμσηεξηθό ηζνδύγην αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ.
ΟΙ εμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ απνηεινχληαη απφ ζπλαιιαγέο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο (πσιήζεηο,
αληαιιαγέο αγαζψλ, δψξα ή ρνξεγίεο) απφ κνλίκνπο θαηνίθνπο ζε κε κνλίκνπο θαηνίθνπο.
Οη εηζαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ απνηεινχληαη απφ ζπλαιιαγέο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο(πσιήζεηο,
αληαιιαγέο αγαζψλ, δψξα ή ρνξεγίεο) απφ κε κνλίκνπο θαηνίθνπο ζε κνλίκνπο θαηνίθνπο.
Οη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο αγαζψλ απνηηκψληαη „ειεχζεξα ζην πινίν „(f.o.b) ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο
εμαγσγήο.
γ. ΑΔΠ. Η κέζνδνο ηνπ εηζνδήκαηνο
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εηζνδήκαηνο ην ΑΔΠ ππνινγίδεηαη σο:
(D.1)
+ ακνηβέο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
(B.2g/B.3g) + αθαζάξηζην ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα / κεηθηφ εηζφδεκα
(D.2)
+ θφξνη ζηελ παξαγσγή θαη ηηο εηζαγσγέο
(D.3)
- επηδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή
(B.1*g)
= Αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ ζε αγνξαίεο ηηκέο
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Οη ακνηβέο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξίδνληαη σο ε ζπλνιηθή ακνηβή ζε κεηξεηά ή ζε είδνο πνπ
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν ζαλ αληαπφδνζε ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Οη ακνηβέο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ κηζζνχο θαη
εκεξνκίζζηα θαη ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο εηζθνξέο εξγνδνηψλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε.
Τν αθαζάξηζην ιεηηνπξγηθό πιεόλαζκα είλαη ην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα απφ παξαγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πξηλ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηφθνη, ηα ελνίθηα ή νη επηβαξχλζεηο πνπ νη παξαγσγηθέο κνλάδεο
πξέπεη λα πιεξψζνπλ ή λα εηζπξάμνπλ ζαλ δαλεηδφκελνη ή ηδηνθηήηεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Αληηζηνηρεί
ζην εηζφδεκα πνπ νη κνλάδεο απνθηνχλ απφ ηελ ηδία ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
θαηέρνπλ.
Τν κεηθηό εηζόδεκα είλαη ε ακνηβή γηα ηε εξγαζία πνπ παξαζρέζεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε (ή κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπ) κηαο κε αλψλπκεο εηαηξηθήο επηρείξεζεο. Απηφ αλαθέξεηαη ζαλ „κεηθηφ εηζφδεκα΄ θαζψο
δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο ηνπ ηδηνθηήηε.
Οη θόξνη θαη νη επηδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηηο εηζαγσγέο απνηεινχληαη απφ κνλνκεξείο
πιεξσκέο ζε κεηξεηά ε ζε είδνο, εηζπξαηηφκελεο (θφξνη) ή πιεξσλφκελεο (επηδνηήζεηο) απφ ηελ Γεληθή
Κπβέξλεζε ή απφ νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ή εηζαγσγή αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ, ηελ απαζρφιεζε, ηελ ηδηνθηεζία ή ηε ρξήζε γεο, θηηξίσλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή. Οη θφξνη θαη νη επηδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηηο εηζαγσγέο ((D.2,
D.3) απνηεινχληαη απφ θφξνπο θαη επηδνηήζεηο ζηα πξντφληα (D.21, D.31) θαη απφ ινηπνχο θφξνπο θαη
επηδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή (D.29, D.39).
Οη ζπληζηψζεο ηνπ ΑΔΠ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εηζνδήκαηνο θαη άιια κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ κέηξεζε ηνπ
εηζνδήκαηνο είλαη δηαζέζηκα κφλν ζε ηξέρνπζεο ηηκέο, γηαηί νη θαζαξά λνκηζκαηηθέο ξνέο δελ κπνξνχλ λα
απνζπληεζνχλ ζε δχν ζπληζηψζεο, ηελ ηηκή θαη ηνλ φγθν. Μπνξνχλ σζηφζν λα κεηαηξαπνχλ ζε
‟πξαγκαηηθνχο φξνπο‟ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ απνπιεζσξηζηή.
Απνηίκεζε ησλ ζπλαιιαγώλ
Όιεο νη ρξήζεηο ησλ πξντφλησλ θαηαγξάθνληαη ζε ηηκέο αγνξαζηή, ελψ ε αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία
θαηαγξάθεηαη ζε βαζηθέο ηηκέο.
Η βαζηθή ηηκή είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη κε ηελ ακνηβή ησλ
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο πξντφληνο. ηηο βαζηθέο ηηκέο
πεξηιακβάλνληαη νη επηδνηήζεηο επί ησλ πξντφλησλ, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη νη θφξνη επί ησλ πξντφλησλ.
Η ηηκή αγνξαζηή είλαη ε ηηκή πνπ επηβαξχλεηαη ν αγνξαζηήο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη κία κνλάδα
πξντφληνο. Δίλαη ε βαζηθή ηηκή ζπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο, ηα εκπνξηθά πεξηζψξηα θαη ηνπο θφξνπο κείνλ ηηο
επηδνηήζεηο ζηα πξντφληα.
3.5 Σηαηηζηηθέο κνλάδεο
ην ΔΛ2010 ε βαζηθή κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε
ζεζκηθή κνλάδα, ε νπνία νξίδεηαη σο έλα ζηνηρεηψδεο νηθνλνκηθφ θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνκνξθία ζπκπεξηθνξάο θαη απηνλνκία ιήςεο απνθάζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο
θχξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο ζεζκηθέο κνλάδεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο παξαγσγνί
πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία δξαζηεξηφηεηεο.
Γηα ηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο παξαγσγηθήο δηεξγαζίαο, ην ΔΛ2010 ρξεζηκνπνηεί έλαλ άιιν ηχπν
κνλάδαο, ηελ ηνπηθή κνλάδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μηα ηνπηθή κνλάδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
νκαδνπνηεί φια ηα κέξε κηαο ζεζκηθήο κνλάδαο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο παξαγσγνχ, πνπ βξίζθνληαη ζε κία
ή ζε γεηηνληθέο ηνπνζεζίεο θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.
Μηα ζεζκηθή κνλάδα πεξηέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο κνλάδεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μία ηνπηθή
κνλάδα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλήθεη ζε κία θαη κφλν κία ζεζκηθή κνλάδα.
Οη ηνπηθέο κνλάδεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο νκαδνπνηνχληαη κε βάζε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε
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θιάδνπο.
3.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο
Οη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα απφ πνιιέο ζηαηηζηηθέο πεγέο. Ζ έλλνηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ
πιεζπζκνχ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί αθξηβψο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ.
3.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
Σν ζχλνιν ηεο Διιάδαο.
3.8 Φξνληθή θάιπςε
ε ηξηκεληαία βάζε ε πεξίνδνο απφ ην 1ν ηξίκελν 1995.
3.9 Πεξίνδνο βάζεο
Σα κεγέζε ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ππνινγίδνληαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο (απνηίκεζε ζην επίπεδν ηηκψλ ηεο
εμεηαδφκελεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ) θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο (απνηίκεζε ζε ηηκέο πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ).
Ο ζθνπφο ηεο απνηίκεζεο ζε ζηαζεξέο ηηκέο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλεμάξηεηα
απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ.
Σα εζληθνινγηζηηθά κεγέζε απνηηκψληαη αξρηθά ζε ζηαζεξέο ηηκέο πξνεγνπκέλνπ έηνπο, βάζεη ηεο
απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 98/715/E.Δ. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη νη κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ ππνινγίδνληαη βάζεη
ηεο πιένλ πξφζθαηεο δνκήο ησλ ηηκψλ. ηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο δηαδνρηθνχο δείθηεο φγθνπ
μεθηλψληαο απφ έλα έηνο αλαθνξάο πξνθχπηεη κηα ρξνλνζεηξά ηνπ φγθνπ ε νπνία ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο
νλνκάδεηαη αιπζσηά-ζπλδεδεκέλε ζεηξά (chain-linked series).
Ζ ζεηξά απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ εζληθνινγηζηηθψλ κεγεζψλ ζε ηηκέο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο αλαθνξάο. Απηφ ην έηνο αλαθνξάο επηθαηξνπνηείηαη θάζε πέληε ρξφληα. Σν ηξέρνλ έηνο
αλαθνξάο ζηνπο Διιεληθνχο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο είλαη ην έηνο 2010.
Ζ αιπζσηή ζχλδεζε ησλ ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ είλαη ηερληθά πην πνιχπινθε απφ φηη ησλ αληίζηνηρσλ
εηεζίσλ. Σα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη νη πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο έρνπλ απνθαζίζεη γηα ηελ αιπζσηή
ζχλδεζε ησλ ηξηκεληαίσλ εθηηκήζεσλ λα ρξεζηκνπνχληαη νη κέζεο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αληί ησλ
ηηκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ (annual overlap technique).

4. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερφκελα

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία δεκνζηεχνληαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ.

5. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερφκελα

Ζ ινγηζηηθή πεξίνδνο είλαη ην ηξίκελν.

6. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερφκελα

6.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο
Δζληθή Ννκνζεζία
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:
 Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Διιεληθό ηαηηζηηθό ύζηεκα ύζηαζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο
Αξρήο ωο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 90 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ
Νφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄): «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο
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θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄):
«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», απφ ην
Άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α΄): «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρωζε ηωλ
ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», απφ ην άξζξν
22 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄): «Αλακόξθωζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, Γεκνζίωλ
Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 4047/2012 (ΦΔΚ 31/η.Α΄): «Κύξωζε ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2011» θαη ηεο
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ λ.
4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην - βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη
άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015
θαη ηωλ Τπνπξγείωλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζωηεξηθώλ,
Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 323 ηνπ Νφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86/η.
Α΄): «Βειηίωζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο αθηλήηωλ Ρύζκηζε ζεκάηωλ λαπηηιίαο, ιηκέλωλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 1 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/η. Α΄)
«Γεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 93 ηνπ Νφκνπ 4182/2013 (ΦΔΚ 185/η.
Α΄): «Κώδηθαο θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», απφ ην
άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νφκνπ 4244/2014 (ΦΔΚ 60/η. Α΄): «Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο
2013/1/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΔΚ
ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ
Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηνπο πνιίηεο ηεο Έλωζεο πνπ θαηνηθνύλ ζε έλα θξάηνο – κέινο ηνπ
νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθό δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α΄41) θαη άιιεο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Γ.3 ηνπ Νφκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α΄):
«Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 33 παξάγξαθνη 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 4258/2014 (ΦΔΚ 94/η. Α΄):
«Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάηωλ γηα ηα πδαηνξέκαηα – ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), έηνπο
2012, ΦΔΚ 2390/η.Β΄/28-8-2012
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ,
ζρεηηθά
κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
 Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Δζληθό πκβνύιην Δμαγωγώλ, θνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Γηα ηελ πεξαηηέξω ρξήζε
πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ,
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο».
 Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε σο χζηαζε ηεο
Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη
ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ Αξρψλ, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία
πηνζεηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ
πζηήκαηνο.
 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οξγαληζκόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο».
 Άξζξα 4, 12, 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Πξόζβαζε ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ
ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ, ξύζκηζε ζεκάηωλ
δηελέξγεηαο απνγξαθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ζεκάηωλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ».
Ννκνζεζία ηεο ΔΔ

Οη

Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο
επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο.
Δζληθνί ινγαξηαζκνί θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ
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(ESA 2010) ηο οποίο δημοζιεύηηκε ζηην επίζημη εθημερίδα ζαν παράρηημα Α ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) Νν
549/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
Σν πξφγξακκα δηαβίβαζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ ΔΛ2010 θαιχπηεηαη απφ
ην παξάξηεκα Β ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) Νν 549/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.


Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.715/2010 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ.2223/96 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζαξκνγέο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζηαηηζηηθήο
ηαμηλφκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ NACE αλαζ.2 θαη ηεο ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ
πξντφλησλ αλά δξαζηεξηφηεηα CPA, ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο.



Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 98/715 θαη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 2002/990 γηα ηελ κέηξεζε ησλ ηηκψλ
θαη ηνπ φγθνπ ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο.



Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1500/2000 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο δαπάλεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ εηζνδήκαηνο



Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 448/98 ηνπ
εθαξκνγήο.



Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 94/168 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εμαληιεζηκφηεηα



Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 195/309 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ππεξεζίεο ηδηνθαηνίθεζεο



Καλνληζκφο (ΔΚ) 359/2002 γηα ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ 1995 γηα ηνπο ηδίνπο πφξνπο βάζεη ηνπ ΦΠΑ.



Καλνληζκφο (ΔΚ) 113/2002 γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δαπαλψλ θαηά ζθνπφ.

πκβνπιίνπ γηα ην FISIM θαη 1889/2002 γηα ηελ πξάμε

6.2 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Γελ πθίζηαηαη

7. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερφκελα

7.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη
κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα Άξζξα 8, 10 θαη 11(2) ηνπ Καλνληζκνχ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15
ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ ηνπ
Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ
απνξξήηνπ.
7.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
 Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη
πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ
ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια
πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ
κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. ηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε ηέηνην
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ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή
β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ
δεδνκέλσλ.
 Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα
πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ.
 Ζ ΔΛΣΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε ηαχηηζε
ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή
πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα·
β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ην
νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν
γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο·
γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν
εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκβαζε
πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε
ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ
ππνρξεψζεσλ.
 Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο
είλαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ:
γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα
κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,
θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,
γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνχο
ζθνπνχο.
Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο πλεξγάηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ
ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία
δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΑΣ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ
ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
 Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ νπνηνλδήπνηε
ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο
θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.
 Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000)
επξψ έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην
ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα
ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή
ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.

8. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερφκελα

8.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σα ζηνηρεία θάζε ηξηκήλνπ αλαθνηλψλνληαη δχν θνξέο:
-

45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ Qi, (i=1, 2, 3, 4). Πξψηε αλαθνίλσζε ζηνηρείσλ
ηνπ ηξηκήλνπ Qi (flash estimates). Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ ηξηκήλσλ. Ζ αλαθνίλσζε
αθνξά κφλν ην ΑΔΠ.

-

60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ Qi. Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ ηξηκήλνπ Qi. Ζ
αλαθνίλσζε αθνξά ην ΑΔΠ θαη ηηο ζπληζηψζεο ηνπ.
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8.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σν εκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ:
Ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ
8.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
Οη Ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ:
Ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ

9. Σπρλόηεηα δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

Σξηκεληαία. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) θάζε ηξηκήλνπ δεκνζηεχεηαη δχν θνξέο ην ηξίκελν. Σα
ππφινηπα ηξηκεληαία εζληθνινγηζηηθά ζηνηρεία δεκνζηνπνηνχληαη κία θνξά θάζε ηξίκελν.

10. Μνξθή δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

10.1 Γειηία Τύπνπ
Σα δειηία ηχπνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ:
Ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ
10.2 Γεκνζηεύκαηα
Σα ζηνηρεία ησλ ηξηκεληαίσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ πεξηιακβάλνληαη ζην ειεθηξνληθφ δεκνζίεπκα ηεο
ΔΛΣΑΣ κε ηίηιν “Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ”:
Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία
10.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
Ηζηνζειίδα ηεο Eurostat:
Ηζηνζειίδα ηεο Eurostat
Ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ:
Ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ
10.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Γελ πθίζηαηαη.
10.5 Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ
Γελ πθίζηαηαη.

11. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο

Πεξηερφκελα

11.1 Τεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
Σν γεληθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ
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χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ΔΛ 2010) θαη ην εγρεηξίδην ησλ ηξηκεληαίσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ (Handbook of
Quarterly National Accounts)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-13-004
11.2 Τεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
Γελ πθίζηαηαη.

12. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερφκελα

12.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Ζ πνηφηεηα δηαζθαιίδεηαη κε ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ ΔΛ 2010 θαη κε
ελδειερείο ειέγρνπο ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ.
Ζ
12.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξηκεληαίσλ ινγαξηαζκψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Eurostat.

13. Φξεζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

13.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
χκθσλα κε ηε πνιηηηθή ηεο ΔΛΣΑΣ νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ δηαηππψλνληαη ζε ζπλέδξηα πνπ δηεμάγνληαη
θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη νη αλάγθεο βάζεη ησλ αηηεκάησλ πνπ δηαηππψλνληαη ζε
θαζεκεξηλή βάζε. Ζ ΔΛΣΑΣ ιακβάλεη ππφςε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη δξάζεηο πνπ
απνζθνπνχλ ζηηο θαιχςεηο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ.
13.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
Ζ ΔΛΣΑΣ αμηνινγεί ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά πξντφληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηεο, κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηψλ ζε ζπλερή βάζε θαη ηνπ
πλεδξίνπ Υξεζηψλ ζε εηήζηα βάζε. Απφ ην 2013 ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηθαλνπνίεζεο ησλ
ρξεζηψλ γηα ηα έηε 2011,2012 θαη 2013 είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ. Δπηπξφζζεηα, ηα πξαθηηθά ησλ
πλεδξίσλ Υξεζηψλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences

13.3 Πιεξόηεηα
Σν θξηηήξην ηεο πιεξφηεηαο ηθαλνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ).

14. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερφκελα

14.1 Σπλνιηθή αθξίβεηα
Ζ αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ εζληθνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα ησλ επί κέξνπο
ζηνηρείσλ - δεηθηψλ ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο, φπσο θαη απφ ηελ πιεξφηεηά ησλ
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ζηνηρείσλ ησλ πξνο κέηξεζε κεγεζψλ.
Δπί πιένλ, γίλνληαη δηάθνξνη έιεγρνη ψζηε λα ειεγρζεί ε ζπλέπεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ.
Μέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο πεγέο γίλνληαη αλαζεσξήζεηο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε επηθαηξφπνηήζε ηνπο, ε αθξίβεηά ηνπο
θαη ε αμηνπηζηία ηνπο.
14.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ πθίζηαηαη.
14.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ πθίζηαηαη.

15. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα

Πεξηερφκελα

15.1 Δπηθαηξόηεηα
Σα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηε Eurostat:


45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ Qi (i= 1, 2, 3, 4) κε ζηνηρεία πξψηεο εθηίκεζεο ηνπ
ΑΔΠ ηνπ ηξηκήλνπ Qi (flash estimates) θαη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο πξνεγνπκέλσλ ηξηκήλσλ.



60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ Qi δηαβηβάδνληαη ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ
θαη ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ηξηκήλνπ Qi (provisional data).

15.2 Φξνληθή αθξίβεηα
Οη δηαβηβάζεηο ησλ ζηνηρείσλ είλαη εκπξφζεζκεο.

16. Σπγθξηζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

16.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Σα ζηνηρεία είλαη ζπγθξίζηκα κεηαμχ ησλ Κξαηψλ - Μειψλ ηεο ΔΔ δηφηη ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηδίνπ
ζπζηήκαηνο
16.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ΔΛ 2010 ηα ζηνηρεία είλαη ζπγθξίζηκα ζε βάζνο
ν
ρξφλνπ απφ ην 1 ηξίκελν 1995 θαη κεηέπεηηα.

17. Σπλνρή

Πεξηερφκελα

17.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή
Οη ηξηκεληαίνη εζληθνί ινγαξηαζκνί είλαη ζπλεπείο κε ηνπο εηήζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηνπο
ηξηκεληαίνπο ινγαξηαζκνχο ζεζκηθψλ ηνκέσλ.
17.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή

13

Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ηνπ ΔΛ 2010.

18. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερφκελα

Γελ πξνθχπηεη πξφζζεην θφζηνο απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ ηξηκεληαίσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ.

19. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερφκελα

19.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο
Ζ πνιηηηθή αλαζεψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ, νξίδεηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ
ηίζεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη έρεη σο εμήο;
45 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ Qi (I = 1, 2, 3, 4) γίλεηαη ε πξψηε εθηίκεζε γηα ην
ηξίκελν Qi θαη ηπρφλ αλαζεσξήζεηο πξνεγνπκέλσλ ηξηκήλσλ.
60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ Qi γίλεηαη ε δεχηεξε εθηίκεζε γηα ην ηξίκελν Qi.
Δπίζεο φηαλ αλαζεσξνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ εηήζησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ αλαζεσξνχληαη αληίζηνηρα θαη
ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα κεηαμχ ηνπο.
Ζ πνιηηηθή αλαζεσξήζεσλ είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Revisions_Policy_22_5_2013_
GR.pdf
19.2 Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο
Σα ζηνηρεία ησλ ηξηκεληαίσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ιφγσ ηεο
αλαζεψξεζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ - δεηθηψλ θαη ιφγσ αλαζεψξεζεο ησλ
αληίζηνηρσλ εηεζίσλ εζληθνινγηζηηθψλ κεγεζψλ.

20. Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερφκελα

20.1 Τύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ηξηκεληαίσλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιέο πεγέο. Μεηαμχ απηψλ
πεξηιακβάλνληαη:
Πξνζέγγηζε παξαγωγήο


Βξαρπρξφληνη δείθηεο (αμίαο, φγθνπ θαη ηηκψλ) πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, φπσο ν κεληαίνο
δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ν κεληαίνο δείθηεο ηηκψλ παξαγσγνχ ζηε βηνκεραλία, νη ηξηκεληαίνη
δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο ππεξεζηψλ (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην,
μελνδνρεία-εζηηαηφξηα, κεηαθνξέο θαη άιιεο ππεξεζίεο), ν ηξηκεληαίνο δείθηεο ηηκψλ παξαγσγνχ ζηηο
ππεξεζίεο θ.α.



Σξηκεληαίνη ινγαξηαζκνί ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΔΛΣΑΣ)



ηνηρεία άιισλ πεγψλ, φπσο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ θ.α.

Πξνζέγγηζε δαπάλεο


Βξαρπρξφληνη δείθηεο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, φπσο ν κεληαίνο δείθηεο φγθνπ ιηαληθψλ
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πσιήζεσλ, ν κεληαίνο δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή.


Μεληαία ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο ΔΛΣΑΣ



ηνηρεία δηνηθεηηθψλ πεγψλ, φπσο νη νηθνδνκηθέο άδεηεο, ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θ.α.



Σξηκεληαία ζηνηρεία ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ (Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο)

Πξνζέγγηζε εηζνδήκαηνο


Μεληαία θαη ηξηκεληαία ζηνηρεία έξεπλαο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ΔΛΣΑΣ)



Σξηκεληαίνο δείθηεο θφζηνπο εξγαζίαο (ΔΛΣΑΣ)



Σξηκεληαίνη ινγαξηαζκνί ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΔΛΣΑΣ)

20.2 Σπρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Μεληαία θαη ηξηκεληαία.
20.3 Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Σα πξσηνγελή ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα θπξίσο ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
20.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο πεγέο ππφθεηληαη ζε κία ζεηξά απφ ειέγρνπο σο πξνο ηελ
πιεξφηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ ζπλάθεηα κε αλάινγα ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ εηψλ ή άιισλ ζρεηηθψλ
ζηαηηζηηθψλ πεγψλ.
20.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
Ζ εθηίκεζε ηνπ ΑΔΠ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζην ζεκείν «3.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθψλ
κεηαβιεηψλ» γίλεηαη κε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο:


κε ηε κέζνδν ηεο παξαγσγήο



κε ηε κέζνδν ηεο δαπάλεο



κε ηε κέζνδν ηνπ εηζνδήκαηνο

20.6 Πξνζαξκνγέο
Ζ ΔΛΣΑΣ θαηαξηίδεη ηξηκεληαίνπο ινγαξηαζκνχο κε θαη ρσξίο επνρηθή δηφξζσζε, αθνινπζψληαο ηηο
κεζνδνινγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ επνρηθή
δηφξζσζε νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν ηεο Eurostat:
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-09-006
Ζ επνρηθή δηφξζσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ινγηζκηθφ JDEMETRA+ κε πξνζαξκνγέο ζην ειιεληθφ
εκεξνιφγην. Οη εκεξνινγηαθέο πξνζαξκνγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηφξζσζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ αξηζκνχ
εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε θάζε ηξίκελν γηα εθείλεο ηηο ρξνλνζεηξέο φπνπ ε δηαθχκαλζε ησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ
ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ επνρηθή δηφξζσζε (θαη εκεξνινγηαθή δηφξζσζε, φπνπ ήηαλ
απαξαίηεην) έγηλε κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ TRAMO/SEATS.

21. Σρόιηα

Πεξηερφκελα
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