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1. Επικοινωνία
1.1 Υπθρεςία
1.2 Μονάδα Υπθρεςίασ

Περιεχόμενα
Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι ( ΕΛ.ΣΤΑΤ. )
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν & Βραχυχρόνιων Δεικτϊν (Γ7),
Τμιμα Δεικτϊν Παραγωγισ (Γ73)

1.3 Όνομα υπευκφνου

Αικατερίνθ Διαμαντάκθ

1.4 Αρμοδιότθτα υπευκφνου

Προϊςτάμενοσ Τμιματοσ Δεικτϊν Παραγωγισ

1.5 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
1.6 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
1.7 Αρικμόσ τθλεφϊνου

Πειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, 18510, Πειραιάσ

1.8 Αρικμόσ fax

213 135 2735, 213 135 2738

a.diamantaki@statistics.gr
213 135 2122
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2. Επικαιροποίθςθ μεταδεδομζνων
2.1 Ημερομθνία τελευταίασ επικφρωςθσ
των μεταδεδομζνων
2.2 Ημερομθνία τελευταίασ ανάρτθςθσ των
μεταδεδομζνων
2.3 Ημερομθνία τελευταίασ
επικαιροποίθςθσ των μεταδεδομζνων

Περιεχόμενα
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017

3. Στατιςτικι παρουςίαςθ

Περιεχόμενα

3.1 Σφντομθ περιγραφι των δεδομζνων
Τα δεδομζνα διατίκενται για τισ δραςτθριότθτεσ του τομζα F (Καταςκευζσ) τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ NACE Rev.2
τθσ Eurostat ςε επίπεδο ςυνολικοφ δείκτθ, παραγωγι ςυνόλου καταςκευϊν, και για τουσ επιμζρουσ δείκτεσ,
παραγωγι οικοδομικϊν ζργων και ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ. Δε γίνεται διαχωριςμόσ με βάςθ τον τφπο των
εργαςιϊν (δθλαδι αν πρόκειται για νζα καταςκευι, προςκικθ, επιςκευι ι ςυντιρθςθ) ι τον τφπο τθσ ιδιοκτθςίασ
(δθμόςια ι ιδιωτικά ζργα). Επίςθσ, δεν πραγματοποιείται γεωγραφικόσ διαχωριςμόσ για τα δεδομζνα. Τα δεδομζνα
είναι τριμθνιαία και παρουςιάηονται με τθ μορφι δεικτϊν και ποςοςτιαίων μεταβολϊν των δεικτϊν. Κάκε τρίμθνο,
υπολογίηονται τρεισ ςειρζσ δεικτϊν, χωρίσ διόρκωςθ, με διόρκωςθ με βάςθ το τυπικό τρίμθνο, δθλαδι τον
πραγματικό αρικμό των εργάςιμων θμερϊν και με εποχικι διόρκωςθ.
3.2 Χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ
Για τθν κατάρτιςθ των ανακεωρθμζνων δεικτϊν χρθςιμοποιικθκαν:
H Στατιςτικι Ταξινόμθςθ των Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων ςτθν Κοινότθτα NACE Rev.2, (Κανονιςμόσ (ΕΚ)
1893/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) – Τομζασ ΣΤ – Καταςκευζσ, Κλάδοι 41, 42 και 43
και
Θ Ταξινόμθςθ των Καταςκευϊν (Classification of Types of Construction - CC).
3.3 Κάλυψθ κλάδων
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ, καλφπτει τον τομζα F – Καταςκευζσ τθσ NACE Rev.2 και ςυγκεκριμζνα τουσ
κλάδουσ 41, 42 και 43.
3.4 Ζννοιεσ και οριςμοί των βαςικϊν μεταβλθτϊν
Θ ανάγκθ για τθν κατάρτιςθ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ προζκυψε, κυρίωσ, μετά τθν υπογραφι τθσ
Συνκικθσ για τθν Οικονομικι και Νομιςματικι Ζνωςθ (ΟΝΕ), όπου κρίκθκε αναγκαία θ ταχεία διάκεςθ αξιόπιςτων
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που να επιτρζπουν τθν ανάλυςθ τθσ οικονομικισ εξζλιξθσ κάκε Κράτουσ-μζλουσ, ςτο πλαίςιο
αςκιςεωσ τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ Ε.Ε.
Σκοπόσ του δείκτθ είναι θ ςφγκριςθ του μεγζκουσ (όγκου) τθσ εκάςτοτε τρζχουςασ τριμθνιαίασ παραγωγισ ςτουσ
κλάδουσ καταςκευϊν – κτιρίων - ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ, προσ τθν αντίςτοιχθ παραγωγι μιασ δεδομζνθσ
ςτακερισ περιόδου, θ οποία λαμβάνεται ωσ βάςθ.
Οι Δείκτεσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ είναι βραχυχρόνιοι τριμθνιαίοι δείκτεσ και διακρίνονται ςε:
Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ (Τομζασ ΣΤ - Καταςκευζσ)
Δείκτθ Παραγωγισ Οικοδομικϊν Ζργων (κτιρίων)
Δείκτθ Παραγωγισ Ζργων Πολιτικοφ Μθχανικοφ
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ Οικοδομικϊν Ζργων (κτιρίων) περιλαμβάνει τον όγκο κατεδάφιςθσ κτιρίων, χωματουργικϊν
εργαςιϊν, καταςκευισ και αποπεράτωςθσ κτιρίων. Επίςθσ, περιλαμβάνει τθν αξία καταςκευισ ςτα κτίρια, όπωσ:
μονοκατοικίεσ, διπλοκατοικίεσ, πολυκατοικίεσ, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιομθχανικά και εμπορικά κτίρια,
κτίρια δθμόςιων κεαμάτων, εκπαιδευτιρια, νοςοκομεία και λοιπά μθ οικιςτικά κτίρια.
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ Ζργων Πολιτικοφ Μθχανικοφ περιλαμβάνει τον όγκο καταςκευισ: αυτοκινθτόδρομων, οδϊν,
αεροδρομίων, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, γεφυρϊν, ςθράγγων, υπόγειων διαβάςεων, αγωγϊν μεταφοράσ
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, δικτφων παραγωγισ και διανομισ ρεφματοσ, δικτφων τθλεπικοινωνιϊν,
υδραυλικϊν και λιμενικϊν ζργων, κ.ά.
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ καταρτίηεται από τουσ ανωτζρω δείκτεσ (Δείκτθσ Παραγωγισ Οικοδομικϊν
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Ζργων, Δείκτθσ Παραγωγισ Ζργων Πολιτικοφ Μθχανικοφ) με τθν εφαρμογι κατάλλθλων ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ.
3.5 Στατιςτικζσ μονάδεσ
Θ μονάδα δειγματολθψίασ για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ είναι θ επιχείρθςθ κατά κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ (KAU – Kind of Activity Unit).
3.6 Πλθκυςμόσ αναφοράσ
Ο πλθκυςμόσ αναφοράσ είναι 300 επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα F τθσ NACE Rev.2, δθλαδι ςτον
καταςκευαςτικό κλάδο, με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο ι ίςο των 4 εκατ. ευρϊ.
3.7 Περιοχι αναφοράσ (γεωγραφικι κάλυψθ)
Το γεωγραφικό επίπεδο των ςτοιχείων είναι το ςφνολο τθσ Χϊρασ με τθ ςυλλογι να γίνεται ςτθν Αττικι και ςε 21
ακόμθ Νομοφσ.
Δεν καταγράφονται δραςτθριότθτεσ εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και τα ςυλλεγόμενα ςτοιχεία αναφζρονται
μόνο ςτθν εγχϊρια αγορά.
3.8 Χρονικι κάλυψθ
Θ διάκεςθ των χρονοςειρϊν του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ, με βάςθ το ζτοσ 2010 = 100,0, γίνεται ςε
τριμθνιαία βάςθ, από το Αϋ τρίμθνο του 2000 και εξισ.
3.9 Περίοδοσ βάςθσ
Το ζτοσ βάςθσ είναι το 2010=100,0 από 12 Σεπτεμβρίου 2014 με τθν ανακοίνωςθ του Βϋ τριμινου 2014.

4. Μονάδα μζτρθςθσ

Περιεχόμενα

Δείκτθσ. Τριμθνιαίεσ και ετιςιεσ ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ (%).

5. Περίοδοσ αναφοράσ

Περιεχόμενα

Θ περίοδοσ αναφοράσ είναι το τρίμθνο.

6. Θεςμικι εντολι

Περιεχόμενα

6.1 Νομικζσ πράξεισ και άλλεσ ςυμφωνίεσ
Το νομοκετικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ είναι:


Νόμοσ 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Αϋ): «Ελληνικό Στατιςτικό Σφςτημα Σφςταςη τησ Ελληνικήσ Στατιςτικήσ Αρχήσ
ωσ Ανεξάρτητησ Αρχήσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.



Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ), ζτουσ 2012, ΦΕΚ
2390/τ.Βϋ/28-8-2012



Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 223/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τισ
ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 87/164).



Άρκρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Αϋ): «Εθνικό Συμβοφλιο Εξαγωγών, φορολογικζσ ρυθμίςεισ και
άλλεσ διατάξεισ».



Άρκρο 3, παράγραφοσ 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Αϋ): «Για την περαιτζρω χρήςη πληροφοριών
του δημόςιου τομζα και τη ρφθμιςη θεμάτων αρμοδιότητασ Υπουργείου Εςωτερικών, Δημόςιασ Διοίκηςησ
και Αποκζντρωςησ».



Κϊδικασ Ορκισ Πρακτικισ για τισ ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ, ο οποίοσ κεςπίςτθκε από τθν Επιτροπι
Στατιςτικοφ Προγράμματοσ ςτισ 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόκθκε ωσ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ
(Commission) ςτισ 25 Μαΐου 2005, ςχετικά με τθν ανεξαρτθςία, ακεραιότθτα και υπευκυνότθτα των
εκνικϊν και κοινοτικϊν ςτατιςτικϊν Αρχϊν, μετά τθν ανακεϊρθςι του, θ οποία υιοκετικθκε ςτισ 28
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Σεπτεμβρίου 2011 από τθν Επιτροπι του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ.


Προεδρικό Διάταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Αϋ): «Οργανιςμόσ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Εθνικήσ Στατιςτικήσ
Υπηρεςίασ τησ Ελλάδοσ».



Άρκρα 4, 12, 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Αϋ): «Πρόςβαςη τησ Γ.Γ. ΕΣΥΕ ςε διοικητικζσ
πηγζσ και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιςτικοφ Απορρήτου, ρφθμιςη θεμάτων διενζργειασ απογραφών
και ςτατιςτικών εργαςιών, καθώσ και θεμάτων τησ Γ.Γ. ΕΣΥΕ».

Το Νομικό Πλαίςιο παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
Θ νομικι βάςθ για το Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ είναι ο Κανονιςμόσ (ΕΚ), αρικ. 1165/98, του Συμβουλίου
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) «περί βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν», όπωσ τροποποιικθκε από τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ.
1158/2005 και από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με
τθν εφαρμογι τθσ νζασ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Εurostat, NACE Rev.2.
Οι οριςμοί των μεταβλθτϊν των βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν κακορίηονται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1503/2006
τθσ Επιτροπισ.
6.2 Ανταλλαγι δεδομζνων
Καμία

7. Εμπιςτευτικότθτα

Περιεχόμενα

7.1 Πολιτικι εμπιςτευτικότθτασ
Τα κζματα τιρθςθσ του ςτατιςτικοφ απορριτου από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ρυκμίηονται με τα
Άρκρα 7, 8 και 9 του Νόμου 3832/2010 όπωσ ιςχφει, με τα Άρκρα 8, 10 και 11(2) του Κανονιςμοφ Στατιςτικϊν
Υποχρεϊςεων των φορζων του Ελλθνικοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ και με τα Άρκρα 10 και 15 του Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο ςυγκεκριμζνα:
Θ διάδοςθ των ςτατιςτικϊν διενεργείται από τθν ΕΛΣΤΑΤ με τθν τιρθςθ των ςτατιςτικϊν αρχϊν του Κϊδικα Ορκισ
Πρακτικισ των Ευρωπαϊκϊν Στατιςτικϊν, και ιδίωσ με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ του ςτατιςτικοφ απορριτου.
http://www.statistics.gr/el/statistical-confidentiality
7.2 Εμπιςτευτικότθτα κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων


Θ ΕΛΣΤΑΤ προςτατεφει και δε διαδίδει τα ςτοιχεία, τα οποία ζχει ςτθ διάκεςι τθσ ι ςτα οποία ζχει
πρόςβαςθ, που κακιςτοφν δυνατι τθν άμεςθ ι ζμμεςθ αναγνϊριςθ των ςτατιςτικϊν μονάδων που τα
παρείχαν με τθν αποκάλυψθ εξατομικευμζνων πλθροφοριϊν, που λαμβάνονται άμεςα για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ ι ζμμεςα από διοικθτικζσ ι άλλεσ πθγζσ. Λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα ϊςτε να
μθν είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ των μεμονωμζνων ςτατιςτικϊν μονάδων με τα τεχνικά ι άλλα μζςα που
εφλογα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τρίτουσ. Στατιςτικά αποτελζςματα, που ενδζχεται να κακιςτοφν
δυνατι τθν ταυτοποίθςθ τθσ μονάδασ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων διαδίδονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ,
αποκλειςτικά και μόνον εφόςον:
α) τα αποτελζςματα αυτά ζχουν τροποποιθκεί, όπωσ ορίηεται ειδικότερα ςτον Κανονιςμό Στατιςτικϊν
Υποχρεϊςεων των φορζων του Ελλθνικοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ (ΕΛΣΣ), με τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ διάδοςι
τουσ να μθ κίγει το ςτατιςτικό απόρρθτο ι
β) θ μονάδα των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςυμφϊνθςε ανεπιφφλακτα για τθν αποκάλυψθ των δεδομζνων.



Τα απόρρθτα ςτοιχεία που διαβιβάηονται από τουσ φορείσ του ΕΛΣΣ ςτθν ΕΛΣΤΑΤ χρθςιμοποιοφνται
αποκλειςτικά για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ και ςε αυτά ζχει αποκλειςτικό δικαίωμα πρόςβαςθσ μόνο το
προςωπικό που απαςχολείται για το ςκοπό αυτόν και ζχει οριςτεί με πράξθ του Προζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ.



Θ ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να χορθγεί ςε ερευνθτζσ που διενεργοφν ςτατιςτικζσ αναλφςεισ για επιςτθμονικοφσ
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ςκοποφσ, πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία τα οποία κακιςτοφν δυνατι τθν ζμμεςθ ταφτιςθ των ςτατιςτικϊν μονάδων.
Θ πρόςβαςθ χορθγείται με τον όρο ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) ζχει κατατεκεί ςχετικι αίτθςθ από τον ερευνθτι, θ οποία ςυνοδεφεται από λεπτομερι ερευνθτικι
πρόταςθ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα επιςτθμονικά πρότυπα·
β) θ ερευνθτικι πρόταςθ αναφζρει με επαρκείσ λεπτομζρειεσ το ςφνολο των δεδομζνων για το οποίο κα
χορθγθκεί πρόςβαςθ, τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ των δεδομζνων και τον απαιτοφμενο χρόνο για τθ διενζργεια
τθσ ζρευνασ·
γ) ζχει ςυναφκεί, μεταξφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ και του μεμονωμζνου ερευνθτι, του ιδρφματοσ ςτο οποίο εργάηεται, ι
του Οργανιςμοφ που εντζλλεται τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ, κατά περίπτωςθ, ςφμβαςθ που κακορίηει τουσ
όρουσ πρόςβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ των ερευνθτϊν, τα μζτρα για τθν τιρθςθ του απορριτου των
ςτατιςτικϊν δεδομζνων και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ αυτϊν των υποχρεϊςεων.


Ηθτιματα που αναφζρονται ςτθν τιρθςθ του ςτατιςτικοφ απορριτου εξετάηονται από τθν Επιτροπι
Στατιςτικοφ Απορριτου που λειτουργεί ςτθν ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι να
ειςθγείται ςτον Πρόεδρο τθσ ΕΛΣΤΑΤ:
για το επίπεδο ανάλυςθσ ςτο οποίο μποροφν να διατεκοφν ςτατιςτικά δεδομζνα, ζτςι ϊςτε να μθν
είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ τθσ ερευνϊμενθσ μονάδασ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα,
κριτιρια ανωνυμοποίθςθσ για τα μικροδεδομζνα που παρζχονται ςε χριςτεσ,
για τθ χοριγθςθ, ςε ερευνθτζσ, πρόςβαςθσ ςε εμπιςτευτικά δεδομζνα για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ.



Το προςωπικό τθσ ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και οι Ιδιϊτεσ Συνεργάτεσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε ςτατιςτικζσ ζρευνεσ διενεργοφμενεσ από τθν
ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτοφν, με οποιονδιποτε τρόπο, πρόςβαςθ ςε απόρρθτα ςτοιχεία δεςμεφονται από το
απόρρθτο και ζχουν υποχρζωςθ χριςθσ αυτϊν των ςτοιχείων αποκλειςτικά για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε χριςθ αυτϊν των ςτοιχείων από τα ανωτζρω πρόςωπα και μετά τθ
λιξθ των κακθκόντων τουσ.



Θ παραβίαςθ του απορριτου των ςτοιχείων και/ι του ςτατιςτικοφ απορριτου από οποιονδιποτε
υπάλλθλο ι εργαηόμενο ςτθν ΕΛΣΤΑΤ, ςυνιςτά το πεικαρχικό παράπτωμα τθσ παράβαςθσ κακικοντοσ και
μπορεί να επιςφρει τθν ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ.



Με απόφαςθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί να επιβλθκεί πρόςτιμο φψουσ από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ
διακόςιεσ χιλιάδεσ (200.000) ευρϊ ςε όποιον παραβιάηει το απόρρθτο των ςτοιχείων ι/και το ςτατιςτικό
απόρρθτο. Το πρόςτιμο επιβάλλεται πάντοτε φςτερα από ακρόαςθ του υπεφκυνου για τθν παραβίαςθ και
είναι ανάλογο προσ τθ βαρφτθτα και τισ ςυντρζχουςεσ περιςτάςεισ. Θ υποτροπι ςυνιςτά επιβαρυντικι
περίπτωςθ για τθν επιμζτρθςθ τθσ διοικθτικισ κυρϊςεωσ.

Εμπιςτευτικότθτα - αν τα δεδομζνα είναι πραγματικά εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα ςφμφωνα με το άρκρο 20 του
θσ
Κανονιςμοφ (EC) Νο 223/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11 Μαρτίου 2009 (δεδομζνα
τα οποία επιτρζπουν τον ακριβι προςδιοριςμό κάποιων ςτατιςτικϊν μονάδων, είτε άμεςα είτε ζμμεςα), κα πρζπει
να επιςθμανκοφν ωσ εμπιςτευτικά και ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν κα δθμοςιευκοφν από τθν Eurostat.
Εμπάργκο - για να μπορζςει θ Eurostat να καταρτίςει δελτία τφπου, μερικζσ φορζσ τα δεδομζνα αποςτζλλονται εκ
των προτζρων ςτθν Eurostat. Τα ςτοιχεία αυτά, αν κεωρθκοφν υπό εμπάργκο δεν κα πρζπει να δθμοςιεφονται από
τθν Eurostat, μζχρι να λιξει το εμπάργκο. Θ υπόκεςθ αυτι αντιμετωπίηεται με τθ χριςθ ςθμαιϊν
εμπιςτευτικότθτασ.

8. Πολιτικι ανακοινϊςεων

Περιεχόμενα

8.1 Ημερολόγιο ανακοινϊςεων
Στο τζλοσ Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ, θ ΕΛΣΤΑΤ δθμοςιεφει ζνα θμερολόγιο ανακοινϊςεων που περιλαμβάνει τισ
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ακριβείσ θμερομθνίεσ ανακοίνωςθσ όλων των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για το επόμενο ζτοσ.
8.2 Πρόςβαςθ ςτο θμερολόγιο ανακοινϊςεων
Το θμερολόγιο διανζμεται ςτον τφπο και είναι διακζςιμο χωρίσ χρζωςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Το θμερολόγιο
είναι επίςθσ αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/el/calendar) κάτω από τον τίτλο
«Θμερολόγιο Ανακοινϊςεων Δελτίων Τφπου».
8.3 Πρόςβαςθ χρθςτϊν
Σφμφωνα με το νομικό πλαίςιο τθσ Κοινότθτασ και τον «Ευρωπαϊκό Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ», θ ΕΛΣΤΑΤ
ανακοινϊνει όλα τα εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, ςεβόμενθ τθν επαγγελματικι ανεξαρτθςία και
με ζναν αντικειμενικό, επαγγελματικό και διάφανο τρόπο κατά τον οποίο όλοι οι χριςτεσ αντιμετωπίηονται με
ιςότθτα.
Κατά αυτό τον τρόπο, τα δεδομζνα ανακοινϊνονται ταυτόχρονα ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ και τουσ χριςτεσ
με το δελτίο τφπου του δείκτθ παραγωγισ ςτισ καταςκευζσ, το οποίο ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ
(www.statistics.gr), ςφμφωνα με το θμερολόγιο ανακοινϊςεων. Το δελτίο τφπου είναι επίςθσ διακζςιμο με fax ι email. Επίςθσ, τα δεδομζνα διαβιβάηονται ςτθ Eurostat ςε προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ, ταυτόχρονα με τθν
ανακοίνωςι τουσ ςε εκνικό επίπεδο.
Δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα από χριςτεσ ι από τθν κυβζρνθςθ πριν τθν ανακοίνωςι τουσ.

9. Συχνότθτα διάχυςθσ

Περιεχόμενα

Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ διαχζεται ςε τριμθνιαία βάςθ.

10. Προςβαςιμότθτα και ςαφινεια

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τφπου
Το δελτίο τφπου του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ ανακοινϊνεται 75 θμζρεσ μετά το τζλοσ του τριμινου
αναφοράσ, ςτισ 12.00. Περιλαμβάνει παρουςίαςθ των πρόςφατα υπολογιηόμενων δεικτϊν, ςτα ελλθνικά και ςτα
αγγλικά. Το δελτίο τφπου αποςτζλλεται χωρίσ χρζωςθ, κυρίωσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτον τφπο και ςε
άλλουσ ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ και είναι επίςθσ διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ
(http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT66/-).
Στο Δελτίο Τφπου ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ ανακοινϊνεται ωσ εξισ:
- δείκτθσ διορκωμζνοσ με βάςθ τον τυπικό τρίμθνο με ζτοσ βάςθσ 2010=100,0,
- δείκτθσ εποχικά διορκωμζνοσ,
- τριμθνιαίεσ μεταβολζσ,
- ετιςιεσ μεταβολζσ.
10.2 Δθμοςιεφματα
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ περιλαμβάνεται ςτα παρακάτω θλεκτρονικά δθμοςιεφματα:
«Ελλθνικι Οικονομία» (http://www.statistics.gr/el/the-greek-economy)
«Θ Ελλάσ με Αρικμοφσ» (http://www.statistics.gr/el/greece-in-figures)
10.3 Βάςθ δεδομζνων on-line
Δεν υπάρχει on-line βάςθ δεδομζνων για το Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ.
10.3.1 Πίνακεσ δεδομζνων - επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο
Ο αρικμόσ επιςκζψεων ςτθν ζρευνα του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ ανζρχεται ςτισ 11.677 για το ζτοσ 2016.
Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα διάκριςθσ των επιςκζψεων ςε δεδομζνα και μεταδεδομζνα.
10.4 Πρόςβαςθ ςε μικροδεδομζνα
Τα μικροδεδομζνα είναι διακζςιμα κατόπιν αιτιςεωσ ςτθν:
Διεφκυνςθ Στατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων
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Πειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΤΘ 80847
ΤΚ 18510 Πειραιάσ
Τθλ. (+30) 213-1352022
Fax: (+30) 213-1352312
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ, πρόςβαςθ ςτα μικροδεδομζνα επιτρζπεται μόνο κάτω από αυςτθρζσ προχποκζςεισ
και με τιρθςθ πάντοτε ςχετικισ διαδικαςίασ.
10.5 Άλλθ μορφι διάχυςθσ των δεδομζνων
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ περιλαμβάνεται ςτα παρακάτω θλεκτρονικά δθμοςιεφματα:
«Ελλθνικι Οικονομία» (http://www.statistics.gr/el/the-greek-economy)
«Θ Ελλάσ με Αρικμοφσ» http://www.statistics.gr/el/greece-in-figures
10.6 Τεκμθρίωςθ επί τθσ μεκοδολογίασ
Οι χριςτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε δθμοςιεφματα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ακόμθ και προθγοφμενων ετϊν, ςχετικά με
διάφορεσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ, τα οποία είναι αναρτθμζνα ςτθν ψθφιακι βιβλιοκικθ τθσ υπθρεςίασ, μζςω τθσ
θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/,
και ςε δθμοςιεφματα τθσ Eurostat, (αποςτολι ςτοιχείων ςτθ Eurostat προςωρινά και μθ δθμοςιεφςιμα ςε 60 θμζρεσ
και τελικά ςε 75 θμζρεσ) μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ :
http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database.
Τα αποτελζςματα του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ αναρτϊνται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT66/-.
Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα παροχισ ςτοιχείων ι αναλφςεων, ςυνικωσ μζςω fax ι email, ςε χριςτεσ κατόπιν
υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ. Ο χριςτθσ πρζπει να υποβάλλει το αίτθμά του ςτο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/statistical-data-request ,
όπου να περιγράφει τα ςτοιχεία που τον ενδιαφζρουν.
Επίςθσ, μπορεί να απευκφνεται ςτθ Δ/νςθ Οικονομικϊν & Βραχυχρόνιων Δεικτϊν – Τμιμα Δεικτϊν Παραγωγισ ι
ςτο Τμιμα Παροχισ Στατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ. Οι ςχετικζσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ είναι:
a.diamantaki@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr και data.supply@statistics.gr.
10.6.1 Πλθρότθτα μεταδεδομζνων - ποςοςτό
Μεταδεδομζνα για τθν κατάρτιςθ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr) επομζνωσ υπάρχει πλθρότθτα 100%.
10.7 Τεκμθρίωςθ επί τθσ ποιότθτασ
Συνοπτικι Ζκκεςθ Ποιότθτασ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT66/-

11. Διαχείριςθ ποιότθτασ

Περιεχόμενα

11.1 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ
Θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ςτοχεφει ςτθ διαςφάλιςθ και περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
παραγόμενων ςτατιςτικϊν και τθ διατιρθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των χρθςτϊν ςε αυτζσ. Τοφτο επιτυγχάνεται με τθν
εφαρμοηόμενθ Πολιτικι Ποιότθτασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ θ περιγραφι τθσ οποίασ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΕΛΣΤΑΤ, ςτθ διαδικτυακι πφλθ:
http://www.statistics.gr/el/policies.
Ποιοτικοί ζλεγχοι και επικφρωςθ των δεδομζνων γίνονται κακ’ όλθ τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του δείκτθ δθλαδι
από τθ φάςθ τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων ζωσ τον τελικό υπολογιςμό του δείκτθ.
Αρχικά, χρθςιμοποιείται εκπαιδευμζνο και ζμπειρο προςωπικό που εμπλζκεται ςε διαδοχικζσ φάςεισ ςτθ
διαδικαςία κατάρτιςθσ του δείκτθ, όπωσ ςτθ ςυλλογι, που περιλαμβάνει και επικοινωνία με τισ επιχειριςεισ, ςτον
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αρχικό ζλεγχο, ςτθν ειςαγωγι ςτοιχείων και ςτον τελικό ζλεγχο, που γίνεται μετά τον υπολογιςμό του δείκτθ. Το
γεγονόσ αυτό δίνει ςτο προςωπικό τθ δυνατότθτα να ζχει μια απολφτωσ ςφαιρικι και διαχρονικι εικόνα των
επιχειριςεων που ζχει υπό τθν ευκφνθ του.
Τα δεδομζνα επικυρϊνονται, είτε πριν είτε μετά τθν ειςαγωγι τουσ, μζςω λογικϊν ελζγχων. Θ επεξεργαςία των
δεδομζνων περιλαμβάνει τθ μελζτθ τουσ προκειμζνου να εντοπιςτοφν και τελικά να διορκωκοφν πικανά λάκθ.
Αφοφ εντοπιςτοφν τα λάκθ, γίνεται περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν επιχείρθςθ, προκειμζνου να
επιβεβαιωκεί ότι πράγματι πρόκειται για λάκοσ ι αν πρόκειται για κάποια αςυνικιςτθ τιμι. Παράλλθλα, γίνονται
ζλεγχοι για πλθρότθτα, ότι τα δεδομζνα βρίςκονται μζςα ςε ςυγκεκριμζνοσ εφροσ τιμϊν και ότι οι ςχετικζσ
μεταβλθτζσ είναι λογικά ςυνεπείσ.
Δεδομζνου ότι για τον υπολογιςμό των δεικτϊν, χρθςιμοποιείται ειδικό λογιςμικό ςτο οποίο όλοι οι υπολογιςμοί
γίνονται μζςω αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν («ρουτινϊν»), δεν παρουςιάηονται ςφάλματα ςτα τελικά
αποτελζςματα. Παρόλα αυτά πραγματοποιοφνται και ςε αυτι τθ φάςθ ζλεγχοι ςυνάφειασ των αποτελεςμάτων,
κυρίωσ μζςω τθσ μελζτθσ των ρυκμϊν μεταβολισ των επιμζρουσ δεικτϊν και τθσ επίπτωςισ τουσ ςτο γενικό δείκτθ.
11.2 Αξιολόγθςθ ποιότθτασ
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ κεωρείται αξιόπιςτοσ δείκτθσ. Οι ζννοιεσ και οι οριςμοί των μεταβλθτϊν,
κακϊσ και θ μεκοδολογία του ακολουκοφν ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα και οδθγίεσ. Επιπλζον, κεωρείται
δείκτθσ επαρκϊσ ακριβισ ωσ προσ τον ςκοπό που εξυπθρετεί θ κατάρτιςι του.

12. Χρθςιμότθτα

Περιεχόμενα

12.1 Ανάγκεσ χρθςτϊν
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ καλφπτει εκνικζσ ανάγκεσ κακϊσ και ανάγκεσ των Ευρωπαίων και άλλων
χρθςτϊν. Γενικά, παρζχει ςτατιςτικι πλθροφόρθςθ, απαραίτθτθ για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ
αποδοτικότθτασ του κλάδου των καταςκευϊν.
Οι κφριοι εγχϊριοι χριςτεσ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ είναι θ κυβζρνθςθ, δθμόςιοι φορείσ, θ Τράπεηα
τθσ Ελλάδοσ, άλλεσ τράπεηεσ κλπ., ενϊ ςε διεκνζσ επίπεδο, χρθςιμοποιείται από τθν Eurostat, το Διεκνζσ
Νομιςματικό Ταμείο (IMF), τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν (UN) κλπ.
Τόςο ςε εκνικό, όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, ο δείκτθσ χρθςιμοποιείται προκειμζνου να παρζχει πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ παραγωγισ καταςκευϊν. Ειδικότερα, προςδιορίηει το κατά πόςο θ παραγωγι αυτι
αφορά καταςκευι κτιρίων ι ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ. Αποτελεί λοιπόν μια ζνδειξθ προκειμζνου να κακοριςτοφν
οι τομείσ ςτισ καταςκευζσ που ζχουν ανάπτυξθ ι χαρακτθρίηονται από φφεςθ, ϊςτε να υιοκετθκοφν ςτρατθγικζσ
ενίςχυςθσ τθσ παραγωγισ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ και διορκωτικζσ κινιςεισ ςτθ δεφτερθ.
12.2 Ικανοποίθςθ χρθςτϊν
Οι ανάγκεσ των χρθςτϊν παρακολουκοφνται ςε τακτικι βάςθ από το Τμιμα Δεικτϊν Παραγωγισ, με ςκοπό τθν
ικανοποίθςι τουσ. Γενικά, υπάρχει ομαλι ςυνεργαςία και όςο το δυνατόν πιο άμεςθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα, με
τα ςχόλια που λαμβάνονται από τουσ χριςτεσ να είναι κετικά.
Ταυτόχρονα, θ ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί ζρευνα ικανοποίθςθσ χρθςτϊν κάκε ζξι μινεσ. Τα ςχόλια ςτα μζςα μαηικισ
επικοινωνίασ είναι κετικά. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ χρθςτϊν,
διατίκενται ςτο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey.
Επιπλζον, θ ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιεί, ςε ετιςια βάςθ, Συνζδριο Χρθςτϊν, ςτο οποίο λαμβάνουν μζροσ εκπρόςωποι
φορζων του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα, κακϊσ και εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων. Τα ςυνζδρια
παρζχουν μια ςθμαντικι ευκαιρία ςτθν ΕΛΣΤΑΤ για τθ ςυγκζντρωςθ ςχολίων και υποδείξεων από χριςτεσ των
ςτατιςτικϊν τθσ, ςχετικά με τθ διάχυςθ τθσ ςτατιςτικισ πλθροφόρθςθσ, τθν πρόςβαςθ ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία από
τουσ χριςτεσ και τα κενά ςτισ παραγόμενεσ ςτατιςτικζσ. Το πιο πρόςφατο Συνζδριο Χρθςτϊν ζλαβε χϊρα ςτισ 21
Δεκεμβρίου 2016. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το εν λόγω ςυνζδριο διατίκενται ςτο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/user-conference-2016.
12.3 Πλθρότθτα δεδομζνων
Θ κατάρτιςθ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ και τα παρεχόμενα ςτοιχεία είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με τουσ
ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ.
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13. Ακρίβεια και αξιοπιςτία

Περιεχόμενα

13.1 Συνολικι ακρίβεια
Τα ςφάλματα που ενδζχεται να ζχουν επίπτωςθ ςτθν ςυνολικι ακρίβεια ενόσ δείκτθ είναι τα δειγματολθπτικά και
τα μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα. Για τον Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ δεν υπολογίηονται δειγματολθπτικά
ςφάλματα, επειδι, για τθν επιλογι του δείγματοσ, δεν εφαρμόηεται θ τυχαία δειγματολθψία, αλλά θ
κατευκυνόμενθ. Όςον αφορά ςτα μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα, αυτά που εντοπίηονται ςυνικωσ είναι ςφάλματα
μζτρθςθσ και μθ ανταπόκριςθσ των επιχειριςεων. Στθν περίπτωςθ ςφαλμάτων μζτρθςθσ, θ προςπάκεια
επικεντρϊνεται κατά κφριο λόγο ςτον εντοπιςμό και τθ διόρκωςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων ςφαλμάτων κατά
τα διάφορα ςτάδια τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων, χρθςιμοποιϊντασ κακιερωμζνεσ διαδικαςίεσ. Όςον αφορά
τθν ανταπόκριςθ, οι προςπάκειεσ επικεντρϊνονται ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των επιχειριςεων που παρζχουν τα
αιτοφμενα ςτοιχεία εγκαίρωσ για τθν πρϊτθ δθμοςίευςθ του δείκτθ, κακϊσ και ςτθν βελτίωςθ των τεχνικϊν
εκτίμθςθσ των ελλειπουςϊν τιμϊν.
Ακρίβεια των αρχικϊν εκτιμιςεων: θ ςυνικθσ πρακτικι για τισ τακτικζσ ανακεωριςεισ του δείκτθ είναι ότι τα
ςτοιχεία που δθμοςιεφονται για το τρίμθνο αναφοράσ είναι προςωρινά και δθμοςιεφονται μαηί με τα
ανακεωρθμζνα ςτοιχεία του προθγοφμενου τριμινου. Ο δείκτθσ ανακεωρείται και κεωρείται οριςτικόσ μετά τθν
ετιςια διόρκωςθ, θ οποία γίνεται ςυνικωσ εντόσ του πρϊτου εξαμινου (ςυνικωσ τον Ιοφνιο) του επόμενου ζτουσ
από το ζτοσ αναφοράσ.
13.2 Δειγματολθπτικά ςφάλματα
Δεν υπολογίηονται δειγματολθπτικά ςφάλματα, εξαιτίασ τθσ τεχνικισ τθσ κατευκυνόμενθσ δειγματολθψίασ που
εφαρμόηεται.
Συγκεκριμζνα, για τον υπολογιςμό του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ πραγματοποιείται ςτατιςτικι ζρευνα. Το
πλαίςιο δειγματολθψίασ είναι τα αποτελζςματα τθσ Ετιςιασ Ζρευνασ Καταςκευϊν, ζτουσ 2010, θ οποία διενεργείται
από τθν ΕΛΣΤΑΤ.
Θ μονάδα δειγματολθψίασ για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ είναι θ επιχείρθςθ. Το μζγεκοσ του δείγματοσ
των ερευνϊμενων επιχειριςεων ανζρχεται ςε 274 επιχειριςεισ, από ζνα ςυνολικό πλθκυςμό 300 επιχειριςεων οι
οποίεσ ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο ι ίςο των 4 εκατ. ευρϊ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ετιςιασ
Ζρευνασ Καταςκευϊν, ζτουσ 2010. Θ κάλυψθ ςε κφκλο εργαςιϊν των προαναφερόμενων επιχειριςεων υπερβαίνει
το 40% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ Ζρευνασ Καταςκευϊν κατά το ζτοσ 2010 και το 92% του κφκλου
εργαςιϊν μεγαλφτερου ι ίςου των 4 εκατ. ευρϊ, τθσ Ζρευνασ Καταςκευϊν κατά το ζτοσ 2010.
Στον πίνακα που ακολουκεί, παρουςιάηεται το πλικοσ των επιχειριςεων ςτο δείγμα και ςτο δειγματοπλθπτικό
πλαίςιο ανά κφρια ομάδα βιομθχανικϊν κλάδων (MIG):

Οικοδομικά ζργα
Ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ
Σφνολο καταςκευϊν

Αρικμόσ επιχειριςεων ςτο
δείγμα
124
150
274

Αρικμόσ επιχειριςεων ςτο
δειγματολθπτικό πλαίςιο
134
166
300

13.3 Μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα
Τα μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα περιλαμβάνουν τα ςφάλματα κάλυψθσ, τα ςφάλματα μζτρθςθσ, τα ςφάλματα μθ
απόκριςθσ, τα ςφάλματα επεξεργαςίασ και τα ςφάλματα από τθν εφαρμογι μοντζλου.
a. Μθ απάντθςθ ςε επίπεδο μονάδασ
Τα ςφάλματα αυτά ενδζχεται να εμφανιςτοφν ςτισ περιπτϊςεισ μθ απόκριςθσ του ςυνόλου των μονάδων του
δείγματοσ. Παρά το γεγονόσ ότι θ ζρευνα για τον υπολογιςμό του δείκτθ είναι υποχρεωτικι, κάποιεσ επιχειριςεισ
αρνοφνται να παρζχουν ςτοιχεία. Κατά τθν αρχικι κατάρτιςθ του δείκτθ για το τρίμθνο αναφοράσ, το ποςοςτό
απόκριςθσ είναι περίπου 85%, ενϊ κατά τθν πρϊτθ ανακεϊρθςθ του δείκτθ, το ποςοςτό φκάνει το 90%. Όταν ο
δείκτθσ ανακεωρείται και γίνεται οριςτικόσ μετά τθν ετιςια διόρκωςθ, το ποςοςτό απόκριςθσ είναι περίπου 99%.
Πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι ελλείπουςεσ τιμζσ ςυνικωσ προζρχονται από μικρότερεσ επιχειριςεισ, ςτισ οποίεσ θ
επιβάρυνςθ από τθν ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα είναι ςυνικωσ μεγαλφτερθ. Προκειμζνου να αυξθκεί το ποςοςτό
ανταπόκριςθσ, υπάρχει άμεςθ επικοινωνία με τθν ερευνϊμενθ επιχείρθςθ τθλεφωνικά ι με αποςτολι υπενκφμιςθσ
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μζςω φαξ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπυ τονίηεται θ υποχρζωςθ παροχισ των ςτοιχείων κακϊσ και ο ςκοπόσ
τθσ ζρευνασ. Το αρμόδιο προςωπικό μπορεί ακόμθ και να επιςκεφκεί τθν επιχείρθςθ προκειμζνου να επιτφχει
ςυνεργαςία.
Οι ελλείπουςεσ τιμζσ που οφείλονται ςε μθ ανταπόκριςθ εκτιμϊνται με βάςθ τα ςτοιχεία των προθγοφμενων
τριμινων / ετϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξζλιξθ τθσ επιχείρθςθσ και του καταςκευαςτικοφ κλάδου.
b. Μθ απάντθςθ ςε επίπεδο ερϊτθςθσ
Θ μθ απάντθςθ ςε επίπεδο ερϊτθςθσ δεν ζχει εφαρμογι ςτθν ζρευνα του δείκτθ, κακϊσ ςυλλζγεται μόνο μία
μεταβλθτι (κφκλοσ εργαςιϊν).
13.3.1 Σφάλμα κάλυψθσ
Δεν παρατθροφνται ςφάλματα κάλυψθσ ςτο Μθτρϊο επιχειριςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ, επί του οποίου βαςίςτθκε ο
ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ για τθν κατάρτιςθ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ.
13.3.1.1 A2. Ποςοςτό υπερκάλυψθσ
Δεν παρατθροφνται ςφάλματα υπερκάλυψθσ (π.χ. κλειςτζσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ εκτόσ πεδίου
ζρευνασ κλπ.) ςτο Μθτρϊο επιχειριςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ επί του οποίου βαςίςτθκε ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ
για τθν κατάρτιςθ του Δείκτθ.
13.3.1.2 A3. Κοινζσ μονάδεσ (ποςοςτό)
Για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ χρθςιμοποιείται κοινό δείγμα επιχειριςεων για κάκε μινα, το οποίο
ανανεϊνεται όταν αλλάξει το ζτοσ βάςθσ, οπότε οι κοινζσ επιχειριςεισ του δείγματοσ μεταξφ των μθνϊν
αποτελοφν το 100%.
13.3.2 Σφάλμα μζτρθςθσ
Τα ςφάλματα μζτρθςθσ ενδζχεται να προκφψουν κατά τθ διαδικαςία ςυλλογισ των ςτοιχείων. Ο πιο ςυνικθσ τφποσ
ςφαλμάτων μζτρθςθσ είναι ςφάλματα ςτα παρεχόμενα ςτοιχεία από τισ ερευνϊμενεσ επιχειριςεισ. Αυτά τα
ςφάλματα είναι ςυνικωσ εφκολο να εντοπιςτοφν, κακϊσ εφαρμόηονται κανόνεσ που διευκολφνουν τον εντοπιςμό
πικανϊν αςυνεπειϊν που απαιτοφν περαιτζρω διερεφνθςθ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν πρόκειται για
πραγματικά λάκθ ι για ακραίεσ τιμζσ. Τα παρεχόμενα ςτοιχεία του τρζχοντοσ τριμινου ςυγκρίνονται με αυτά των
προθγοφμενων τριμινων ι ετϊν. Σε περιπτϊςεισ όπου οι ακραίεσ τιμζσ ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςτα
ςυνολικά αποτελζςματα, μπορεί να ηθτθκεί πρόςβαςθ ςτουσ λογαριαςμοφσ των επιχειριςεων για περαιτζρω
ζλεγχο. Θ πλειοψθφία των ςφαλμάτων αυτϊν διορκϊνονται αμζςωσ μετά τον εντοπιςμό τουσ.
13.3.3 Σφάλμα επεξεργαςίασ
Τα ςφάλματα αυτά μπορεί να προκφψουν κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων (ειςαγωγι, επεξεργαςία,
κωδικοποίθςθ). Όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν περίπτωςθ των ςφαλμάτων μζτρθςθσ, τα παρεχόμενα από τισ
επιχειριςεισ ςτοιχεία εξετάηονται διεξοδικά (θλεκτρονικά και χειροκίνθτα) από το αρμόδιο προςωπικό,
χρθςιμοποιϊντασ λογικοφσ ελζγχουσ. Εάν οι ζλεγχοι αυτοί επιςθμάνουν αςυνζπειεσ, λαμβάνονται περαιτζρω μζτρα
είτε για τθ διαςφάλιςθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων είτε για τθ διόρκωςι τουσ (εάν αποδειχκοφν λανκαςμζνα τα
ςτοιχεία). Θ επεξεργαςία δεδομζνων πραγματοποιείται για ολόκλθρο το δείγμα επιχειριςεων, αλλά με
προτεραιότθτα ςε αυτζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτα αποτελζςματα.
Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο κίνδυνοσ τζτοιων ςφαλμάτων είναι ςχετικά περιοριςμζνοσ, επειδι όλεσ οι φάςεισ τθσ
επεξεργαςίασ γίνονται με τθ βοικεια εξειδικευμζνου λογιςμικοφ. Στθν περίπτωςθ του δείκτθ, δεν γίνεται
κωδικοποίθςθ.
13.3.4 Σφάλμα από τθν εφαρμογι μοντζλου
Για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ δεν εφαρμόηεται κάποιο μοντζλο.
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14. Εγκαιρότθτα και χρονικι ςυνζπεια

Περιεχόμενα

14.1 Εγκαιρότθτα
Ο δείκτθσ δθμοςιεφεται 75 θμζρεσ μετά το τζλοσ του τριμινου αναφοράσ.
14.2 Χρονικι ςυνζπεια
Όλεσ οι δθμοςιεφςεισ των δεικτϊν γίνονται ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό που περιλαμβάνεται ςτο θμερολόγιο
ανακοινϊςεων.

15. Συνοχι και ςυγκριςιμότθτα

Περιεχόμενα

15.1 Γεωγραφικι ςυγκριςιμότθτα
Για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ χρθςιμοποιοφνται οι Κανονιςμοί και οι βαςικζσ μεκοδολογικζσ αρχζσ των
βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν, γεγονόσ που εξαςφαλίηει καλι ςυγκριςιμότθτα των δεικτϊν με τουσ άλλουσ εκνικοφσ
δείκτεσ και τισ ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που ιςχφουν ςτθν κάκε
χϊρα που υπαγορεφουν μικρζσ μεκοδολογικζσ αποκλίςεισ.
15.1.1 Αςυμμετρία αντικριηόμενων (mirror) ςτατιςτικϊν (ςυντελεςτισ)
Στο Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ δεν υφίςτανται αντικριηόμενεσ ςτατιςτικζσ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ
Ε.Ε.
15.2 Διαχρονικι ςυγκριςιμότθτα
Θ χρονοςειρά του ανακεωρθμζνου Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ (2010=100,0), περιλαμβάνει τουσ δείκτεσ
που προζρχονται εξ αναγωγισ (περίοδοσ 2000-2009) και τουσ δείκτεσ από το 2010 και εξισ, οι οποίοι ζχουν
υπολογιςκεί με τα νζα ςτοιχεία κφκλου εργαςιϊν και τουσ νζουσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ. Επομζνωσ θ χρονοςειρά
από το 2000 και εξισ είναι διαχρονικά ςυγκρίςιμθ.
15.3 Διατομεακι ςυνοχι
Πραγματοποιοφνται τακτικοί ζλεγχοι με πλθροφορίεσ από άλλεσ ζρευνεσ. Ο δείκτθσ ςυγκρίνεται με τα
αποτελζςματα τθσ Ετιςιασ Ζρευνασ Καταςκευϊν, όταν αυτά γίνονται διακζςιμα. Επιπλζον, γίνονται διαςταυρϊςεισ
με άλλα ςτοιχεία, όπωσ τα καταςκευαςτικά κόςτθ και τισ οικοδομικζσ άδειεσ. Oι διαφοροποιιςεισ ελζγχονται και
δικαιολογοφνται.
15.3.1 Συνοχι μεταξφ μθνιαίων, τριμθνιαίων και ετιςιων ςτατιςτικϊν
Συγκρισιμότητα με τις οικοδομικζς άδειες
Τα ςτοιχεία του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ δεν μποροφν να ςυγκρικοφν με τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ
Οικοδομικισ Δραςτθριότθτασ (Ιδιωτικισ – Δθμόςιασ), διότι ςυλλζγονται από διαφορετικζσ πθγζσ. Ειδικότερα, τα
ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Οικοδομικισ Δραςτθριότθτασ, ωσ γνωςτόν, προκφπτουν από διοικθτικζσ πθγζσ (Πολεοδομίεσ)
και αναφζρονται ςτο ςφνολο των εκδοκειςϊν οικοδομικϊν αδειϊν (νζων οικοδομϊν, επεκτάςεων, τροποποιιςεων
κλπ.) και όχι ςτισ περατωκείςεσ οικοδομζσ. Αντίκετα, τα ςτοιχεία του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ
προκφπτουν από απευκείασ ζρευνα ςτισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, και μάλιςτα ςτισ μεγαλφτερεσ από αυτζσ, και
αναφζρονται ςτθν πραγματοποιθκείςα καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα (οικοδομικά ζργα, ζργα πολιτικοφ
μθχανικοφ).
Παρα ταφτα, θ ςφγκριςθ των ρυκμϊν μεταβολισ (%) μεταξφ του δείκτθ (και ειδικότερα τθσ καταςκευισ κτιρίων) και
2
των οικοδομικϊν αδειϊν, τόςο ςε αρικμό, όςο και ςε ςυνολικι επιφάνεια (m ) δείχνει ικανοποιθτικά αποτελζςματα.
Πιο ςυγκεκριμζνα, ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ για τα ζτθ 2010-2016 μεταξφ των ποςοςτϊν μεταβολισ του δείκτθ
καταςκευισ κτιρίων και του αρικμοφ των οικοδομικϊν αδειϊν είναι 0,91, ενϊ ο αντίςτοιχοσ ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ
μεταξφ του δείκτθ και τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ είναι 0,89.
Συγκρισιμότητα με την Ετήσια Έρευνα Κατασκευών
Θ ςυνοχι του δείκτθ και των αποτελεςμάτων τθσ διαρκρωτικισ ζρευνασ είναι ικανοποιθτικι (ο ςυντελεςτισ
ςυςχζτιςθσ για τα ζτθ 2010-2014 είναι 0,83). Οι διαφορζσ που παρατθροφνται ςτο ρυκμό μεταβολισ μεταξφ του
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δείκτθ και του κφκλου εργαςιϊν των διαρκρωτικϊν ςτατιςτικϊν κυρίωσ οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι για τθν
κατάρτιςθ του δείκτθ χρθςιμοποιείται κοινό δείγμα επιχειριςεων για κάκε τρίμθνο, το οποίο ανανεϊνεται, όταν
αλλάηει το ζτοσ βάςθσ του δείκτθ, ενϊ για τθν κατάρτιςθ των διαρκρωτικϊν ςτατιςτικϊν το δείγμα επιχειριςεων
αλλάηει κάκε ζτοσ, με εξαίρεςθ τισ πολφ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Το κοινό δείγμα επιχειριςεων που χρθςιμοποιεί ο
δείκτθσ εξαςφαλίηει τθν ακριβι αποτφπωςθ τθσ μεταβολισ του δείκτθ μεταξφ διαφορετικϊν χρονικϊν περιόδων.
Επιπλζον, υπάρχει διαφορά ςτον οριςμό του κφκλου εργαςιϊν μεταξφ των δφο ερευνϊν.
15.3.2 Συνοχι με Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ
Ο δείκτθσ ςε γενικζσ γραμμζσ ακολουκεί τθν εξζλιξθ του Τομζα F – Καταςκευζσ των Ετιςιων Εκνικϊν Λογαριαςμϊν,
αν και θ ςυνοχι δεν είναι όςο υψθλι κα αναμενόταν.
Ο ςθμαντικότεροσ λόγοσ για τισ διαφορζσ που παρατθροφνται ςτουσ ρυκμοφσ μεταβολισ είναι ότι για τθν ςφνκεςθ
των Εκνικϊν Λογαριαςμϊν χρθςιμοποιοφνται οι οικοδομικζσ άδειεσ ςε ςυνδυαςμό με ςτοιχεία δθμόςιων
επενδφςεων, αντί για τον δείκτθ. Επιπλζον, θ κάλυψθ των εκνικϊν λογαριαςμϊν είναι εξαντλθτικι,
ενςωματϊνοντασ ςτοιχεία που αφοροφν τθ ςυνολικι οικονομία.
15.4 Εςωτερικι ςυνοχι
Ο δείκτθσ ζχει εςωτερικι ςυνοχι. Ο Γενικόσ Δείκτθσ προκφπτει από επιμζρουσ δείκτεσ, ςφμφωνα με ςαφϊσ
κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ.

16. Κόςτοσ και επιβάρυνςθ

Περιεχόμενα

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα ζρευνασ που πραγματοποιικθκε από τθν ΕΛΣΤΑΤ για το ζτοσ 2016, ςχετικά με
κζματα κόςτουσ και επιβάρυνςθσ, προζκυψε ότι α) όςον αφορά ςτο προςωπικό τθσ ΕΛΣΤΑΤ που εμπλζκεται ςτθν
κατάρτιςθ του δείκτθ, το ετιςιο κόςτοσ, ςε εργαςκείςεσ ϊρεσ, ανιλκε ςε 2.360 ϊρεσ και β) όςον αφορά ςτισ
ερευνϊμενεσ επιχειριςεισ, θ μζςθ ετιςια επιβάρυνςθ, ςε εργαςκείςεσ ϊρεσ που απαιτικθκαν για τθν παροχι
απάντθςθσ, είναι 1,6 ϊρεσ ανά επιχείρθςθ ι ςυνολικά 417 ϊρεσ για το ςφνολο των επιχειριςεων.
Προκειμζνου να μειωκεί θ επιβάρυνςθ ςτισ επιχειριςεισ, ζχει ξεκινιςει κατά το τελευταίο διάςτθμα θ αξιοποίθςθ
ςτοιχείων από διοικθτικζσ πθγζσ (ςτοιχεία ΦΠΑ), ειδικότερα για τισ μικρζσ και τισ μεςαίεσ επιχιεριςεισ, αντί για τθ
ςυλλογι ςτοιχείων.

17. Ανακεϊρθςθ δεδομζνων

Περιεχόμενα

17.1 Πολιτικι ανακεωριςεων
Για το Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ εφαρμόηεται θ Πολιτικι Ανακεωριςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ, θ οποία είναι
διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ :
http://www.statistics.gr/el/policies.
Σφμφωνα με τθν Πολιτικι Ανακεωριςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ και τισ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ
Συςτιματοσ (ΕΣΣ), οι ανακεωριςεισ κατθγοριοποιοφνται ςε προγραμματιςμζνεσ (τακτικζσ ανακεωριςεισ ι
ανακεωριςεισ ρουτίνασ και μείηονεσ ανακεωριςεισ ι ευρείασ κλίμακασ) και ςε μθ προγραμματιςμζνεσ
ανακεωριςεισ.
Τακτικζσ ανακεωριςεισ
Ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ δθμοςιεφεται 75 θμζρεσ μετά το τζλοσ του τριμινου αναφοράσ. Τα ςτοιχεία
που αφοροφν το τρίμθνο αναφοράσ είναι προςωρινά και δθμοςιεφονται με τα ανακεωρθμζνα ςτοιχεία του
προθγοφμενου τριμινου. Ο δείκτθσ ανακεωρείται και γίνεται οριςτικόσ ζπειτα από τθν ετιςια διόρκωςθ, θ οποία
γίνεται ςυνικωσ εντόσ του αϋ εξαμινου του επόμενου ζτουσ από το ζτοσ αναφοράσ. Οι μθνιαίεσ ανακεωριςεισ
ςχετίηονται με τθ ςυνικθ διαδικαςία παραγωγισ του δείκτθ και οφείλονται ςε κακυςτερθμζνθ παροχι ςτοιχείων
από κάποιεσ επιχειριςεισ (εκτιμιςεισ μεγεκϊν λόγω ζλλειψθσ απόκριςθσ αντικακίςτανται από δθλωκζντα μεγζκθ).
Οι τακτικζσ ανακεωριςεισ του δείκτθ περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο προγραμματιςμζνων ανακεωριςεων τθσ
ΕΛΣΤΑΤ που είναι διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα :
http://www.statistics.gr/el/scheduledrevisions.
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Μείηονεσ ανακεωριςεισ
Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ), αρικ. 1165/98, του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) «περί
βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν», οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ ανακεωροφνται κάκε πζντε ζτθ και ςυγκεκριμζνα με ζτοσ
βάςθσ που λιγει ςε 0 ι 5. Στο πλαίςιο αυτό, ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ ανακεωρείται πλιρωσ κάκε
πζντε ζτθ και κατά τθν ανακεϊρθςθ αυτι λαμβάνει χϊρα αλλαγι του ζτουσ βάςθσ και επικαιροποίθςθ των
ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ. Κατά τισ ανακεωριςεισ αυτζσ, γίνεται ςφγκριςθ των ςτοιχείων του δείκτθ με τα
αποτελζςματα τθσ Ετιςιασ Ζρευνασ Καταςκευϊν. Οι μείηονεσ ανακεωριςεισ ανακοινϊνονται ςτο κοινό πριν από τθ
δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων του ανακεωρθμζνου δείκτθ, μζςω ειδικοφ μεκοδολογικοφ ςθμειϊματοσ με τον τίτλο
«Ενθμερωτικό Σθμείωμα για τθν ανακεϊρθςθ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ». Το εν λόγω ςθμείωμα είναι
διακζςιμο ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT66/-.
Επιπλζον, ςχετικό κείμενο για προγραμματιηόμενεσ ανακεωριςεισ του δείκτθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτα Ετιςια
Στατιςτικά Προγράμματα τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Οι μείηονεσ ανακεωριςεισ ςυνοδεφονται, κατά τθ δθμοςίευςι τουσ από επικαιροποιθμζνα αναδρομικά ςτοιχεία.
Μθ προγραμματιςμζνεσ ανακεωριςεισ
Οι μθ προγραμματιςμζνεσ ανακεωριςεισ είναι αποτζλεςμα απρόβλεπτων γεγονότων, όπωσ λάκθ ι ατυχιματα. Δεν
υπάρχει δυνατότθτα ανακοίνωςθσ εκ των προτζρων, εξ οριςμοφ. Οι χριςτεσ ενθμερϊνονται εγκαίρωσ για ςθμαντικά
λάκθ που εντοπίηονται ςε δθμοςιευμζνεσ ςτατιςτικζσ. Τα ανακεωρθμζνα αποτελζςματα ανακοινϊνονται χωρίσ
καμία κακυςτζρθςθ με ανοιχτι και διαφανι διαδικαςία. Ανακοινϊνεται, επίςθσ, ο λόγοσ πραγματοποίθςθσ των μθ
προγραμματιςμζνων ανακεωριςεων. Οι μθ προγραμματιςμζνεσ ανακεωριςεισ ςυνοδεφονται από ςχετικι
τεκμθρίωςθ, κακϊσ και από αναδρομικά ςτοιχεία, εάν αυτά είναι διακζςιμα.
Θ ίδια πολιτικι ανακεωριςεων εφαρμόηεται τόςο για τα ςτοιχεία που δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, όςο και
για αυτά που διαβιβάηονται ςτθν Eurostat, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ςυνζπεια και ςυνοχι.
17.2 Πρακτικι ανακεωριςεων
Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ), αρικ. 1165/98, του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) «περί
βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν», οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ ανακεωροφνται κάκε πζντε ζτθ και ςυγκεκριμζνα με ζτοσ
βάςθσ που λιγει ςε 0 ι 5. Στο πλαίςιο αυτό, ο Δείκτθσ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ ανακεωρείται πλιρωσ κάκε
πζντε ζτθ και κατά τθν ανακεϊρθςθ αυτι λαμβάνει χϊρα αλλαγι του ζτουσ βάςθσ και επικαιροποίθςθ των
ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ. Θ πρόςφατθ ανακεϊρθςθ του δείκτθ, με ζτοσ βάςθσ 2010=100,0, ολοκλθρϊκθκε το 2014
και θ προθγοφμενθ με ζτοσ βάςθσ 2005=100,0, το 2009. Επιπλζον κατά το 2009, ταυτόχρονα με τθν ανακεϊρθςθ
του δείκτθ, εφαρμόςτθκε θ νζα ςτατιςτικι ταξινόμθςθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Εurostat, NACE Rev.2,
όπωσ απαιτείται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κακϊσ και
θ νζα ςτατιςτικι ταξινόμθςθ προϊόντων ανά δραςτθριότθτα (CPA 2008), ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 451/2008
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε. Οι μείηονεσ ανακεωριςεισ ανακοινϊνονται ςτο κοινό
πριν από τθ δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων του ανακεωρθμζνου δείκτθ, μζςω ειδικοφ μεκοδολογικοφ ςθμειϊματοσ
με τον τίτλο «Ενθμερωτικό Σθμείωμα για τθν ανακεϊρθςθ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ». Το εν λόγω
ςθμείωμα είναι διακζςιμο ςτον θλεκτρονικό ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT66/-.
Επιπλζον, ςχετικό κείμενο για προγραμματιηόμενεσ ανακεωριςεισ του δείκτθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτα Ετιςια
Στατιςτικά Προγράμματα τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Οι μείηονεσ ανακεωριςεισ ςυνοδεφονται, κατά τθ δθμοςίευςι τουσ από επικαιροποιθμζνα αναδρομικά ςτοιχεία.
Κατά τθν πρόςφατθ ανακεϊρθςθ (2010=100,0), πραγματοποιικθκε υπολογιςμόσ των δεικτϊν από το ζτοσ 2010 και
εξισ, βάςει των νζων ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ και αναγωγι των δεικτϊν τθσ περιόδου 2000-2009 ςτο νζο ζτοσ
βάςθσ. Θ χρονολογικι ςειρά του δείκτθ που προκφπτει καλφπτει τθν περίοδο από το αϋ τρίμθνο 2000 και εξισ, με
ζτοσ βάςθσ 2010=100,0 και είναι διαχρονικά ςυγκρίςιμθ.
Συγκριτικι αξιολόγθςθ, δθλαδι αναπροςαρμογι ςτοιχείων μεγαλφτερθσ ςυχνότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ πιο
πλιρθ αποτελζςματα μικρότερθσ ςυχνότθτασ, τα οποία είναι διακζςιμα μόνο μεταγενζςτερα, δε γίνεται ςε τακτικι
βάςθ. Για κάποιεσ μονάδεσ, μπορεί να λάβει χϊρα ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, αλλά μόνο όταν υπάρχει λόγοσ για
περαιτζρω διερεφνθςθ προβλθματικϊν ςτοιχείων.
Σχετικά με τισ τακτικζσ ανακεωριςεισ, θ ςυνικθσ πρακτικι που ακολουκείται για τον Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ
Καταςκευζσ είναι: τα ςτοιχεία που αφοροφν το τρίμθνο αναφοράσ είναι προςωρινά και δθμοςιεφονται με τα
ανακεωρθμζνα ςτοιχεία του προθγοφμενου τριμινου. Ο δείκτθσ ανακεωρείται και γίνεται οριςτικόσ ζπειτα από τθν
ετιςια διόρκωςθ, θ οποία γίνεται ςυνικωσ εντόσ του αϋ εξαμινου (ςυνικωσ τον Ιοφνιο) του επόμενου ζτουσ από το
ζτοσ αναφοράσ. Θ διόρκωςθ αυτι γίνεται λόγω κακυςτερθμζνθσ παροχισ ςτοιχείων από κάποιεσ επιχειριςεισ.
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18. Στατιςτικι επεξεργαςία

Περιεχόμενα

18.1 Τφποσ πρωτογενϊν δεδομζνων
Για τον υπολογιςμό του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ πραγματοποιείται ςτατιςτικι ζρευνα. Το πλαίςιο
δειγματολθψίασ είναι τα αποτελζςματα τθσ Ετιςιασ Ζρευνασ Καταςκευϊν, ζτουσ 2010, θ οποία διενεργείται από
τθν ΕΛΣΤΑΤ.
Θ μονάδα δειγματολθψίασ για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ είναι θ επιχείρθςθ. Το μζγεκοσ του
δείγματοσ των ερευνϊμενων επιχειριςεων ανζρχεται ςε 274 επιχειριςεισ, από ζνα ςυνολικό πλθκυςμό 300
επιχειριςεων οι οποίεσ ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν μεγαλφτερο ι ίςο των 4 εκατ. ευρϊ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία
τθσ ετιςιασ Ζρευνασ Καταςκευϊν, ζτουσ 2010. Θ κάλυψθ ςε κφκλο εργαςιϊν των προαναφερόμενων επιχειριςεων
υπερβαίνει το 40% του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ Ζρευνασ Καταςκευϊν κατά το ζτοσ 2010 και το 92% του
κφκλου εργαςιϊν μεγαλφτερου ι ίςου των 4 εκατ. ευρϊ, τθσ Ζρευνασ Καταςκευϊν κατά το ζτοσ 2010.
18.2 Συχνότθτα ςυλλογισ δεδομζνων
Θ ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται ςε τριμθνιαία βάςθ.
18.3 Μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων
Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιείται ειδικά διαμορφωμζνο ερωτθματολόγιο, ίδιο για κάκε επιχείρθςθ.
Οι κωδικοί δραςτθριοτιτων για τουσ οποίουσ ηθτοφνται ςτοιχεία είναι οι: 4100, 4211, 4212, 4213, 4221, 4222,
4291, 4299 και 4300.
Οι κατθγορίεσ ζργων που καλφπτονται είναι οι εξισ:
-καταςκευι κτιρίων
-καταςκευι δρόμων και αυτοκινθτόδρομων
-καταςκευι γεφυρϊν και ςθράγγων
-καταςκευι ζργων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και λοιπϊν κοινωφελϊν αντιπλθμμυρικϊν ζργων
-καταςκευι κοινωφελϊν ζργων για τθν θλεκτροδότθςθ και τισ τθλεπικοινωνίεσ
-καταςκευι υδραυλικϊν και λιμενικϊν ζργων
-καταςκευι άλλων ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ (καταςκευι βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, υπαίκριεσ ακλθτικζσ
εγκαταςτάςεισ, κλπ)
-κατεδάφιςθ, αποξιλωςθ και χωματουργικζσ εργαςίεσ για κτίρια
-κακαριςμόσ, χωματουργικζσ εργαςίεσ, απομάκρυνςθ φορτίων, διατριςεισ και γεωτριςεισ για ζργα πολιτικοφ
μθχανικοφ
-θλεκτρικζσ, υδραυλικζσ, κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και πυρόςβεςθσ εγκαταςτάςεισ για ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ
-θλεκτρικζσ, υδραυλικζσ, κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και πυρόςβεςθσ εγκαταςτάςεισ για κτίρια και όλεσ οι εργαςίεσ
αποπεράτωςθσ τουσ (όπωσ ςοβάντιςμα, ξυλουργικζσ εργαςίεσ, επενδφςεισ δαπζδων, χρωματιςμόσ, εγκατάςταςθ
ανελκυςτιρων – κυλιόμενων ςκαλϊν, ανζγερςθ ςτεγϊν, κλπ)
-εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ (όπωσ κεμελιϊςεισ, διάνοιξθ φρεατίων, ανζγερςθ χαλφβδινϊν
ςτοιχείων, κλπ) για κτίρια
-εξειδικευμζνεσ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ (όπωσ κεμελιϊςεισ, διάνοιξθ φρεατίων, ανζγερςθ χαλφβδινϊν
ςτοιχείων, κλπ) για ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ.
Ο ςτόχοσ είναι θ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν αξία κφκλου εργαςιϊν τθσ καταςκευαςτικισ επιχείρθςθσ. Το
ερωτθματολόγιο ςυλλζγει πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςυνολικό ποςό που τιμολογεί και πιςτοποιεί θ ερευνϊμενθ
επιχείρθςθ κατά το τρίμθνο αναφοράσ, το οποίο αντιςτοιχεί ςτα ςυνολικά ζςοδα από οικοδομικζσ και δομικζσ
δραςτθριότθτεσ και ςτα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν (υπεργολαβίεσ). Επίςθσ, περιλαμβάνει ζςοδα από επιςκευι,
ςυντιρθςθ και βελτίωςθ καταςκευαςτικϊν ζργων, κακϊσ και ζςοδα που ςυνδζονται άμεςα με τθν καταςκευι,
όπωσ ςυναρμολόγθςθ, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ (καταςκευϊν ι εξοπλιςμοφ), που γίνονται ςτθν περίοδο
αναφοράσ. Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται αναφζρονται ςε κφκλο εργαςιϊν εγχϊριασ αγοράσ.
Τα ερωτθματολόγια ςτζλνονται ταχυδρομικά και θ ςυλλογι των δεδομζνων μπορεί να γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ:
-μζςω ταχυδρομείου
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-μζςω fax
-μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email)
Θ μθ ανταπόκριςθ αντιμετωπίηεται με τθλεφωνικι επικοινωνία, αποςτολι υπενκφμιςθσ μζςω fax ι email,
προςωπικζσ επιςκζψεισ ςτισ επιχειριςεισ.
18.4 Επικφρωςθ δεδομζνων
Σε εκνικό επίπεδο, θ επεξεργαςία των ςτοιχείων περιλαμβάνει τθ μελζτθ των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν από
τουσ ερωτθκζντεσ με ςτόχο τον εντοπιςμό (και τελικά τθ διόρκωςθ) ςφαλμάτων. Δεν είναι εφικτό να εντοπιςτοφν
όλα τα λάκθ και ζτςι ο ςτόχοσ είναι να εντοπιςτοφν εκείνα τα λάκθ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτα
αποτελζςματα. Οι κανόνεσ που βοθκοφν ςτον εντοπιςμό ςφαλμάτων μπορεί να επιςθμαίνουν είτε πικανά
ςφάλματα που απαιτοφν περαιτζρω διερεφνθςθ, για να προςδιοριςτεί αν υπάρχει πραγματικά λάκοσ ι αν
πρόκειται για κάποια ακραία τιμι είτε επιβεβαιωμζνα ςφάλματα. Θ επεξεργαςία περιλαμβάνει ελζγχουσ για τθν
πλθρότθτα, για το ότι οι τιμζσ ανικουν μζςα ςτο επιτρεπτό εφροσ και για το ότι οι τιμζσ για ςυςχετιηόμενεσ
μεταβλθτζσ είναι ςυναφείσ. Θ επεξεργαςία των δεδομζνων μπορεί να λάβει χϊρα κατά τθ διάρκεια ι μετά τθν
καταχϊρθςθ των δεδομζνων.
Οι απαντιςεισ μποροφν να ςυγκρικοφν με τισ απαντιςεισ των προθγοφμενων τριμινων. Αςυνζπεια ι μεγάλεσ
αποκλίςεισ (ζξω από ζνα προκακοριςμζνο εφροσ) υποδεικνφουν τθν ανάγκθ για επανζλεγχο και οδθγοφν ςε
περαιτζρω επεξεργαςία των δεδομζνων. Στο πλαίςιο τθσ επικαιρότθτασ των αποτελεςμάτων, θ διαδικαςία τθσ
επεξεργαςίασ μπορεί να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να δίνει απόλυτθ προτεραιότθτα ςε εκείνεσ τισ ακραίεσ τιμζσ που
ζχουν τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ επεξεργαςίασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ςυνολικϊν αποτελεςμάτων.
Με τθν επίλυςθ των χειρότερων περιπτϊςεων, μποροφν να επιτευχκοφν μεγάλεσ βελτιϊςεισ.
Θ Eurostat πραγματοποιεί επίςθσ ελζγχουσ επικφρωςθσ ςτουσ εκνικοφσ ςυνολικοφσ δείκτεσ που λαμβάνει. Αυτό
μπορεί να οδθγιςει ςε επικοινωνία με τθ χϊρα αναφοράσ. Στο πλαίςιο τθσ επικαιρότθτασ των αποτελεςμάτων, θ
διαδικαςία επικφρωςθσ μπορεί να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να δίνει απόλυτθ προτεραιότθτα ςε εκείνεσ τισ ακραίεσ
τιμζσ που ζχουν τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ επαλικευςθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ςυνολικϊν
Ευρωπαϊκϊν αποτελεςμάτων.
18.5 Κατάρτιςθ δεδομζνων
Οι ανακεωρθμζνοι δείκτεσ ςτον τομζα των καταςκευϊν είναι δείκτεσ ςτακερισ βάςθσ (2010=100,0) και για τον
υπολογιςμό τουσ γίνεται χριςθ ιςοδφναμθσ μορφισ του τφπου Laspeyres. Οι δείκτεσ υπολογίηονται αρχικά ςε
επίπεδο διψιφιου κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ακολοφκωσ με τθν εφαρμογι καταλλιλων
ςυντελεςτϊν ςτάκμιςθσ καταρτίηεται ο ςυνολικόσ δείκτθσ παραγωγισ ςτισ καταςκευζσ.
Συγκεκριμζνα, για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ ςε διψιφιο κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ (ζςτω k), κα πρζπει
από τα ςτοιχεία του δείγματοσ των επιχειριςεων να υπολογιςτεί θ αξία του κφκλου εργαςιϊν του τρζχοντοσ
τριμινου t (αποπλθκωριςμζνθ με τθ χριςθ του Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι - ΔΤΚ), και κατόπιν, θ εν λόγω αξία να
ςυγκρικεί με τθ μζςθ τριμθνιαία αξία, ςτο ζτοσ βάςθσ (2010=100,0), ωσ εξισ:

όπου:
: θ αποπλθκωριςμζνθ αξία του κφκλου εργαςιϊν όλων των επιχειριςεων του δείγματοσ του διψιφιου κλάδου
k ςτο τρίμθνο t,
: θ μζςθ τριμθνιαία αποπλθκωριςμζνθ αξία του κφκλου εργαςιϊν όλων των επιχειριςεων του δείγματοσ του
διψιφιου κλάδου k, ςτο ζτοσ βάςθσ 2010.
Σθμειωτζον, ότι χρθςιμοποιείται θ αποπλθκωριςμζνθ αξία του κφκλου εργαςιϊν αντί του όγκου, γιατί θ παροχι
ςτοιχείων όγκου παρουςιάηει δυςκολίεσ ςυλλογισ, τόςο ςτο χρόνο όςο και ςτθν πραγματικι του αποτίμθςθ.
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Ο ανωτζρω δείκτθσ (1) δεν είναι διορκωμζνοσ ωσ προσ τον αρικμό των εργαςίμων θμερϊν κάκε τριμινου.
Για τθν επίτευξθ ακριβοφσ διαχρονικισ ςφγκριςθσ των δεικτϊν, οι δείκτεσ των διψιφιων κλάδων ανάγονται ςε
δείκτεσ τυπικοφ τριμινου

, όπου το τυπικό τρίμθνο είναι διορκωμζνο τρίμθνο, ζτςι ϊςτε να περιλαμβάνει

ίςο αρικμό εργαςίμων θμερϊν ςε κάκε τρίμθνο.
Θ διόρκωςθ γίνεται πολλαπλαςιάηοντασ τουσ δείκτεσ των διψιφιων κλάδων

με κατάλλθλο ςυντελεςτι

διόρκωςθσ αt ο οποίοσ υπολογίηεται ωσ εξισ:

x
xt

at

όπου,
: ο μζςοσ τριμθνιαίοσ αρικμόσ εργάςιμων θμερϊν του τρζχοντοσ ζτουσ,
: ο αρικμόσ των εργάςιμων θμερϊν του τριμινου t.
Ο γενικόσ δείκτθσ παραγωγισ ςτισ καταςκευζσ

υπολογίηεται ωσ εξισ:

όπου:

είναι ο ςυντελεςτισ ςτάκμιςθσ του διψιφιου κλάδου, k, k=1,2, με
θ αξία του κφκλου εργαςιϊν όλων των επιχειριςεων του κλάδου k, k=1,2, κατά το ζτοσ βάςθσ 0, ςφμφωνα με
τα ςτοιχεία τθσ ετιςιασ ζρευνασ καταςκευϊν ζτουσ 2010.

: θ ςυνολικι αξία του κφκλου εργαςιϊν όλων των κλάδων k, k=1,2, που ςυνκζτουν το επίπεδο για το οποίο
καταρτίηεται ο γενικόσ δείκτθσ κατά το ζτοσ βάςθσ 0.
Στθν περίπτωςθ κατάρτιςθσ του γενικοφ διορκωμζνου δείκτθ

, θ ςτάκμιςθ εφαρμόηεται ςτουσ επιμζρουσ

διορκωμζνουσ δείκτεσ κάκε διψιφιου ωσ εξισ:

Οι αναδρομικοί (εξ αναγωγισ) τριμθνιαίοι και ετιςιοι δείκτεσ των κλάδων για τθν περίοδο Αϋ τρίμθνο 2000 – Δϋ
τρίμθνο 2009, υπολογίςτθκαν με βάςθ τουσ μζςουσ ετιςιουσ δείκτεσ των κλάδων ςτο 2010, ςφμφωνα με τον τφπο:
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όπου:

: ο δείκτθσ του κλάδου k κατά τθν περίοδο (τρίμθνο) t με ζτοσ βάςθσ 2010,
: ο δείκτθσ του κλάδου k κατά τθν περίοδο (τρίμθνο) t με ζτοσ βάςθσ 2005 και
: ο μζςοσ ετιςιοσ δείκτθσ του κλάδου k το ζτοσ 2010 με ζτοσ βάςθσ 2005.
Θ χρονοςειρά του ανακεωρθμζνου δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ (2010=100,0), περιλαμβάνει τουσ δείκτεσ
που προζρχονται εξ αναγωγισ (περίοδοσ 2000-2009) και τουσ δείκτεσ από το 2010 και εξισ, οι οποίοι ζχουν
υπολογιςκεί με τα νζα ςτοιχεία κφκλου εργαςιϊν και τουσ νζουσ ςυντελεςτζσ ςτάκμιςθσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ μεκοδολογία κατάρτιςθσ και υπολογιςμοφ του Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ
Καταςκευζσ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ και ςυγκεκριμζνα, ςτο ενθμερωτικό ςθμείωμα του δείκτθ,
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT66/-.
18.5.1 Ποςοςτό τιμϊν μεταβλθτϊν που υποκακίςτανται (imputed)
Το ποςοςτό των τιμϊν μεταβλθτϊν που υποκακίςτανται ανζρχεται περίπου ςτο 10%.
18.6 Προςαρμογζσ
Αποπλθκωριςμόσ
Για τισ δραςτθριότθτεσ καταγράφεται θ αξία καταςκευισ, αντί για τον όγκο. Για το λόγο αυτό, τα δεδομζνα
προςαρμόηονται αφαιρϊντασ τισ διαφορζσ τιμϊν που οφείλονται ςτον πλθκωριςμό, προκειμζνου να απομονωκεί θ
πραγματικι μεταβολι του όγκου παραγωγισ. Ο αποπλθκωριςμόσ γίνεται με ζτοσ βάςθσ 2010 και οι
αποπλθκωριςμζνεσ αξίεσ προκφπτουν από τθ διαίρεςθ του κφκλου εργαςιϊν με τον αποπλθκωριςτι. Ο Δείκτθσ
Τιμϊν Καταναλωτι χρθςιμοποιείται ωσ αποπλθκωριςτισ.
Ημερολογιακι διόρκωςθ
Τα αρχικά ςτοιχεία αναφζρονται ςε θμερολογιακά τρίμθνα, τα οποία δεν ζχουν τον ίδιο αρικμό εργάςιμων
θμερϊν, με αποτζλεςμα οι αντίςτοιχοι δείκτεσ να μθν είναι ςυγκρίςιμοι. Προκειμζνου να ξεπεραςτεί αυτό το
πρόβλθμα, πραγματοποιείται προςαρμογι των δεικτϊν, ζτςι ϊςτε να γίνουν ίςθσ χρονικισ διάρκειασ.
Θ προςαρμογι γίνεται πολλαπλαςιάηοντασ τουσ δείκτεσ των διψιφιων κλάδων με κατάλλθλο ςυντελεςτι
διόρκωςθσ αt ο οποίοσ υπολογίηεται ωσ εξισ:

at

x
xt

όπου,
: ο μζςοσ τριμθνιαίοσ αρικμόσ εργάςιμων θμερϊν, του τρζχοντοσ ζτουσ
: ο αρικμόσ των εργάςιμων θμερϊν του τριμινου t.
Οι παραπάνω ςυντελεςτζσ διόρκωςθσ ανακεωροφνται ςε ετιςια βάςθ.
Οι επιχειριςεισ κατανζμονται ςε κατθγορίεσ, ανάλογα με τον αρικμό των θμερϊν που αυτζσ λειτουργοφν κάκε
τρίμθνο. Για τον καταςκευαςτικό κλάδο, λαμβάνεται μόνο μια κατθγορία, αυτι κατά τθν οποία οι επιχειριςεισ
λειτουργοφν μόνο τισ επίςθμεσ εργάςιμεσ θμζρεσ.
Με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ αυτι και τον αντίςτοιχο αρικμό εργάςιμων θμερϊν, υπολογίηονται οι ςυντελεςτζσ
διόρκωςθσ τυπικοφ τριμινου, μζςω τθσ αναλογικισ μεκόδου.
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18.6.1 Εποχικι διόρκωςθ
Εποχικι διόρκωςθ είναι θ διαδικαςία απαλοιφισ τθσ επίδραςθσ τθσ εποχικότθτασ ςτθ χρονοςειρά δεδομζνων για
τθ βελτίωςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ μεταξφ των περιόδων αναφοράσ των δεδομζνων. Θ εποχικι διόρκωςθ του δείκτθ
πραγματοποιείται με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου TRAMO-SEATS και με τθ χριςθ του λογιςμικοφ JDemetra+ 2.0.0.
Θ εποχικι διόρκωςθ εφαρμόηεται ςτο Δείκτθ Παραγωγισ ςτισ Καταςκευζσ ςε επίπεδο γενικοφ δείκτθ (παραγωγι
ςυνόλου καταςκευϊν) και ςε επίπεδο των επιμζρουσ δεικτϊν, δθλαδι παραγωγισ οικοδομικϊν ζργων και
παραγωγισ ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ. Για τισ χρονολογικζσ ςειρζσ του γενικοφ δείκτθ και των επιμζρουσ δεικτϊν
χρθςιμοποιείται θ άμεςθ μζκοδοσ (direct approach), δθλαδι θ κάκε μια χρονολογικι ςειρά διορκϊνεται εποχικά
ανεξάρτθτα από τθν άλλθ.
Τα εποχικά διορκωμζνα ςτοιχεία του δείκτθ είναι διακζςιμα από το Αϋ τρίμθνο 2000 και εξισ, ςτον ακόλουκο
ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT66/-.

19. Σχόλια

Περιεχόμενα
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