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Αναθεώρηση των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες και
κατάρτιση Δεικτών Τιμών στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
(2015=100,0)
Γενικά
Οι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες καταρτίζονται στο πλαίσιο εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθμ.1165/98 "περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών” (STS
Regulation), όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1158/05 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, οι εν λόγω δείκτες καταρτίζονται στο πλαίσιο
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 451/2008 του Συμβουλίου. Όπως και οι άλλοι
Βραχυχρόνιοι Δείκτες, αναθεωρούνται κάθε πέντε έτη και συγκεκριμένα με έτος βάσης το
ημερολογιακό έτος που λήγει σε 0 ή 5, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 1165/98.
Η πρώτη κατάρτιση και δημοσίευση των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες, με τη
σημερινή μορφή τους, έγινε με έτος βάσης (ε.β.) το 2006=100,0, ακολούθως με ε.β.το
2010=100,0, ενώ η πρόσφατη αναθεώρηση έγινε με ε.β. το 2015=100,0.
Η μεθοδολογία κατάρτισης στους Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες βασίζεται κατά κύριο
λόγο στους αναφερόμενους Κανονισμούς 1165/98 και 1158/05 της Ε.Ε. για τις βραχυχρόνιες
στατιστικές, καθώς και στα μεθοδολογικά εγχειρίδια της Eurostat.

Σκοπός, θεωρητικό υπόβαθρο
Σκοπός των δεικτών αυτών είναι η μέτρηση των τριμηνιαίων μεταβολών των τιμών παραγωγού
στις υπηρεσίες και η καταγραφή των τάσεων των τιμών, που αντανακλούν τις συνθήκες
προσφοράς και ζήτησης στις αγορές υπηρεσιών, για την ανάλυση των πραγματικών μεταβολών
στην οικονομία και την παρακολούθηση των πληθωριστικών πιέσεων.
Οι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες (ΔΤΠΥ) είναι δείκτες τιμών εκροών για την
παραγωγή υπηρεσιών από εγχώριους παραγωγούς. Οι ΔΤΠΥ καλύπτουν τις υπηρεσίες που
παρέχονται στην αγορά για οποιαδήποτε χρήση, δηλαδή για την ενδιάμεση ανάλωση, την τελική
κατανάλωση και τις εξαγωγές. Υπερισχύει όμως η ενδιάμεση ανάλωση, γιατί οι ΔΤΠΥ αφορούν
εκείνους τους κλάδους των υπηρεσιών που η παραγωγή τους κατευθύνεται κυρίως σε άλλες
παραγωγικές μονάδες (Business to Business-Β2Β), χωρίς όμως να διαφέρουν σημαντικά του
συνολικού δείκτη (Business to All-Β2All). Ιδιαίτερα, οι δείκτες αεροπορικών μεταφορών και οι
δείκτες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών καταρτίζονται ως συνολικοί δείκτες (B2All), ενώ
οι δείκτες για τις ταχυμεταφορές και τις ταχυδρομικές δραστηριότητες, καθώς και οι δείκτες
τηλεπικοινωνιών καταρτίζονται τόσο ως συνολικοί δείκτες, όσο και ως επιμέρους δείκτες προς
επιχειρήσεις (Β2Β) και προς καταναλωτές (Β2C).
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρησιμότητα των δεικτών, γιατί αφενός επιτρέπεται η
παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών διαφορετικών ομάδων υπηρεσιών και αφετέρου, ως
αποπληθωριστές, παρέχουν τη δυνατότητα υπολογισμού της μεταβολής του όγκου των
παρεχόμενων υπηρεσιών στις στατιστικές των εθνικών λογαριασμών, μετά την απάλειψη της
μεταβολής των τιμών.
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Περίοδος βάσης - Καταρτιζόμενοι δείκτες - Αναθεωρημένοι δείκτες
Ως περίοδος βάσης για την κατάρτιση και τον υπολογισμό των Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών
Παραγωγού στις Υπηρεσίες, χρησιμοποιήθηκε το έτος 2015.
Με βάση την ανωτέρω διάκριση, οι Αναθεωρημένοι ΔΤΠΥ που καταρτίζονται με νέο έτος βάσης
το 2015=100,0, για τις ακόλουθες δραστηριότητες των τομέων H, M, N της ευρωπαϊκής
στατιστικής ταξινόμησης NACE Rev. 2 σε 2-ψήφιο, 3-ψήφιο και 4-ψήφιο επίπεδο είναι:












Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και μετακόμισης (ομάδα 494)
Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (κλάδος 51)
Υπηρεσίες αποθηκεύσεων (τάξη 5210)
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων (τάξη 5224)
Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφορών (κλάδος 53)
Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων, λογιστικού ελέγχου και παροχής
φορολογικών συμβουλών (ομάδα 692)
Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων (ομάδα 712)
Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης (τάξη 7312)
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων (ομάδα 732)
Υπηρεσίες παροχής προστασίας και έρευνας (κλάδος 80)
Υπηρεσίες καθαρισμού (ομάδα 812)

Από την προηγούμενη αναθεώρηση με έτος βάσης το 2010=100,0, οι ΔΤΠΥ οι οποίοι
υπολογίστηκαν για πρώτη φορά στους κλάδους υπηρεσιών στις δραστηριότητες των H, J, M, N
τομέων, είναι:










Υπηρεσίες θαλάσσιων & ακτοπλοϊκών μεταφορών (κλάδος 50: 501 & 502)
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (κλάδος 61)
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχής συμβουλών
πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες (κλάδος 62)
Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρισης ειδήσεων και συναφείς υπηρεσίες
(κλάδος 63)
Υπηρεσίες νομικών δραστηριοτήτων (ομάδα 691)
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης (ομάδα 702)
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς υπηρεσίες παροχής τεχνικών
συμβουλών (ομάδα 711)
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικές εταιρείες (τάξη 7311)
Υπηρεσίες απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού (κλάδος 78)

Στατιστικές ταξινομήσεις - Επιλογή προϊόντων
Από την αναθεώρηση με έτος βάσης 2006=100,0 εφαρμόστηκε η νέα στατιστική ταξινόμηση
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2, (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1893/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), καθώς και η νέα ταξινόμηση προϊόντων CPA
2008, (σύμφωνα με τον Κανονισμό 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου).
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Για τους κλάδους της παρούσας αναθεώρησης 2015=100,0 κριτήρια για την επιλογή των
προϊόντων (υπηρεσιών) της CPA 2008, ήταν το μέγεθος της αξίας τους (κύκλος εργασιών) εντός
της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και η δυνατότητα συγκέντρωσης τιμών για τις εν λόγω
υπηρεσίες σε διαχρονική βάση.

Πηγές των σταθμίσεων- Ειδική έρευνα
Ο κύκλος εργασιών κάθε υπηρεσίας σε 6-ψήφια ανάλυση της CPA προέκυψε από τα
αποτελέσματα ειδικής στατιστικής έρευνας επιχειρήσεων του Στατιστικού Μητρώου
Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) έτους 2015 της ΕΛΣΤΑΤ (επισυνάπτονται στο Παράρτημα το ερωτηματολόγιο
Ι και η συνοδευτική επιστολή). Η επιλογή των επιχειρήσεων του δείγματος έγινε με την εφαρμογή
της κατευθυνόμενης δειγματοληψίας από το ΣΜΕ έτους 2015 της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε: α) να παρέχονται
οι υπηρεσίες που επιλέγονται και β) ο κύκλος εργασιών τους, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες
να είναι σημαντικά υψηλός σε σχέση με το συνολικό κύκλο εργασιών στον αντίστοιχο κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας που αυτές κατατάσσονται.
Από τα αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας υπολογίσθηκαν οι συντελεστές στάθμισης (σε 6ψήφια ανάλυση της CPA) οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των δεικτών στους
αντίστοιχους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με αναγωγή στον διαθέσιμο συνολικό κύκλο
εργασιών του 2-ψήφιου, 3-ψήφιου και 4-ψήφιου επίπεδου της NACE Rev. 2, όπως διατίθενται
στο ΣΜΕ έτους 2015 της ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκέντρωση τιμών - Γεωγραφική κάλυψη
Στη συνέχεια από τις 362 επιχειρήσεις τους δείγματος συλλέχθηκαν οι τριμηνιαίες τιμές (στα
μέσα του τρίμηνου αναφοράς), ενώ ο συνολικός αριθμός παρατηρήσεων (τιμών) ανήλθε περίπου
στις 2500 (επισυνάπτονται στο Παράρτημα το ερωτηματολόγιο ΙΙ και η συνοδευτική επιστολή για
τον κλάδο 81.2).
Για την κατάρτιση των ΔΤΠΥ καταγράφονται οι διενεργηθείσες συναλλαγές οι οποίες
αποτυπώνουν την τιμή που εισπράττει ο παραγωγός για τις υπηρεσίες που πωλούνται στους
αγοραστές, συμπεριλαμβάνοντας τυχόν εκπτώσεις, επιστροφές ή άλλες επιβαρύνσεις. Οι τιμές
που συλλέγονται είναι οι βασικές τιμές πώλησης, δηλαδή οι τιμές χωρίς το ΦΠΑ και παρόμοιους
εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλους τους άλλους
φόρους στα προϊόντα, περιλαμβάνοντας όμως τις τυχόν επιδοτήσεις προϊόντος.
Οι συλλεγόμενες πληροφορίες για τις τιμές αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στα μέσα του
τριμήνου αναφοράς, με τριμηνιαία περιοδικότητα, ώστε με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίζεται η
σύγκριση του μέσου επιπέδου τιμών της τρέχουσας περιόδου σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο
τιμών της περιόδου βάσης. Η συλλογή των τιμών γίνεται με προσωπικές επισκέψεις των
τιμοληπτών στις επιχειρήσεις, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και μέσω fax ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Οι δείκτες καλύπτουν το σύνολο Χώρας, δεδομένου ότι η επιλογή των επιχειρήσεων, από τις
οποίες συλλέγονται τιμές υπηρεσιών έγινε με βασικό κριτήριο τον κύκλο εργασιών που
πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά το έτος βάσης 2015, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τόπος
της έδρας τους.

4

Ειδικότερα θέματα
Για κάθε υπηρεσία που έχει επιλέχθηκε στο δείγμα τιμοληψίας κάθε δείκτη, καθορίσθηκαν
πλήρως και με μεγάλη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν (πχ: είδος έρευνας,
είδος μεταφοράς, ταχυδρομικά χαρακτηριστικά σχετικά με το βάρος, τη συσκευασία, το είδος
προορισμού, κ.ά.), καθώς και αυτά που συνδέονται με τη συναλλαγή της (συνήθης ποσότητα,
εκπτώσεις στην πληρωμή, κλπ).
Για τις περιπτώσεις ορισμένων υπηρεσιών στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές λόγω της
απουσίας συναλλαγών, η μέθοδος που συνιστάται είναι η "επανάληψη των τελευταίων τιμών",
για την περίοδο που δεν υπάρχει τιμή. Όταν η συγκεκριμένη υπηρεσία (ή παραλλαγές της) παύει
να είναι αντιπροσωπευτική ή μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της, ή όταν δεν διενεργούνται
πλέον συναλλαγές, τότε χρησιμοποιούνται νέες υπηρεσίες ή παραλλαγές τους, αντικαθιστώντας
τις παλαιότερες. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η ειδική μέθοδος αλλαγής των τιμών
βάσης των υποκατάστατων προϊόντων, όπου για τον υπολογισμό των τιμών τους στο έτος βάσης
γίνεται χρήση των δεικτών τιμών της ομάδας στην οποία ανήκουν.

Υπολογισμός του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες
Ο υπολογισμός του ΔΤΠΥ σε κάθε κλάδο γίνεται με τη χρήση παραλλαγής του τύπου Laspeyres,
που έχει ως εξής:
n

I   Ri( t ) * wi
t

i 1

όπου :
I (t ) , είναι ο γενικός δείκτης της τρέχουσας περιόδου (τρίμηνο) t, στο υψηλότερο επίπεδο
ομαδοποίησης,
Ri(t ) , είναι ο συνολικός δείκτης επιπέδου ομαδοποίησης i κατά την τρέχουσα περίοδο (τρίμηνο)
t,
wi = o συντελεστής στάθμισης του επιπέδου ομαδοποίησης i , όπου:

p 0 q0
n
i i
w 
,  w  1 , i =1,2,…n,
i
i
n
0 0 i 1
 p q
i i
i 1

0
0
pi και q i είναι η τιμή και ποσότητα της υπηρεσίας (των επιχειρήσεων που μετέχουν στις

σταθμίσεις) στο επίπεδο ομαδοποίησης i, στην περίοδο βάσης 0, αντίστοιχα,
Οι διαδοχικές φάσεις ομαδοποίησης από το χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο ταξινομήσεων
είναι: υπηρεσίες, υποκατηγορία (6-ψήφιο επίπεδο), κατηγορία (5-ψήφιο επίπεδο),
δραστηριότητα ή τάξη (4-ψήφιο επίπεδο), ομάδα (3-ψήφιο επίπεδο), κλάδος (2-ψήφιο επίπεδο),
B2B και B2C δείκτες, συνολικός δείκτης.
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Ο συνολικός δείκτης σε κάθε επίπεδο ομαδοποίησης i, υπολογίζεται ως ο (σταθμικός ή μη)
(t )
i

αριθμητικός μέσος R

k

  wij Rij( t ) , όπου:
j 1

k
 wij  1 , wij = είναι ο επιμερισμός του κύκλου
j 1

εργασιών της επιχείρησης j στην ομαδοποίηση i και Rij(t ) είναι ο δείκτης της επιχείρησης j στην
ομαδοποίηση i, με j = 1,2,…,k, επιχειρήσεις.
Ο υπολογισμός του ατομικού δείκτη Rij(t ) , κάθε υπηρεσίας r στην ομαδοποίηση i, γίνεται
χρησιμοποιώντας τον απλό αριθμητικό μέσο όλων των σχετικών τιμών των ποικιλιών m της κάθε
υπηρεσίας r στις j επιχειρήσεις.
Δηλαδή:
(t )
ij

R

1

Nr

(t )
prm
( ( 0) *100) ,

m 1 prm
Nr

όπου: N r , είναι ο αριθμός των ποικιλιών m (όταν υπάρχουν στις j επιχειρήσεις) της υπηρεσίας r,
από όλες τις πηγές συλλογής τιμών, m=1,2,3,.. N r ,
(t )
prm
,είναι η τιμή της ποικιλίας m της υπηρεσίας r, της τρέχουσας περιόδου t,
(0)
p rm
, είναι η τιμή της ποικιλίας m της υπηρεσίας r, στην περίοδο βάσης 0.

Ο υπολογισμός των ετήσιων ΔΤΠΥ γίνεται χρησιμοποιώντας τον μέσο αριθμητικό των τριμηνιαίων
ΔΤΠΥ σε κάθε κλάδο ταξινόμησης της NACE Rev.2.

Ανακοίνωση των Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες και διαβίβασή τους
στη Eurostat
Η ανακοίνωση των Αναθεωρημένων ΔΤΠΥ με έτος βάσης 2015=100,0, πραγματοποιείται στις 31
Δεκεμβρίου 2018, με ειδικά διαμορφωμένο Δελτίο Τύπου, έχοντας ως πρώτο τρίμηνο αναφοράς
το 3ο τρίμηνο 2018.
Η ανακοίνωση των στοιχείων των ΔΤΠΥ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1158/2005,
πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση, 90 ημέρες (t+90) μετά το τέλος του t τριμήνου αναφοράς
των στοιχείων και στη συνέχεια διαβιβάζονται στη Eurostat.

Αναδρομικοί υπολογισμοί
Οι αναδρομικοί τριμηνιαίοι και ετήσιοι δείκτες των υπηρεσιών για την περίοδο 2007-2017
προέκυψαν χωρίς επαναϋπολογισμό των δεικτών με τις νέες σταθμίσεις της αναθεώρησης 2015.
Οι τριμηνιαίοι και ετήσιοι δείκτες με έτος βάσης 2010=100,0, διαιρέθηκαν με τους μέσους
ετήσιους ατομικούς δείκτες τους στο έτος 2015 (ώστε στο έτος βάσης 2015 να είναι 100,0).
Οι δείκτες τιμών υπηρεσιών από το 3ο τρίμηνο 2018 και εξής, έχουν υπολογισθεί με τα νέα
στοιχεία τιμών των τιμοληπτούμενων υπηρεσιών και με τους νέους συντελεστές στάθμισης της
αναθεώρησης 2015.
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Στο Παράρτημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συνοδευτικές επιστολές των
ερωτηματολογίων προς τις επιχειρήσεις, οι χρησιμοποιούμενοι τύποι των ερωτηματολογίων Ι, ΙΙ,
οι πίνακες με τους ετήσιους ΔΤΠΥ για την περίοδο 2006-2017 (και το 1ο τρίμηνο 2018) με έτος
βάσης το 2015=100,0, καθώς, και ο πίνακας των ετήσιων μεταβολών των τριμηνιαίων ΔΤΠΥ στο
2ο τρίμηνο 2018 (ως προς το 2ο τρίμηνο του 2017), όπως οι ΔΤΠΥ του 2ου τρίμηνο 2018,
υπολογίστηκαν στις δύο αναθεωρήσεις 2010 και 2015.
Το μεθοδολογικό τεύχος το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για την
κατάρτιση των βραχυχρόνιων στατιστικών, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Methodology of short-term business statistics - Interpretation and Guidelines
Ενώ, το μεθοδολογικό εγχειρίδιο για τους Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες (SPPI) από τη
Eurostat, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Services producer price index (2010).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Συνοδευτική επιστολή και Ερωτηματολόγιο Ι (ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο υπηρεσιών που
απευθύνεται):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Πειραιάς, 18 Απριλίου 2018
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: Γ7- 188
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ
Ταχ.Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
Ε-Μail:

Πειραιώς 46 & Επονιτών
185 10 Πειραιάς
Κων/νος Θωμάς, Μαρία Ποντίκα
213 135 2126, 213 135 2121
213 135 2714 ,
k.thomas@statistics.gr ,
m.pontika@statistics.gr

Προς : τον Οικονομικό Υπεύθυνο/Λογιστήριο
της επιχείρησης

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για την αναθεώρηση των Δεικτών Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καταρτίζει και δημοσιεύει σε τριμηνιαία περίοδο αναφοράς, τους
Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες, με σκοπό τη μέτρηση των μεταβολών των τιμών στις υπηρεσίες
που παράγονται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Χώρα μας και παρέχονται προς άλλες επιχειρήσεις, σε
εφαρμογή του Κανονισμού 1168/98 για τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές.
Λόγω των εργασιών αναθεώρησης αυτών των δεικτών, με έτος βάσης το 2015, είναι απαραίτητο να
παρασχεθούν από την επιχείρησή σας τα σχετικά στοιχεία κύκλου εργασιών του έτους 2015, στο πλέον
αναλυτικό επίπεδο ταξινόμησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Τα στοιχεία αυτά, είναι επείγοντα και απολύτως απαραίτητα για τη διάρθρωση των νέων δεικτών και, κυρίως,
για την επιλογή του δείγματος εκείνων των ειδών υπηρεσιών, για τα οποία θα συλλέγονται κατόπιν τα
αναγκαία στοιχεία τιμών (ταξινόμηση της Eurostat, CPA-Nace Rev.2)
Για το λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε ερωτηματολόγιο, και παρακαλούμε να μας επιστραφεί συμπληρωμένο
μέχρι τις 10 Μαΐου 2018.
Σημειώνεται ότι τα παρεχόμενα προς την ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία, σύμφωνα με το Ν.3832/2010, είναι απολύτως
εμπιστευτικά και κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Παράλληλα με τον ίδιο νόμο ορίζεται η
υποχρέωση παροχής στοιχείων από ιδιώτες και επιχειρήσεις προς την ΕΛΣΤΑΤ (άρθρο 2, Ν.3832/10).
Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Ποντίκα, τηλ: 2131352121.
Παρακαλούμε για την απάντησή σας με fax: 2131352714 ή με email: m.pontika@statistics.gr και
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας.
Συνημμένα : - Ερωτηματολόγιο
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κωνσταντίνος Μολφέτας
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2) Ερωτηματολόγιο Ι (κλάδος 81.2):
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ
Πειραιώς 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς-Τ.Θ. 80847
2131352126, 2131352121
2131352714
 k.thomas@statistics.gr
m.pontika@statistics.gr

- το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου
είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
- η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
( Ν. 3832/2010 )

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ I
ΕΤΟΣ αναφοράς των στοιχείων: 2015

Παρακαλούμε το δελτίο να επιστραφεί συμπληρωμένο στην ΕΛ.ΣΤΑΤ εντός 10 ημερών από
την παραλαβή του
Επωνυμία Επιχείρησης: …………………………………
Ταχ. Δ/νση: ………………………………………………………
ΑΦΜ: ……………………..
(να διορθωθούν όλα τα ανωτέρω στοιχεία αν άλλαξαν ή δεν είναι ορθά)
Για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες που
περιλαμβάνονται στην τελευταία σελίδα . Τα στοιχεία κύκλου εργασιών πρέπει να δοθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει η καλύτερη δυνατή εκτίμηση.

6ψήφιος
Κωδικός
CPA

Σημειώστε με
Χ ένα ή
περισσότερα
από τα
παρακάτω
είδη
υπηρεσιών
που σας
αφορούν

Περιγραφή υπηρεσίας
σε αναλυτικό επίπεδο ταξινόμησης
της δραστηριότητας

1

2

81.21.10

Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού για κτίρια
(καθαρισμός και συντήρηση κάθε είδους
κτιρίων)

81.22.11

Υπηρεσίες καθαρισμού παραθύρων
(εξωτερικών παραθύρων)

3

9

Σημειώστε για τα
είδη των
υπηρεσιών που
σας αφορούν
(βάσει της
στήλης 3), το
συνολικό κύκλο
εργασιών
(χωρίς Φ.Π.Α.),
για το έτος 2015
(σε ευρώ)
4

Σημειώστε τον
κύκλο εργασιών των
υπηρεσιών που σας
αφορούν (βάσει της
στήλης 3), εξαιρώντας
το μέρος των
συναλλαγών σας με
τα νοικοκυριά καταναλωτές

5

6ψήφιος
Κωδικός
CPA

Σημειώστε με
Χ ένα ή
περισσότερα
από τα
παρακάτω
είδη
υπηρεσιών
που σας
αφορούν

Περιγραφή υπηρεσίας
σε αναλυτικό επίπεδο ταξινόμησης
της δραστηριότητας

1

2

3

81.22.12.1

Εξωτερικός καθαρισμός κάθε είδους κτιρίων
και εγκαταστάσεων

81.22.12.2

Ειδικές υπηρεσίες καθαρισμού
(αίθουσες υπολογιστών, δεξαμενές και
βυτία, βιομηχανικά μηχανήματα,
αποστείρωση αντικειμένων ή
εγκαταστάσεων κ.λ.π.)

81.22.13

Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και
καπνοδόχων

81.29.11

Υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης και
μυοκτονίας

81.29.19

Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού π.δ.κ.α.
(καθαρισμός μεταφορικών μέσων, φιαλών,
πισινών, πετρελαιοφόρων οχημάτων και
πλοίων κ.λ.π. )

Σημειώστε για τα
είδη των
υπηρεσιών που
σας αφορούν
(βάσει της
στήλης 3), το
συνολικό κύκλο
εργασιών
(χωρίς Φ.Π.Α.),
για το έτος 2015
(σε ευρώ)
4

Σημειώστε τον
κύκλο εργασιών των
υπηρεσιών που σας
αφορούν (βάσει της
στήλης 3), εξαιρώντας
το μέρος των
συναλλαγών σας με
τα νοικοκυριά καταναλωτές

5

Σύνολο Κύκλου Εργασιών

Σημειώστε τυχόν άλλες δραστηριότητες της επιχείρησής
σας στον τομέα των υπηρεσιών, εκτός από τον κλάδο
Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβουλών

Συνολικός κύκλος εργασιών
υπηρεσιών (διπλανής στήλης,
χωρίς Φ.Π.Α.) για το έτος 2015
(σε ευρώ)

Κύκλος εργασιών υπηρεσιών
(διπλανής στήλης),
εκτός των συναλλαγών με
νοικοκυριά-καταναλωτές

1.
2.
Ημερομηνία: -- / -- / 2018
Ονοματεπώνυμο αρμοδίου: ……………………………………………
Υπογραφή:
………….……………………
FAX:
………….……………………

Ιδιότητα: ………….……………………
Τηλ.: ……..………………….
e-mail:

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
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…….…………………….

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σκοπός της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η συλλογή πληροφοριών για την κατάρτιση του
νέου Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες, ο οποίος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις ή
άλλους φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών προς
τα νοικοκυριά-καταναλωτές.
Η κατάρτιση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες υπάγεται στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1158/2005, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και αριθ. 1165/98, του Συμβουλίου για τις
Βραχυχρόνιες Στατιστικές.
Σύντομες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των στηλών 3,4 και 5:
Στήλη 1: 6ψήφιος κωδικός ταξινόμησης CPA (αναλυτική ταξινόμηση σε επίπεδο υπηρεσιών που
προκύπτει από την εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής ταξινόμησης NACE Rev.2).
Στήλη 2: Περιγραφή της ονοματολογίας των υπηρεσιών βάσει της νέας ταξινόμησης CPA.
Στήλη 3: Σημειώνονται με Χ τα είδη των υπηρεσιών που αφορούν την επιχείρηση.
Στήλη 4: Στον κύκλο εργασιών δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή τέλη.
Στήλη 5: Από τον κύκλο εργασιών της στήλης 4 εξαιρείται το τμήμα του κύκλου εργασιών των συναλλαγών που
απευθύνεται στα νοικοκυριά-καταναλωτές.
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3) Συνοδευτική επιστολή και Ερωτηματολόγιο ΙΙ (ποικίλει ανάλογα με τον κλάδο υπηρεσιών που
απευθύνεται):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2018
Αρ.Πρωτ. Γ7-370

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ
Ταχ.Δ/νση:
Πειραιώς 46 & Επονιτών
Ταχ. Κώδικας:
185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες:
Μαρία Ποντίκα , Ε. Παπαπέτρου
Τηλέφωνο:
213 135 2121, 213 135 2712
Fax:
213 135 2714
E-Μail:
m.pontika@statistics.gr
e.papapetrou@statistics.gr

ΠΡΟΣ: την επιχείρηση
Yπόψιν:

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων τιμών για την κατάρτιση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες.
Σας γνωρίζουμε ότι από το Τμήμα Χονδρικών Τιμών και Τιμαρίθμων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)
διενεργείται τριμηνιαία έρευνα για την συλλογή τιμών των υπηρεσιών, με σκοπό την κατάρτιση του Δείκτη Τιμών
Παραγωγού στις Υπηρεσίες, που αποτυπώνει την πορεία εξέλιξης των αναφερομένων τιμών. Η έρευνα γίνεται σε
εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 1165/98 και 1158/05.
Επισημαίνεται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία προς την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με το Ν.3832/2010 είναι απολύτως
εμπιστευτικά, ενώ παράλληλα ο ίδιος νόμος προβλέπει και την υποχρέωση των ιδιωτών και επιχειρήσεων να
παρέχουν στοιχεία προς την ΕΛΣΤΑΤ.
Παρακαλούμε όπως παρέχετε στις υπαλλήλους: Μαρία Ποντίκα (τηλ.:2131352121, m.pontika@statistics.gr) και
Ειρήνη Παπαπέτρου (τηλ.:2131352712, e.papapetrou@statistics.gr) τις τιμές και τους προσδιορισμούς των
υπηρεσιών για το έτος 2018 και εφεξής, ώστε οι τιμές αυτές να είναι διαχρονικά συγκρίσιμες.
Επισυνάπτουμε το ερωτηματολόγιο της έρευνας, με την παράκληση να μας επιστραφεί συμπληρωμένο με τα
αιτούμενα στοιχεία, το συντομότερο δυνατόν έως τις 10/8/2018.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.
Συνημμένα : - Eρωτηματολόγιο II (Δελτίο Τιμοληψίας)
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κωνσταντίνος Μολφέτας
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4) Ερωτηματολόγιο ΙΙ -Δελτίο Τιμοληψίας (κλάδος 81.2):
ΕΛΣΤΑΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ

904 ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……..

Συνεργάτης: ……………….

Τιμολήπτης:

Δ/ΝΣΗ: …………………………………..

ΤΗΛ:

ΤΗΛ: 213135-2741

ΑΦΜ: ………………………

FAX:

FAX: 213135-2714

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPA

1) Γενικός καθαρισμός εσωτερικών χώρων
καταστήματος, επιφάνειας …. τ.μ., …. άτομα,

81.21.____

2) Γενικός καθαρισμός εσωτερικών χώρων
νοσοκομείου, ………... τ.μ.,
…...ά τομα,

81.21.____

3) Γενικός καθαρισμός εσωτερικών χώρων
γραφείων, επιφάνειας ……….. τ.μ., ….. άτομα,
καθημερινά

81.21.____

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
ΠΡΟΗΓΟΥΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (σε min):
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5) Πίνακες : Αναθεωρημένοι Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες 2006-2017,
ε.β.:2015=100,0
κλάδοι Nace
Ονοματολογία
Rev2
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς
εμπορευμάτων (Οδ Μτφ) και υπηρεσίες
μετακόμισης
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών
50 (501_502)
μεταφορών
51
Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών
5210
Υπηρεσίες αποθηκεύσης
5224
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
53
ταχυμεταφοράς (courier)
Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο
531
της υποχρέωσης παροχής καθολικής
υπηρεσίας
Άλλες ταχυδρομικές και
532
ταχυμεταφορικές υπηρεσίες
61
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες προγραμματισμού
62
ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχής
συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες
63
Υπηρεσίες ενημέρωσης
691
Νομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης
λογιστικών βιβλίων και λογιστικού
692
ελέγχου και υπηρεσίες παροχής
φορολογικών συμβουλών
69
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
702
διαχείρησης
Υπηρεσίες νομικές και λογιστικές˙
(69_702)
υπηρεσίες παροχής συμβουλών
διαχείρισης
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών
711
και άλλες υπηρεσίες παροχής τεχνικών
συμβουλών
Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
712
αναλύσεων
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών˙
71 (711_712) υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων
Υπηρεσίες που παρέχονται από
7311
διαφημιστικές εταιρείες
Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα
7312
ενημέρωσης
731
Διαφημιστικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και
732
δημοσκοπήσεων
Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας
73 (731_732)
αγοράς
78
Υπηρεσίες απασχόλησης
Υπηρεσίες ασφάλειας και διεξαγωγής
80
ερευνών
812
Υπηρεσίες καθαρισμού
494

Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Μέσος Q12006
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015
2016 2017 2018

103,0

107,2

112,9

113,3 109,9 108,7 104,0 102,9 101,5

110,3
101,8
89,7

107,3
104,9
91,1

108,3
111,6
95,6

101,6 106,1 118,4 118,1 126,0 113,1
114,9 110,2 108,9 103,3 100,4 100,0
95,4 94,9 94,9 99,6 99,3 100,0

79,5

81,3

85,7

87,1

90,1

94,2

95,2

98,4 100,2

100,0

98,7

97,3

98,2

99,1

74,3

76,5

80,9

83,2

85,3

89,8

91,7

96,2 100,0

100,0 100,0

97,2

97,2

96,7

87,9

89,2

93,1

92,9

97,7 100,9 100,0 100,5 100,4

100,0

97,4

99,7 100,0

96,3

94,0

94,5

97,3

96,2

100,0 110,0 126,4 133,0 131,2

99,2

100,0 100,6 101,3 101,9 101,4

96,7

100,0 97,8 96,4 97,2 97,6
100,0 100,0 100,0 101,9 101,9

95,1

91,8

94,2

92,3

70,2

86,0

113,8

101,4

83,6

118,3

99,0

96,2

100,9

91,7

123,2

79,0

84,8

88,2

97,1

100,2

102,9

101,4 103,1 103,1

99,6

99,1

96,7

98,1 101,6

99,6 100,2 100,2 100,6

100,0 104,6 104,6

97,7 102,8

100,0 93,1 98,2 83,5 97,9
100,0 101,8 104,0 103,0 107,2
100,0 99,8 100,0 101,9 106,3

96,8

100,0

98,3

96,5

97,0

96,3

100,0

99,1

98,1

99,2

99,1

107,6

100,0 101,6 106,6 112,3 109,9

98,2 101,6 104,2 104,8 105,4 103,8

100,0 100,1 101,5 104,5 104,0

105,7

100,0

99,4 100,2

98,3

98,1

102,4 102,6 102,8 103,1 103,6 103,9

100,0

99,9 100,4 100,3

99,9

105,0

100,0

99,6 100,2

99,0

98,3

0,0

100,0

98,9

98,8

98,8

98,6

99,4

100,0 100,4

96,7

97,4

93,5

99,7

100,0

99,1

98,6

98,6

97,8

99,1

100,0

98,9

98,9

98,4

98,7

99,7

100,0

99,1

98,6

98,6

97,9

103,4

100,0

92,7

91,8

92,5

94,0

89,4

94,0

95,4

91,0

94,4

124,0 123,5 116,8 108,3 101,7

92,7

95,8

96,0

97,3

98,6

97,3

103,8 104,4 104,8 104,3 102,4 100,5

Σημείωση: Οι δείκτες και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.
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99,8

100,0

Q22018

100,0 102,1 103,2 103,2 102,9
100,0

95,4

94,9

95,1

95,4

6) Πίνακες: Ετήσιες μεταβολές των τριμηνιαίων δεικτών των κλάδων των ΔΤΠΥ στο 2ο τρίμηνο
2018 (ως προς το 2ο τρίμηνο 2017) και συγκρίσεις των ΔΤΠΥ στο 2ο τρίμηνο 2018, όπως
υπολογίστηκαν στις δύο αναθεωρήσεις 2010 και 2015
Συγκρίσεις στους δείκτες Β΄ τριμήνου ετών: 2018-2017 λόγω μεταβολών των σταθμίσεων
Έτος βάσης: 2010=100,0

Κωδικοίκλάδοι Nace Κατηγορίες υπηρεσιών
Rev2
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Υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και
μετακόμισης

Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών
Υπηρεσίες αποθήκευσης
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
53
ταχυμεταφοράς (courier)
Ταχυδρομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της
531
υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές
532
υπηρεσίες
61
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών
62
συστημάτων, παροχής συμβουλών και συναφείς
υπηρεσίες
63
Υπηρεσίες ενημέρωσης
691
Νομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων
692
και λογιστικού ελέγχου˙ υπηρεσίες παροχής
φορολογικών συμβουλών
69
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες
702
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες˙ υπηρεσίες
(69_702)
παροχής συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες
711
υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών
712
Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών˙ υπηρεσίες
71 (711_712)
τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικές
7311
εταιρείες
7312
Υπηρεσίες παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης
731
Διαφημιστικές Υπηρεσίες
732
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων
73 (731_732) Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς
78
Υπηρεσίες απασχόλησης
80
Υπηρεσίες ασφάλειας και διεξαγωγής ερευνών
812
Υπηρεσίες καθαρισμού

2017

2018

100,1

100,0

0,0

100,3 100,6

0,4

0,4

99,9

100,3

0,4

104,5 102,8

-1,7

-2,1

104,8
100,3
100,1

99,7
98,8
106,5

-4,9
-1,5
6,4

102,8 97,9
104,4 107,2
100,1 106,3

-4,8
2,6
6,2

0,0
4,1
-0,2

98,3

101,0

2,8

95,6

99,1

3,6

0,9

97,1

100,0

2,9

94,4

96,7

2,4

-0,5

100,0

102,6

2,6

97,4

100,0

2,7

0,1

98,9

106,2

7,4

125,0 131,2

5,0

-2,4

100,1

100,6

0,5

101,4

101,4

0,0

-0,5

99,8
100,0

101,3
101,9

1,5
1,9

96,2
100,0

97,6
101,9

1,5
1,9

0,0
0,0

100,2

99,9

-0,3

96,7

96,3

-0,4

-0,1

100,1
101,5

100,8
103,2

0,7
1,6

98,2
108,2

99,1
109,9

0,9
1,6

0,2
-0,1

100,7

101,8

1,1

102,3

104,0

1,7

0,6

100,0

97,8

-2,3

100,2

98,1

-2,1

0,2

100,0

99,9

-0,1

100,4

99,9

-0,4

-0,3

100,0

98,5

-1,5

100,2

98,3

-1,9

-0,4

100,0

99,7

-0,3

98,8

98,6

-0,3

0,1

102,7
100,3
100,0
100,3
100,2
100,0
100,3

97,8
99,4
99,7
99,5
100,5
100,0
100,2

-4,8
-0,9
-0,3
-0,9
0,3
0,0
-0,1

99,3
98,9
99,0
98,9
92,0
103,2
95,1

93,5
97,8
98,7
97,9
94,0
102,9
95,4

-5,9
-1,1
-0,3
-1,0
2,2
-0,3
0,3

-1,1
-0,3
0,1
-0,2
1,9
-0,3
0,4

Σημείωση: Οι δείκτες και οι ποσοστιαίες μεταβολές δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.
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2018

Σύγκριση
Μεταβολή
Μεταβολών
(β %)
(β-α %)

2017

50 (501_502) Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών
51
5210
5224

Μεταβολή
(α %)

Έτος βάσης: 2015=100,0

