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Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με το παρόν
ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους που
σχετίζονται με τη διενέργεια της παρούσας έρευνας και την παραγωγή
των σχετικών στατιστικών. Η διαχείριση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει
επικοινωνία μαζί σας, αλλά μόνο για λόγους που αφορούν στην ορθή
συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου. Πρόσβαση στα δεδομένα
σας έχει μόνο η ΕΛΣΤΑΤ (Άρθρο 6, παρ.1 (γ) και (ε), του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
PRODCOM
ΕΤΟΥΣ 2018
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Συμπληρώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ)

Κωδικός Τοπικής Μονάδας Παραγωγής:
Κωδικός επιχείρησης:
Πλήθος συσχετιζόμενων
Τοπικών Μονάδων Παραγωγής:
Κλάδος (NACE Αναθ. 2):
Στρώμα:

ΑΦΜ:
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Α. Τοπικής Μονάδας Παραγωγής:

Β. Επιχείρησης:

4.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Λειτουργεί

από:

β) Δεν λειτουργεί

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

έως:

€

γ) Προσωρινά σε αδράνεια

7. ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
α/α

Διεύθυνση
(οδός, αριθμός, Δημοτική Ενότητα)

Ταχ.
κωδικός

Περιφερειακή Ενότητα

Τηλέφωνο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε εφαρμογή του Κανονισμού 3924/91 του
Συμβουλίου περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή.
Βάσει του Ν. 3832/2010, η παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, το περιεχόμενο του
ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των
στοιχείων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Τα στοιχεία της έρευνας υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής PRODCOM, η πρόσβαση στην οποία
γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr, στην ενότητα «Προϊόντα και υπηρεσίες», υποενότητα
«Συλλογή στοιχείων» και επιλογή «Παραγωγή και Πωλήσεις Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM)».
Η είσοδος στη διαδικτυακή εφαρμογή γίνεται με χρήση κωδικών (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), όπως σας
απεστάλησαν από την ΕΛΣΤΑΤ, ή όπως διαμορφώθηκαν από εσάς κατόπιν αλλαγής για λόγους ασφαλείας, κατά την
υποβολή στοιχείων προηγούμενων ετών.
Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω κωδικών, θα πρέπει να αποστείλετε έγγραφο αίτημα ανάκτησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση prodcom@statistics.gr.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κατ’ εξαίρεση, εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή των στοιχείων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, το
ερωτηματολόγιο, χωρίς τα προτυπωμένα στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
www.statistics.gr, στην ενότητα «Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταφορές», υποενότητα «Βιομηχανικά
Προϊόντα», «Βιομηχανικά Προϊόντα (PRODCOM) (Παραγωγή και Πωλήσεις)».
Το ερωτηματολόγιο, μετά τη συμπλήρωσή του, θα πρέπει να αποστέλεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση prodcom@statistics.gr.

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί προσεκτικά σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες (ενότητα Γ) και να
υποβληθεί στην ΕΛΣΤΑΤ εντός 20 ημερών από την παραλαβή του.

Α1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Στην ενότητα Α1 συμπληρώνονται τα προϊόντα που παράγονται στην Τοπική Μονάδα Παραγωγής σε ετήσια βάση.
1. Εάν το ερωτηματολόγιο έχει συμπληρωθεί για προηγούμενο έτος, τα προϊόντα αυτά εμφανίζονται προτυπωμένα. Στην περίπτωση αυτή
συμπληρώνονται μόνο οι στήλες 5, 6 και 7.
2. Εάν το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται για πρώτη φορά, καταχωρίζονται στοιχεία στις στήλες 2, 3, 4, 5, 6 και 7.
3. Εάν στην Τοπική Μονάδα Παραγωγής έχει παραχθεί προϊόν που δεν εμφανίζεται προτυπωμένο ή έχει γίνει παραγωγή σε νέο προϊόν εντός
του 2018, τότε τα αντίστοιχα στοιχεία καταχωρίζονται στην ενότητα Α2 του ερωτηματολογίου.

Κωδικός
προϊόντος

Δασμολογική
κλάση
(συμπληρώνεται

Περιγραφή προϊόντος

Ποσότητα
παραχθέντων
προϊόντων

Μονάδα
μέτρησης

από την ΕΛΣΤΑΤ)

Ποσότητα
πωληθέντων
προϊόντων
(ανεξάρτητα από τον
χρόνο παραγωγής τους)

1. Αξία πωληθέντων
προϊόντων
(λογαριασμός 71 ΕΓΛΣ)
ή

2. Αξία παροχής υπηρεσιών
εγκατάστασης & επισκευών
(λογαριασμός 73 ΕΓΛΣ)

1

2

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

2

7

0,00 €

Α2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Κατά το έτος 2018, υπήρξε παραγωγή σε προϊόντα που δεν εμφανίζονται προτυπωμένα
στην ενότητα Α1;

ΝΑΙ


ΟΧΙ


Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία των προϊόντων αυτών στις στήλες 2, 3, 4, 5, 6 και 7.

Κωδικός
προϊόντος
(συμπληρώνεται
από την ΕΛΣΤΑΤ)

Δασμολογική
κλάση

Περιγραφή προϊόντος

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα
παραχθέντων
προϊόντων

Ποσότητα
πωληθέντων
προϊόντων
(ανεξάρτητα από τον
χρόνο παραγωγής τους)

1. Αξία πωληθέντων
προϊόντων
(λογαριασμός 71 ΕΓΛΣ)
ή

2. Αξία παροχής υπηρεσιών
εγκατάστασης & επισκευών
(λογαριασμός 73 ΕΓΛΣ)

1

2

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

3

7

0,00 €

Β1. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΦΑΣΟΝ
(Παραγωγή, επεξεργασία και εξευγενισμός προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, με πρώτες ύλες των τρίτων)
Στην ενότητα Β1, συμπληρώνονται αναλυτικά τα προϊόντα που παράγονται, σε ετήσια βάση, στην Τοπική Μονάδα Παραγωγής (κατά
δασμολογική κλάση, είδος, περιγραφή εργασίας, μονάδα μέτρησης, ποσότητα και αμοιβή εργασίας) για λογαριασμό τρίτων, με
πρώτες ύλες των τρίτων.
Κωδικός
προϊόντος
(συμπληρώνεται
από την ΕΛΣΤΑΤ)

1

Δασμολογική
κλάση

Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή εργασίας
που εκτελείται

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα
παραχθέντων
προϊόντων

Αμοιβή για
υπεργολαβία
(φασόν) σε ευρώ

2

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΦΑΣΟΝ

4

0,00 €

Β2. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΦΑΣΟΝ
Κατά το έτος 2018, υπήρξε υπεργολαβική εργασία - φασόν σε προϊόντα που δεν
εμφανίζονται προτυπωμένα στην ενότητα Β1;

ΝΑΙ


ΟΧΙ


Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία των προϊόντων αυτών στις στήλες 2, 3, 4, 5, 6, και 7.
Κωδικός
προϊόντος
(συμπληρώνεται
από την ΕΛΣΤΑΤ)

1

Δασμολογική
κλάση

Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή εργασίας
που εκτελείται

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα
παραχθέντων
προϊόντων

Αμοιβή για
υπεργολαβία
(φασόν) σε ευρώ

2

3

4

5

6

7

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΦΑΣΟΝ
4

0,00 €

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Όλα τα στοιχεία αναφέρονται στη χρονική περίοδο από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018. Εάν η λογιστική χρήση δε συμπίπτει
με το ημερολογιακό έτος 2018, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία της περιόδου που λήγει μέσα στο έτος 2018.
2. Στις ενότητες Α1 και Α2 του ερωτηματολογίου, συμπληρώνονται στοιχεία για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί για
λογαριασμό της επιχείρησης (λογαριασμός 71 του ΕΓΛΣ), στην τοπική μονάδα παραγωγής της ταχυδρομικής διεύθυνσης
που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και επισκευών (λογαριασμός
73 του ΕΓΛΣ).
Δεν συμπληρώνονται στοιχεία για προϊόντα που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις τρίτων για λογαριασμό της
επιχείρησης, καθώς και για τα εμπορεύματα.
Στις ενότητες Β1 και Β2, συμπληρώνονται στοιχεία μόνο για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί με πρώτες ύλες τρίτων, για
λογαριασμό των τρίτων (υπεργολαβία - φασόν).
Εάν η επιχείρηση έχει και άλλες τοπικές μονάδες παραγωγής, σε άλλη περιοχή ή διεύθυνση, τα προϊόντα των τοπικών
αυτών μονάδων παραγωγής θα πρέπει να συμπληρωθούν σε άλλα ερωτηματολόγια.
3. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν χρησιμοποιείται περαιτέρω στην παραγωγή άλλου προϊόντος, τότε πρέπει να
αναφερθεί ξεχωριστά δίνοντας μόνο την ποσότητα παραγωγής του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιο προϊόν
ιδιοκαταναλώνεται. Οι παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να επισημαίνονται με σχετική παρατήρηση.
4. Στην αξία πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγών, προστίθενται τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς, όταν
αυτές γίνονται με μέσα της επιχείρησης, ενώ αφαιρούνται ο ΦΠΑ, ο φόρος κατανάλωσης, οι εκπτώσεις και οι επιστροφές.
5. Τα προϊόντα θα πρέπει να συμπληρωθούν όπως αυτά αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο και στη μονάδα μέτρησης που
ζητείται. Σε ορισμένα προϊόντα μπορεί να συμπληρωθεί μόνο η αξία των πωλήσεων ή το κόστος επισκευής, κατά
περίπτωση (στήλη 7 ερωτηματολογίου).
6. Τα στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Εάν η επιχείρηση δεν υποχρεούται στην
τήρηση βιβλίων αποθήκης, τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να εκτιμηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
7. Εάν τα στοιχεία (ποσότητα παραγωγής, ποσότητα πωληθέντων, αξία πωληθέντων προϊόντων) του έτους 2018 αποκλίνουν
σημαντικά από τα αντίστοιχα του έτους 2017 ή είναι μηδενικά, θα πρέπει να αναφερθεί η αιτία στον ειδικό χώρο των
παρατηρήσεων.
8. Ο κατάλογος Βιομηχανικών Προϊόντων (κατάλογος PRODCOM), βάσει του οποίου γίνεται η κατάταξη των προϊόντων, είναι
διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr, στην ενότητα «Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταφορές»,
υποενότητα «Βιομηχανικά Προϊόντα», «Βιομηχανικά Προϊόντα (PRODCOM) (Παραγωγή και Πωλήσεις)»
Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο ;
λεπτά

Παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

Αρμόδιος από τον οποίο η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει
περισσότερες πληροφορίες:

Βεβαιώνεται ότι το ερωτηματολόγιο έχει συμπληρωθεί πλήρως και
ορθά:

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Fax:

(Όνομα, υπογραφή υπευθύνου - σφραγίδα επιχείρησης)

e-mail:

2019
ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Συμπληρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ)

Εισαγωγή

Ενημέρωση
μητρώου

Έλεγχος
ερωτηματολογίου

Ημερομηνία
Υπογραφή
5

Κωδικογράφηση
ερωτηματολογίου

Αρχείο

