ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΤΜΕΝΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ

ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ

ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΠΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ1

ΧΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

T
T
T
Μ
T

•Προκαταρκτικζσ εκτιμιςεισ ςτισ t+45 θμζρεσ μετά το τζλοσ του τριμινου
αναφοράσ (Δθμοςίευςθ Φεβρουαρίου, Μαίου, Αυγοφςτου, Νοεμβρίου).
•Κανονικζσ εκτιμιςεισ ςτουσ t+2 μινεσ από το τζλοσ του τριμινου αναφοράσ
(Δθμοςίευςθ Φεβρουαρίου, Μαίου, Αυγοφςτου, Νοεμβρίου).
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται ςυνικωσ κάκε πζντε ζτθ και εφαρμόηονται
το επτζμβριο.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

Φεβρουάριοσ
Μάιοσ
Αφγουςτοσ
επτζμβριοσ
Νοζμβριοσ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ - ΕΣΗΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

Μάρτιοσ
Οκτώβριοσ

T
T&Μ

•Μάρτιοσ: Πρώτθ εκτίμθςθ ετιςιων ςτοιχείων για το προθγοφμενο ζτοσ, t-1,
και ανακεώρθςθ για το ζτοσ t-2, ςτθ βάςθ των τελευταίων διακζςιμων
ςτοιχείων κυρίωσ από διοικθτικζσ πθγζσ με τελευταία θμερομθνία αναφοράσ
αρχζσ Μαρτίου.
•Οκτώβριοσ: Ανακεώρθςθ ετιςιων ςτοιχείων για τα προθγοφμενα 2 ζτθ (t-1
και t-2) ςτθ βάςθ των τελικών ςτοιχείων από τισ ετιςιεσ οικονομικζσ ζρευνεσ
που διεξάγει θ τατιςτικι Τπθρεςία με ζτοσ αναφοράσ το t-2, κακώσ επίςθσ
και τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία από διοικθτικζσ πθγζσ με τελευταία
θμερομθνία αναφοράσ αρχζσ επτεμβρίου.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται ςυνικωσ κάκε πζντε ζτθ.

ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕ ΕΡΓΑΙΑ
ΚΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΡΙΜΗΝΟ

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από τισ
ετιςιεσ οικονομικζσ ζρευνεσ, τελικών ςτοιχείων
από το Αρχείο Κοινωνικών Αςφαλίςεων και
οποιεςδιποτε άλλεσ αλλαγζσ ςε πθγζσ και
μεκόδουσ.

Μάρτιοσ
Ιοφνιοσ
επτζμβριοσ
Δεκζμβριοσ

T
T
T&M
T

•Μάρτιοσ: Ανακεωριςεισ ρουτίνασ των τελευταίων επτά τριμινων (ζτθ t-1
και t-2), με βάςθ τελικά ςτοιχεία από το Μθτρώο Κοινωνικών Αςφαλίςεων
για το ζτοσ t-2.
•Ιοφνιοσ: Πικανζσ ανακεωριςεισ ρουτίνασ των τελευταίων τεςςάρων
δθμοςιευμζνων τριμινων ( ζτοσ t-1).
•επτζμβριοσ: Ανακεωριςεισ ρουτίνασ των τριμθνιαίων ςτοιχείων που
αφοροφν τα τελευταία 2 χρόνια (t-1 and t-2) και το πρώτο τρίμθνο τθσ
τρζχουςασ χρονιάσ, με βάςθ τελικά ςτοιχεία από τισ ετιςιεσ οικονομικζσ
ζρευνεσ, που αφοροφν το χρόνο t-2, κακώσ και τα τελευταία διακζςιμα
ςτοιχεία από άλλεσ πθγζσ.
•Δεκζμβριοσ: Πικανζσ ανακεωριςεισ ρουτίνασ των τελευταίων δυο
δθμοςιευμζνων τριμινων (ζτοσ t).
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ (κυρίωσ λόγω τθσ Απογραφισ Πλθκυςμοφ που
γίνεται κάκε δζκα χρόνια, αλλαγζσ ςτο Μθτρώο Επιχειριςεων ι άλλεσ
μεκοδολογικζσ αλλαγζσ) υιοκετοφνται τον επτζμβριο, ςυνικωσ κάκε πζντε
ζτθ.

ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ

Ανακεώρθςθ των προκαταρκτικών ςτοιχείων
Οκτώβριοσ
για το τζταρτο τρίμθνο του ζτουσ t-1 λόγω
ενςωμάτωςθσ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από τισ
διάφορεσ πθγζσ.
Ανακεώρθςθ των προκαταρκτικών ςτοιχείων
Οκτώβριοσ
για το ζτοσ t-1 λόγω ενςωμάτωςθσ
ενθμερωμζνων ςτοιχείων από τισ διάφορεσ
πθγζσ.

Σ

Δεφτερο δεκαπενκιμερο Οκτωβρίου: Σελικά ςτοιχεία για το τζταρτο τρίμθνο
του ζτουσ t-1.

Σ

Δεφτερο δεκαπενκιμερο Οκτωβρίου: Σελικά ςτοιχεία για το ζτοσ t-1.

ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΣΗΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΤΜΕΝΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ

ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ

ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΠΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ1

ΧΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από τθν 12 μινεσ μετά τθν
Απογραφι Πλθκυςμοφ.
ολοκλιρωςθ τθσ
Απογραφισ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ
Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από τθν 12 μινεσ μετά τθν
Απογραφι Πλθκυςμοφ.
ολοκλιρωςθ τθσ
Απογραφισ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ
Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από τθν 12 μινεσ μετά τθν
Απογραφι Πλθκυςμοφ.
ολοκλιρωςθ τθσ
Απογραφισ
ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
Ιοφνιοσ
ΚΑΙ ΕΣΗΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
ΜΕΕ ΜΗΝΙΑΙΕ ΑΠΟΛΑΒΕ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
Μάρτιοσ
ΚΑΣΑ ΣΡΙΜΗΝΟ
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
Ιοφνιοσ
επτζμβριοσ
Δεκζμβριοσ

Μ

Ανακεώρθςθ ςτοιχείων πλθκυςμοφ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ
Απογραφισ Πλθκυςμοφ. Οι ανακεωριςεισ αναφζρονται ςτθν τελευταία
περίοδο μεταξφ απογραφών.

Μ

Ανακεώρθςθ δθμογραφικών δεικτών με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ
Απογραφισ Πλθκυςμοφ. Οι ανακεωριςεισ αναφζρονται ςτθν τελευταία
περίοδο μεταξφ απογραφών.

Μ

Ανακεώρθςθ ςτοιχείων μετανάςτευςθσ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ
Απογραφισ Πλθκυςμοφ. Οι ανακεωριςεισ αναφζρονται ςτθν τελευταία
περίοδο μεταξφ απογραφών.

T

Σον Ιοφνιο του ζτουσ t, τα ςτοιχεία για το ζτοσ t-1 ςυνικωσ ανακεωροφνται
με βάςθ τισ τελευταίεσ εκτιμιςεισ για τον πλθκυςμό.

T
T
T
T

•το τζλοσ του τριμινου t, δθμοςιεφονται προκαταρκτικά ςτοιχεία για το
τρίμθνο t-1 και ανακεωρθμζνα ςτοιχεία για το τρίμθνο t-2. Οι τιμζσ που είναι
διορκωμζνεσ για τισ εποχικζσ διακυμάνςεισ ανακεωροφνται μόνο όταν
ανακεωρθκοφν και τα αντίςτοιχα μθ-διορκωμζνα ςτοιχεία.
• Σον επτζμβριο του ζτουσ t, ανακεωροφνται τα ςτοιχεία για όλα τα τρίμθνα
του ζτουσ t-1, ςτθ βάςθ τελικών ςτοιχείων από διοικθτικζσ πθγζσ για το ζτοσ t1. Αντίςτοιχα, γίνεται ανακεώρθςθ όλων των εποχικά διορκωμζνων ςτοιχείων
τθσ χρονοςειράσ, λόγω του ότι επικαιροποιοφνται τα μοντζλα που
χρθςιμοποιοφνται για τισ εποχικζσ διορκώςεισ με τα τελικά ςτοιχεία.

ΜΗΝΙΑΙΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

T

● Μθνιαία ςτοιχεία για τον μινα X του ζτουσ t δθμοςιεφονται ςτισ Χ +70
μζρεσ *Ζκδοςθ: τατιςτικζσ Ενδοκοινοτικοφ Εμπορίου και Εμπορίου με Σρίτεσ
χώρεσ (ςυνοπτικά ςτοιχεία)+ και ςτισ Χ+82 μζρεσ *Ζκδοςθ: τατιςτικζσ
Ενδοκοινοτικοφ Εμπορίου και Εμπορίου με Σρίτεσ Χώρεσ (κατά εμπόρευμα
και χώρα)+. Σα ανακεωρθμζνα ςτοιχεία για τουσ προθγοφμενουσ μινεσ του
ζτουσ t ενςωματώνονται ςτα τελευταία μθνιαία δθμοςιεφματα.
● Προκαταρκτικά ςτοιχεία για τον μινα Χ του ζτουσ t δθμοςιεφονται ςτισ Χ+
40 μζρεσ. Σα ανακεωρθμζνα ςτοιχεία για τουσ προθγοφμενουσ μινεσ του
ζτουσ t ενςωματώνονται ςτα τελευταία μθνιαία προκαταρκτικά ςτοιχεία για
το Εξωτερικό Εμπόριο (αρχείο excel).

T
T

● Σα ετιςια ςτοιχεία για τισ τατιςτικζσ Εξωτερικοφ Εμπορίου για το ζτοσ
αναφοράσ t ενςωματώνονται ςτα προκαταρκτικά ςτοιχεία και ςτα μθνιαία
δθμοςιεφματα για το μινα αναφοράσ Δεκζμβριο.
● Σα ανακεωρθμζνα ετιςια τελικά ςτοιχεία για το ζτοσ αναφοράσ t
ενςωματώνονται ςτο ετιςιο δθμοςίευμα "ΣΑΣΙΣΙΚΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ".

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ

Ενςωμάτωςθ επιπρόςκετων ι ανακεωρθμζνων Μθνιαία
ςτοιχείων από το ςφςτθμα Intrastat,
τελωνειακζσ διαςαφιςεισ και από άλλεσ πθγζσ.

ΕΣΗΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενςωμάτωςθ επιπρόςκετων ι ανακεωρθμζνων Μάρτιοσ
ςτοιχείων από το ςφςτθμα Intrastat,
Οκτώβριοσ
τελωνειακζσ διαςαφιςεισ και από άλλεσ πθγζσ.
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΤΜΕΝΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ
ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ
Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Μθνιαία
4ο τρίμθνο

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

T
Μ
M

Μθνιαία
4ο τρίμθνο

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

ΣΤΠΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ1

T
Μ
M

Μθνιαία

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

T

Μ
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ΧΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε μθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων που
υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε μθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων που
υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε μθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΤΜΕΝΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ
ΔΕΙΚΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
(ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ
Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Σριμθνιαία
4ο τρίμθνο

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
(ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

T
M
Μ

Σριμθνιαία

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ (ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

ΣΤΠΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ1

T

Μ

Σριμθνιαία
4ο τρίμθνο

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

T
Μ
M
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ΧΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε τριμθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε τριμθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων που
υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε τριμθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε τριμθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία/τριμθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων
που υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΤΜΕΝΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ
ΔΕΙΚΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ
ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΕΚΣΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ
ΟΧΗΜΑΣΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ
Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Μθνιαία
4ο τρίμθνο

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

ΔΕΙΚΣΗ ΟΓΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ
ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΕΚΣΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ
ΟΧΗΜΑΣΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

ΣΤΠΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ1
T
Μ
M

Μθνιαία
4ο τρίμθνο

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

T
Μ
M
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ΧΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε μθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων που
υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε μθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων που
υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΤΜΕΝΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ

ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ

ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΕΙΚΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΤ Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΕΚΣΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
ΟΧΗΜΑΣΩΝ (ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)
Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

Σριμθνιαία
4ο τρίμθνο

ΔΕΙΚΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΤ Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ (ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ)
Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

Σριμθνιαία
4ο τρίμθνο

ΣΤΠΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ1
T
Μ
M

T
Μ
M
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ΧΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε τριμθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία/τριμθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων
που υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε τριμθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία/τριμθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων
που υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΤΜΕΝΕ ΣΑΣΙΣΙΚΕ
ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ
(ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ)

ΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ
Ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από
ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.

ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ
Σριμθνιαία
4ο τρίμθνο

Αλλαγι βάςθσ του δείκτθ.

ΣΤΠΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ1
T
Μ
M

ΧΕΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
•Οι ανακεωριςεισ ρουτίνασ είναι αποτζλεςμα νεότερων ςτοιχείων που
λαμβάνονται από τισ επιχειριςεισ και αλλαγών ςτα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία
που προκφπτουν από τθ ςυνθκιςμζνθ διαδικαςία παραγωγισ (π.χ. τιμζσ που
είχαν αρχικά εκτιμθκεί λόγω μθ δυνατότθτασ των επιχειριςεων να
παράςχουν ςτοιχεία τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αντικακίςτανται με τα
πραγματικά/δθλωκζντα ςτοιχεία).
•Σα ςτοιχεία ανακεωροφνται ςυνικωσ ςε τριμθνιαία βάςθ, μετά από
ενςωμάτωςθ ενθμερωμζνων ςτοιχείων από ζρευνεσ και άλλεσ πθγζσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάηεται, ςε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςυνζπειεσ μεταξφ των ςτοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειριςεισ ςε μθνιαία/τριμθνιαία βάςθ και των ςτοιχείων
που υποβάλλουν ςτισ ετιςιεσ διαρκρωτικζσ ζρευνεσ.
•Μείηονεσ ανακεωριςεισ διενεργοφνται επίςθσ ανά πενταετία ωσ
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ βάςθσ των δεικτών και των
ςυντελεςτών ςτάκμιςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςι τουσ. Η
τελευταία αλλαγι βάςθσ διενεργικθκε το 2018.

ημειώσεις
Οι ανακεωρθμζνεσ ςτατιςτικζσ αφοροφν μόνο ςτοιχεία ςε Πίνακεσ Κυριοτζρων τοιχείων (excel files). Σα αντίςτοιχα ςτοιχεία ςε εκδόςεισ (pdf files) δεν ανακεωροφνται (παρουςιάηουν τα δεδομζνα κατά
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ).
1. Σφποσ Ανακεώρθςθσ:
Σ=Σακτικι ανακεώρθςθ (ανακεώρθςθ ρουτίνασ)
Μ=Μείηονα ανακεώρθςθ
Τελευταία Ενημέρωση: 19/06/2020
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