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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2017 
 
Περιγραφή:  Παρουσίαση  και  ανάλυση  των  δημογραφικών 
εξελίξεων.  Μεταξύ  άλλων  καταρτίζονται  εκτιμήσεις  για  τον 
συνολικό πληθυσμό ανά μήνα, εκτιμήσεις για τον πληθυσμό στο 
τέλος  του  έτους  κατά  ομάδες  ηλικιών  των  πέντε  ετών, 
στατιστικές  γεννήσεων  και  γονιμότητας,  στατιστικές  θανάτων 
και  θνησιμότητας,  πίνακες  επιβίωσης  και  στοιχεία  για  τους 
γάμους, τα διαζύγια και τη μετανάστευση. 
 
Μέθοδος:  Συνεχής  συλλογή  και  επεξεργασία  στοιχείων  από 
διάφορες  πηγές  και  καταρτισμός  δημογραφικών  δεικτών. 
Πραγματοποιείται  καταγραφή  των  εκκλησιαστικών  και 
πολιτικών  γάμων,  καθώς και  καταγραφή των διαζυγίων από  τα 
οικογενειακά  δικαστήρια.  Επιπρόσθετα,  διενεργείται 
επεξεργασία  μηχανογραφημένων  αρχείων  γεννήσεων  και 
θανάτων που λαμβάνονται από το Αρχείο Πληθυσμού. 
 
Έκδοση: «Δημογραφική Έκθεση» 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1260/2013 σχετικά με 
τις δημογραφικές στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δεκέμβριος 2018  Νοέμβριος 2018  Σεπτέμβριος ‐ Νοέμβριος 
2018 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 
Περιγραφή: Καταρτισμός στατιστικών για τους μετανάστες από 
και προς την Κύπρο κατά φύλο, ομάδα ηλικίας και υπηκοότητα. 
Στατιστικές  για  τη  διεθνή  προστασία,  για  την  αποτροπή  της 
παράνομης  εισόδου  και  παραμονής  στη  χώρα,  καθώς  και 
στοιχεία σχετικά με τις άδειες παραμονής. 
 
Μέθοδος:  Συνεχής  επεξεργασία  στοιχείων  της  Έρευνας 
Ταξιδιωτών  (κατά  την  άφιξη  και  αναχώρηση)  και  συγκέντρωση 
στοιχείων  από  το  Τμήμα  Αρχείου  Πληθυσμού  και 
Μετανάστευσης,  την  Αστυνομία,  την  Υπηρεσία  Ασύλου  και  την 
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων. 
 
Έκδοση: «Δημογραφική Έκθεση» 
 
Νομικό  πλαίσιο  EE:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  862/2007  για  τη 
μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

2 μήνες μετά το τέλος 
του μήνα ή του τριμήνου 

αναφοράς  
 

Μάρτιος/Ιούνιος/ 
Δεκέμβριος 2018 

για τα ετήσια στοιχεία 

Νοέμβριος 2018  Σεπτέμβριος ‐ Νοέμβριος 
2018 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  από  τα  νοικοκυριά  για  τη 
διάρθρωση  της  απασχόλησης  κατά  οικονομική  δραστηριότητα 
και  επαγγελματική  κατηγορία  σ’  όλους  τους  τομείς  της 
οικονομίας,  εκτίμηση  του  αριθμού  των  ανέργων  καθώς  και 
συσχέτιση  με  άλλες  σημαντικές  μεταβλητές  (φύλο,  ηλικία, 
μορφωτικό  επίπεδο  κλπ)  που  επιτρέπουν  μια  σφαιρική  μελέτη 
θεμάτων για την αγορά εργασίας. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα 3.800 νοικοκυριών 
το  τρίμηνο με  εναλλαγή  του ⅙  του  δείγματος  κάθε  τρίμηνο.  Το 
δείγμα  είναι  στρωματοποιημένο  κατά  αστική  και  αγροτική 
περιοχή της κάθε επαρχίας. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με 
προσωπικές  και  τηλεφωνικές  συνεντεύξεις,  με  τη  χρήση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  577/98  για  τη 
διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

84 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

82 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

─ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ 
 
Περιγραφή: Ετοιμασία στοιχείων για την εγγεγραμμένη ανεργία 
κατά  οικονομική  δραστηριότητα,  επάγγελμα,  ηλικία,  φύλο, 
μορφωτικό επίπεδο κλπ.  
 
Μέθοδος:  Επεξεργασία  πρωτογενών  στοιχείων  αναφορικά  με 
τους  εγγεγραμμένους  ανέργους  που  λαμβάνονται  σε  μηνιαία 
βάση από το Τμήμα Εργασίας. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα 
στοιχεία  αποστέλλονται  στη  Eurostat  στη  βάση  συμφωνίας 
κυρίων  με  σκοπό  την  αξιοποίησή  τους  στην  εκτίμηση  της 
μηνιαίας ανεργίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  Μηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

3 εργάσιμες μέρες μετά 
το τέλος του μήνα 

αναφοράς 

3 εργάσιμες μέρες μετά 
το τέλος του μήνα 

αναφοράς 

‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 
Περιγραφή: Ετοιμασία στοιχείων σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση 
για  το  εργατικό  δυναμικό  της  κυβέρνησης  κατά  τμήμα  ή 
υπηρεσία και οικονομική δραστηριότητα.  
 
Μέθοδος: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων που λαμβάνονται 
σε  μηνιαία  βάση  από  το  Γενικό  Λογιστήριο.  Αξιοποίηση  επίσης 
της τριμηνιαίας Έρευνας Απασχόλησης. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία/Τριμηνιαία  Μηνιαία/Τριμηνιαία  Μηνιαία/Τριμηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  9 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 
(για τα μηνιαία) 

 
75 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

(για τα τριμηνιαία 
 

‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

4. ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  από  τις  επιχειρήσεις  για  τον 
αριθμό  των  απασχολουμένων  κατά  κλάδο  οικονομικής 
δραστηριότητας  και  επαγγελματική  υπόσταση  καθώς  και 
στοιχείων  για  την  διακρίβωση  των  αναγκών  της  οικονομίας  σε 
νέες θέσεις εργασίας κατά τομέα και επαγγελματική ομάδα. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα που διεξάγεται κάθε τρίμηνο 
τηλεφωνικά  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικού  ερωτηματολογίου  σε 
3.000 επιχειρήσεις. Το δείγμα επιλέγεται με στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία  κατά  κλάδο  οικονομικής  δραστηριότητας  και 
μέγεθος  επιχείρησης.  Αξιοποιούνται  επίσης  αρχεία  των 
Υπηρεσιών  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,  καθώς  και  οι  προκηρύξεις 
θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 453/2008 σχετικά με 
τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Δεκέμβριος 2017 
 

Μάρτιος 2018 
 

Ιούνιος 2018 
 

Σεπτέμβριος 2018 

Ιανουάριος 2018 
 

Απρίλιος 2018 
 

Ιούλιος 2018 
 

Οκτώβριος 2018 

Φεβρουάριος 2018 
 

Μάιος 2018 
 

Αύγουστος 2018 
 

Νοέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

70 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

75 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2016 
 
Περιγραφή: Συλλογή και καταρτισμός στοιχείων για το εργατικό 
κόστος (μισθοί, συνεισφορές εργοδότη και άλλες δαπάνες για το 
προσωπικό),  καθώς  και  άλλων  πληροφοριών  για  τις  ώρες 
εργασίας και τις άδειες του προσωπικού. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  που  διενεργείται  με 
προσωπικές  συνεντεύξεις  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικού 
ερωτηματολογίου  σε  περίπου  1.100  επιχειρήσεις  και 
οργανισμούς που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα. Το δείγμα 
επιλέγεται  με  στρωματοποιημένη  δειγματοληψία  κατά  κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης. 
 
Έκδοση: ‐  
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 530/1999 σχετικά με 
τις  διαρθρωτικές  στατιστικές  για  τις  αποδοχές  και  το  κόστος 
εργασίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 
2017 

Απρίλιος ‐ Ιούλιος 2017  Αύγουστος 2017 ‐
Απρίλιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ιούνιος 2018  Σεπτέμβριος 2018  ‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
Περιγραφή:  Ο  δείκτης  μετρά  τις  μεταβολές  του  ωριαίου 
εργατικού  κόστους.  Αποσκοπεί  στην  παρακολούθηση  των 
εξελίξεων  σε  σχέση  με  το  ύψος  του  εργατικού  κόστους  στην 
Κύπρο. 
 
Μέθοδος: Η συλλογή των στοιχείων γίνεται σε μηνιαία βάση. Ο 
δείκτης  καταρτίζεται  κάθε  τρίμηνο από στοιχεία  των απολαβών 
των  μισθωτών,  που  συγκεντρώνονται  από  τα  αρχεία  των 
Υπηρεσιών  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  του  Γενικού 
Λογιστηρίου.  Αξιοποιούνται  επίσης  στοιχεία  της  Έρευνας 
Εργατικού Κόστους, της απασχόλησης και των ωρών εργασίας. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2003 όσον αφορά 
το δείκτη κόστους εργασίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Μηνιαία  35 ‐ 65 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

70 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

‐  ‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Περιγραφή:  Ο  δείκτης  μετρά  τις  μεταβολές  του  εργατικού 
κόστους  στον  τομέα  των  κατασκευών.  Χρησιμοποιείται  ευρέως 
από  τις  εργοληπτικές  εταιρείες  στην  τιμολόγηση  των 
οικοδομικών έργων και στην αναπροσαρμογή των συμβολαίων. 
 
Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  σε  τριμηνιαία  βάση  από  το 
μισθολόγιο  επιλεγμένων  επιχειρήσεων  του  τομέα  των 
κατασκευών  και  από  στοιχεία  που  υποβάλλει  ο  Σύνδεσμος 
Εργολάβων Οικοδομών. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
‐  Ιανουάριος 2018 

 
Απρίλιος 2018 

 
Ιούλιος 2018 

 
Οκτώβριος 2018 

Φεβρουάριος 2018 
 

Μάιος 2018 
 

Αύγουστος 2018 
 

Νοέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

3 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

2 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συν.)  
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

4. ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΛΑΒΩΝ 2018 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  σχετικά  με  τη 
διάρθρωση  των  απολαβών  των  υπαλλήλων.  Συγκεκριμένα, 
διερευνάται  η  σχέση  μεταξύ  του  επιπέδου  των  απολαβών  και 
των διάφορων χαρακτηριστικών των υπαλλήλων, όπως το φύλο, 
η  ηλικία,  το  επίπεδο  μόρφωσης,  το  επάγγελμα,  η  διάρκεια 
υπηρεσίας,  η  οικονομική  δραστηριότητα  και  το  μέγεθος  της 
επιχείρησης.  Παρέχεται  επίσης  η  δυνατότητα  για  σύγκριση  των 
απολαβών  των  υπαλλήλων  μεταξύ  δημόσιου  και  ιδιωτικού 
τομέα. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  που  διενεργείται  με 
προσωπικές  συνεντεύξεις  σε  επιχειρήσεις.  Η  δειγματοληψία 
γίνεται σε δύο στάδια: αρχικά επιλέγεται δείγμα 1.300 περίπου 
επιχειρήσεων    και  στη  συνέχεια  δείγμα  υπαλλήλων,  περίπου 
35.000. 
 
Έκδοση: ‐  
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 530/1999 σχετικά με 
τις  διαρθρωτικές  στατιστικές  για  τις  αποδοχές  και  το  κόστος 
εργασίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σεπτέμβριος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 

φεβρουάριος ‐ Ιούλιος 
2019 

Αύγουστος 2019 – 
Ιούνιος 2020 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ιούνιος 2020  Αύγουστος 2020  ‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

5. ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ  
 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  τελικών  ετήσιων  στοιχείων  για  τις 
μέσες  απολαβές  των  εργαζομένων  κατά  κλάδο  οικονομικής 
δραστηριότητας και φύλο. 
 
Μέθοδος:  Αξιοποίηση  του  αρχείο  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Σεπτέμβριος 2018  Οκτώβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Οκτώβριος 2018  ‐ 

6. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
 
Περιγραφή:  Ο  δείκτης  αποσκοπεί  στην  παρακολούθηση  των 
μεταβολών  στο  ύψος  των  απολαβών  των  υπαλλήλων  σε  όλους 
τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των νοικοκυριών 
ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού). 
 
Μέθοδος:  Ο  δείκτης  καταρτίζεται  κάθε  τρίμηνο  (περιλαμβάνει 
μηνιαία  στοιχεία),  στη  βάση  στοιχείων  των  απολαβών  των 
μισθωτών  από  το  αρχείο  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Διεξάγεται  για  εθνικούς  σκοπούς,  κατόπιν 
σύστασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Μηνιαία  70 ‐ 85 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  90 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

7. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  δεικτών  για  τους  ακαθάριστους 
μισθούς  και  ημερομίσθια  στους  τομείς  της  βιομηχανίας,  των 
κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών ώστε να 
παρακολουθούνται  οι  εξελίξεις  στο  εργατικό  κόστος  για  κάθε 
τομέα ξεχωριστά. 
 
Μέθοδος: Αξιοποίηση στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Κόστους, 
της  απασχόλησης  και  του  αρχείου  των  Υπηρεσιών  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Μηνιαία  85 ‐ 90 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

3 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

‐  ‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 
Περιγραφή: Ο δείκτης  χρησιμοποιείται για  την παρακολούθηση 
της ανισότητας στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
 
Μέθοδος: Ο δείκτης καταρτίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της 
Έρευνας  Απολαβών.  Για  τις  ενδιάμεσες  χρονιές,  ο  δείκτης 
καταρτίζεται  από  διοικητικές  πηγές,  όπως  το  αρχείο  των 
Υπηρεσιών  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  του  Γενικού 
Λογιστηρίου). Όταν τα στοιχεία της επόμενης Έρευνας Απολαβών 
είναι  διαθέσιμα,  τότε  γίνεται  συγκριτική  αξιολόγηση 
(benchmarking). 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Δεν  υπάρχει  σχετική  νομική  υποχρέωση. Ο 
δείκτης αποστέλλεται στη Eurostat στη βάση συμφωνίας κυρίων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Σεπτέμβριος 2018  Οκτώβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δεκέμβριος 2018  ‐  ‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016/2017, 2017/2018 ΚΑΙ 

2018/2019 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  για  τους 
μαθητές  και  το  διδακτικό  προσωπικό  για  όλα  τα  επίπεδα 
εκπαίδευσης  στον  δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα.  Τα  στοιχεία 
χρησιμοποιούνται  για  τη  συμπλήρωση  του  κοινού 
ερωτηματολογίου  των  UNESCO‐OECD‐Eurostat  (UOE)  και  του 
Αρχείου  Ευρωπαϊκής  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (European 
Tertiary Education Register ‐ ETER). 
 
Μέθοδος:  Έρευνες  που  καλύπτουν  όλα  τα  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα  (απογραφή)  σε  κάθε  επίπεδο  εκπαίδευσης 
(προδημοτική,  δημοτική,  μέση,  μεταλυκειακή,  ανώτερη  και 
ανώτατη). 
 
Έκδοση: «Στατιστικές της Εκπαίδευσης» 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 σχετικά με 
την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση 
και  τη  διά  βίου  μάθηση  (για  το  ερωτηματολόγιο  UOE).  Για  το 
ETER  δεν  υπάρχει  νομική  υποχρέωση  –  τα  στοιχεία 
αποστέλλονται μετά από αίτημα της Eurostat. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Αύγουστος ‐ Οκτώβριος 

2016 
 
 

Αύγουστος ‐ Οκτώβριος 
2017 

 
 

Αύγουστος ‐ Οκτώβριος 
2018 

Έρευνα 2016/2017 
Οκτώβριος 2016 ‐ 
Σεπτέμβριος 2017 

 
Έρευνα 2017/2018 
Οκτώβριος 2017 ‐ 
Σεπτέμβριος 2018 

 
Έρευνα 2018/2019 
Οκτώβριος 2018 ‐ 
Σεπτέμβριος 2019 

 
Οκτώβριος 2016 ‐ 
Οκτώβριος 2017 

 
 

Οκτώβριος 2017 ‐ 
Οκτώβριος 2018 

 
 

Οκτώβριος 2018 ‐ 
Οκτώβριος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
Σεπτέμβριος και 
Νοέμβριος 2018 

 
 

Σεπτέμβριος και 
Νοέμβριος 2019 

 
 

Σεπτέμβριος και 
Νοέμβριος 2020 

 

Έρευνα 2016/2017 
Σεπτέμβριος 2018 

 
 

Έρευνα 2017/2018 
Σεπτέμβριος 2019 

 
 

Έρευνα 2018/2019 
Σεπτέμβριος 2020 

 

 
Μάρτιος 2019 

 
 
 

Μάρτιος 2020 
 
 
 

Μάρτιος 2021 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016 ΚΑΙ 2017 

 
Περιγραφή:  Υπολογισμός  της  δημόσιας  και  ιδιωτικής  δαπάνης 
στον  τομέα  της  εκπαίδευσης,  κατά  επίπεδο  εκπαίδευσης  και 
κατηγορία  δαπάνης.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας 
χρησιμοποιούνται  για  τη  συμπλήρωση  του  κοινού 
ερωτηματολογίου  των  UNESCO‐OECD‐Eurostat  (UOE)  και  του 
Αρχείου  Ευρωπαϊκής  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (European 
Tertiary Education Register ‐ ETER). 
 
Μέθοδος: Συλλογή στοιχείων για τις δαπάνες στην εκπαίδευση, 
από  διοικητικές  πηγές,  όπως  τον  κρατικό  προϋπολογισμό,  το 
μισθολόγιο  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού  κ.ά.  καθώς  επίσης 
και  μέσω  ερευνών  που  απευθύνονται  στα  ταμεία  των 
συνδέσμων  γονέων,  στη  δημόσια  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  κτλ. 
Επιπλέον,  γίνεται  επεξεργασία  των  στοιχείων  της  Έρευνας 
Υπηρεσιών και της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών με 
σκοπό  τον  υπολογισμό  των  ιδιωτικών  δαπανών  για  την 
εκπαίδευση. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές της Εκπαίδευσης» 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 σχετικά με 
την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση 
και  τη  διά  βίου  μάθηση  (για  το  ερωτηματολόγιο  UOE).  Για  το 
ETER  δεν  υπάρχει  νομική  υποχρέωση  –  τα  στοιχεία 
αποστέλλονται μετά από αίτημα της Eurostat. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Μάρτιος 2017 ‐ Μάρτιος 

2018 
 
 

Μάρτιος 2018 ‐ Μάρτιος 
2019 

Έρευνα 2016 
Μάρτιος 2017 ‐ 
Αύγουστος 2018 

 
Έρευνα 2017 

Μάρτιος 2018 ‐ 
Αύγουστος 2019 

 
Μάρτιος 2017 ‐ 

Σεπτέμβριος 2018 
 
 

Μάρτιος 2018 ‐ 
Σεπτέμβριος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
Νοέμβριος 2018 

 
 

Νοέμβριος 2019 

Έρευνα 2016 
Σεπτέμβριος 2018 

 
Έρευνα 2017 

Σεπτέμβριος 2019 

 
Μάρτιος 2019 

 
 

Μάρτιος 2020 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΣΤΑΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2016 ΚΑΙ 
2017 

 
Περιγραφή:  Συγκέντρωση  και  παρουσίαση  στοιχείων  για  τις 
υπηρεσίες  υγείας  που  προσφέρονται  από  τον  δημόσιο  τομέα 
αναφορικά  με  τους  εσωτερικούς  ασθενείς,  τις  εγχειρήσεις,  τις 
επισκέψεις  εξωτερικών  ασθενών,  τις  παραϊατρικές  υπηρεσίες 
και το προσωπικό. 
 
Μέθοδος:  Η  συλλογή  στοιχείων  γίνεται  από  διοικητικές  πηγές 
όπως  τα  μηχανογραφικά  συστήματα  των  νοσοκομείων,  τους 
επιθεωρητές των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων κτλ. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Μέρος  των  στοιχείων  που  καταρτίζονται, 
προνοούνται  από  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1338/2008  σχετικά 
με  τις  κοινοτικές στατιστικές στους  τομείς δημόσιας υγείας και 
της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Μάρτιος  2017 

 
 
 

Μάρτιος 2018 

Έρευνα 2016 
Απρίλιος ‐ Οκτώβριος 

2017 
 

Έρευνα 2017 
Απρίλιος ‐ Οκτώβριος 

2018 

 
Απρίλιος ‐ Δεκέμβριος 

2017 
 
 

Απρίλιος ‐ Δεκέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
Φεβρουάριος 2018 

 
 
 

Φεβρουάριος 2019 

Έρευνα 2016 
Μάρτιος 2018 

 
 

Έρευνα 2017 
Μάρτιος 2019 

 
Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 

2018 
 
 

Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 
2019 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 2016 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  στατιστικών  για  όλους  τους 
καταγεγραμμένους  θανάτους  στην  Κύπρο  και  περιπτώσεις 
θνησιγονίας. 
 
Μέθοδος:  Η  πρωτογενής  συλλογή,  επεξεργασία  και 
κωδικοποίηση,  τόσο  των  δημογραφικών  στοιχείων  όσο  και  των 
στοιχείων  που  σχετίζονται  με  τις  αιτίες  θανάτου, 
πραγματοποιείται από τη Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας του 
Υπουργείου  Υγείας.  Περαιτέρω  επεξεργασία  των  στοιχείων  και 
υποβολή τους στη Eurostat γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία.  
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 328/2011 σχετικά με 
τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  ‐  Μάιος ‐ Ιούνιος 
2018 

(προκαταρκτικά στοιχεία) 
 

Νοέμβριος ‐ Δεκέμβριος 
2018 

(τελικά στοιχεία) 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ιούνιος 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
Δεκέμβριος 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 

‐  ‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (συν.)  

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 2016 

 
Περιγραφή: Καταρτισμός στοιχείων με βάση το Διεθνές Σύστημα 
Οικονομικών Στατιστικών Υγείας (SHA2011). 
 
Μέθοδος:  Συλλογή στοιχείων από διοικητικές πηγές και άλλους 
Κλάδους  της  Στατιστικής  Υπηρεσίας  και  καταρτισμός 
λογαριασμών  με  βάση  το  Διεθνές  Σύστημα  Οικονομικών 
Στατιστικών Υγείας. Τα στοιχεία θα υποβληθούν στη Eurostat, τον 
Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας  και  τον  Οργανισμό  Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  2015/359  σχετικά  με  τις 
στατιστικές  για  τις  δαπάνες  και  τη  χρηματοδότηση  της 
υγειονομικής περίθαλψης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 
2018 

Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 
2018 

Ιανουάριος ‐ Απρίλιος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Απρίλιος 2018  ‐  ‐ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018 
 
Περιγραφή: Συλλογή πληροφοριών που αφορούν στις συνθήκες 
διαβίωσης και τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Σκοπός είναι να 
διερευνηθούν  ορισμένα  κοινωνικό‐οικονομικά  μεγέθη  που 
επηρεάζουν  τις  συνθήκες  διαβίωσης  του  πληθυσμού,  ώστε  να 
μπορούν  να  υπολογιστούν  και  καταρτιστούν  οι  διαρθρωτικοί 
δείκτες  κοινωνικής  συνοχής  και  να  παραχθούν  στατιστικές 
σχετικά  με  το  εισόδημα  και  τις  συνθήκες  διαβίωσης  των 
νοικοκυριών  στην  Κύπρο.  Τα  στοιχεία  χρησιμοποιούνται  για  τη 
μελέτη  της  εισοδηματικής  ανισότητας,  της  φτώχιας,  του 
κοινωνικού αποκλεισμού και άλλων παρόμοιων φαινομένων. 
 
Μέθοδος:  H  έρευνα  καλύπτει  δείγμα  περίπου  5.000  
νοικοκυριών.  Για  το  25%  των  νοικοκυριών  αυτή  είναι  η  πρώτη 
επίσκεψη,  ενώ  για  το  υπόλοιπο  75%  των  νοικοκυριών  είναι  η 
δεύτερη,  τρίτη  ή  τέταρτη  επίσκεψη.  Η  συλλογή  των  στοιχείων 
γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά με τη χρήση 
ηλεκτρονικού  ερωτηματολογίου,  αλλά  και  με  τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις  για  τα  νοικοκυριά  που  συμμετέχουν  στην  έρευνα 
για τουλάχιστον τρία χρόνια. 
 
Έκδοση:  «Έρευνα  Εισοδήματος  και  Συνθηκών  Διαβίωσης  των 
Νοικοκυριών» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σχετικά με 
τις  κοινοτικές  στατιστικές  για  το  εισόδημα  και  τις  συνθήκες 
διαβίωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Νοέμβριος 2016 ‐
Ιανουάριος 2017 

 
 

Νοέμβριος 2017 ‐ 
Ιανουάριος 2018 

Έρευνα 2017 
Φεβρουάριος ‐ Ιούνιος 

2017 
 

Έρευνα 2018 
Φεβρουάριος ‐ Ιούνιος 

2018 
 

 
Ιούλιος 2017 ‐ 
Ιούλιος 2018 

 
 

Ιούλιος 2018 ‐ 
Ιούλιος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
Απρίλιος 2018 

(αποστολή συγκεκριμένων 
στοιχείων μόνο) 

 
Σεπτέμβριος 2018 

(αποστολή του συνόλου 
των στοιχείων) 

 
 

Απρίλιος 2019 
(αποστολή συγκεκριμένων 

στοιχείων μόνο) 
 

Σεπτέμβριος 2019 
(αποστολή του συνόλου 

των στοιχείων) 

Έρευνα 2017 
Σεπτέμβριος 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Έρευνα 2018 
Σεπτέμβριος 2019 

─ 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016 

 
Περιγραφή:  Συγκέντρωση και σύνθεση στοιχείων που αφορούν 
στις  δαπάνες  και  στα  έσοδα  του  συστήματος  κοινωνικής 
προστασίας στην Κύπρο σύμφωνα με  την  ταξινόμηση ESSPROS. 
Το  σύστημα  κοινωνικής  προστασίας  περιλαμβάνει  στοιχεία 
παροχών, όπως συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα καθώς και 
στοιχεία  δαπανών  για  την  υγεία  στον  δημόσιο  και  ιδιωτικό 
τομέα. 
 
Μέθοδος:  Εξέταση, αξιολόγηση και επεξεργασία στοιχείων από 
πηγές  όπως  το  σύστημα  κοινωνικών  ασφαλίσεων,  ο 
προϋπολογισμός  του  κράτους,  καθώς  και  οι  οικονομικοί 
λογαριασμοί  των  ταμείων  προνοίας,  των  μη  κερδοσκοπικών 
οργανισμών  κτλ.  Παράλληλα,  αποστέλλονται  ερωτηματολόγια 
στις  δημοτικές  αρχές,  τους  ημικρατικούς  οργανισμούς  και  τις 
τράπεζες,  καθώς  και  στις  συντεχνίες.  Συλλογή  επιπρόσθετων 
στοιχείων  διενεργείται  μέσω  ερωτηματολογίου  και  από  τις 
ιδιωτικές  επιχειρήσεις  που  εργοδοτούν  πέραν  των  50 
υπαλλήλων.   
 
Έκδοση: «Κοινωνική Προστασία στην Κύπρο» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σχετικά με 
το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής 
προστασίας (ESSPROS). 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σεπτέμβριος 2017  Οκτώβριος 2017 ‐ 
Μάιος 2018 

Μάρτιος ‐ Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ιούνιος 2018  Ιανουάριος 2019  Ιανουάριος 2019 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 2016 

 
Περιγραφή:  Εξέταση  των  καθαρών  παροχών  κοινωνικής 
προστασίας  που  λαμβάνουν  οι  δικαιούχοι  επιδομάτων, 
συντάξεων και βοηθημάτων, μετά την αφαίρεση της φορολογίας 
που τους έχει επιβληθεί για την απόκτηση των παροχών. 
 
Μέθοδος:  Η  επεξεργασία  των  πληροφοριών  βασίζεται  σε 
στοιχεία από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 
των  Νοικοκυριών,  καθώς  και  στα  αποτελέσματα  της  Έρευνας 
Κοινωνικής Προστασίας. 
 
Έκδοση: «Κοινωνική Προστασία στην Κύπρο» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σχετικά με 
το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής 
προστασίας (ESSPROS). 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Νοέμβριος 2018  Δεκέμβριος 2018  Δεκέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δεκέμβριος 2018  ‐  Ιανουάριος 2019 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2016 

 
Περιγραφή:  Καταγραφή  και  επεξεργασία  στοιχείων  αναφορικά 
με  τους  δικαιούχους  συντάξεων  στην  Κύπρο,  που  καλύπτονται 
από κρατικά και άλλα ταμεία. 
 
Μέθοδος: Εξέταση, αξιολόγηση και επεξεργασία στοιχείων από 
υφιστάμενες  πηγές,  καθώς  επίσης  και  μέσω  ερωτηματολογίων 
για  συντάξεις  (γήρατος,  χηρείας  και  αναπηρίας)  που 
παραχωρούνται από άλλα μη κυβερνητικά ταμεία. 
 
Έκδοση: «Κοινωνική Προστασία στην Κύπρο» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σχετικά με 
το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής 
προστασίας (ESSPROS). 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σεπτέμβριος 2017  Οκτώβριος 2017 ‐ 
Φεβρουάριος 2018 

Μάρτιος ‐ Μάιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Μάιος 2018  ‐  Ιανουάριος 2019 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8: ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ  

 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  αναφορικά  με  την 
εγκληματικότητα.  Συγκεκριμένα,  καταγράφονται  οι  υποθέσεις 
σοβαρών  αδικημάτων  που  καταγγέλλονται  στην  Αστυνομία,  το 
είδος  του αδικήματος, ο  χρόνος και ο  τόπος διάπραξής  του,  τα 
χαρακτηριστικά  των  παραβατών  και  των  θυμάτων,  ο  τρόπος 
δίωξης των δραστών κλπ. 
 
Μέθοδος:  Συνεχής  συλλογή  και  επεξεργασία  στοιχείων  που 
συγκεντρώνονται  από  την  Αστυνομία,  τα  Δικαστήρια  και  τις 
Φυλακές. 
 
Έκδοση: «Εγκληματολογικές Στατιστικές» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα 
στοιχεία  αποστέλλονται  στη  Eurostat,  τα  Ηνωμένα  Έθνη  και  το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, μετά από αίτημά τους. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Μάιος ‐ Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018  Σεπτέμβριος 2018  Σεπτέμβριος ‐ 
Δεκέμβριος 2018 
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1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9: ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2017 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  κοινωνικών  δεικτών  από  τα  στοιχεία 
της  Έρευνας  Εισοδήματος  και  Συνθηκών  Διαβίωσης  των 
Νοικοκυριών.  Συγκεκριμένα  καταρτίζονται  δείκτες  κινδύνου 
φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αυτοί ορίζονται από 
τη Eurostat. 
 
Μέθοδος: Επεξεργασία και καταρτισμός δεικτών κυρίως από την 
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 
2017. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σχετικά με 
τις  κοινοτικές  στατιστικές  για  το  εισόδημα  και  τις  συνθήκες 
διαβίωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  ‐  ‐ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Οκτώβριος 2018  Οκτώβριος 2018  ‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

(ΑΕΠ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΛΠ) 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  Εθνικών 
Λογαριασμών (Λογαριασμοί Παραγωγής, Δαπάνης και Εισοδήμα‐
τος). 
 
Μέθοδος:  Συγκέντρωση  και  επεξεργασία  στοιχείων  από 
πρωτογενείς  (διάφορες  δειγματοληπτικές  έρευνες  της 
Στατιστικής  Υπηρεσίας)  και  δευτερογενείς  (π.χ.  έκθεση 
προϋπολογισμού, ισοζύγιο πληρωμών κλπ.) πηγές, με σκοπό την 
παραγωγή  οικονομικών  λογαριασμών  σε  τακτά  και 
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 
 
Έκδοση: «Εθνικοί Λογαριασμοί 1995 ‐ 2015» 
 
Νομικό  πλαίσιο  EE:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  Κανονισμός  (ΕΚ,  Ευρατόμ)  αριθ. 
1287/2003  για  την  εναρμόνιση  του  ακαθάριστου  εθνικού 
εισοδήματος σε τιμές αγοράς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Μάρτιος 2018 
(1η εκτίμηση για το 2017) 

 
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 

2018 
(αναθεωρημένη εκτίμηση 

για το 2017 και 
οριστικοποίηση στοιχείων 

για το 2016) 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Μάρτιος 2018 
(1η εκτίμηση για το 2017) 

 
Οκτώβριος 2018 

(αναθεωρημένη εκτίμηση 
για το 2017 και 

οριστικοποίηση στοιχείων 
για το 2016) 

 

Μάρτιος 2018 
(1η εκτίμηση για το 2017) 

 
Οκτώβριος 2018 

(αναθεωρημένη εκτίμηση 
για το 2017 και 
οριστικοποίηση 

στοιχείων για το 2016) 
 

Φεβρουάριος 2019 
(για τα στοιχεία του 

έτους 2016) 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ
2. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Περιγραφή:  Παραγωγή  τριμηνιαίων  εκτιμήσεων  του  ΑΕΠ  και 
αναθεώρηση  στοιχείων  για  προηγούμενα  τρίμηνα.  Παραγωγή 
τριμηνιαίων στοιχείων απασχόλησης. 
 
Μέθοδος: 
Εθνικοί Λογαριασμοί: Η παραγωγή  των  τριμηνιαίων εκτιμήσεων 
για το ύψος του ΑΕΠ γίνεται με την αξιοποίηση βραχυπρόθεσμων 
οικονομικών δεικτών και τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. 
Απασχόληση:  Η  παραγωγή  των  στοιχείων  για  την  απασχόληση 
στηρίζεται στην τριμηνιαία Έρευνα Απασχόλησης και σε στοιχεία 
από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  EE:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  35 ‐ 45 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 
(1η προκαταρκτική 

εκτίμηση) 
 

60 ‐ 70 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

45 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

(1η προκαταρκτική 
εκτίμηση) 

 
70 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

 

45 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

(1η προκαταρκτική 
εκτίμηση) 

 
70 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ

3. ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (GNI INVENTORY) 
 
Ενημέρωση της αναλυτικής έκθεσης που παρουσιάζει τις μεθόδους σύνθεσης και τις πηγές πληροφόρησης των Εθνικών Λογαριασμών, καθώς επίσης 
τη  μετάβαση  από  τις  πηγές  πληροφόρησης  στα  τελικά  στοιχεία  Εθνικών  Λογαριασμών  (process  tables).  Η  έκθεση  ετοιμάστηκε  σύμφωνα  με  τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010), καθώς επίσης από συστάσεις και οδηγίες της Επιτροπής για το 
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI Committee). 
 
Η έκθεση για την Κύπρο ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε στη Eurostat το 2016. Στα πλαίσια της διενέργειας ελέγχων σε όλα τα Κράτη Μέλη σε σχέση με 
τις  μεθόδους  και  τις  πηγές  πληροφόρησης  για  τον  υπολογισμό  του  Ακαθάριστου  Εγχώριου  Εισοδήματος  με  βάση  την  αναλυτική  αυτή  έκθεση, 
κλιμάκιο της Εurostat επισκέφθηκε την Κύπρο τον Φεβρουάριο 2017. Ως αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού, καθορίστηκε αριθμός ενεργειών που θα 
πρέπει  να  υλοποιηθούν  μέχρι  τον  Σεπτέμβριο  2018.  Αναμένεται  και  δεύτερη  επίσκεψη  από  μέρους  της  Εurostat  τον  Μάρτιο  2018  για  άμεση 
επιβεβαίωση (direct verification) ορισμένων στοιχείων του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος. 
 

4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
 
Συλλογή και  επεξεργασία στοιχείων  για βελτίωση υφιστάμενων δεικτών αποπληθωρισμού και  δημιουργία  νέων  δεικτών σύμφωνα με  τις  οδηγίες 
εμπειρογνωμόνων  της  Eurostat.  Η  εργασία  προβλέπει  συντονισμό  ενεργειών  ενδοϋπηρεσιακά  καθώς  επίσης  και  έρευνες  σε  οργανισμούς  για 
συγκέντρωση στοιχείων. Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010). 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ
5. ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 
Περιγραφή: Ετοιμασία διμηνιαίου δελτίου με τους κυριότερους 
μηνιαίους/τριμηνιαίους  οικονομικούς  δείκτες,  με  σκοπό  την 
καλύτερη παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην 
οικονομία. 
 
Μέθοδος:  Συγκέντρωση  (από  διάφορους  Κλάδους  της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου) και παρουσίαση στοιχείων για την 
πορεία  διάφορων  δεικτών  κατά  τους  τελευταίους  μήνες, 
περιλαμβανομένων  γραφικών  απεικονίσεων.  Ανάμεσα  στους 
δείκτες που παρουσιάζονται είναι οι δείκτες παραγωγής, κύκλου 
εργασιών και  τιμών παραγωγού για τους διάφορους  τομείς  της 
οικονομίας,  οι  άδειες  οικοδομής,  οι  εγγραφές  μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ο δείκτης  τιμών καταναλωτή,  το εξωτερικό εμπόριο, 
οι αφίξεις ταξιδιωτών, ο δείκτης για τη χρηματιστηριακή αγορά, 
τα νομισματικά και το ισοζύγιο πληρωμών. 
 
Έκδοση: «Μηνιαίοι Οικονομικοί Δείκτες» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Οι 
περισσότεροι  από  τους  επιμέρους  δείκτες  που  παρουσιάζονται 
στο διμηνιαίο δελτίο καταρτίζονται βάσει νομοθετικών πράξεων 
της ΕΕ. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  35 ‐ 40 μέρες μετά το 
τέλος του διμήνου 

αναφοράς 

35 ‐ 40 μέρες μετά το 
τέλος του διμήνου 

αναφοράς 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 

(ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ) 
 
Περιγραφή:  Συγκέντρωση  στοιχείων  και  καταρτισμός 
τριμηνιαίων  και  ετήσιων  λογαριασμών  θεσμικών  τομέων  (μη 
χρηματοπιστωτικών).  Ετοιμασία  τριμηνιαίων  λογαριασμών  για 
τους θεσμικούς τομείς «Αλλοδαπή» και «Γενική Κυβέρνηση». 
 
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010). 
 
Έκδοση: «Εθνικοί Λογαριασμοί 1995 ‐ 2015» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  85 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

(για τα τριμηνιαία) 
 

Σεπτέμβριος 2018 
(για τα ετήσια) 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

85 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

(για τα τριμηνιαία) 
 

Σεπτέμβριος 2018 
(για τα ετήσια) 

 

‐  Φεβρουάριος 2019 
(για τα στοιχεία του 

έτους 2016) 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ
2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ 

(ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 
 
Περιγραφή: Καταρτισμός πινάκων εισροών‐εκροών σε τρέχουσες 
τιμές  και  σε  τιμές  προηγούμενου  έτους  ώστε  να  εξεταστούν  οι 
διακλαδικές  σχέσεις  μεταξύ  των  διάφορων  τομέων  της 
οικονομίας. 
 
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010). 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δεκέμβριος 2018 
(στοιχεία για το έτος 

2015) 

‐  ‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
Περιγραφή:    Παροχή  στο  Τμήμα  Φορολογίας  –  Υπηρεσία  ΦΠΑ 
αναλυτικών  στοιχείων  για  την  ιδιωτική  κατανάλωση,  την 
ενδιάμεση  ανάλωση  και  τις  κεφαλαιουχικές  επενδύσεις  για 
σκοπούς  υπολογισμού  της  συνεισφοράς  της  Κύπρου  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010). 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  Κανονισμός  (ΕΟΚ,  Ευρατόμ)  αριθ. 
1553/89  για  το  ομοιόμορφο  οριστικό  καθεστώς  είσπραξης  των 
ιδίων  πόρων  που  προέρχονται  από  το  φόρο  επί  της 
προστιθέμενης αξίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Φεβρουάριος 2018  Μάρτιος 2018  Απρίλιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  ‐  ‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

 
Περιγραφή: Υπολογισμός του οικιστικού αποθέματος της χώρας, 
καθώς και της συνεισφοράς του τομέα της στέγασης στο ΑΕΠ. 
 
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό  Σύστημα Λογαριασμών  (ΕΣΛ  2010).  Τα  στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται  για  τον  υπολογισμό  του  οικιστικού 
αποθέματος  προέρχονται  κατά  κύριο  λόγο  από  την  Έρευνα 
Αδειών Οικοδομής και Στέγασης. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Μάιος 2018  Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018 
(στοιχεία για το έτος 

2016) 

‐  ‐ 

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Περιγραφή:  Υπολογισμός  του  αποθέματος  κεφαλαίου  και  των 
αποσβέσεων παγίου κεφαλαίου κατά οικονομική δραστηριότητα.
 
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010). 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Νοέμβριος 2018  Δεκέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δεκέμβριος 2018 
(στοιχεία για το έτος 

2016) 

‐  ‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ
6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 
Περιγραφή:Καταρτισμός των χρηματοοικονομικών λογαριασμών 
κατά θεσμικό τομέα. 
 
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Λογαριασμών  (ΕΣΛ  2010).  Κυριότερη  πηγή 
στοιχείων  για  τους  χρηματοοικονομικούς  λογαριασμούς 
αποτελεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 
 
Έκδοση: «Εθνικοί Λογαριασμοί 1995 ‐ 2015» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Σεπτέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018 
(τελικά στοιχεία για το 
2016 και προκαταρκτικά 
στοιχεία για το 2017) 

 

‐  Φεβρουάριος 2019 
(για τα στοιχεία του 

έτους 2016) 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  για  τον  τομέα 
των  χρηματοπιστωτικών  και  ασφαλιστικών  δραστηριοτήτων 
(τομέας  K  του  Συστήματος  Ταξινόμησης  Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων  NACE  Αναθ.  2),  ώστε  να  εκτιμηθούν  οι 
διαρθρωτικές εξελίξεις και η συνεισφορά του στην οικονομία. 
 
Μέθοδος:  Επεξεργασία  στοιχείων  που  λαμβάνονται  από 
διοικητικές πηγές, όπως η Κεντρική Τράπεζα, η Υπηρεσία Ελέγχου 
Ασφαλιστικών  Εταιρειών  και  η  Υπηρεσία  του  Εφόρου  Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. 
 
Έκδοση: «Εθνικοί Λογαριασμοί 1995 ‐ 2015» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 για 
τις στατιστικές διάθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μάιος ‐ Ιούνιος 2018  Ιούλιος ‐ Νοέμβριος 2018  Οκτώβριος ‐ Δεκέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Οκτώβριος 2018 
(στοιχεία για το 2017 για 

τις τράπεζες) 
 

Ιούνιος 2019 
(στοιχεία για το 2017 για 

τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία) 

 

‐  Φεβρουάριος 2019 
(για τα στοιχεία του 

έτους 2016) 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
8. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΕΠ ΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
 
Περιγραφή:  Υπολογισμός  κατά  κατηγορία  δαπάνης  των 
συντελεστών  βαρύτητας  για  σκοπούς  υπολογισμού  του  ΑΕΠ  σε 
ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης. 
 
Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010). 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1445/2007  για  τη 
θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών 
σχετικά  με  τις  ισοτιμίες  αγοραστικής  δύναμης  και  για  τον 
υπολογισμό  και  τη  διάχυσή  τους  και  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ. 
549/2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών 
λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιούνιος 2018  Ιούλιος – Αύγουστος 
2018 

Σεπτέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018 
(στοιχεία για το έτος 

2017) 

‐  ‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  κωδικοποίηση  στοιχείων  καθώς  και 
καταρτισμός  στατιστικών  αναφορικά  με  τις  δημοσιονομικές 
συναλλαγές του κράτους. 
 
Μέθοδος:  Εξαγωγή και  επεξεργασία όλων  των συναλλαγών  του 
δημοσίου  από  το  λογισμικό  λογιστικών  καταχωρήσεων  του 
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (FIMAS). Επεξεργασία των 
οικονομικών  στοιχείων  της  λογιστικής  απογραφής  που  διεξάγει 
το Γενικό Λογιστήριο στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και στους 
οργανισμούς που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση. Επεξεργασία 
άλλων οικονομικών στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  479/2009  για  την 
εφαρμογή  του  πρωτοκόλλου  σχετικά  με  τη  διαδικασία  του 
υπερβολικού ελλείμματος. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  Ιανουάριος – Μάρτιος 
2018 

(προκαταρκτικά στοιχεία 
για το 2017) 

 
Ιούλιος – Σεπτέμβριος 

2018 
(τελικά στοιχεία 
για το 2017) 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΣΤΗ EUROSTAT 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Μάρτιος 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία 

για το 2017) 
 

Σεπτέμβριος 2018 
(τελικά στοιχεία 
για το 2017) 

 

Απρίλιος 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία 

για το 2017) 
 

Οκτώβριος 2018 
(τελικά στοιχεία 
για το 2017) 

 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  κωδικοποίηση  στοιχείων  καθώς  και 
καταρτισμός  στατιστικών  αναφορικά  με  τις  δημοσιονομικές 
συναλλαγές του κράτους και των οργανισμών που αποτελούν τη 
Γενική Κυβέρνηση. 
 
Μέθοδος:  Εξαγωγή και  επεξεργασία όλων  των συναλλαγών  του 
δημοσίου  από  το  λογισμικό  λογιστικών  καταχωρήσεων  του 
Γενικού  Λογιστηρίου  της  Δημοκρατίας  (FIMAS).  Συλλογή  και 
επεξεργασία  των  οικονομικών  στοιχείων  της  λογιστικής 
απογραφής που διεξάγει το Γενικό Λογιστήριο στις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης και στους οργανισμούς που υπάγονται στη Γενική 
Κυβέρνηση.  Επεξεργασία  άλλων  οικονομικών  στοιχείων  από  το 
Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  264/2000  για  τις 
βραχυπρόθεσμες  στατιστικές  δημοσίων  οικονομικών  και 
Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1221/2002  για  τους  τριμηνιαίους  μη 
χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του δημοσίου. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  20 ‐ 30 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

3 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

 

3 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Περιγραφή:  Ταξινόμηση  όλων  των  συναλλαγών  της  Γενικής 
Κυβέρνησης κατά λειτουργία. 
 
Μέθοδος: Ταξινόμηση όλων των συναλλαγών του δημοσίου, των 
αρχών  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  όλων  των  οργανισμών  που 
υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, κατά λειτουργία σύμφωνα με 
την ταξινόμηση COFOG. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕE)  αριθ.  549/2013  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σεπτέμβριος – 
Δεκέμβριος 2018 

Συνεχής  Σεπτέμβριος – 
Δεκέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δεκέμβριος 2018 
(στοιχεία για το έτος 

2017) 

Ιούνιος 2019 
(στοιχεία για το έτος 

2017) 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΩΝ 

 
Περιγραφή:  Καταγραφή  και  ανάλυση  των  φόρων  που 
εισπράττονται από τη Γενική Κυβέρνηση. 
 
Μέθοδος:  Κωδικοποίηση,  ταξινόμηση  και  ανάλυση  όλων  των 
φόρων  και  εισφορών  που  εισέπραξε  το  δημόσιο,  οι  αρχές 
τοπικής  αυτοδιοίκησης,  τα  Ταμεία  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
καθώς  και  οι  λοιποί  οργανισμοί  που  υπάγονται  στη  Γενική 
Κυβέρνηση. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  479/2009  για  το 
ευρωπαϊκό  σύστημα  εθνικών  και  περιφερειακών  λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιούνιος – Σεπτέμβριος 
2018 

Συνεχής  Ιούνιος – Σεπτέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018 
(στοιχεία για το έτος 

2017) 

Δεκέμβριος 2018 
(στοιχεία για το έτος 

2017) 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
5. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή,  κωδικοποίηση  και  καταρτισμός 
στατιστικών  αναφορικά  με  τις  μηνιαίες  δημοσιονομικές 
συναλλαγές του κράτους. 
 
Μέθοδος:  Εξαγωγή και  επεξεργασία όλων  των συναλλαγών  του 
δημοσίου  από  το  λογισμικό  λογιστικών  καταχωρήσεων  του 
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (FIMAS). Επεξεργασία των 
οικονομικών  στοιχείων  της  λογιστικής  απογραφής  που  διεξάγει 
το Γενικό Λογιστήριο στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και στους 
οργανισμούς που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση. Επεξεργασία 
άλλων οικονομικών στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Τεχνικό Μνημόνιο Συναντίληψης. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  20 ‐ 30 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

20 ‐ 30 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  30 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 
Ετοιμασία και υποβολή μεθοδολογικών σημειωμάτων στη Eurostat που αναφέρονται στα δημόσια οικονομικά για σκοπούς τεκμηρίωσης πολιτικών 
αποφάσεων και δεσμεύσεων του κράτους. 
 

7. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  
 
Υπολογισμός  και  καταρτισμός  των  μεσοπρόθεσμων  και  μακροπρόθεσμων  δημοσιονομικών  μεγεθών,  όπως  αναγράφονται  στο  Πρόγραμμα 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΤΙΜΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Περιγραφή: O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά το γενικό 
επίπεδο  τιμών  των  καταναλωτικών  αγαθών  και  υπηρεσιών  που 
προμηθεύεται  το  μέσο  νοικοκυριό.  Χρησιμοποιείται  για  τη 
μέτρηση του πληθωρισμού, την αναπροσαρμογή των μισθών κ.ά.
 
Μέθοδος:  Μηνιαία  συλλογή  τιμών  των  ειδών  του  ΔΤΚ,  που 
διενεργείται  σε  όλες  τις  πόλεις  της  Κύπρου.  Η  τιμοληψία  των 
ειδών  γίνεται  από  3  καταστήματα  λιανικής  πώλησης  ή 
επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  για  κάθε  αγαθό  ή  υπηρεσία 
που περιλαμβάνεται στο ΔΤΚ σε κάθε πόλη. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς.  
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  Μηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Την πρώτη Πέμπτη 
μετά το τέλος 

του μήνα αναφοράς 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΤΙΜΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 
Περιγραφή:  Ο  Εναρμονισμένος  Δείκτης  Τιμών  Καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ)  καταρτίζεται  από  όλα  τα  Κράτη Μέλη  της  Ε.Ε. ώστε  να 
παρέχει  συγκρίσιμα  στοιχεία  για  τις  μεταβολές  στις  τιμές  των 
καταναλωτικών  αγαθών  και  υπηρεσιών  και  το  ύψος  του 
πληθωρισμού  και  ειδικότερα  για  την  εκτίμηση  του  κριτηρίου 
σύγκλισης και της σταθερότητας των τιμών. 
 
Μέθοδος: Ο ΕνΔΤΚ καταρτίζεται σύμφωνα με μια σειρά τεχνικών 
μέτρων  όπως  είναι  η  χρησιμοποίηση  ενιαίας  ταξινόμησης  των 
ειδών, η επιλογή του τύπου υπολογισμού των ατομικών δεικτών, 
η γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, η κάλυψη των ειδών, το 
κοινό έτος βάσης (2015=100) κ.ά. Η μεθοδολογία είναι παρόμοια 
με  αυτή  του  εθνικού  ΔΤΚ,  με  κυριότερες  διαφορές  (α)  την 
περίληψη  των  δαπανών  των  ξένων  επισκεπτών  στους 
συντελεστές  στάθμισης  μόνο  του  ΕνΔΤΚ  και  (β)  τη  συχνότητα 
αναθεώρησης  των  συντελεστών,  η  οποία  για  τον  ΕνΔΤΚ  γίνεται 
ετήσια ενώ για τον εθνικό ΔΤΚ γίνεται πιο αραιά. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (EΕ)  2016/792  για  τους 
εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών 
κατοικιών. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  Μηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

15 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 
(20 μέρες για τον 

Ιανουάριο) 

Την Τρίτη που ακολουθεί 
την πρώτη Πέμπτη μετά 

το τέλος του μήνα 
αναφοράς 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΤΙΜΕΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Περιγραφή: Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών μετρά τις μεταβολές στις 
τιμές πώλησης των οικιστικών μονάδων  (περιλαμβανομένης  της 
αξίας της γης) που αγοράζονται από τα νοικοκυριά. Καλύπτονται 
τόσο οι καινούργιες όσο και οι υφιστάμενες κατοικίες. Ο Δείκτης 
Τιμών  Ιδιοκατοίκησης  παρακολουθεί  τις  μεταβολές  των  τιμών 
των  κατοικιών  που  είναι  νέες  στον  τομέα  των  νοικοκυριών, 
καθώς  και  άλλα  αγαθά  και  υπηρεσίες  που  αγοράζουν  τα 
νοικοκυριά,  όπως  μεταβιβαστικά  έξοδα,  μεγάλες  επισκευές 
κατοικίας, ασφάλεια κατοικίας κ.ά. 
 
Μέθοδος:  Τα  στοιχεία  σχετικά  με  τις  τιμές  πώλησης  των 
κατοικιών  συλλέγονται  από  το  Τμήμα  Κτηματολογίου  και 
Χωρομετρίας.  Για  την  αγορά  άλλων  αγαθών  και  υπηρεσιών 
αξιοποιούνται  τα  αποτελέσματα  διάφορων  ερευνών  που 
διενεργεί η Στατιστική Υπηρεσία.  
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (EΕ)  2016/792  για  τους 
εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών 
κατοικιών. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τριμηνιαία  Τριμηνιαία  Τριμηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

85 μέρες μετά 
το τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

100 μέρες μετά 
το τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: ΤΙΜΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  για  τις  τιμές  καθορισμένων 
αγαθών και υπηρεσιών, με βάση τις οποίες η Eurostat υπολογίζει 
συγκριτικούς δείκτες  τιμών για  τα Κράτη Μέλη της ΕΕ σε σχέση 
με  τον  ευρωπαϊκό  μέσο  όρο.  Τα  στοιχεία  κυρίως 
χρησιμοποιούνται  για  να  εκφραστεί  το  Ακαθάριστο  Εγχώριο 
Προϊόν  κάθε  Κράτους  Μέλους  σε  ισοτιμίες  αγοραστικής 
δύναμης. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα για  τις  τιμές συγκεκριμένων 
αγαθών  και  υπηρεσιών  που  καθορίζονται  από  τη  Eurostat,  η 
οποία διεξάγεται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις σε δείγμα 
καταστημάτων  και  παρόχων  υπηρεσιών.  Αξιοποίηση  επίσης 
διοικητικών  πηγών  για  εκτίμηση  των  μισθών  των  δημοσίων 
υπαλλήλων  και  του  κόστους  νοσηλείας  στα  νοσοκομεία  και 
στοιχείων  από  άλλες  έρευνες  που  διενεργεί  η  Στατιστική 
Υπηρεσία  για  εκτίμηση  των  τιμών  ενοικίων.  Ανάθεση 
εξειδικευμένης  έρευνας  σε  ιδιωτική  εταιρεία  επιμετρητών 
ποσοτήτων για εκτίμηση του κόστους κατασκευών 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (EΚ)  αριθ.  1445/2007  για  τη 
θέσπιση κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών 
σχετικά  με  τις  ισοτιμίες  αγοραστικής  δύναμης  και  για  τον 
υπολογισμό και τη διάχυσή τους. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Συνεχής  ‐  ‐ 

 
   

- 49 -



 
 

2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Περιγραφή: Καταρτισμός μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για το 
εμπόριο  αγαθών  με  τα  άλλα  Κράτη  Μέλη  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που περιλαμβάνει τις αφίξεις, τις αποστολές κατά αξία, 
ποσότητα, εμπορικό εταίρο κλπ. 
 
Μέθοδος:  Συγκέντρωση  στοιχείων  από  το  Σύστημα  Στατιστικών 
Ενδοκοινοτικού  Εμπορίου  (Intrastat)  μέσω  των  μηνιαίων 
δηλώσεων  που  υποβάλλονται  από  τους  υπόχρεους  παροχείς 
στατιστικών πληροφοριών στο Τμήμα Φορολογίας, από το Τμήμα 
Φορολογίας (φορολογική δήλωση ΦΠΑ και δήλωση VIES), από το 
Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και το Τμήμα 
Εμπορικής  Ναυτιλίας,  καθώς  και  πληροφορίες  από  τις 
στατιστικές  ενέργειας,  από  διεθνή  βάση  δεδομένων,  από  το 
διαδίκτυο και απευθείας από νομικά και φυσικά πρόσωπα ή τους 
αντιπροσώπους τους για ειδικές κινήσεις προϊόντων. Διενέργεια 
ελέγχων  ποιότητας  και  εγκυρότητας  των  στοιχείων  και 
καταρτισμός στατιστικών. 
 
Έκδοση:  
1. «Intra ‐ Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)» 
2. «Intra ‐ Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)» 
3. «Cyprus External Trade Statistics, Volumes I‐IV» 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με 
τις  κοινοτικές  στατιστικές  για  τις  συναλλαγές  αγαθών  μεταξύ 
κρατών μελών. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  15 ‐ 67 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

40 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

(προκαταρκτικά στοιχεία)
 

70 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 
(τελικά στοιχεία) 

40 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

70 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς για 

την 1η έκδοση 
 

82 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς  για 

την 2η έκδοση 
 

12 μήνες μετά το τέλος 
του έτους αναφοράς για 

την 3η έκδοση 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

 
Περιγραφή: Καταρτισμός μηνιαίων στατιστικών στοιχείων για το 
εμπόριο  αγαθών  με  Τρίτες  Xώρες,  που  περιλαμβάνει  τις 
εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών κατά αξία, ποσότητα, εμπορικό 
εταίρο κλπ. 
 
Μέθοδος:  Οι  στατιστικές  πληροφορίες  για  το  εμπόριο 
(εισαγωγές  και  εξαγωγές  εμπορευμάτων)  με  Τρίτες  Χώρες 
συλλέγονται  στο  μεγαλύτερο  μέρος  τους  μέσω  του 
μηχανογραφημένου  συστήματος  του  Τμήματος  Τελωνείων. 
Επιπρόσθετα  στοιχεία  για  τις  εισαγωγές  και  εξαγωγές 
συλλέγονται από  το  Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και  το  Τμήμα 
Εμπορικής  Ναυτιλίας,  καθώς  και  από  τις  στατιστικές  ενέργειας, 
από  διεθνή  βάση  δεδομένων,  από  το  διαδίκτυο  και  απευθείας 
από νομικά και φυσικά πρόσωπα ή τους αντιπροσώπους τους για 
ειδικές  κινήσεις  προϊόντων.  Διενέργεια  ελέγχων  ποιότητας  και 
εγκυρότητας των στοιχείων και καταρτισμός στατιστικών. 
 
Έκδοση:  
1. «Intra ‐ Extra EU Trade Statistics (Summarised Data)» 
2. «Intra ‐ Extra EU Trade Statistics (by commodity and country)» 
3. «Cyprus External Trade Statistics, Volumes I‐IV» 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 471/2009 σχετικά με 
τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες 
χώρες. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  5 ‐ 38 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς   

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

40 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

40 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

70 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς για 

την 1η έκδοση 
 

82 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς  για 

την 2η έκδοση 
 

12 μήνες μετά το τέλος 
του έτους αναφοράς για 

την 3η έκδοση 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2016 

 
Περιγραφή: Καταρτισμός στατιστικών στοιχείων για το εξωτερικό 
εμπόριο  κατά  επιχειρηματικά  χαρακτηριστικά,  όπως  η 
δραστηριότητα και η τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων. 
 
Μέθοδος:  Παραγωγή  ετήσιων  στοιχείων  μέσω  σύνδεσης  των 
στοιχείων του εξωτερικού εμπορίου με τα στοιχεία του Μητρώου 
Επιχειρήσεων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με 
τις  κοινοτικές  στατιστικές  για  τις  συναλλαγές  αγαθών  μεταξύ 
κρατών μελών και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 σχετικά με τις 
κοινοτικές  στατιστικές  του  εξωτερικού  εμπορίου  με  τις  τρίτες 
χώρες. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Φεβρουάριος ‐ Μάιος 
2018 

Μάρτιος ‐ Μάιος 2018  Μάιος ‐ Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ιούνιος 2018  ‐  ‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 
Περιγραφή:  Καταρτισμός μηνιαίων  στοιχείων  για  τις  μεταβολές  
στις  τιμές  εισαγωγής  προϊόντων  πετρελαίου  από  χώρες  εκτός 
Ευρωζώνης. 
 
Μέθοδος:  Αξιοποίηση  πληροφοριών  από  τη  βάση  δεδομένων 
των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα γίνει αλλαγή του έτους βάσης 
(από  το  έτος  2010  στο  έτος  2015)  που  περιλαμβάνει  την 
αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων και των προϊόντων 
για  τα  οποία  λαμβάνονται  τιμές,  καθώς  και  των  συντελεστών 
στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/98 σχετικά με τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  30 ‐ 44 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

45 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

‐  ‐ 
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2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 

5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
Με βάση την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις, 
(COM (2017) 114 final) προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ενδοενωσιακού εμπορίου (Intrastat) ώστε να μειωθεί σημαντικά ο φόρτος 
στους παρόχους στοιχείων. Η πρόταση προβλέπει την ανταλλαγή μηνιαίων στοιχείων σε επίπεδο στατιστικής μονάδας (μικροδεδομένα) με τα άλλα 
Κράτη Μέλη για τις αποστολές αγαθών από το έτος 2020 και έπειτα. 
 
Για εφαρμογή των προνοιών αυτών, η Κύπρος θα χρειαστεί να τροποποιήσει τον περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 
Νόμο,  καθώς  και  τα συστήματα συλλογής  και  επεξεργασίας  των στοιχείων  Intrastat  και  Taxisnet. Θα πρέπει  επίσης  να  ετοιμαστεί  το απαραίτητο 
τεχνικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων για τις αποστολές αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών και να εφαρμοστεί νέο 
πλαίσιο  ασφαλούς  παραγωγής  και  ανταλλαγής  των  δεδομένων.  Η  υλοποίηση  των  πιο  πάνω  αλλαγών  σε  νομοθετικό,  μεθοδολογικό  και  τεχνικό 
επίπεδο απαιτεί τη συνεργασία της Στατιστικής Υπηρεσίας με το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 
 
Εντός του 2018, προγραμματίζεται να ξεκινήσει η ετοιμασία του προσχεδίου της εθνικής νομοθεσίας, με τη συνεργασία του Τμήματος Φορολογίας, 
με  τις  απαραίτητες  τροποποιήσεις.  Θα  γίνει  επίσης  προεργασία  για  αλλαγή/τροποποίηση  του  υφιστάμενου  συστήματος  Intrastat  από  το  Τμήμα 
Υπηρεσιών Πληροφορικής, με την υποστήριξη του Τμήματος Φορολογίας και της Στατιστικής Υπηρεσίας, καθώς και προεργασία για ετοιμασία της 
απαιτούμενης τεχνικής υποδομής και του μεθοδολογικού πλαισίου που θα διέπει την ανταλλαγή στοιχείων για τις αποστολές αγαθών μεταξύ των 
Κρατών Μελών. 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Περιγραφή:  Συντονισμός  για  την  παραγωγή  και  αποστολή  στη 
Eurostat  όλων  των  στατιστικών  διάρθρωσης  των  επιχειρήσεων 
που  εμπίπτουν  στους  τομείς  Β‐Ν  και  Σ95  του  Συστήματος 
Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2. 
 
Μέθοδος:  Συντονισμός  των  επί  μέρους  τομεακών 
δειγματοληπτικών  ερευνών  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  όσο  το 
δυνατό  μεγαλύτερη  ομοιομορφία  και  συνοχή  στην  εφαρμογή 
των  διάφορων  ορισμών  και  εννοιών,  περιλαμβανομένης  της 
ορθής  εφαρμογής  των  στατιστικών  μονάδων  και  ειδικά  του 
ορισμού  της  επιχείρησης.  Παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της 
συμμόρφωσης  σε  εθνικό  επίπεδο  με  τις  πρόνοιες  του 
Κανονισμού.  Συμπλήρωση  ερωτηματολογίων  και  παροχή  στη 
Eurostat  οποιωνδήποτε  άλλων  μεθοδολογικών  πληροφοριών 
ζητηθούν  σε  σχέση  με  τις  στατιστικές  διάρθρωσης  των 
επιχειρήσεων,  περιλαμβανομένης  της  έκθεσης  ποιότητας. 
Επικοινωνία με  τη Eurostat  για ανταλλαγή απόψεων,  εμπειριών 
και  τεχνογνωσίας  και  επίλυση  μεθοδολογικών  ζητημάτων  σε 
θέματα  που  σχετίζονται  με  τις  στατιστικές  διάρθρωσης  των 
επιχειρήσεων. 
 
Έκδοση: ‐  
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  295/2008  για  τις 
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Έτος Αναφοράς 2016 
Ιούνιος 2018 

(τελικά στοιχεία) 
 

Έτος Αναφοράς 2017 
Οκτώβριος 2018 

(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
Ιούνιος 2018 

(τελικά στοιχεία) 
 
 

Οκτώβριος 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία) 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Έτος Αναφοράς 2016 
30 Ιουνίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 
Έτος Αναφοράς 2017 
31 Οκτωβρίου 2018 

(προκαταρκτικά στοιχεία)

‐  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου για μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής των 
στατιστικών, η Στατιστική Υπηρεσία διερευνά συνεχώς τρόπους αξιοποίησης στοιχείων από διοικητικές πηγές που τηρούνται από άλλες κυβερνητικές 
υπηρεσίες.  Συγκεκριμένα,  από  το  Τμήμα  Εφόρου  Εταιρειών  και  Επίσημου  Παραλήπτη  λαμβάνονται  ηλεκτρονικά  οι  οικονομικές  καταστάσεις  των 
νομικών  μονάδων  που  περιέχονται  στα  δείγματα  των  ερευνών  και  χρησιμοποιούνται  ως  επικουρική  πηγή  πληροφορίας,  ενώ  από  το  Τμήμα 
Φορολογίας  –  μέσω  της  Κυβερνητικής  Αποθήκης  Πληροφοριών  –  δίδεται  πρόσβαση  σε  συγκεκριμένα  πεδία  των  φορολογικών  δηλώσεων  των 
εταιρειών. Οι πηγές αυτές χρειάζονται χρόνο για έλεγχο προτού επιβεβαιωθεί ότι είναι πλήρως αξιοποιήσιμες και η χρήση τους ενταχθεί στην τακτική 
διαδικασία παραγωγής των στατιστικών. 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 
Συντονισμός για την παραγωγή και αποστολή στη Eurostat όλων των βραχυπρόθεσμων δεικτών (περιλαμβανομένης της ετοιμασίας και διαβίβασης 
των σειρών σε διορθωμένη μορφή βάσει της εποχικότητας και του αριθμού των εργάσιμων ημερών) που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση 
των  βραχυχρόνιων  εξελίξεων  στους  διάφορους  τομείς  οικονομικής  δραστηριότητας.  Ετοιμασία  εκθέσεων,  μεταδεδομένων,  ετήσιου  ημερολογίου 
αποστολής των δεικτών στη Eurostat, μέτρησης του κόστους παραγωγής των δεικτών και του διοικητικού φόρτου που επιφέρουν στις επιχειρήσεις 
κ.ά.  Παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  συμμόρφωσης  σε  εθνικό  επίπεδο  με  τις  πρόνοιες  του  Κανονισμού.  Συντονισμός  της  εργασίας  για  την 
αλλαγή του έτους βάσης των διαφόρων δεικτών ανά πενταετία – η εργασία για την αλλαγή από το έτος 2010 στο έτος 2015 προγραμματίζεται να 
ολοκληρωθεί  το  2018.  Συμπλήρωση  ερωτηματολογίων  και  παροχή  στη  Eurostat  οποιωνδήποτε  άλλων  μεθοδολογικών  πληροφοριών  ζητηθούν 
σχετικά  με  τους  βραχυπρόθεσμους  δείκτες.  Επικοινωνία  με  τη  Eurostat  για  ανταλλαγή  απόψεων,  εμπειριών  και  τεχνογνωσίας  και  επίλυση 
μεθοδολογικών ζητημάτων σε θέματα που σχετίζονται με τους βραχυπρόθεσμους δείκτες. 
 
Η εργασία διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 για τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

2. ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 
Εποχική  και  ημερολογιακή  διόρθωση  των  ακόλουθων  βραχυπρόθεσμων  δεικτών:  Βιομηχανικής  Παραγωγής,  Ωρών  Εργασίας  στη  Βιομηχανία, 
Παραγωγής στις Κατασκευές, Ωρών Εργασίας στις Κατασκευές, Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, Όγκου Παραγωγής στο Λιανικό Εμπόριο, Ωρών 
Εργασίας  στο  Λιανικό  Εμπόριο,  Κύκλου  Εργασιών  στις  Υπηρεσίες  και  Ωρών  Εργασίας  στις  Υπηρεσίες.  Η  εργασία  εκτελείται  μηνιαία  ή  τριμηνιαία, 
ανάλογα με το δείκτη. 
 
Μέσω  του  λογισμικού  JDemetra+  γίνεται  χρήση  της  μεθόδου  TRAMO/SEATS,  βασισμένη  στο  κυπριακό  ημερολόγιο.  Ακολουθούνται  οι 
«Κατευθυντήριες Γραμμές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την Εποχική Διόρθωση». 
 
Η εργασία διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 για τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2016 ΚΑΙ 2017 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  αναφορικά  με 
τον αριθμό επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, 
την  προστιθέμενη  αξία,  τα  αποθέματα,  τις  κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις,  το  εργατικό  κόστος  και  άλλες  δαπάνες  και  την 
παραγωγή  βιομηχανικών  προϊόντων,  ώστε  να  εκτιμηθούν  οι 
διαρθρωτικές  εξελίξεις  και  η  συνεισφορά  στην  οικονομία  του 
ευρύτερου  βιομηχανικού  τομέα  (τομείς  Β‐Ε  του  Συστήματος 
Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ.  2),  που 
περιλαμβάνει  τα  ορυχεία  και  λατομεία,  τη  μεταποίηση,  την 
παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος,  την  προμήθεια  νερού,  την 
επεξεργασία λυμάτων και τη διαχείριση αποβλήτων. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
σε δείγμα περίπου 1.500 επιχειρήσεων. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Βιομηχανίας» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  295/2008  για  τις 
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Ιούλιος ‐ Αύγουστος 2017

 
 
 
 

Ιούλιος ‐ Αύγουστος 2018
 

Έρευνα 2016 
Σεπτέμβριος 2017 ‐ 

Μάρτιος 2018 
 
 

Έρευνα 2017 
Σεπτέμβριος 2018 ‐ 

Μάρτιος 2019 
 

 
Οκτώβριος 2017 ‐ 

Ιούνιος 2018 
 
 

 
Οκτώβριος 2018 ‐ 

Ιούνιος 2019 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
31 Οκτωβρίου 2017 

(προκαταρκτικά στοιχεία)
 

30 Ιουνίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 
 

31 Οκτωβρίου 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
30 Ιουνίου 2019 
(τελικά στοιχεία) 

Έρευνα 2016 
Ιούλιος ‐ Οκτώβριος 

2018 
 
 
 
 

Έρευνα 2017 
Ιούλιος ‐ Οκτώβριος 

2019 

 
Ιούλιος – Οκτώβριος 

2018 
 
 
 
 
 

Ιούλιος ‐ Οκτώβριος 
2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  όγκο  παραγωγής  των  επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται  στους  διάφορους  κλάδους  του  ευρύτερου 
βιομηχανικού τομέα. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  650  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

─  15 ‐ 55 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

30 ‐ 55 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1 μήνα και 25 μέρες μετά 
το τέλος του μήνα 

αναφοράς 

Προτελευταία εργάσιμη 
μέρα του 2ου μήνα μετά 

το τέλος του μήνα 
αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  κύκλο  εργασιών  των  επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται  στους  διάφορους  κλάδους  του  ευρύτερου 
βιομηχανικού τομέα. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  650  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

─  15 ‐ 75 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

30 ‐ 75 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

2 μήνες και 15 μέρες 
μετά το τέλος του μήνα 

αναφοράς 

2 μήνες και 20 μέρες 
μετά το τέλος του μήνα 

αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στις  τιμές  των  βιομηχανικών  προϊόντων  που 
χρεώνουν οι βιομηχανικές μονάδες. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  310  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και  των  προϊόντων  για  τα  οποία  λαμβάνονται  τιμές,  καθώς  και 
των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

─  Πρώτη Πέμπτη του μήνα 
αναφοράς ‐ 30 μέρες 
μετά το τέλος του μήνα 

αναφοράς 

20 ‐ 30 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1 μήνα μετά το τέλος του 
μήνα αναφοράς 

1 μήνα μετά το τέλος του 
μήνα αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
Περιγραφή: 
α)  Συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  των  Ηνωμένων  Εθνών 
(UNIDO) για τη διάρθρωση του βιομηχανικού τομέα το 2016. 
 
β) Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για 
την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων το 2016. 
 
γ) Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για 
τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής για το 2018. 
 
Μέθοδος: ─ 
 
Έκδοση: ─ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα 
στοιχεία αποστέλλονται μετά από αίτημα των Ηνωμένων Εθνών. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

Μάιος ‐ Ιούνιος 2018 
 
 

Αύγουστος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

 
55 ‐ 60 μέρες μετά το 

τέλος του μήνα 
αναφοράς 

 

─   
 

Ιούνιος 2018 
 
 

Αύγουστος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

 
περίπου 2 μήνες μετά το 

τέλος του μήνα 
αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

─  ─  ─ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ 

2016 ΚΑΙ 2017 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  αναφορικά  με 
τον  αριθμό  των  επιχειρήσεων,  την  απασχόληση,  την  αξία 
παραγωγής,  την  προστιθέμενη  αξία,  τα  αποθέματα,  τις 
κεφαλαιουχικές  επενδύσεις,  το  εργατικό  κόστος  και  άλλες 
δαπάνες στον τομέα των κατασκευών (τομέας ΣΤ του Συστήματος 
Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ.  2),  που 
περιλαμβάνει  την  ανάπτυξη  γης,  την  κατασκευή  κτιρίων  και  τα 
έργα πολιτικού μηχανικού, ώστε να εκτιμηθούν οι διαρθρωτικές 
εξελίξεις και η συνεισφορά του στην οικονομία. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
σε δείγμα περίπου 1.300 επιχειρήσεων. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Κατασκευών και Στέγασης» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  295/2008  για  τις 
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Ιούλιος ‐ Αύγουστος 2017

 
 
 
 

Ιούλιος ‐ Αύγουστος 2018
 

Έρευνα 2016 
Σεπτέμβριος 2017 ‐ 

Απρίλιος 2018 
 
 

Έρευνα 2017 
Σεπτέμβριος 2018 ‐ 

Απρίλιος 2019 
 

 
Οκτώβριος 2017 ‐ 

Ιούνιος 2018 
 
 

 
Οκτώβριος 2018 ‐ 

Ιούνιος 2019 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
31 Οκτωβρίου 2017 

(προκαταρκτικά στοιχεία)
 

30 Ιουνίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 
 

31 Οκτωβρίου 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
30 Ιουνίου 2019 
(τελικά στοιχεία) 

Έρευνα 2016 
Αύγουστος 2018 

 
 
 
 
 

Έρευνα 2017 
Ιούλιος – Αύγουστος 

2019 

 
Αύγουστος 2018 ‐ 
Φεβρουάριος 2019 

 
 
 
 
 

Αύγουστος 2019 ‐ 
Φεβρουάριος 2020 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  όγκο  παραγωγής  κατασκευαστικών  έργων, 
όπως  οικιστικά  και  μη  οικιστικά  κτίρια  και  έργα  πολιτικού 
μηχανικού. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  180  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Συλλέγονται 
στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, τα οποία στη 
συνέχεια αποπληθωρίζονται με στοιχεία για τις τιμές παραγωγού 
ανά  τύπο  έργου  και  εργασία  ώστε  να  προκύψει  ο  όγκος 
παραγωγής. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2017 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

60 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

65 ‐ 90 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

70 ‐ 90 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

2 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
3 μήνες και 5 μέρες μετά 
το τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 
(τελικά στοιχεία) 

 

3 μήνες και 5 μέρες μετά 
το τρίμηνο αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
Περιγραφή:  Μέτρηση  του  κατασκευαστικού  κόστους  που 
υφίσταται ο εργολάβος οικοδομών, συνυπολογίζοντας το κόστος 
σε εργατικά, σε κατασκευαστικά υλικά και σε καύσιμα. 
 
Μέθοδος: Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος 
των  δεικτών  εργατικού  κόστους,  κατασκευαστικών  υλικών  και 
καυσίμων. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  ‐  3 μήνες και 15 μέρες 
μετά το τέλος του 

τριμήνου αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

3 μήνες και 15 μέρες 
μετά το τέλος του 

τριμήνου αναφοράς 

‐  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
στο ολικό κόστος των κατασκευαστικών έργων από τη μεριά του 
πελάτη.  Περιλαμβάνεται  το  κόστος  των  υλικών,  των  εργατικών, 
των καυσίμων, των μεταφορικών και άλλων, καθώς και το κέρδος 
των εργολάβων. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  στις  επιχειρήσεις,  η  οποία 
διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση  τηλεομοιότυπου  και  με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, με σκοπό την καταγραφή των τιμών 
μονάδας που χρεώνονται οι πελάτες κατασκευαστικών έργων για 
έναν ευρύ κατάλογο κατασκευαστικών εργασιών. Αξιοποιούνται 
επίσης  τα  έγγραφα  προσφορών  για  διάφορα  έργα  που 
υποβάλλονται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Διεξάγεται  για  εθνικούς  σκοπούς  μόνο,  αν 
και χρησιμεύει στο στάδιο αποπληθωρισμού για τον υπολογισμό 
του  Δείκτη  Παραγωγής  στις  Κατασκευές,  ο  οποίος  καταρτίζεται 
σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

60 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

65 ‐ 90 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

70 ‐ 95 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  3 μήνες και 5 μέρες μετά 
το τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

5. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
στο  κόστος  των  κατασκευαστικών  υλικών  από  τη  μεριά  του 
εργολάβου.  Αξιοποιείται  από  τον  δημόσιο  τομέα  και  τις 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην αναπροσαρμογή των 
συμβολαίων. 
 
Μέθοδος:  Λήψη  τιμών πώλησης,  με ημερομηνία αναφοράς  την 
15η  κάθε  μήνα  για  επιλεγμένα  κατασκευαστικά  υλικά  (όπως 
σίδηρο,  τσιμέντο,  άμμο,  σκύρα,  τούβλα,  σκυρόδεμα,  άσφαλτο 
οδοστρωσίας  και  άλλα)  από  δείγμα  προμηθευτών,  η  οποία 
διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση  τηλεομοιότυπου  δείγμα 
προμηθευτών, και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και  των υλικών για  τα οποία λαμβάνονται  τιμές,  καθώς και  των 
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  10 ‐ 15 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

15 ‐ 18 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

18 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

18 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

6. ΕΡΕΥΝΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2017 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  αναφορικά  με 
τον χρόνο ανέγερσης, τις δαπάνες κατασκευής, το εμβαδόν,  τον 
αριθμό οικιών και δωματίων, τις οικιστικές ανέσεις κτλ. ώστε να 
παρακολουθούνται οι εξελίξεις στον τομέα των κατασκευών και 
ειδικότερα στον οικιστικό τομέα. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
με  τους  ιδιοκτήτες  ή  τους  εργολάβους,  στη  βάση  δείγματος 
έργων  που  επιλέγεται  από  όλες  τις  άδειες  οικοδομής  που 
εκδίδονται  από  τις  αρχές  τοπικής  διοίκησης  (Δημαρχεία  και 
Επαρχιακές Διοικήσεις). 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Κατασκευών και Στέγασης» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Φεβρουάριος ‐ Μάρτιος 

2018 
Απρίλιος ‐ Ιούλιος 2018  Απρίλιος ‐ Δεκέμβριος 

2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  ‐  Φεβρουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

7. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 
 
Περιγραφή: Συλλογή και καταρτισμός στοιχείων για τον αριθμό, 
το εμβαδόν και  την αξία  των αδειών οικοδομής που εκδίδονται 
κατά κατηγορία έργου και περιοχή, ώστε να παρακολουθούνται 
οι  βραχυπρόθεσμες  εξελίξεις  στον  οικιστικό  τομέα.  Τα  στοιχεία 
χρησιμεύουν  επίσης  στη  δημιουργία  πλαισίου  για  την  εξαγωγή 
δείγματος για την Έρευνα Αδειών Οικοδομής και Στέγασης.  
 
Μέθοδος:  Ταξινόμηση  και  κωδικοποίηση  όλων  των  αδειών 
οικοδομής  που  εκδίδονται  από  τις  αρχές  τοπικής  διοίκησης 
(Δημαρχεία και Επαρχιακές Διοικήσεις). 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Κατασκευών και Στέγασης» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
‐  15 ‐ 45 μέρες μετά το 

τέλος του μήνα 
αναφοράς 

35 ‐ 65 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

65 ‐ 75 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

65 ‐ 75 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

Φεβρουάριος 2019 
(για τα στοιχεία του 

έτους 2017) 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

2016 ΚΑΙ 2017 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  αναφορικά  με 
τον  αριθμό  των  επιχειρήσεων,  την  απασχόληση,  την  αξία 
πωλήσεων,  την  αξία  αγορών,  την  προστιθέμενη  αξία,  τα 
αποθέματα,  τις  κεφαλαιουχικές  επενδύσεις,  το  εργατικό  κόστος 
και  άλλες  δαπάνες  στον  τομέα  του  χονδρικού  και  λιανικού 
εμπορίου  και  της  επισκευής  μηχανοκίνητων  οχημάτων  και 
μοτοσικλετών  (τομέας  Ζ  του  Συστήματος  Ταξινόμησης 
Οικονομικών  Δραστηριοτήτων  NACE  Αναθ.  2),  ώστε  να 
εκτιμηθούν οι διαρθρωτικές εξελίξεις και η συνεισφορά του στην 
οικονομία. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
σε δείγμα περίπου 2.200 επιχειρήσεων. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  295/2008  για  τις 
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Ιούλιος – Αύγουστος 

2017 
 
 

Ιούλιος – Αύγουστος 
2018 

Έρευνα 2016 
Σεπτέμβριος 2017 ‐

Μάρτιος 2018 
 

Έρευνα 2017 
Σεπτέμβριος 2018 ‐

Μάρτιος 2019 

 
Οκτώβριος 2017 –  

Ιούνιος 2018 
 
 

Οκτώβριος 2018 –  
Ιούνιος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
31 Οκτωβρίου 2017 

(προκαταρκτικά στοιχεία)
 

30 Ιουνίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 
 

31 Οκτωβρίου 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
30 Ιουνίου 2019 
(τελικά στοιχεία) 

 

Έρευνα 2016 
Ιούλιος 2018 

 
 
 
 
 

Έρευνα 2017 
Ιούλιος 2019 

 
Αύγουστος ‐ Νοέμβριος 

2018 
 
 
 
 
 

Αύγουστος ‐ Νοέμβριος 
2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  κύκλο  εργασιών  των  επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται  στον  κλάδο  του  λιανικού  εμπορίου,  εκτός 
από  το  εμπόριο  μηχανοκίνητων  οχημάτων  (κλάδος  47  του 
Συστήματος  Ταξινόμησης  Οικονομικών  Δραστηριοτήτων  NACE 
Αναθ. 2). 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  520  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου  και  με  ηλεκτρονική  αλληλογραφία.  Ο  Δείκτης 
Αξίας  Κύκλου  Εργασιών  Λιανικού  Εμπορίου  είναι  σε  τρέχουσες 
τιμές  και  μετά  από  αποπληθωρισμό  του  προκύπτει  ο  Δείκτης 
Όγκου  Κύκλου  Εργασιών  Λιανικού  Εμπορίου  που 
αντιπροσωπεύει  την  αξία  του  κύκλου  εργασιών  σε  σταθερές 
τιμές. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  Μηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

1 μήνα μετά το τέλος του 
μήνα αναφοράς 

(προκαταρκτικά στοιχεία)

1 μήνα και 25 μέρες μετά 
το τέλος του μήνα 

αναφοράς 

− 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  κύκλο  εργασιών  των  επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, εκτός 
από  το  εμπόριο  μηχανοκίνητων  οχημάτων  (κλάδος  46  του 
Συστήματος  Ταξινόμησης  Οικονομικών  Δραστηριοτήτων  NACE 
Αναθ. 2). 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  500  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: − 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  Μηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

2 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

2 μήνες και 22 μέρες 
μετά το τέλος του 

τριμήνου αναφοράς  

− 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  κύκλο  εργασιών  των  επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται  στον  κλάδο  του  χονδρικού  και  λιανικού 
εμπορίου  και  επισκευής  μηχανοκίνητων  οχημάτων  (κλάδος  45 
του  Συστήματος  Ταξινόμησης  Οικονομικών  Δραστηριοτήτων 
NACE Αναθ. 2). 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  175  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μηνιαία  Μηνιαία  Μηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

2 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

2 μήνες και 22 μέρες 
μετά το τέλος του 

τριμήνου αναφοράς  

− 

 
   

- 73 -



 
 

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
5. ΕΡΕΥΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2016 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  για  τις 
αλλοδαπές  θυγατρικές  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται 
στην  Κύπρο  αναφορικά  με  τη  διάρθρωση  του  μετοχικού  τους 
κεφαλαίου,  την  απασχόληση,  τον  κύκλο  εργασιών,  την  αξία 
αγορών,  την  προστιθέμενη  αξία  και  τις  κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
σε  επιχειρήσεις  που  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  αλλοδαπών 
θυγατρικών  εταιρειών,  καθώς  και  αξιοποίηση  διοικητικών 
πηγών. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  716/2007  για  τις 
στατιστικές  διάρθρωσης  και  δραστηριότητας  των  αλλοδαπών 
συνδεόμενων επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ 
Φεβρουάριος 2018 

Φεβρουάριος – Ιούνιος 
2018 

Ιούνιος ‐ Αύγουστος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

31 Αυγούστου 2018  −  − 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  αναφορικά  με 
τον  αριθμό  των  επιχειρήσεων,  την  απασχόληση,  την  αξία 
παραγωγής,  την  προστιθέμενη  αξία,  τα  αποθέματα,  τις 
κεφαλαιουχικές  επενδύσεις,  το  εργατικό  κόστος  και  άλλες 
δαπάνες στους διάφορους τομείς των υπηρεσιών και μεταφορών 
(τομείς  Η‐Ι,  Λ‐Ν  και  Ο‐Σ  του  Συστήματος  Ταξινόμησης 
Οικονομικών  Δραστηριοτήτων  NACE  Αναθ.  2),  ώστε  να 
εκτιμηθούν  οι  διαρθρωτικές  εξελίξεις  και  η  συνεισφορά  τους 
στην οικονομία. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
σε δείγμα περίπου 3.500 επιχειρήσεων. Αξιοποιούνται επίσης τα 
στοιχεία της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης που διενεργείται από την 
Κεντρική Τράπεζα. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  295/2008  για  τις 
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Μάρτιος ‐ Απρίλιος 2017 

 
 
 

Απρίλιος ‐ Μάιος 2018 

Έρευνα 2016 
Μάιος 2017 ‐ 
Μάρτιος 2018 

 
Έρευνα 2017 
Ιούνιος 2018 ‐  
Μάρτιος 2019 

 
 
 
 

 
Ιούλιος 2017 ‐ 
Ιούνιος 2018 

 
 

Ιούλιος 2018 ‐ 
Ιούνιος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
31 Οκτωβρίου 2017 

(προκαταρκτικά στοιχεία)
 

30 Ιουνίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 
 

31 Οκτωβρίου 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
30 Ιουνίου 2019 
(τελικά στοιχεία) 

Έρευνα 2016 
Ιούλιος ‐ Δεκέμβριος 

2018 
 
 
 
 

Έρευνα 2017 
Ιούλιος ‐ Δεκέμβριος 

2019 

 
Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 

 
 
 
 
 

Αύγουστος ‐ Δεκέμβριος 
2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  κύκλο  εργασιών  των  επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται  στους  τομείς  χερσαίων,  πλωτών  και 
αεροπορικών  μεταφορών,  αποθήκευσης  και  υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  160  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

15 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

15 ‐ 45 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

40 ‐ 50 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

2 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

1 μήνα και 20 μέρες μετά 
το τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στον  κύκλο  εργασιών  των  επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται  στους  τομείς  υπηρεσιών  παροχής 
καταλύματος  και  υπηρεσιών  εστίασης,  ενημέρωσης  και 
επικοινωνίας,  επαγγελματικών,  επιστημονικών  και  τεχνικών 
δραστηριοτήτων  και  διοικητικών  και  υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  740  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

15 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

15 ‐ 55 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

50 ‐ 60 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

2 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

2 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
Περιγραφή:  Παρακολούθηση  των  βραχυπρόθεσμων  εξελίξεων 
που  αφορούν  στις  τιμές  που  προσφέρουν  οι  επιχειρήσεις  που 
δραστηριοποιούνται  στους  τομείς  των  μεταφορών  και 
αποθήκευσης, υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης,  ενημέρωσης  και  επικοινωνίας,  επαγγελματικών, 
επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων και διοικητικών και 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  120  περίπου 
επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Αλλαγή έτους βάσης: Το 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για 
αλλαγή του έτους βάσης  (από το έτος 2010 στο έτος 2015) που 
περιλαμβάνει την αναθεώρηση του δείγματος των επιχειρήσεων 
και των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1165/98  για  τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τελευταίος μήνας του 
τριμήνου αναφοράς 

Τελευταίος μήνας του 
τριμήνου αναφοράς 

80 ‐ 90 μέρες μετά το 
τέλος του τριμήνου 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

3 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

‐  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
5. ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  σχετικά  με  τις 
διαδρομές  των φορτηγών που μεταφέρουν αγαθά,  το  είδος  και 
το  βάρος  του  φορτίου  που  μετέφεραν,  τα  καύσιμα  που 
ανάλωσαν,  τον προορισμό  και  τα  χιλιόμετρα που διάνυσαν στο 
εξωτερικό. 
 
Μέθοδος: Συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των εντύπων που 
συμπληρώνονται  από  τις  τελωνειακές  αρχές  κατά  την 
αναχώρηση  και  κατά  την  άφιξη  του  κάθε  φορτηγού,  από  και 
προς  την  Κύπρο.  Καλύπτονται  όλες  οι  διακινήσεις  που  γίνονται 
από  κυπριακά  φορτηγά  οχήματα  στο  εξωτερικό  (εισαγωγές/ 
εξαγωγές). 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 70/2012 σχετικά με τις 
στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Τριμηνιαία  Τριμηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

5 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

4 μήνες και 10 μέρες 
μετά το τέλος του 

τριμήνου αναφοράς 

Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
6. ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  σχετικά  με  τις 
διαδρομές  των φορτηγών που μεταφέρουν αγαθά,  το  είδος  και 
το  βάρος  του  φορτίου  που  μετέφεραν,  τα  καύσιμα  που 
ανάλωσαν, τον προορισμό και τα χιλιόμετρα που διάνυσαν εντός 
Κύπρου. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα που διενεργείται  σε  συνεχή 
βάση  και  καλύπτει  1.600  περίπου  φορτηγά  ανά  έτος.  Κάθε 
βδομάδα  καλύπτονται  με  τηλεφωνικές  συνεντεύξεις  οι 
διαδρομές 31 φορτηγών. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 70/2012 σχετικά με τις 
στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Εβδομαδιαία  Εβδομαδιαία  Εβδομαδιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

5 μήνες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

4 μήνες και 10 μέρες 
μετά το τέλος του 

τριμήνου αναφοράς 

Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
7. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
Περιγραφή: Καταρτισμός αναλυτικών στοιχείων για τις εγγραφές 
μηχανοκίνητων  οχημάτων  κατά  κατηγορία,  είδος  καυσίμου, 
μάρκα,  τύπο  οχήματος,  κυβισμό  και  καθαρό  βάρος,  χώρα 
κατασκευής κ.ά. 
 
Μέθοδος:  Επεξεργασία  στοιχείων  που  λαμβάνονται  από  το 
Τμήμα  Οδικών  Μεταφορών  σε  σχέση  με  τα  νεοεγγραφέντα 
μηχανοκίνητα  οχήματα. 
 
Έκδοση: «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Μηνιαία  2 ‐ 8 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  8 ‐ 10 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

8 ‐ 10 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
8. ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  στοιχείων  για  το  μήκος  του  δημόσιου 
οδικού  δικτύου  κατά  αρχή  και  επαρχία,  τους  υπεραστικούς 
δρόμους, το δασικό οδικό δίκτυο, όπως και τις νέες κατασκευές 
δρόμων στη διάρκεια του χρόνου. 
 
Μέθοδος:  Αποστολή  ερωτηματολογίου  ταχυδρομικώς  στους 
Δήμους,  στις  Επαρχιακές  Διοικήσεις,  στο  Τμήμα  Δασών  και  στο 
Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε σχέση με το μήκος των υφιστάμενων 
δρόμων  στον  τομέα  ευθύνης  τους,  το  μήκος  των  νέων  δρόμων 
που  κατασκευάστηκαν  καθώς  και  το  μήκος  των  χωματόδρομων 
που ασφαλτοστρώθηκαν. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Δεκέμβριος 2017  Ιανουάριος ‐ Απρίλιος 
2018 

Απρίλιος ‐ Αύγουστος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Δεκέμβριος 2018  Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
9. ΟΔΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 
Περιγραφή:  Ετοιμασία  στατιστικών  στοιχείων  για  τα  τροχαία 
δυστυχήματα,  τους  σοβαρά  και  ελαφρά  τραυματίες  και  τους 
νεκρούς, σε σχέση με το είδος του οχήματος, την αιτία, τη μέρα 
και ώρα  του  δυστυχήματος,  το  είδος  του  δρόμου,  τον φωτισμό 
και τις καιρικές συνθήκες κ.ά. 
 
Μέθοδος:  Επεξεργασία  αρχείων  που  λαμβάνονται  από  την 
Αστυνομία  Κύπρου  και  περιλαμβάνουν  μόνο  εκείνα  τα 
ατυχήματα που δηλώθηκαν στην Αστυνομία  και  όχι  εκείνα που 
αναφέρθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρείες μόνο ή διευθετήθηκαν 
με άλλο τρόπο. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Απόφαση  93/704/ΕΚ  σχετικά  με  τη 
δημιουργία  κοινοτικής  τράπεζας  στοιχείων  για  τα  τροχαία 
ατυχήματα. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Ιούλιος 2018  Οκτώβριος ‐ Δεκέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Δεκέμβριος 2018  Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
10. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
 
Περιγραφή:  Ετοιμασία  στατιστικών  στοιχείων  που  αφορούν  τις 
θαλάσσιες  μεταφορές,  όπως  ο  αριθμός,  το  βάρος  και  το  είδος 
φορτίου  των  εμπορευμάτων  και  εμπορευματοκιβωτίων,  η 
λιμενική κίνηση και ο αριθμός επιβατών. 
 
Μέθοδος: Συγκέντρωση στοιχείων από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, 
που στηρίζονται στα μανιφέστα των πλοίων που διακινούνται στα 
Κυπριακά λιμάνια. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Οδηγία 2009/42/ΕΚ σχετικά με τις στατιστικές 
καταγραφές  για  τις  θαλάσσιες  μεταφορές  εμπορευμάτων  και 
επιβατών. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Τριμηνιαία  Τριμηνιαία 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

5 μήνες μετά το τέλος του 
τριμήνου αναφοράς 

 
8 μήνες μετά το τέλος του 

έτους αναφοράς 

Δεκέμβριος 2018  Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
11. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 
 
Περιγραφή:  Ετοιμασία  στατιστικών  στοιχείων  που  αφορούν  τις 
αεροπορικές  μεταφορές,  όπως  ο  αριθμός  προγραμματισμένων 
και μη πτήσεων, ο αριθμός επιβατών και το μέγεθος του φορτίου 
που διακινείται από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. 
 
Μέθοδος:  Συγκέντρωση  στοιχείων  από  το  Τμήμα  Πολιτικής 
Αεροπορίας,  μέσω  του  ηλεκτρονικού  συστήματος  καταγραφής 
αεροπορικών  κινήσεων  της  διαχειρίστριας  εταιρείας  των  δύο 
αεροδρομίων. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  437/2003  για  τις 
στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών, 
φορτίου και ταχυδρομείου. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Ιούνιος 2018  Αύγουστος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

6 μήνες μετά το τέλος του 
μήνα αναφοράς 

(αποστέλλονται από το 
Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας) 

Δεκέμβριος 2018  Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
12. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Περιγραφή:  Ετοιμασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν την 
αποστολή  και  παραλαβή  επιστολών,  καρτών  και  δεμάτων  που 
διακινούν,  τόσο  στο  εσωτερικό  όσο  και  στο  εξωτερικό,  όλοι  οι 
παροχείς  ταχυδρομικών υπηρεσιών του δημόσιου και  ιδιωτικού 
τομέα.  
 
Μέθοδος:  Συγκέντρωση  στοιχείων  από  το  Γραφείο  του 
Επιτρόπου  Ρυθμίσεως  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  και 
Ταχυδρομείων.  
 
Έκδοση: «Στατιστικές Μεταφορών» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Σεπτέμβριος 2018  Σεπτέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Δεκέμβριος 2018  Αύγουστος 2018 ‐ 
Ιανουάριος 2019 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  ετήσιων στοιχείων  για  την παραγωγή, 
την κατανάλωση και τις τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος, 
τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, το 
ισοζύγιο  ηλεκτρισμού,  τις  εισαγωγές,  τις  πωλήσεις  και  τις  τιμές 
των πετρελαιοειδών. 
 
Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  από  τον  Διαχειριστή  Συστήματος 
Μεταφοράς,  την  Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου,  τις  εταιρείες 
διάθεσης  πετρελαιοειδών,  την  τσιμεντοβιομηχανία,  τους 
αυτοπαραγωγούς,  καθώς  και  από  διοικητικές  πηγές,  όπως  την 
Υπηρεσία Ενέργειας και το Τμήμα Τελωνείων. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Βιομηχανίας» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιούνιος ‐ Ιούλιος 2018  Αύγουστος 2018  Σεπτέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Οκτώβριος 2018  Ιούλιος ‐ Οκτώβριος 2018 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 
Περιγραφή: Καταρτισμός μηνιαίων στοιχείων για την παραγωγή 
και την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και για τις 
εισαγωγές, τις πωλήσεις και τα αποθέματα των πετρελαιοειδών. 
 
Μέθοδος:  Η  συλλογή  στοιχείων  γίνεται  τηλεφωνικώς  ή  με 
ηλεκτρονική  αλληλογραφία.  Συλλέγονται  στοιχεία  από  τον 
Διαχειριστή  Συστήματος  Μεταφοράς,  την  Αρχή  Ηλεκτρισμού 
Κύπρου,  τις  εταιρείες  διάθεσης  πετρελαιοειδών,  την 
τσιμεντοβιομηχανία,  την  Κυπριακή  Εταιρεία  Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών,  τον  Κυπριακό  Οργανισμό  Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών και το Τμήμα Τελωνείων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

10 ‐ 15 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

15 ‐ 20 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

20 ‐ 25 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  27 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
Περιγραφή:  Συμπλήρωση  και  αποστολή  στη  Eurostat  και  τον 
Διεθνή  Οργανισμό  Ενέργειας  (ΙΕΑ)  ερωτηματολογίων  για  τον 
ηλεκτρισμό,  τα  υγρά  και  στερεά  καύσιμα  και  τις  ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 
 
Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  από  τον  Διαχειριστή  Συστήματος 
Μεταφοράς,  την  Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου,  τις  εταιρείες 
διάθεσης  πετρελαιοειδών,  την  τσιμεντοβιομηχανία,  τους 
αυτοπαραγωγούς,  την  Κυπριακή  Εταιρεία  Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών  και  τον  Κυπριακό  Οργανισμό  Διαχείρισης 
Αποθεμάτων  Πετρελαιοειδών,  καθώς  και  διοικητικές  πηγές, 
όπως την Υπηρεσία Ενέργειας και το Τμήμα Τελωνείων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1099/2008  για  τις 
στατιστικές ενέργειας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιούλιος 2018  Αύγουστος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

Οκτώβριος ‐ Νοέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Νοεμβρίου 2018  ‐  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

4. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
Περιγραφή:  Συμπλήρωση  και  αποστολή  στη  Eurostat  πέντε 
μηνιαίων  ερωτηματολογίων  για  τον ηλεκτρισμό,  τα υγρά και  τα 
στερεά καύσιμα. 
 
Μέθοδος:  Η  συλλογή  στοιχείων  γίνεται  τηλεφωνικώς  ή  με 
ηλεκτρονική  αλληλογραφία.  Συλλέγονται  στοιχεία  από  τον 
Διαχειριστή  Συστήματος  Μεταφοράς,  την  Αρχή  Ηλεκτρισμού 
Κύπρου,  τις  εταιρείες  διάθεσης  πετρελαιοειδών,  την 
τσιμεντοβιομηχανία,  την  Κυπριακή  Εταιρεία  Αποθήκευσης 
Πετρελαιοειδών,  τον  Κυπριακό  Οργανισμό  Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών και το Τμήμα Τελωνείων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1099/2008  για  τις 
στατιστικές ενέργειας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

15 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

15 ‐ 20 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

20 ‐ 25 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

25 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς  
(55 μέρες για το 

ερωτηματολόγιο των 
πετρελαιοειδών) 

‐  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

5. ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ (ΜΙΝΙ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 
Περιγραφή:  Συμπλήρωση  και  αποστολή  στη  Eurostat  και  τον 
Διεθνή  Οργανισμό  Ενέργειας  (ΙΕΑ)  σύντομων  (mini) 
ερωτηματολογίων  για  τον  ηλεκτρισμό,  τα  υγρά  και  στερεά 
καύσιμα  και  τις  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  ώστε  να  μπορεί 
να  εξαχθεί  προκαταρκτικά  και  σε  περιεκτική  μορφή  το 
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 
 
Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  από  τον  Διαχειριστή  Συστήματος 
Μεταφοράς,  την  Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου,  τις  εταιρείες 
διάθεσης  πετρελαιοειδών,  την  τσιμεντοβιομηχανία,  την 
Κυπριακή  Εταιρεία  Αποθήκευσης  Πετρελαιοειδών  και  τον 
Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, 
καθώς  και  διοικητικές  πηγές,  όπως  την  Υπηρεσία  Ενέργειας  και 
το Τμήμα Τελωνείων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα 
στοιχεία  αποστέλλονται  μετά  από  αίτημα  της  Eurostat  και  του 
ΙΕΑ. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μάρτιος 2018  Μάρτιος ‐ Απρίλιος 2018  Απρίλιος ‐ Μάιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

31 Μαΐου 2018  ‐  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ  

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  στοιχείων  για  τη  διείσδυση  των  
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο, ώστε να μπορεί  να 
υπολογιστεί  η  ποσοστιαία  συνεισφορά  τους  στην  ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας. 
 
Μέθοδος:  Αξιοποίηση  των  ετήσιων  ερωτηματολογίων  που 
αποστέλλονται  στη  Eurostat  κάθε  Νοέμβριο  (καθώς  και 
επιπρόσθετων  πληροφοριών  από  διοικητικές  πηγές,  όπως  την 
Υπηρεσία  Ενέργειας  και  το  Τμήμα  Τελωνείων)  στην  ενημέρωση 
του  εργαλείου  SHARES  (Short Assessment  of Renewable Energy 
Sources)  που  υπολογίζει  τη  συνεισφορά  των  διάφορων  πηγών 
ανανεώσιμης  ενέργειας  στην  ακαθάριστη  τελική  κατανάλωση 
ενέργειας. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Οδηγία  2009/28/ΕΚ  για  την  προώθηση  της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Οκτώβριος 2018  Οκτώβριος ‐ Δεκέμβριος 
2018 

Οκτώβριος ‐ Δεκέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

31 Δεκεμβρίου 2018  ‐  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

7. ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2017/2018 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  στοιχείων  για  την  κατανάλωση 
ενέργειας,  σε  σχέση  με  τον  τύπο  και  τα  δημογραφικά 
χαρακτηριστικά  των  νοικοκυριών,  το  είδος  της  τελικής  χρήσης 
ενέργειας  (θέρμανση,  κλιματισμός,  μαγείρεμα,  ζεστό  νερό 
χρήσης,  ηλεκτρικές  συσκευές)  καθώς  και  τις  πηγές  ενέργειας 
(υγρά  και  στερεά  καύσιμα,  ηλεκτρισμός,  ανανεώσιμες  πηγές) 
που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά στην Κύπρο. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  που  διενεργείται  με 
προσωπικές  συνεντεύξεις  σε  δείγμα  3.500  νοικοκυριών  με  τη 
χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  1099/2008  για  τις 
στατιστικές ενέργειας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

Σεπτέμβριος ‐ 
Δεκέμβριος 2018 

Δεκέμβριος 2018 ‐ 
Αύγουστος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Νοεμβρίου 2019  Δεκέμβριος 2019  ‐ 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (& ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  πληροφοριών  για  τον  υπολογισμό  των 
διάφορων  κατηγοριών  ταξιδιωτών,  κυρίως  των  τουριστών, 
μεταναστών  και  κατοίκων  Κύπρου  που  ταξιδεύουν  στο 
εξωτερικό.  Επιπρόσθετα  συλλέγονται  πληροφορίες  που 
αφορούν  στα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  τουριστών,  όπως 
χώρα συνήθους διαμονής, σκοπός ταξιδιού, ηλικία κλπ. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  που  διεξάγεται  σε  συνεχή 
βάση,  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  στα  σημεία  αφίξεων 
επιβατών των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Τουρισμού» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  17 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

Σεπτέμβριος ‐ 
Δεκέμβριος 2018 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (& ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή πληροφοριών που αφορούν στις δαπάνες 
των τουριστών, καθώς και στοιχείων που αξιοποιούνται για τον 
υπολογισμό της μετανάστευσης στο εξωτερικό. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  που  διεξάγεται  σε  συνεχή 
βάση,  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  στα  σημεία  αναχωρήσεων 
επιβατών των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. 
 
Έκδοση: «Στατιστικές Τουρισμού» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  60 μέρες μετά το τέλος 
του μήνα αναφοράς 

Σεπτέμβριος ‐ 
Δεκέμβριος 2018 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (& ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  πληροφοριών  για  τη  διακίνηση  κατοίκων 
Κύπρου  που  ταξιδεύουν  είτε  εντός  των  ορίων  της  χώρας 
(εσωτερικός τουρισμός) είτε στο εξωτερικό. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  που  διεξάγεται  σε  συνεχή 
βάση, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά με τη χρήση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2011 σχετικά με 
τις στατιστικές στον τομέα του τουρισμού. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ιούνιος 2018 
(για τα στοιχεία του 

έτους αναφοράς 2017)  

Οκτώβριος 2018 
(για τα στοιχεία του 

έτους αναφοράς 2017)  

‐ 

 
   

- 96 -



 
 

4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

 
Συνεχής  ενημέρωση  του Μητρώου  Γεωργικών  και  Κτηνοτροφικών  Εκμεταλλεύσεων,  το  οποίο  αποτελεί  τη  βάση  ετοιμασίας  της  τυπολογίας  των 
εκμεταλλεύσεων και τον πληθυσμό από τον οποίο εξάγονται τα δείγματα των γεωργικών ερευνών. 
 
Η ενημέρωση και διόρθωση του Μητρώου γίνεται με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τις δειγματοληπτικές έρευνες που διεξάγονται, 
καθώς και από διοικητικά αρχεία, όπως, για παράδειγμα, αρχεία του Τμήματος Γεωργίας, του Κυπριακού Οργανισμού Κυπριακών Πληρωμών, των 
Κοινοτικών Συμβουλίων, κ.ά. 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2017 

 
Περιγραφή:  Συλλογή βοηθητικών στοιχείων για τον υπολογισμό 
της  φυτικής  και  κτηνοτροφικής  παραγωγής  και  τον  καταρτισμό 
των οικονομικών λογαριασμών του γεωργικού τομέα. 
 
Μέθοδος:  Αποστολή  ταχυδρομικώς  τριακόσιων  περίπου 
ερωτηματολογίων (που αντιστοιχούν σε δεκαπέντε διαφορετικές 
κατηγορίες)  σε  διάφορες  δημόσιες  υπηρεσίες  και  ιδιωτικούς 
οργανισμούς.  
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Διεξάγεται  για  εθνικούς  σκοπούς,  αφού  τα 
αποτελέσματά της είναι βοηθητικά για άλλες έρευνες. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Φεβρουάριος – Μάρτιος 
2018 

Μάρτιος – Δεκέμβριος 
2018 

Μάρτιος – Δεκέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  ‐  ‐ 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 2017 

 
Περιγραφή:  Υπολογισμός  της  συνολικής  καλλιεργούμενης 
έκτασης  και  παραγωγής,  του  τρόπου  διάθεσης  των  σιτηρών 
καθώς  και  άλλων  μεγεθών  που  είναι  αναγκαία  για  τον 
υπολογισμό  του  γεωργικού  εισοδήματος  και  της  συνεισφοράς 
του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα σε  εκμεταλλεύσεις,  η οποία 
διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση  τηλεομοιότυπου  και  με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με 
τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Νοέμβριος ‐ Δεκέμβριος 
2017 

Φεβρουάριος ‐ Απρίλιος 
2018 

Μάρτιος ‐ Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018  Δεκέμβριος 2018  ‐ 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΕΡΕΥΝΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2017 

 
Περιγραφή: Υπολογισμός της συνολικής έκτασης και παραγωγής 
των κυριότερων ετήσιων και μόνιμων καλλιεργειών.  
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα σε  εκμεταλλεύσεις,  η οποία 
διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση  τηλεομοιότυπου  και  με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με 
τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιούνιος ‐ Αύγουστος 2018  Σεπτέμβριος ‐ 
Δεκέμβριος 2018 

Οκτώβριος 2018 – 
Ιανουάριος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
Μάρτιος 2019 

(τελικά στοιχεία) 
 

Μάρτιος 2019  ‐ 

5. ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 2017 
 
Περιγραφή:  Καταγραφή  των  αμπελώνων  και  υπολογισμός  της 
καλλιεργούμενης έκτασης και παραγωγής. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα σε  εκμεταλλεύσεις,  η οποία 
διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση  τηλεομοιότυπου  και 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 543/2009 σχετικά με 
τις στατιστικές φυτικών προϊόντων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μάρτιος ‐ Απρίλιος 2018  Μάιος ‐ Ιούλιος 
2018 

Ιούνιος ‐ Αύγουστος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σεπτέμβριος 2018  Δεκέμβριος 2018  ‐ 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
6. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 2017 

 
Περιγραφή: Καταρτισμός στοιχείων αναφορικά με τη χρήση από 
τους  καλλιεργητές  γεωργικών  φαρμάκων  που  αποτελούν 
φυτοπροστατευτικά  προϊόντα  σε  συγκεκριμένες  καλλιέργειες. 
Καταγράφονται  οι  ποσότητες  των  φυτοπροστατευτικών  ουσιών 
που χρησιμοποιούνται και σε πόση έκταση. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα,  με  προσωπικές  ή 
τηλεφωνικές  συνεντεύξεις  σε  δείγμα  καλλιεργητών  που 
προκύπτει  από  το  Μητρώο  Γεωργικών  και  Κτηνοτροφικών 
Εκμεταλλεύσεων.  Τα  στοιχεία  συγκεντρώνονται  σε  ετήσια  βάση 
αλλά αποστέλλονται στη Eurostat κάθε 5 χρόνια. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 σχετικά με 
τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ 
Φεβρουάριος 2018 

Μάρτιος ‐ Ιούνιος 
2018 

Ιούνιος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Ιανουάριος 2019  ‐ 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
7. ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 2017 
 
Περιγραφή: Καταρτισμός στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 
 
Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  από  όλους  τους  εμπόρους 
γεωργικών  φαρμάκων,  με  τηλεφωνικές  συνεντεύξεις  και  με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 σχετικά με 
τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ 
Φεβρουάριος 2018 

Μάρτιος ‐ Μάιος 2018  Ιούνιος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δεκέμβριος 2018  Ιανουάριος 2019  ‐ 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2017 
 
Περιγραφή: Υπολογισμός της παραγωγής σε ποσότητα και αξία, 
κατά υποκατηγορία, των εξόδων παραγωγής, της προστιθέμενης 
αξίας,  των  κεφαλαιουχικών  επενδύσεων  κ.ά.  σε  τρέχουσες  και 
σταθερές τιμές.  
 
Μέθοδος:  Αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  όλων  των  ερευνών 
που διενεργούνται από τον Κλάδο Γεωργικών Στατιστικών, καθώς 
και  στοιχείων  από  διάφορες  διοικητικές  πηγές  του  Τμήματος 
Γεωργίας,  όπως  επίσης  και  στοιχεία  εισαγωγών,  εξαγωγών, 
βιομηχανικής παραγωγής κ.ά. 
 
Έκδοση: «Γεωργικές Στατιστικές» 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  138/2004  για  τους 
οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Νοεμβρίου 2017 
(1η προκαταρκτική 

εκτίμηση) 
 

30 Ιανουαρίου 2018 
(2η προκαταρκτική 

εκτίμηση) 
 

30 Σεπτεμβρίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 

‐  Νοέμβριος 2018 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Περιγραφή:  Ετοιμασία  τριμηνιαίων  δεικτών  που  αφορούν  τις 
τιμές  των  κυριότερων  γεωργικών  προϊόντων  και  τα  έξοδα 
παραγωγής. 
 
Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  από  διοικητικές  πηγές  και 
οργανισμούς εμπορίας, εξαγωγής γεωργικών προϊόντων κτλ. και 
ετοιμασία δεικτών τιμών σε τριμηνιαία βάση. 
 
Έκδοση: «Γεωργικές Στατιστικές» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Οι 
δείκτες  καταρτίζονται  από  τα  Κράτη  Μέλη  της  ΕΕ  στη  βάση 
συμφωνίας κυρίων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1 μήνα πριν την αρχή 
του τριμήνου αναφοράς 

Συνεχής κατά τη διάρκεια 
του τριμήνου αναφοράς 

10 μέρες πριν το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

45 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

60 μέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου αναφοράς 

Νοέμβριος 2018 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
10. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  μηνιαίων  στοιχείων  που  αφορούν  τη 
ζωική  παραγωγή,  όπως  γάλα  και  γαλακτοκομικά  προϊόντα, 
σφαγές/κρέας και αυγά. 
 
Μέθοδος: 
Γαλακτοκομικά  προϊόντα:  Έρευνα  στα  γαλακτοκομεία,  η  οποία 
διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση  τηλεομοιότυπου  και  με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
Σφαγές/Κρέας:  Αξιοποίηση  και  επεξεργασία  στοιχείων  από  το 
Τμήμα Γεωργίας και το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 
Αυγά: Τα στοιχεία λαμβάνονται από το Τμήμα Γεωργίας, κατόπιν 
οδηγιών της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 σχετικά με 
τις στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας. 
Οδηγία 96/16/ΕΚ σχετικά με τις στατιστικές έρευνες που πρέπει 
να  διενεργούνται  στον  τομέα  του  γάλακτος  και  των 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  167/2008  σχετικά  με  τις  προδιαγραφές 
εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών 
ορνιθώνος. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

5 ‐ 10 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

20 ‐ 30 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

25 ‐ 40 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

45 ‐ 60 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

60 ‐ 90 μέρες μετά το 
τέλος του μήνα 

αναφοράς 

‐ 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
11. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2017 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  από  όλες  τις  κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις  για  τον  αριθμό  του  ζωικού  κεφαλαίου  που 
διαθέτουν. 
 
Μέθοδος:  Το  Τμήμα  Γεωργίας,  μετά  από  εξουσιοδότηση  της 
Στατιστικής  Υπηρεσίας,  συλλέγει  στοιχεία  από  τους  κατόχους 
κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων,  μέσω  προσωπικών 
συνεντεύξεων.  Τα  στοιχεία  αφορούν  στον  αριθμό  ζώων  που 
εκτρέφονται,  με  διαχωρισμό  σε  βοοειδή,  χοίρους,  πρόβατα  και 
αίγες. 
 
Έκδοση: «Γεωργικές Στατιστικές» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 σχετικά με 
τις στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Νοέμβριος 2017  Δεκέμβριος 2017 ‐ 
Ιανουάριος 2018 

Φεβρουάριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

15 Φεβρουαρίου 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
1 Απριλίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 

‐  Νοέμβριος 2018 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
12. ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
2017 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  από  τις  κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις  για  την  παραγωγή  και  τη  χρήση  γάλακτος  στην 
εκμετάλλευση. 
 
Μέθοδος:  Το  Τμήμα  Γεωργίας,  μετά  από  εξουσιοδότηση  της 
Στατιστικής  Υπηρεσίας,  συλλέγει  στοιχεία  από  τους  κατόχους 
κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων,  μέσω  προσωπικών 
συνεντεύξεων. 
 
Έκδοση: «Γεωργικές Στατιστικές» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Οδηγία 96/16/ΕΚ σχετικά με τις στατιστικές 
έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον  τομέα του γάλακτος 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Νοέμβριος 2017  Δεκέμβριος 2017 ‐ 
Ιανουάριος 2018 

Φεβρουάριος ‐ 
Σεπτέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Σεπτεμβρίου 2018  ‐  Νοέμβριος 2018 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
13. ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 2017 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  από  τα  γαλακτοκομεία  για  την 
παραγωγή  γάλακτος  και  γαλακτοκομικών  προϊόντων  στην 
επιχείρηση. 
 
Μέθοδος:  Διενέργεια  έρευνας  στα  γαλακτοκομεία,  η  οποία 
διεξάγεται  τηλεφωνικώς,  με  χρήση  τηλεομοιότυπου  και  με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Οδηγία 96/16/ΕΚ σχετικά με τις στατιστικές 
έρευνες που πρέπει να διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ 
Φεβρουάριος 2018 

Μάρτιος ‐ Μάιος 2018  Μάιος ‐ Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Ιουνίου 2018  ‐  ‐ 
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4. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2016 
 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  αναλυτικών  λογαριασμών  για  τον 
ευρύτερο  γεωργικό  τομέα,  που  περιλαμβάνει  τη  φυτική  και 
ζωική  παραγωγή,  τα  δάση,  την  αλιεία  και  τη  θήρα  και 
υπολογισμός της συνεισφοράς του στο ΑΕΠ.  
 
Μέθοδος:  Αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  όλων  των  ερευνών 
που διενεργούνται από τον Κλάδο Γεωργικών Στατιστικών, καθώς 
και  στοιχείων  από  διάφορες  διοικητικές  πηγές  του  Τμήματος 
Γεωργίας,  του  Τμήματος  Δασών,  του  Τμήματος  Αλιείας  και 
Θαλάσσιων  Ερευνών,  όπως  επίσης  και  στοιχεία  εισαγωγών, 
εξαγωγών, βιομηχανικής παραγωγής κ.ά. 
 
Έκδοση: «Γεωργικές Στατιστικές» 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Καταρτίζονται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  ‐  Νοέμβριος 2018 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΕΥΡΩΠΗ 2020  

 
Η  «Ευρώπη  2020»  είναι  η  στρατηγική  της  ΕΕ  για  την  προώθηση  της  έξυπνης,  βιώσιμης  και  χωρίς  αποκλεισμούς  ανάπτυξης.  Βάσει  αυτής  της 
στρατηγικής, η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους σε πέντε βασικούς  τομείς, που θα πρέπει  να έχουν υλοποιηθεί  έως  το 2020 και αφορούν στην 
απασχόληση, στην καινοτομία, στην κλιματική αλλαγή, στην εκπαίδευση και στη φτώχεια. 
 
Η  Στατιστική  Υπηρεσία  συνεισφέρει,  μέσω  των  στοιχείων  που  παρέχει  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  (Eurostat),  στον  καταρτισμό  δεικτών  για  την 
παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) είναι μία δέσμη στόχων που αφορά τη μελλοντική διεθνή ανάπτυξη και έχουν θεσπιστεί από τα Ηνωμένα 
Έθνη. Η δέσμη αποτελείται από 17 στόχους και 169 υποστόχους. Οι ΣΒΑ είναι οικουμενικοί, δηλαδή καλούνται να τους υλοποιήσουν όλες οι χώρες, 
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες και προβλέπεται να υλοποιηθούν από το 2015 έως το 2030. Σύμφωνα με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ, ανάμεσα στα οποία και η Κύπρος, καλούνται να αναπτύξουν το συντομότερο δυνατό τις Εθνικές Στρατηγικές για υλοποίηση των 
ΣΒΑ και να διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις προόδου σε εθνικό επίπεδο. Προς υποβοήθηση των κυβερνητικών σχεδιασμών, η Στατιστική Επιτροπή 
του ΟΗΕ σχημάτισε την ομάδα εργασίας Inter‐Agency and Expert Group on Sustainable Development Goals (IAEG‐SDGs) η οποία, σε συνεργασία με τις 
εθνικές  στατιστικές  υπηρεσίες  των  κρατών  μελών  του,  έχει  διαμορφώσει  τους  αρχικούς  δείκτες  σύμφωνα  με  τους  οποίους  θα  μπορεί  να 
προσμετρηθεί η εκπλήρωση κάθε στόχου.  
 
Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Προεδρία της Δημοκρατίας έχει οριστεί ως ο συντονιστικός φορέας για συντονισμό και παρακολούθηση 
της προόδου προς εκπλήρωση του Θεματολογίου 2030, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών που μπορεί να συντονίσει την εξωτερική πτυχή. 
Δεδομένου ότι οι δείκτες για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων έχουν ήδη τεθεί, η Στατιστική Υπηρεσία καλείται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην 
εφαρμογή των ΣΒΑ μέσω της παροχής στοιχείων για επιμέτρηση των δεικτών, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες και να 
ενημερώνει τους διάφορους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας ως γνώμονα και τις συντονιστικές διεργασίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ SENDAI ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 
Παροχή στατιστικών στοιχείων για σκοπούς ετοιμασίας της Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων που προβλέπεται να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέχρι τα τέλη του 2018 και εντάσσεται στο πλαίσιο Sendai των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών. Ως σημείο επαφής για 
την Κύπρο έχει οριστεί η Πολιτική Άμυνα. 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  για  διάφορες 
πτυχές  του  περιβάλλοντος,  όπως  η  ατμοσφαιρική  ρύπανση,  τα 
αέρια  του  θερμοκηπίου,  τα  απόβλητα,  οι  υδάτινοι  πόροι,  η 
ποιότητα  του  νερού,  η  θαλάσσια  ζωή,  η  χρήση  γης,  τα  δάση,  η 
χλωρίδα και η πανίδα, η ηχορύπανση κ.ά. Μέρος των στοιχείων 
αυτών εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των δεικτών βιώσιμης 
ανάπτυξης και των δεικτών για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 
 
Μέθοδος:  Συνεργασία  και  συντονισμός  όλων  των  αρμόδιων 
υπηρεσιών που διατηρούν στοιχεία για  το περιβάλλον, όπως το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα 
Αλιείας  και  Θαλάσσιων  Ερευνών,  το  Τμήμα  Δασών,  το  Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας κ.ά. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα 
στοιχεία αποστέλλονται στη Eurostat, στα πλαίσια υποβολής του 
κοινού ερωτηματολογίου των Eurostat/OECD για την κατάσταση 
του περιβάλλοντος. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

31 Δεκεμβρίου 2018 
(κοινό ερωτηματολόγιο 
των Eurostat/OECD) 

Δεκέμβριος 2018 
(για τα στοιχεία των 

εκπομπών αέριων ρύπων 
και αερίων του 
θερμοκηπίου) 

‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  για  την 
παραγωγή  και  διαχείριση  των  αποβλήτων  από  τις  δημοτικές 
αρχές και τις μονάδες επεξεργασίας. 
 
Μέθοδος:  Συμπλήρωση  από  τις  αρχές  τοπικής  διοίκησης 
ερωτηματολογίου  για  τις ποσότητες αποβλήτων που συλλέγουν 
για  δύο  αντιπροσωπευτικά  δεκαπενθήμερα  κατά  τη  χειμερινή 
και  θερινή  περίοδο.  Συγκέντρωση  επίσης  στοιχείων  για  τις 
ποσότητες αποβλήτων που τυγχάνουν διαχείρισης στους ΧΥΤΥ & 
ΧΥΤΑ, καθώς και δεδομένων από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τις 
ποσότητες που συλλέγονται για σκοπούς ανακύκλωσης. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα 
στοιχεία αποστέλλονται στη Eurostat μετά από αίτημά της. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Ιανουάριος και Ιούνιος 

2017 
 
 
 
 
 

Ιανουάριος και Ιούνιος 
2018 

Έρευνα 2017 
Φεβρουάριος και Ιούλιος 

2017 ( από Δήμους) 
 

Οκτώβριος 2018 
(Τμήμα Περιβάλλοντος) 

 
Έρευνα 2018 

Φεβρουάριος και Ιούλιος 
2018 ( από Δήμους) 

 
Οκτώβριος 2019 

(Τμήμα Περιβάλλοντος) 

 
Απρίλιος 2017 ‐ 
Νοέμβριος 2018 

 
 
 
 
 

Απρίλιος 2018 ‐ 
Νοέμβριος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
Νοέμβριος 2018 

 
 

Νοέμβριος 2019 

Έρευνα 2017 
Δεκέμβριος 2018 

 
Έρευνα 2018 

Δεκέμβριος 2019 

 
‐ 
 
 
‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2016 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  για  την 
παραγωγή  και  διαχείριση  αποβλήτων  από  τις  επιχειρήσεις  σε 
όλους  τους  τομείς  οικονομικής  δραστηριότητας,  καθώς  και  στα 
νοικοκυριά. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
σε  δείγμα  περίπου  1.600  επιχειρήσεων.  Εκτός  από  τις 
βιομηχανικές  μονάδες,  καλύπτει  γεωργικές  εκμεταλλεύσεις  και 
κτηνοτροφικά υποστατικά καθώς και τον τομέα των υπηρεσιών. 
Με  τη  χρήση  διοικητικών  πηγών  και  εκτιμήσεων  καλύπτονται 
ακόμα οι τομείς της θήρας, δασοκομίας και αλιείας, καθώς και τα 
νοικοκυριά. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  2150/2002  για  τις 
στατιστικές των αποβλήτων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μάιος – Αύγουστος 2017  Σεπτέμβριος ‐ 
Δεκέμβριος 2017 

Σεπτέμβριος 2017 ‐ 
Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Ιουνίου 2018  Δεκέμβριος 2018  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

4. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2016 ΚΑΙ 2017 

 
Περιγραφή: Συλλογή στοιχείων για την απασχόληση, τις δαπάνες 
και  τις  επενδύσεις  σε  κεφαλαιουχικό  εξοπλισμό  για  σκοπούς 
περιβαλλοντικής  προστασίας  (δηλαδή  για  πρόληψη,  έλεγχο  και 
περιορισμό  της  ρύπανσης)  στον  ευρύτερο  βιομηχανικό  τομέα, 
που περιλαμβάνει τα ορυχεία και λατομεία, τη μεταποίηση, τον 
ηλεκτρισμό  και  την  υδατοπρομήθεια.  Καλύπτονται  επίσης  οι 
δημοτικές αρχές  και οι  ειδικοί παροχείς υπηρεσιών προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις 
σε δείγμα περίπου 1.100 επιχειρήσεων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  295/2008  για  τις 
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Μάρτιος ‐ Μάιος 2017 

 
 
 

Μάρτιος ‐ Μάιος 2018 

Έρευνα 2016 
Ιούνιος ‐ Δεκέμβριος 

2017 
 

Έρευνα 2017 
Ιούνιος ‐ Οκτώβριος 2018

 

 
Ιούνιος 2017 ‐ 
Μάρτιος 2018 

 
 

Ιούνιος ‐ Δεκέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
30 Ιουνίου 2018 

 
 

30 Ιουνίου 2019 

Έρευνα 2016 
Οκτώβριος 2018 

 
Έρευνα 2017 

Οκτώβριος 2019 

‐ 
 
 
 
‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

5. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 2016 ΚΑΙ 2017 

 
Περιγραφή: Συλλογή στοιχείων για την απασχόληση, τις δαπάνες 
και  τις  επενδύσεις  σε  κεφαλαιουχικό  εξοπλισμό  στον  ευρύτερο 
δημόσιο  τομέα  για  σκοπούς  περιβαλλοντικής  προστασίας 
(δηλαδή για πρόληψη, έλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης). Τα 
στοιχεία  αξιοποιούνται  για  την  ετοιμασία  των  λογαριασμών 
δαπανών για περιβαλλοντική προστασία. 
 
Μέθοδος:  Συμπλήρωση  σχετικού  ερωτηματολογίου  από  όλα  τα 
υπουργεία, τμήματα, υπηρεσίες και οργανισμούς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  691/2011  για  τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Νοέμβριος 2017 

 
 
 

Νοέμβριος 2018 

Έρευνα 2016 
Δεκέμβριος 2017 ‐ 
Φεβρουάριος 2018 

 
Έρευνα 2017 

Δεκέμβριος 2018 ‐ 
Φεβρουάριος 2019 

 
Μάρτιος ‐ 

Σεπτέμβριος 2018 
 
 

Μάρτιος ‐ Ιούλιος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
31 Δεκεμβρίου 2018 

(κοινό ερωτηματολόγιο 
των Eurostat/OECD) 

 
 

31 Δεκεμβρίου 2019 
(κοινό ερωτηματολόγιο 
των Eurostat/OECD) 

Έρευνα 2016 
Δεκέμβριος 2018 

 
 
 

Έρευνα 2017 
Οκτώβριος 2019 

‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

 
Περιγραφή:  Σύνθεση  στοιχείων  που  στοχεύει  στην  καλύτερη 
κατανόηση  της σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Η 
εργασία  διαλαμβάνει  την  ετοιμασία  Μήτρας  Εθνικών 
Λογαριασμών  εμπεριέχοντας  και  τους  Περιβαλλοντικούς 
Λογαριασμούς (ΝΑΜΕΑ), που παρουσιάζει τις εκπομπές αερίων ή 
σωματιδίων  στην  ατμόσφαιρα  της  εθνικής  οικονομίας  ανά 
οικονομική δραστηριότητα που εκπέμπει ρύπους.  
 
Μέθοδος:  Οι  λογαριασμοί  εκπομπών  αέριων  ρύπων  έχουν  τα 
ίδια  όρια  συστήματος  όπως  οι  Εθνικοί  Λογαριασμοί  και 
βασίζονται  στην  αρχή  της  μόνιμης  κατοικίας.  Καταγράφουν  τις 
εκπομπές  που  προέρχονται  από  τις  δραστηριότητες  όλων  των 
μονάδων  μονίμων  κατοίκων,  ανεξάρτητα  από  την  πραγματική 
γεωγραφική  προέλευση  αυτών  των  εκπομπών  κατά  οικονομική 
δραστηριότητα.  Για  τον  υπολογισμό  τους  χρησιμοποιούνται  τα 
στοιχεία  από  την  απογραφή  αέριων  ρύπων,  που  διενεργείται 
από  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  και  το  Τμήμα  Επιθεώρησης 
Εργασίας. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  691/2011  για  τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Φεβρουάριος 2018  Μάρτιος ‐ Μάιος 2018  Μάρτιος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Σεπτεμβρίου 2018  Δεκέμβριος 2018  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Περιγραφή:  Υπολογισμός  των  ροών  των  εισροών  και  εκροών 
υλικών  και  των  μεταβολών  των  αποθεμάτων  υλικών  εντός  της 
οικονομίας  σε  μονάδες  μάζας  ανά  έτος.  Καλύπτονται  όλα  τα 
στερεά,  αέρια  και  υγρά  υλικά,  εκτός  από  τις  ροές  αέρος  και 
ύδατος. 
 
Μέθοδος:  Οι  λογαριασμοί  ροής  υλικών  είναι  σύμφωνοι  με  τις 
αρχές του συστήματος Εθνικών Λογαριασμών, όπως είναι η αρχή 
της μόνιμης κατοικίας. Υπολογίζονται οι ροές υλικών σε σχέση με 
τις  δραστηριότητες  όλων  των  μονάδων  μονίμων  κατοίκων  της 
εθνικής  οικονομίας  ανεξάρτητα  από  τη  γεωγραφική  τους  θέση. 
Τα  στοιχεία  βάσει  των  οποίων  γίνονται  οι  υπολογισμοί, 
προέρχονται  από  διοικητικές  πηγές,  περιλαμβανομένων  και 
διάφορων  στατιστικών  που  παράγονται  από  τη  Στατιστική 
Υπηρεσία. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  691/2011  για  τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Φεβρουάριος 2018  Μάρτιος ‐ Μάιος 2018  Μάιος ‐ Δεκέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

31 Δεκεμβρίου 2018  Μάρτιος 2019  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ 

 
Περιγραφή:  Καταγραφή  και  παρουσίαση  στοιχείων  από  την 
πλευρά των μονάδων που καταβάλλουν τους φόρους κατά τρόπο 
πλήρως  συμβατό  με  τα  στοιχεία  που  υποβάλλονται  στους 
Εθνικούς  Λογαριασμούς.  Καταγράφονται  τα  φορολογικά  έσοδα 
που  σχετίζονται  με  το  περιβάλλον  ανά  οικονομική 
δραστηριότητα. 
 
Μέθοδος:  Ο  υπολογισμός  βασίζεται  στους  περιβαλλοντικούς 
φόρους, όπως αυτοί είναι καταγραμμένοι στον εθνικό κατάλογο 
φόρων.  Ο  διαχωρισμός  τους  ανά  οικονομική  δραστηριότητα 
γίνεται με την αξιοποίηση διάφορων διοικητικών πηγών, όπως το 
Υφυπουργείο  Ναυτιλίας,  το  Τμήμα  Οδικών  Μεταφορών,  το 
Τμήμα Τελωνείων, η Υπηρεσία Μεταλλείων κ.ά. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  691/2011  για  τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Φεβρουάριος 2018  Μάρτιος ‐ Ιούνιος 2018  Μάρτιος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Σεπτεμβρίου 2018  Δεκέμβριος 2018  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Περιγραφή: Παρουσίαση στοιχείων κατά τρόπο συμβατό με τους 
Εθνικούς  Λογαριασμούς,  σχετικά  με  τις  δαπάνες  για  την 
προστασία  του  περιβάλλοντος,  δηλαδή  τους  οικονομικούς 
πόρους  που  διατίθενται  από  μονάδες  μόνιμους  κατοίκους  για 
την  προστασία  του  περιβάλλοντος.  Περιλαμβάνονται  όλες  οι 
δραστηριότητες  και  δράσεις  που  έχουν  ως  κύριο  σκοπό  την 
πρόληψη,  τη  μείωση  και  την  εξάλειψη  της  ρύπανσης  και  κάθε 
άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
 
Μέθοδος: Αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων πληροφοριών από τους 
εθνικούς  λογαριασμούς,  τις  στατιστικές  διάρθρωσης  των 
επιχειρήσεων  και  τις  δύο  Έρευνες  για  τις  Δαπάνες  για 
Περιβαλλοντική Προστασία  (στις  επιχειρήσεις  και  στον  δημόσιο 
τομέα). 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  691/2011  για  τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

31 Δεκεμβρίου 2018  ‐  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Περιγραφή:  Παρουσίαση  στοιχείων  σχετικά  με  τη  φυσική  ροή 
της ενέργειας εκφραζόμενη σε terajoules με τρόπο ώστε να είναι 
πλήρως  συμβατά  με  τους  Εθνικούς  Λογαριασμούς.  Οι 
λογαριασμοί  φυσικής  ροής  ενέργειας  καταγράφουν  τα 
ενεργειακά  δεδομένα  σε  σχέση  με  τις  οικονομικές 
δραστηριότητες  των  μονάδων  μόνιμων  κατοίκων  της  εθνικής 
οικονομίας  με  διαχωρισμό  ανά  οικονομική  δραστηριότητα. 
Παρουσιάζουν την προσφορά και τη χρήση των φυσικών εισροών 
ενέργειας,  των  ενεργειακών  προϊόντων  και  των  καταλοίπων 
ενέργειας.  Στις  οικονομικές  δραστηριότητες  περιλαμβάνονται  η 
παραγωγή, η κατανάλωση και η συσσώρευση. 
 
Μέθοδος:  Αξιοποίηση  στοιχείων  από  τις  στατιστικές  ενέργειας 
και το ενεργειακό ισοζύγιο. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  691/2011  για  τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Σεπτεμβρίου 2019  ‐  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Περιγραφή:  Καταγραφή  και  παρουσίαση  στοιχείων  σχετικά  με 
τις  δραστηριότητες  παραγωγής  των  εθνικών  οικονομιών  που 
δημιουργούν  περιβαλλοντικά  προϊόντα  (αγαθά  και  υπηρεσίες) 
κατά τρόπο συμβατό με τους Εθνικούς Λογαριασμούς. 
 
Μέθοδος: Αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων πληροφοριών από τους 
εθνικούς  λογαριασμούς,  τις  στατιστικές  διάρθρωσης  των 
επιχειρήσεων, το μητρώο επιχειρήσεων και άλλες πηγές. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ.  691/2011  για  τους 
ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

31 Δεκεμβρίου 2019  ‐  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2016 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  στατιστικών  δεδομένων  που  
περιγράφουν  την  ποιότητα  ζωής  στις  πόλεις  της  Ευρώπης  και 
σύγκρισή  τους  διαχρονικά,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της 
κοινωνικής  και  οικονομικής  συνοχής  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση. 
Για τις πλείστες μεταβλητές καταρτίζονται στοιχεία μέχρι και το 
επίπεδο δήμου/κοινότητας, όπου είναι διαθέσιμα. 
 
Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  για  τις  αστικές  περιοχές 
Λευκωσίας και Λεμεσού, από διάφορες πηγές όπως απογραφές, 
έρευνες και διοικητικά αρχεία. Τα στοιχεία αναφέρονται στους 
τομείς  της  δημογραφίας,  των  κοινωνικών  συνθηκών,  της 
οικονομίας,  της  εκπαίδευσης,  του  περιβάλλοντος,  των 
μεταφορών,  της  κοινωνίας  της  πληροφορίας,  του  πολιτισμού 
και του τουρισμού. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση. Τα 
στοιχεία αποστέλλονται μετά από αίτημα της Eurostat. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Μάρτιος 2018  ‐  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016 ΚΑΙ 2017 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  για  το  προσωπικό  που 
απασχολείται  σε  δραστηριότητες  επιστημονικής  έρευνας  και 
πειραματικής  ανάπτυξης  και  για  τις  δαπάνες  και  πηγές 
χρηματοδότησης  των  δραστηριοτήτων  αυτών.  Τα  στοιχεία 
αποτελούν σημαντικούς δείκτες  για  τη διακρίβωση  του βαθμού 
τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης μιας χώρας. 
 
Μέθοδος:  Χρήση  εξειδικευμένου  ερωτηματολογίου  που 
απευθύνεται  στον  δημόσιο  τομέα,  την  τριτοβάθμια  εκπαίδευση 
και σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε συνδυασμό 
με  την  αξιοποίηση  διοικητικών  στοιχείων  από  το  Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, τα πανεπιστήμια και άλλους φορείς. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ σχετικά με την 
παραγωγή  και  την  ανάπτυξη  κοινοτικών  στατιστικών  για  την 
επιστήμη και την τεχνολογία. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Ιούλιος ‐ Αύγουστος 2017

 
 
 

Ιούλιος ‐ Αύγουστος 2018
 
 
 
 
 

Έρευνα 2016 
Σεπτέμβριος 2017 ‐  

Απρίλιος 2018 
 

Έρευνα 2017 
Σεπτέμβριος 2018 ‐  

Απρίλιος 2019 

 
Οκτώβριος 2017 ‐  

Ιούνιος 2018 
 
 

Οκτώβριος 2018‐  
Ιούνιος 2019 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 
30 Οκτωβρίου 2017 

(προκαταρκτικά στοιχεία)
 

30 Ιουνίου 2018 
(τελικά στοιχεία) 

 
 

30 Οκτωβρίου 2018 
(προκαταρκτικά στοιχεία)

 
30 Ιουνίου 2019 
(τελικά στοιχεία) 

 

Έρευνα 2016 
Ιούλιος 2018 

 
 
 
 
 

Έρευνα 2017 
Ιούλιος 2019 

 
‐ 
 
 
 
 
 
 
‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2017 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  στοιχείων  για  τους  πόρους  που 
προβλέπεται  να  διατεθούν  από  κρατικές  πηγές  για  σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. 
 
Μέθοδος:  Αξιοποίηση  των  κρατικών  προϋπολογισμών.  Τα 
στοιχεία συλλέγονται δύο φορές το χρόνο, για τον προσωρινό και 
τον τελικό προϋπολογισμό. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ σχετικά με την 
παραγωγή  και  την  ανάπτυξη  κοινοτικών  στατιστικών  για  την 
επιστήμη και την τεχνολογία. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Απρίλιος 2018  Μάιος και Νοέμβριος 
2018 

Ιούνιος και Δεκέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Ιουνίου 2018 
(για τον προσωρινό 
προϋπολογισμό) 

 
31 Δεκεμβρίου 2018 

(για τον τελικό 
προϋπολογισμό) 

 

─  ‐  
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συν.) 
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 

3. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2016 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  και  καταρτισμός  στοιχείων  για  τις 
καινοτομικές  δραστηριότητες  των  επιχειρήσεων.  Ως  καινοτομία 
ορίζεται  η  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  νέων  ή  σημαντικά 
βελτιωμένων  προϊόντων,  υπηρεσιών  και  μεθόδων  παραγωγής 
και  διάθεσης  και  άλλες  συναφείς  δραστηριότητες,  όπως 
καινοτομία στους τομείς της οργάνωσης και της εμπορίας. 
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα,  με  προσωπικές 
συνεντεύξεις,  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικού  ερωτηματολογίου,  σε 
δείγμα περίπου 1.400  επιχειρήσεων που απασχολούν 10 άτομα 
και  άνω.  Η  έρευνα  διενεργείται  στη  βάση  κοινού 
ερωτηματολογίου  και  προδιαγραφών  που  καθορίζονται  από  τη 
Eurostat. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ σχετικά με την 
παραγωγή  και  την  ανάπτυξη  κοινοτικών  στατιστικών  για  την 
επιστήμη και την τεχνολογία. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιούλιος ‐ Σεπτέμβριος 
2017 

Οκτώβριος 2017 – 
Ιανουάριος 2018 

Ιανουάριος ‐ Ιούνιος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

30 Ιουνίου 2018  Οκτώβριος 2018  ‐ 

 
   

- 124 -



 
 

5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
1. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2018 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  για  τη  χρήση  των  τεχνολογιών 
πληροφορικής και  επικοινωνιών  (ΤΠΕ) από  τις  επιχειρήσεις,  την 
απασχόληση  εξειδικευμένου  προσωπικού  σε  θέματα  ΤΠΕ  και 
δεξιότητες,  την  πρόσβαση  και    χρήση  διαδικτύου,  τη  χρήση 
υπηρεσιών  υπολογιστικού  νέφους,  τη  χρήση  τρισδιάστατου 
εκτυπωτή,  τη  χρήση  ρομποτικής,  την  ανάλυση  μαζικών 
δεδομένων  και  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  μέσω διαδικτύου  ή/και 
άλλων δικτύων.  
 
Μέθοδος:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  δείγμα  περίπου  2.000 
επιχειρήσεων,  στρωματοποιημένο  κατά  κλάδο  οικονομικής 
δραστηριότητας  και  μέγεθος  επιχείρησης.  Η  συλλογή  των 
στοιχείων διενεργείται με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
ηλεκτρονικά  στην  ιστοσελίδα  της  Στατιστικής  Υπηρεσίας  (web‐
questionnaire) και με προσωπικές συνεντεύξεις με τις μεθόδους 
CAPI ή CATI. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά με 
τις στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Νοέμβριος 2017 ‐ 
Ιανουάριος 2018 

Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 
2018 

Απρίλιος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Οκτώβριος 2018  Δεκέμβριος 2018  ‐ 

 
   

- 125 -



 
 

5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
2. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2018 
 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  για  την  πρόσβαση  των 
νοικοκυριών  στις  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών 
(ΤΠΕ),  στη  χρήση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  του 
διαδικτύου,  τους  λόγους  χρησιμοποίησης  του  διαδικτύου,  την 
ηλεκτρονική  διακυβέρνηση,  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  μέσω 
διαδικτύου,  τις  ηλεκτρονικές  δεξιότητες,  την  ασφάλεια  στο 
διαδίκτυο και τη χρήση ΤΠΕ στην εργασία. 
 
Μέθοδος: Δειγματοληπτική έρευνα που καλύπτει περίπου 2.200 
νοικοκυριά. Το δείγμα είναι στρωματοποιημένο κατά αστική και 
αγροτική περιοχή  της  κάθε  επαρχίας.  Η  συλλογή  των στοιχείων 
διενεργείται  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  με  τη  χρήση 
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά με 
τις στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιανουάριος ‐ Μάρτιος 
2018 

Απρίλιος ‐ Ιούνιος 2018  Ιούλιος ‐ Σεπτέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Οκτώβριος 2018  Δεκέμβριος 2018  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  στοιχείων  σχετικά  με  τις 
τηλεπικοινωνίες:  σταθερή  και  κινητή  τηλεφωνία,  αριθμός 
συνδρομητών και όγκος κίνησης. 
 
Μέθοδος:  Συγκέντρωση  στοιχείων  από  το  Γραφείο  του 
Επιτρόπου  Ρυθμίσεως  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  και 
Ταχυδρομείων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μάιος 2018  Ιούνιος 2018  Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Ιούλιος 2018  ‐ 

4. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Περιγραφή:  Καταρτισμός  στοιχείων  σχετικά  με  την  πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (αριθμός συνδρομητών ανά είδος πρόσβασης). 
 
Μέθοδος:  Συγκέντρωση  στοιχείων  από  το  Γραφείο  του 
Επιτρόπου  Ρυθμίσεως  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  και 
Ταχυδρομείων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μάιος 2018  Ιούνιος 2018  Ιούνιος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Δεκέμβριος 2018  ‐ 
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5. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
5. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 
Περιγραφή:  Συλλογή  στοιχείων  που  αφορούν  την  ηλεκτρονική 
μάθηση  από  όλα  τα  δημόσια  και  ιδιωτικά  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. 
 
Μέθοδος:  Η  συλλογή  των  στοιχείων  γίνεται  στα  πλαίσια  της 
Έρευνας Εκπαίδευσης. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Σεπτέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Δεκέμβριος 2018  ‐ 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
Περιγραφή: Συλλογή στοιχείων, σε πιλοτική βάση, σχετικά με την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
 
Μέθοδος: Αξιοποίηση στοιχείων από διοικητικές πηγές. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό πλαίσιο EE: Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 808/2004 σχετικά με 
τις στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

‐  Σεπτέμβριος 2018  Οκτώβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Νοέμβριος 2018  ‐  ‐ 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
Η Στατιστική Υπηρεσία ετοίμασε προσχέδιο νομοθεσίας για αναθεώρηση του περί Στατιστικής Νόμου, αρ. 15(Ι) του 2000 ώστε να επικαιροποιηθεί η 
νομοθεσία  σε  θέματα  που  χρήζουν  βελτίωσης  και  να  ενδυναμωθούν  περαιτέρω  οι  διάφορες  πρόνοιες  της,  λαμβάνοντας  ταυτόχρονα  υπόψη  τις 
πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και του τροποποιητικού του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/759. 
 
Η  Στατιστική  Υπηρεσία  υπέβαλε  στο  Υπουργείο  Οικονομικών  το  προσχέδιο  νομοθεσίας  μαζί  με  το  ερωτηματολόγιο  ανάλυσης  αντίκτυπου  στις 
31/3/2017. Το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε τα έγγραφα για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία στις 24/5/2017. Μετά την ολοκλήρωση 
του νομοτεχνικού ελέγχου, η προτεινόμενη νομοθεσία θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως θα κατατεθεί στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018. 
 
Με  την υιοθέτηση  του νέου νομοθετικού πλαισίου, η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί αρκετές από  τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως 
αποτέλεσμα του Peer Review. 
 

2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
 
 Παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 13 του περί Στατιστικής Νόμου, όπου ορίζονται οι παράμετροι που πρέπει να ισχύουν 

ώστε τα δεδομένα να θεωρούνται εμπιστευτικά, ο τρόπος δημοσίευσης τέτοιων δεδομένων, η δυνατότητα πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα 
για ερευνητικούς σκοπούς, η έγγραφη διαβεβαίωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση παραβίασής 
της. 

 Λειτουργία  ενδοϋπηρεσιακής  Επιτροπής  Εμπιστευτικότητας,  η  οποία  διαχειρίζεται  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  τις  αιτήσεις  για  παροχή 
εμπιστευτικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς. 

 Συνεργασία με τη Eurostat και τα κράτη‐μέλη της ΕΕ για θέματα που άπτονται των προνοιών του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 557/2013 όσον αφορά την 
πρόσβαση  σε  απόρρητα  στοιχεία  για  επιστημονικούς  σκοπούς.  Έλεγχος  των  αιτήσεων  ερευνητών  προς  τη  Eurostat  που  αφορούν  την  παροχή 
εμπιστευτικών στοιχείων της Κύπρου μέσω της πλατφόρμας CIRCABC. 

 Εφαρμογή  των  προνοιών  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  για  την  προστασία  των φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

 
 
   

- 129 -



 
 

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Με βάση το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, η Στατιστική Υπηρεσία έχει την ευθύνη για τον συντονισμό 
όλων  των άλλων  εθνικών αρχών στην Κύπρο οι οποίες παράγουν  ευρωπαϊκές στατιστικές.  Για  το σκοπό αυτό, η  Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει 
κατάλληλο  πλαίσιο  συνεργασίας,  στη  βάση  διμερών  ρυθμίσεων,  με  τις  άλλες  εθνικές  αρχές.  Επιπρόσθετα,  η  Στατιστική  Υπηρεσία  διατηρεί  και 
επικαιροποιεί στο διαδικτυακό της τόπο κατάλογο των άλλων εθνικών αρχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση 
ευρωπαϊκών στατιστικών. 
 

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
Στα πλαίσια γενικότερης μεταρρύθμισης για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και του τρόπου παρουσίασης του κρατικού προϋπολογισμού, 
τα υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες έχουν κληθεί να καταρτίσουν στρατηγικό σχέδιο με τους στόχους και τις επιδιώξεις τους ανά τριετία. Η Στατιστική 
Υπηρεσία έχει θέσει ως στόχο την παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο. Για 
το σκοπό αυτό, η Στατιστική Υπηρεσία καταρτίζει τριετές στρατηγικό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες δράσεις ανά έτος για επίτευξη του στόχου της, 
λαμβάνοντας  ταυτόχρονα υπόψη  τις  ευκαιρίες  και  απειλές  του περιβάλλοντος  καθώς  και  τους διαθέσιμους πόρους  και  τις    δυνατότητές  της. Με 
σκοπό  την  αξιολόγηση  της  επίτευξης  του  στόχου  της,  η  Στατιστική  Υπηρεσία,  ανά  εξάμηνο  ετοιμάζει  εκθέσεις  προόδου  και  ανά  έτος  καταρτίζει 
δείκτες επίδοσης και απόδοσης. Το στρατηγικό της σχέδιο δύναται να αναθεωρηθεί εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 
 

5. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018‐2022 
 
Το Πρόγραμμα καταρτίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Στατιστικής Νόμου, αριθ. 15(Ι) του 2000 και περιλαμβάνει τις έρευνες 
και εργασίες που προβλέπεται να διενεργηθούν από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά την πενταετή περίοδο 2018‐2022. Οι διάφορες έρευνες/εργασίες 
ταξινομούνται  κατά  θεματική  ενότητα,  στα  πρότυπα  του  αντίστοιχου  ευρωπαϊκού  στατιστικού  προγράμματος.  Για  κάθε  έρευνα/εργασία  δίδεται 
περιληπτική περιγραφή του σκοπού, του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου διεξάγεται, της συχνότητας διεξαγωγής της, της μεθόδου συλλογής των 
στοιχείων, της προθεσμίας για υποβολή των στοιχείων στη Eurostat και του χρονικού πλαισίου κατά το οποίο δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα. 
Δίδεται επίσης μία εκτίμηση ανά θεματική ενότητα για τις δαπάνες που προβλέπεται να απαιτηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 

 
Το Πρόγραμμα καταρτίζεται σύμφωνα με  τις πρόνοιες  του άρθρου 7  του περί  Στατιστικής Νόμου, αριθ.  15(Ι)  του 2000 και περιλαμβάνει όλες  τις 
έρευνες και εργασίες που προβλέπεται να διενεργηθούν κατά το 2018. Οι διάφορες έρευνες/εργασίες ταξινομούνται κατά θεματική ενότητα, στα 
πρότυπα  του  αντίστοιχου  προγράμματος  της  Eurostat.  Για  κάθε  έρευνα/εργασία  δίδεται  περιληπτική  περιγραφή  του  σκοπού,  της  μεθόδου,  του 
νομικού πλαισίου από το οποίο διέπεται καθώς και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τα επί μέρους στάδια υλοποίησης, στη βάση του αντίστοιχου 
πενταετούς προγράμματος ερευνών και εργασιών για την περίοδο 2018‐2022. 
 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Το  πενταετές  και  τα  ετήσια  προγράμματα στατιστικών  ερευνών  και  εργασιών αξιολογούνται  σε  τακτική βάση με σκοπό  την  εξέταση  του βαθμού 
υλοποίησής τους και τη διακρίβωση των αιτιών τυχόν αποκλίσεων από τις προγραμματισμένες εργασίες. Η αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος 
γίνεται σε ετήσια βάση ενώ για το πενταετές πρόγραμμα γίνεται ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. 
 
Εντός του 2018, θα διενεργηθεί αξιολόγηση του προγράμματος στατιστικών ερευνών και εργασιών για το 2017 και τελική αξιολόγηση του πενταετούς 
προγράμματος στατιστικών ερευνών και εργασιών για την περίοδο 2013‐2017. 
 

8. ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Διάγνωση  των  αναγκών  μάθησης  του  προσωπικού  και  καταρτισμός  σχεδίου  δραστηριοτήτων  μάθησης.  Οργάνωση  και  υλοποίηση  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και άλλους εξωτερικούς φορείς. Συντονισμός των συμμετοχών του 
προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στατιστικής Εκπαίδευσης (ESTP). Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μάθησης. 
 

9. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Αξιολόγηση του διοικητικού φόρτου που επιφέρουν στις επιχειρήσεις οι απαιτήσεις σε στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από διάφορες νομικές 
ρυθμίσεις, με απώτερο σκοπό την εισαγωγή τρόπων μείωσης της επιβάρυνσης αυτής. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Συνεργασία με τη Eurostat,  τα κράτη‐μέλη της ΕΕ, άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, ετοιμασία εκθέσεων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και 
ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των στατιστικών, τη διάθεση στοιχείων, τη διαχείριση 
της ποιότητας των στατιστικών δεδομένων, την υποδομή και τη διοικητική οργάνωση, την υλοποίηση του Οράματος 2020 για αναδιοργάνωση του 
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, τη λειτουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας, την εκπαίδευση του προσωπικού και άλλα θέματα γενικότερου 
και οριζόντιου ενδιαφέροντος 
 

2. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 
Παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με προτάσεις Κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατατίθενται από την 
Επιτροπή  στα  πλαίσια  της  συνήθους  νομοθετικής  διαδικασίας,  διαμόρφωση  της  θέσης  της  Κύπρου  και  συμμετοχή  στην  Ομάδα  Εργασίας  του 
Συμβουλίου της ΕΕ για τις Στατιστικές. 
 

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 2020 
 
Το  Όραμα  2020  αποτελεί  μια  κοινή  στρατηγική  του  Ευρωπαϊκού  Στατιστικού  Συστήματος  (ΕΣΣ)  για  αντιμετώπιση  των  προκλήσεων  που 
αντιμετωπίζουν οι επίσημες στατιστικές. Το Όραμα 2020 έχει αναγνωρίσει πέντε βασικούς τομείς (ποιότητα, αποδοτικότητα, νέες πηγές δεδομένων, 
διάδοση  στοιχείων,  χρήστες)  για  τους  οποίους  χρειάζεται  κοινή  αντιμετώπιση  ώστε  οι  ευρωπαϊκές  στατιστικές  να  ικανοποιούν  και  να 
προσαρμόζονται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα οικονομικά, κοινωνικά και τεχνολογικά δεδομένα. Για την υλοποίηση του Οράματος 2020 χρειάζεται η 
συνεργασία μεταξύ των μελών του ΕΣΣ, η αλλαγή νομικών πλαισίων, η σωστή διακυβέρνηση, η εκπαίδευση του προσωπικού και η ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων. Σε αυτά τα πλαίσια έχει αποφασιστεί η υλοποίηση επιμέρους έργων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, καθώς και 
η δημιουργία ομάδων ‐ στις οποίες συμμετέχει και η Κύπρος ‐ για συζήτηση και παρακολούθηση του όλου εγχειρήματος. 
  

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας σε επίπεδο ΕΕ για αποδοτικότερη παραγωγή των στατιστικών στοιχείων και για ιεράρχηση προτεραιοτήτων, 
η Στατιστική Υπηρεσία ετοιμάζει και αποστέλλει στη Eurostat κάθε έτος πληροφορίες για το κόστος παραγωγής των στατιστικών στην Κύπρο και το 
προσωπικό που απασχολείται ανά στατιστικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο στατιστικών προϊόντων. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
Προετοιμασία  δειγματοληπτικού  πλαισίου  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της  κάθε  έρευνας.  Στρωματοποίηση  δειγματοληπτικού  πλαισίου  με  βάση  τα 
αναγκαία  κριτήρια  και  επιλογή  δείγματος  με  την  ενδεδειγμένη  μέθοδο  σε  κάθε  περίπτωση,  στα  νοικοκυριά  και  στις  επιχειρήσεις.  Για  το  2018 
προγραμματίζεται δειγματοληψία για τις ακόλουθες έρευνες: 
Νοικοκυριά:  Έρευνα  Χρήσης  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  στα  Νοικοκυριά,  Έρευνα  Εισοδήματος  και  Συνθηκών  Διαβίωσης  των 
Νοικοκυριών, Έρευνα για τα Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού και Έρευνα Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά. 
Επιχειρήσεις: Έρευνα Απασχόλησης και Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις. 
 

2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
 
Επικαιροποίηση εντός του 2018 του καταλόγου των νοικοκυριών που προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού 2011, με την προσθήκη των νέων 
καταναλωτών οικιακού ρεύματος που λαμβάνονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
Παροχή μεθοδολογικής υποστήριξης:  
 Προς τους διάφορους Κλάδους της Στατιστικής Υπηρεσίας, σε θέματα που αφορούν στην ανάλυση στοιχείων όπως, για παράδειγμα, η μελέτη και 

βελτίωση  των  μεθόδων  που  χρησιμοποιούνται  για  τον  υπολογισμό  δεικτών,  η  εκτίμηση  της  επίδρασης  των  μεθοδολογικών  αλλαγών  στα 
στατιστικά στοιχεία, ο υπολογισμός των συντελεστών στάθμισης και των συντελεστών μεταβλητότητας και η ετοιμασία εκθέσεων ποιότητας. 

 Προς άλλα κυβερνητικά τμήματα/οργανισμούς. 
 

4. ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Παροχή ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης σε μεθοδολογικά θέματα, όπως η εφαρμογή προτύπων μεταδεδομένων, ο υπολογισμός μέτρων ακρίβειας, η 
εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού R κ.ά. Η επιμόρφωση προγραμματίζεται, τόσο για το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας όσο και για το 
προσωπικό των άλλων εθνικών στατιστικών αρχών. 
 
Με  την  παροχή  ενδοϋπηρεσιακής  εκπαίδευσης,  η  Στατιστική  Υπηρεσία  υλοποιεί  δύο  από  τις  βελτιωτικές  δράσεις  που  αποφασίστηκαν  ως 
αποτέλεσμα του Peer Review. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
5. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 
 Υποστήριξη  της  λειτουργίας  του  ESS  Metadata  Handler  το  οποίο  προσφέρει  στη  Στατιστική  Υπηρεσία  τη  δυνατότητα  να  παράγονται  και  να 

αποστέλλονται στη Eurostat οι εκθέσεις ποιότητας σε τυποποιημένη μορφή (ESMS/ESQRS). 
 Ανάρτηση στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας εκθέσεων ποιότητας για όλες τις στατιστικές, υιοθετώντας το πρότυπο ESMS/ESQRS. 
 
Με τις πιο πάνω εργασίες, η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί μία από τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα του Peer Review. 
 

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ GSBPM ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
 
 Συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τις στατιστικές διαδικασίες που ακολουθούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγής στατιστικών στοιχείων. 
 Έλεγχος  της  ποιότητας  των  σχετικών  πληροφοριών,  ανάλυση  και  επεξεργασία  τους  για  εξαγωγή  συμπερασμάτων  σχετικά  με  πιθανή 

εναρμόνιση/αναδιοργάνωση  των  στατιστικών  διαδικασιών,  στα  πλαίσια  της  διερεύνησης  του  ενδεχομένου  εφαρμογής  νέου  επιχειρησιακού 
μοντέλου οργάνωσης της Στατιστικής Υπηρεσίας βάσει του Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). 

 
Με τις πιο πάνω εργασίες, η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί μία από τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα του Peer Review. 
 

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ BLAISE 
 
Αξιοποίηση  του  λογισμικού  Blaise  ως  βασικής  πλατφόρμας  συλλογής  και  καταχώρησης  στοιχείων.  Η  προετοιμασία  και  εφαρμογή  των  πιο  κάτω 
δράσεων θα είναι συνεχής εντός του 2018 και αναμένεται να συνεχιστεί και σε επόμενα έτη: 
 Ετοιμασία  ηλεκτρονικών  ερωτηματολογίων  και  άλλων  προγραμμάτων  με  Blaise  v5  (π.χ.  σύστημα  καταγραφής  τιμών  για  την  Έρευνα  Ισοτιμιών 

Αγοραστικής Δύναμης). 
 Μετατροπή των προγραμμάτων των διαφόρων ερευνών από Blaise v4 σε Blaise v5. 
 Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για τη συλλογή των στοιχείων των διάφορων δειγματοληπτικών ερευνών μέσω τηλεφώνου. Η οργάνωση των 

τηλεφωνικών ερευνών θα γίνεται με τη χρήση ενός εξειδικευμένου module του λογισμικού Blaise (CATI). 
 Εφαρμογή της μεθόδου CAWI στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις. 
 Βελτίωση της διεπιφάνειας των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν tablets έτσι ώστε να γίνουν πιο φιλικά στον χρήστη. 
 Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου και εξαγωγής στοιχείων. 
 
Με τις πιο πάνω εργασίες, η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί μία από τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα του Peer Review. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
8. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021 

 
 Διερεύνηση μεθόδου συλλογής στοιχείων: μέσω διαδικτύου, CAPI με χρήση φορητών συσκευών, διοικητικές πηγές. 
 Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας με την ομάδα Blaise της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας. 
 Συντονισμός εργασιών με τον Κλάδο της Στατιστικής Υπηρεσίας αρμόδιο για τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού. 
 

9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 
 Συντονισμός εργασιών και συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) για τη δημιουργία αναφορών και πρόσβαση της Στατιστικής 

Υπηρεσίας σε διοικητικές πηγές που βρίσκονται στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ). 
 Τήρηση και ενημέρωση καταλόγου με τις διοικητικές πηγές που χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία σε ετήσια βάση. 
 Διερεύνηση της δυνατότητας λήψης στοιχείων από νέες διοικητικές πηγές. 
 Συλλογή μεταδεδομένων για κάθε διοικητική πηγή, με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που λαμβάνονται, όπως είναι η περιγραφή 

των μεταβλητών, η συχνότητα λήψης των στοιχείων, έννοιες και ορισμοί κ.ά. 
 Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη κεντρικής βάσης δεδομένων με μεταδεδομένα για τις διοικητικές πηγές. 
 Μεσοπρόθεσμη  λύση  για  κεντρική  αποθήκευση  και  πρόσβαση  σε  στοιχεία  από  διοικητικές  πηγές  (μέχρι  την  υλοποίηση  της  αποθήκης 

πληροφοριών). 
 Υιοθέτηση μνημονίων συνεργασίας με τους κατόχους διοικητικών πηγών 
 
Με  τις  πιο  πάνω  εργασίες,  η  Στατιστική  Υπηρεσία  υλοποιεί  τέσσερις  από  τις  βελτιωτικές  δράσεις  που  αποφασίστηκαν ως  αποτέλεσμα  του  Peer 
Review. 
 

10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Στα  πλαίσια  της  δεύτερης  φάσης  υλοποίησης  της  Κυβερνητικής  Αποθήκης  Πληροφοριών  (ΚΑΠ),  προγραμματίζεται  και  η  δημιουργία  στατιστικής 
αποθήκης  πληροφοριών  (statistical  data  warehouse)  για  τη  Στατιστική  Υπηρεσία.  Πέρα  από  την  κεντρική  αποθήκευση  στοιχείων  σε  ασφαλές 
περιβάλλον, στόχος είναι η συγκεκριμένη αποθήκη πληροφοριών να ενσωματώνει όλες τις στατιστικές διαδικασίες παραγωγής στατιστικών, από τη 
συλλογή στοιχείων μέχρι και τη διάχυση στατιστικών. 
 
Η υλοποίηση του έργου είναι υπό την ευθύνη και επίβλεψη του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, με το οποίο συνεργάζεται στενά η Στατιστική 
Υπηρεσία. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
11. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 Συντονισμός εργασιών για την εφαρμογή του κοινού πλαισίου ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (common ESS IT security framework) 

στη Στατιστική Υπηρεσία, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. 
 Υλοποίηση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στα πλαίσια της χορηγίας από τη Eurostat για τη βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστημάτων στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα για την ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών στοιχείων, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας και 
εφαρμογής  σχετικών πολιτικών  για  ενίσχυση  της ασφάλειας  των ηλεκτρονικών πληροφοριών  και  πληροφοριακών  συστημάτων  της  Στατιστικής 
Υπηρεσίας και εγκατάστασης εξοπλισμού ασφαλείας. 

 
Με τις πιο πάνω εργασίες, η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί ταυτόχρονα και μία από τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα του 
Peer Review. 
 

12. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ H‐ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (SHAREPOINT) 
 
Διαχείριση  και  υποστήριξη,  σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα  Υπηρεσιών  Πληροφορικής,  της  πρόσβασης  της  Στατιστικής  Υπηρεσίας  στην  Κεντρική 
Διαδικτυακή  Πύλη  “η‐Συνεργασία”,  η  οποία  παρέχει  έναν  κεντρικό  χώρο  αποθήκευσης  και  συνεργασίας  για  έγγραφα  και  πληροφορίες, 
απλοποιώντας το περιβάλλον εργασίας και κάνοντας το πιο αποδοτικό. Η πρόσβαση στην πύλη γίνεται μέσω του εργαλείου SharePoint 
 
Με τη χρήση του SharePoint, η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί μία από τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα του Peer Review. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 Παρακολούθηση της υλοποίησης των βελτιωτικών δράσεων που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομότιμους (peer review) 

που πραγματοποιήθηκε το 2015 και συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων από Eurostat σε ετήσια βάση. 
 Ετοιμασία ενδοϋπηρεσιακής έκθεσης προόδου σε τετραμηνιαία βάση, σχετικά με την υλοποίηση των βελτιωτικών δράσεων. 
 Προετοιμασία για το επόμενο γύρο των peer reviews που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2020. 
 Καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών ποιότητας για τις διαδικασίες παραγωγής στατιστικών δεδομένων. 
 Ετοιμασία κειμένου Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment on Confidence in Statistics) και προώθηση της υπογραφής του 

από την Κυβέρνηση, στη βάση των προνοιών του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2209 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. 
 
Με τις πιο πάνω εργασίες, η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί μία από τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα του Peer Review. 
 

14. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέας βάσης δεδομένων για το Μητρώο Επιχειρήσεων. Συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής με σκοπό την 
αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος με τη χρήση Visual Basic και SQL. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
15. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 
Περιγραφή:  Το Μητρώο Επιχειρήσεων αποτελεί  τη βάση και  το 
δειγματοληπτικό  πλαίσιο  όλων  των  ερευνών  που  έχουν  ως 
μονάδα  αναφοράς  την  επιχείρηση  και  χρησιμοποιείται  για  την 
ταξινόμηση  των  υποστατικών  και  επιχειρήσεων  σε  διάφορες 
οικονομικές  κατηγορίες.  Προστίθενται  επίσης  και  οι  κατηγορίες 
οικονομικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει κάθε επιχείρηση.
 
Μέθοδος:  Ενημέρωση  του  Μητρώου  σε  συνεχή  βάση  με  την 
προσθήκη  των  νέων  νομικών  μονάδων,  των  νέων  επιχειρήσεων 
και  των  νέων  υποστατικών  που  αρχίζουν  εργασία  για  πρώτη 
φορά και  τη διαγραφή όσων τερματίζουν  τη λειτουργία  τους. Η 
ενημέρωση  διενεργείται  μετά  από  αξιολόγηση  και  αξιοποίηση 
των  διοικητικών  αρχείων  της  Υπηρεσίας  Φ.Π.Α,  του  Τμήματος 
Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  του  Τμήματος  Εφόρου  Εταιρειών 
και  Επίσημου  Παραλήπτη.  Η  πρόσβαση  στην  Κυβερνητική 
Αποθήκη  Πληροφοριών  (ΚΑΠ)  έχει  βοηθήσει  σημαντικά  στην 
εφαρμογή των ορισμών των στατιστικών μονάδων και ειδικά του 
ορισμού της επιχείρησης. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  177/2008  για  τη 
θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων 
για στατιστικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Συνεχής  Συνεχής  Συνεχής 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Οκτώβριος 2018  ‐ 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
16. ΜΗΤΡΩΟ ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2008 για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, 
γίνεται  ενημέρωση  του  Μητρώου  με  τις  αλλαγές  που  παρατηρούνται  στη  δομή  των  ομίλων  επιχειρήσεων  όπως  και  στις  νομικές  μονάδες  που 
απαρτίζουν  τους  ομίλους  επιχειρήσεων.  Η  ενημέρωση  του Μητρώου  Ομίλων  Επιχειρήσεων  είναι  συνεχής  και  γίνεται  μετά  από  αξιολόγηση  και 
αξιοποίηση  των  διοικητικών  αρχείων  της  Υπηρεσίας  Φ.Π.Α,  του  Τμήματος  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  του  Τμήματος  Εφόρου  Εταιρειών  και 
Επίσημου Παραλήπτη. Οι νομικές μονάδες που διερευνώνται είναι οι εγγεγραμμένες στο αρχείο του Εφόρου Εταιρειών. Κάποιες νομικές μονάδες 
διερευνώνται και μετά από εισήγηση της Eurostat. Η πρόσβαση στην Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών  (ΚΑΠ) έχει βελτιώσει  την ποιότητα του 
Μητρώου Ομίλων Επιχειρήσεων στο μέγιστο βαθμό.  
 
Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης του Μητρώου Ομίλου Επιχειρήσεων, η Στατιστική Υπηρεσία συνεργάζεται με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 
Αποτέλεσμα αυτής  της  συνεργασίας  είναι  η  δημιουργία  ενός  κοινού Μητρώου Νομικών Μονάδων. Η  ενημέρωσή  του  γίνεται  σε  ετήσια  βάση  με 
στοιχεία που προέρχονται από το Μητρώο Ομίλων Επιχειρήσεων και το Μητρώο Επιχειρήσεων. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
17. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Περιγραφή:  Καταγραφή  των  ενεργών  επιχειρήσεων,  καθώς  και 
των  πραγματικών  γεννήσεων  και  πραγματικών  θανάτων  των 
επιχειρήσεων.  Καταγραφή  επιχειρήσεων  που  επιβίωσαν  σε 
διάστημα  πέντε  χρόνων,  καθώς  και  εκείνων  που  παρουσίασαν 
ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
 
Μέθοδος: Άντληση και επεξεργασία δεδομένων από το Μητρώο 
Επιχειρήσεων. 
 
Έκδοση: ‐ 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.  295/2008  για  τις 
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Μάιος 2018 
 

Ιούλιος 2018 
 

Νοέμβριος 2018 

Μάιος 2018 
 

Ιούλιος 2018 
 

Νοέμβριος 2018 

Ιούνιος 2018 
 

Αύγουστος 2018 
 

Δεκέμβριος 2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ιούνιος 2018 
(ετήσιες δημογραφικές 

στατιστικές) 
 

Αύγουστος 2018 
(επιχειρήσεις που 

απασχολούν μισθωτούς) 
 

Δεκέμβριος 2018 
(ραγδαία αναπτυσσό‐
μενες επιχειρήσεις) 

 

‐  ‐ 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 
 Καθημερινή ενημέρωση του ιστότοπου της Στατιστικής Υπηρεσίας με δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ηλεκτρονικές εκδόσεις και νεότερα στατιστικά 

στοιχεία. 
 Μορφοποίηση των δελτίων τύπου και των πινάκων πριν τη φόρτωσή τους στον ιστότοπο. 
 Ετοιμασία της τριμηνιαίας έκθεσης “Monitoring report on the website of the Statistical Service of Cyprus”. 
 Λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Δεδομένων (ESDS). 
 Παροχή πληροφοριών στους χρήστες για τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία. 
 Διάχυση πληροφοριών μέσω Twitter. Ετοιμασία μηναίων στατιστικών στοιχείων για τον λογαριασμό στο δίκτυο. 
 Ενημέρωση της εθνικής διαδικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων. 
 Ετοιμασία και δημοσίευση επετειακών δελτίων τύπου. 
 Υιοθέτηση  ή/και  δημιουργία  σύγχρονων  εφαρμογών  στατιστικής  πληροφόρησης,  σε  συνεργασία  και  με  μέλη  του  Ευρωπαϊκού  Στατιστικού 

Συστήματος. 
 Διεξαγωγή της Στατιστικής Μαθητικής Ολυμπιάδας. 
 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 
 
Προκήρυξη διαγωνισμού από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής για δημιουργία νέας ιστοσελίδας της Στατιστικής Υπηρεσίας. Στόχος είναι ο νέος 
ιστότοπος  να  βελτιώσει  την  προσβασιμότητα  και  παρουσίαση  των  στατιστικών  στοιχείων,  με  φιλικό  προς  τον  χρήστη  σχεδιασμό  και  εργαλεία 
οπτικοποίησης. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί εντός του 2018.  
 
Με την πιο πάνω εργασία η Στατιστική Υπηρεσία υλοποιεί μία από τις βελτιωτικές δράσεις που αποφασίστηκαν ως αποτέλεσμα του Peer Review. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
3. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 2017 ΚΑΙ 2018 

 
Περιγραφή: Διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών 
των  χρηστών  (ιστότοπου  και  στατιστικής  πληροφόρησης 
γενικότερα). 
 
Μέθοδος:  Διενέργεια  διαδικτυακής  έρευνας,  μέσω  του 
ιστότοπου της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Έκδοση: Ετοιμάζεται έκθεση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της 
έρευνας για εσωτερική χρήση, καθώς και συνοπτική έκθεση που 
αναρτάται στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Νομικό  πλαίσιο  ΕΕ:  Διεξάγεται  για  εθνικούς  σκοπούς,  σε 
αντιστοιχία  με  παρόμοιες  πρακτικές  των  άλλων  κρατών  μελών 
της ΕΕ. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
3ο τρίμηνο 2017 

 
 

3ο τρίμηνο 2018 
 

Έρευνα 2017 
4ο τρίμηνο 2017 

 
Έρευνα 2018 

4ο τρίμηνο 2018 
 

 
1ο τρίμηνο 2018 

 
 

1ο τρίμηνο 2019 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  ‐  Έρευνα 2017 
Μάιος 2018 

 
Έρευνα 2018 
Μάιος 2019 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΡΕΥΝΑΣ 
4. ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΕΣ EΚΔΟΣΕΙΣ 

 
Περιγραφή:  Ετοιμασία  και  δημοσιοποίηση  των  ακόλουθων 
πολυθεματικών  εκδόσεων,  οι  οποίες  περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία που καλύπτουν διάφορες πτυχές της κοινωνίας και  της 
οικονομίας: 
 “Στατιστική  Επετηρίδα”,  που  περιλαμβάνει  χρονολογικές 

σειρές και διατίθεται στην αγγλική μόνο. 
 “Η  Κύπρος  σε  Αριθμούς”,  που  είναι  ένα  μικρό  βιβλιάριο 

τσέπης  με  την  πιο  πρόσφατη  συλλογή  στοιχείων  και 
διατίθεται, τόσο στη ελληνική όσο και στην αγγλική. 

 “Η  Κύπρος  στην  Κλίμακα  της  ΕΕ”,  που  έχει  σκοπό  να 
παρουσιάσει  τη  θέση  της  Κύπρου  σε  σύγκριση  με  τα  άλλα 
κράτη  μέλη  της  ΕΕ  μέσω  διάφορων  στατιστικών  δεικτών. 
Διατίθεται, τόσο στη ελληνική όσο και στην αγγλική. 
 

Μέθοδος:  Συλλογή  στοιχείων  από  όλους  τους  Κλάδους  της 
Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Έκδοση:  “Στατιστική  Επετηρίδα  2017”,  “Η  Κύπρος  σε  Αριθμούς 
2018” και “Η Κύπρος στην Κλίμακα της ΕΕ 2018”. 
 
Νομικό πλαίσιο ΕΕ: Διεξάγεται για εθνικούς σκοπούς. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ιούλιος – Αύγουστος 
2018 

Σεπτέμβριος ‐ Οκτώβριος 
2018 

Οκτώβριος ‐ Νοέμβριος 
2018 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΗ EUROSTAT 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 

‐  Δεκέμβριος 2018  Δεκέμβριος 2018 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 Καταχώρηση στοιχείων με το λογισμικό Access για τις μηνιαίες άδειες οικοδομής και τις ετήσιες Έρευνες  Βιομηχανίας, Κατασκευών και Ανάπτυξης 

Γης,  Χονδρικού  και  Λιανικού  Εμπορίου,  Υπηρεσιών  και  Μεταφορών,  Εθνικών  Οδικών  Μεταφορών  Φορτίου,  Δαπανών  για  Περιβαλλοντική 
Προστασία, Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων των Επιχειρήσεων, Καινοτομίας, Παραγωγής Σιτηρών και Αμπελιών. 

 Καταχώρηση στοιχείων και επεξεργασία μέχρι τη δημιουργία καθαρών αρχείων μικροδεδομένων για τις ετήσιες Έρευνες Αδειών Οικοδομής και 
Στέγασης και Εκπαίδευσης. Η καταχώρηση γίνεται με το λογισμικό Access και η επεξεργασία γίνεται με τα λογισμικά Cobol, Access και SAS. 

 Καταχώρηση στοιχείων και επεξεργασία μέχρι την πινακοποίηση για την τριμηνιαία Έρευνα Διεθνών Οδικών Μεταφορών Φορτίου και τον Δείκτη 
Εργατικού Κόστους στις Κατασκευές. Η καταχώρηση γίνεται με το λογισμικό Access και η επεξεργασία γίνεται με τα λογισμικά Cobol, Access και 
SAS. 

 Επεξεργασία  με  το  λογισμικό  SAS  του  αρχείου  που  παραχωρείται  μηνιαίως  από  το  Τμήμα  Οδικών  Μεταφορών  με  τις  νέες  εγγραφές 
μηχανοκίνητων οχημάτων και πινακοποίηση. 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
 Διαρκής υποστήριξη των χρηστών αναφορικά με προβλήματα ή απορίες που αφορούν σε λογισμικά προγράμματα, εφαρμογές, τεχνικά ζητήματα, 

συνδέσεις μηχανογραφικού εξοπλισμού, συνδέσεις δικτύου κλπ. 
 Συντήρηση συστημάτων. 
 Συντονισμός και υποστήριξη στη χρήση φορητών υπολογιστών και tablets για σκοπούς συλλογής στοιχείων σε διάφορες έρευνες. 
 

3. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Ετοιμασία μελετών και σημειωμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε λογισμικά προγράμματα και εξοπλισμό. 
 Ετοιμασία μελετών/σημειωμάτων/προϋπολογισμών για τις ανάγκες αναλωσίμων της Υπηρεσίας για εκτυπωτές κτλ. 
 Ετοιμασία προσφορών και αξιολόγηση για την εξασφάλιση λογισμικών προγραμμάτων και εξοπλισμού. 
 Ετοιμασία παραγγελιών και αποδοχών λογισμικών προγραμμάτων και εξοπλισμού. 
 Ανάπτυξη προγραμμάτων. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6: ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 
 Δημογραφικές  Στατιστικές  : Καταγραφή  των εκκλησιαστικών  γάμων από  τη Μητρόπολη Λεμεσού  (ορθόδοξοι  γάμοι)  και από  την Εκκλησία  της 

Αγίας Αικατερίνης (καθολικοί γάμοι) καθώς και των διαζυγίων από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού με προσωπικές επισκέψεις. Η συλλογή 
των στοιχείων θα γίνει τον Φεβρουάριο 2018. 

 Δείκτης Εργατικού Κόστους στις Κατασκευές: Συλλογή στοιχείων με προσωπικές επισκέψεις από το μισθολόγιο επιλεγμένων επιχειρήσεων κάθε 
τρίμηνο και από στοιχεία που υποβάλλει ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών. Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει τους μήνες Φεβρουάριο/Μάρτιο, 
Μάιο/Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 2018. 

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Συλλογή των τιμών των ειδών του ΔΤΚ από 3 καταστήματα λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για 
κάθε αγαθό ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο ΔΤΚ (περίπου 470 επιχειρήσεις/υπηρεσίες). 

 Ενοίκια κατοικιών: Συλλογή τηλεφωνικώς σε μηνιαία βάση των τιμών των ενοικίων από 166 υποστατικά. 
 Δείκτης  Τιμών  Ιδιοκατοίκησης:  Συλλογή  στοιχείων  για  τις  τιμές  πώλησης  των  κατοικιών,  με  προσωπικές  επισκέψεις  ανά  τρίμηνο  στο  Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λεμεσού και ηλεκτρονική καταχώρισή τους. Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει τους μήνες Φεβρουάριο/Μάρτιο, 
Μάιο/Ιούνιο, Αύγουστο/Σεπτέμβριο και Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2018. 

 Δείκτης  Βιομηχανικής Παραγωγής:  Συλλογή  στοιχείων  από  δείγμα 190  περίπου  επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς  και  με  χρήση 
τηλεομοιότυπου σε μηνιαία βάση. 

 Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας: Συλλογή στοιχείων από δείγμα 190 περίπου επιχειρήσεων, η οποία διεξάγεται τηλεφωνικώς και με χρήση 
τηλεομοιότυπου σε μηνιαία βάση. 

 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Συλλογή στοιχείων από δείγμα 90 περίπου επιχειρήσεων, η οποία διεξάγεται  τηλεφωνικώς και με 
χρήση τηλεομοιότυπου ανά δίμηνο. 

 Δείκτες  Αξίας  και  Όγκου  Κύκλου  Εργασιών  Χονδρικού  και  Λιανικού  Εμπορίου:  Συλλογή  στοιχείων  από δείγμα  560  περίπου  επιχειρήσεων,  η 
οποία διεξάγεται τηλεφωνικώς σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση. 

 Έρευνα  Εθνικών  Οδικών  Μεταφορών  Φορτίου:  Συλλογή  στοιχείων,  με  τηλεφωνικές  συνεντεύξεις,  που  καλύπτει  τις  διαδρομές  περίπου  8 
φορτηγών ανά εβδομάδα. 

 Έρευνα Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Ουσιών: Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα καλλιεργητών. 
 Έρευνα  Διάθεσης  Φυτοπροστατευτικών  Ουσιών  στην  Αγορά:  Συλλογή  στοιχείων  από  εμπόρους  γεωργικών  φαρμάκων,  με  τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 Δείκτες Τιμών Γεωργικών Προϊόντων: Συλλογή στοιχείων από διοικητικές πηγές και οργανισμούς εμπορίας, εξαγωγής γεωργικών προϊόντων, κλπ 

και ετοιμασία τριμηνιαίων δεικτών τιμών. 
 Συντονισμός έκτακτου προσωπικού. 
 Διάφορες εργασίες για την ομαλή λειτουργία του Γραφείου της Λεμεσού. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6: ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

 
 Δημογραφικές Στατιστικές: Καταγραφή των εκκλησιαστικών γάμων από τις Μητροπόλεις Κιτίου και Κωνσταντίας (ορθόδοξοι γάμοι) και από την 

Εκκλησία της Τέρρα Σάντα (καθολικοί γάμοι) καθώς και των διαζυγίων από το Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας με προσωπικές επισκέψεις. Η 
συλλογή των στοιχείων θα γίνει το Φεβρουάριο 2018. 

 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Συλλογή των τιμών των ειδών του ΔΤΚ από 3 καταστήματα λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για 
κάθε αγαθό ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο ΔΤΚ (περίπου 400 επιχειρήσεις/υπηρεσίες). 

 Ενοίκια κατοικιών: Συλλογή τηλεφωνικώς σε μηνιαία βάση των τιμών των ενοικίων από 64 υποστατικά. 
 Δείκτης  Τιμών  Ιδιοκατοίκησης:  Συλλογή  στοιχείων  για  τις  τιμές  πώλησης  των  κατοικιών,  με  προσωπικές  επισκέψεις  ανά  τρίμηνο  στο  Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Λάρνακας και ηλεκτρονική καταχώρισή τους. Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει τους μήνες Φεβρουάριο/Μάρτιο, 
Μάιο/Ιούνιο, Αύγουστο/Σεπτέμβριο και Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2018. 

 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Συλλογή στοιχείων από δείγμα 45 περίπου επιχειρήσεων, η οποία διεξάγεται  τηλεφωνικώς και με 
χρήση τηλεομοιότυπου ανά δίμηνο. 

 Δείκτης  Κύκλου  Εργασιών  στις  Υπηρεσίες:  Συλλογή  στοιχείων  από  δείγμα  40  περίπου  επιχειρήσεων,  η  οποία  διεξάγεται  τηλεφωνικώς  και  με 
χρήση τηλεομοιότυπου σε τριμηνιαία βάση. 

 Έρευνα  Εθνικών  Οδικών  Μεταφορών  Φορτίου:  Συλλογή  στοιχείων,  με  τηλεφωνικές  συνεντεύξεις,  που  καλύπτει  τις  διαδρομές  περίπου  10 
φορτηγών ανά εβδομάδα. 

 Έρευνα  Ταξιδιωτών  στις  Αφίξεις:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  συνεχή  βάση,  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  στα  σημεία  αφίξεων  επιβατών  του 
αεροδρομίου Λάρνακας. 

 Έρευνα  Ταξιδιωτών  στις  Αναχωρήσεις:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  συνεχή  βάση,  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  στα  σημεία  αναχωρήσεων 
επιβατών του αεροδρομίου Λάρνακας. 

 Συντονισμός έκτακτου προσωπικού. 
 Διάφορες εργασίες για την ομαλή λειτουργία του Γραφείου της Λάρνακας. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6: ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (συν.) 

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ 

 
 Δημογραφικές  Στατιστικές:  Καταγραφή  των εκκλησιαστικών  γάμων από  τη Μητρόπολη Πάφου καθώς  και  των διαζυγίων από  το Οικογενειακό 

Δικαστήριο Πάφου με προσωπικές επισκέψεις. Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει τον Απρίλιο 2018. 
 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Συλλογή των τιμών των ειδών του ΔΤΚ από 3 καταστήματα λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για 

κάθε αγαθό ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο ΔΤΚ (περίπου 420 επιχειρήσεις/υπηρεσίες). 
 Ενοίκια κατοικιών: Συλλογή τηλεφωνικώς σε μηνιαία βάση των τιμών των ενοικίων από 122 υποστατικά. 
 Δείκτης  Τιμών  Ιδιοκατοίκησης:  Συλλογή  στοιχείων  για  τις  τιμές  πώλησης  των  κατοικιών,  με  προσωπικές  επισκέψεις  ανά  τρίμηνο  στο  Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Πάφου και ηλεκτρονική καταχώρισή τους. Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει τους μήνες Φεβρουάριο/Μάρτιο, 
Μάιο/Ιούνιο, Αύγουστο/Σεπτέμβριο και Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2018. 

 Έρευνα Εθνικών Οδικών Μεταφορών Φορτίου: Συλλογή στοιχείων, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, που καλύπτει τις διαδρομές 4‐5 φορτηγών ανά 
εβδομάδα. 

 Έρευνα  Ταξιδιωτών  στις  Αφίξεις:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  συνεχή  βάση,  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  στα  σημεία  αφίξεων  επιβατών  του 
αεροδρομίου Πάφου. 

 Έρευνα  Ταξιδιωτών  στις  Αναχωρήσεις:  Δειγματοληπτική  έρευνα  σε  συνεχή  βάση,  με  προσωπικές  συνεντεύξεις  στα  σημεία  αναχωρήσεων 
επιβατών του αεροδρομίου Πάφου. 

 Συντονισμός έκτακτου προσωπικού. 
 Διάφορες εργασίες για την ομαλή λειτουργία του Γραφείου της Πάφου. 
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