ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ1

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φεβρουάριος
Μάρτιος
Μάιος
Ιούνιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Μάρτιος
Οκτώβριος

T
T
T
T
T
T&Μ
T
T
T
T&Μ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από τις
ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ετήσιες οικονομικές έρευνες, τελικών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ στοιχείων από το Αρχείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές
σε πηγές και μεθόδους.

Μάρτιος
Ιούνιος
Σεπτέμβριος
Δεκέμβριος

T
T
T&M
T

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οκτώβριος

Τ

Δεύτερο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου: Τελικά στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο
του έτους t-1.

Οκτώβριος

Τ

Δεύτερο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου: Τελικά στοιχεία για το έτος t-1.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναθεώρηση των προκαταρκτικών στοιχείων
για το τέταρτο τρίμηνο του έτους t-1 λόγω
ενσωμάτωσης ενημερωμένων στοιχείων από
τις διάφορες πηγές.
Αναθεώρηση των προκαταρκτικών στοιχείων
για το έτος t-1 λόγω ενσωμάτωσης
ενημερωμένων στοιχείων από τις διάφορες
πηγές.

Σελ. 1 από 7

•Προκαταρκτικές εκτιμήσεις στις t+45 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου
αναφοράς (Δημοσίευση Φεβρουαρίου, Μαίου, Αυγούστου, Νοεμβρίου).
•Κανονικές εκτιμήσεις στις t+70 ημέρες από το τέλος του τριμήνου
αναφοράς (Δημοσίευση Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου).
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται συνήθως κάθε πέντε έτη και
εφαρμόζονται το Σεπτέμβριο. Η επόμενη μείζον αναθεώρηση
προγραμματίζεται το 2019.

•Μάρτιος: Πρώτη εκτίμηση ετήσιων στοιχείων για το προηγούμενο έτος, t1, και αναθεώρηση για το έτος t-2, στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων
στοιχείων κυρίως από διοικητικές πηγές με τελευταία ημερομηνία αναφοράς
αρχές Μαρτίου.
•Οκτώβριος: Αναθεώρηση ετήσιων στοιχείων για τα προηγούμενα 2 έτη (t-1
και t-2) στη βάση των τελικών στοιχείων από τις ετήσιες οικονομικές έρευνες
που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία με έτος αναφοράς το t-2, καθώς επίσης
και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές με τελευταία
ημερομηνία αναφοράς αρχές Σεπτεμβρίου.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται συνήθως κάθε πέντε έτη. Η επόμενη
μείζον αναθεώρηση προγραμματίζεται το 2019.
•Μάρτιος: Αναθεωρήσεις ρουτίνας των τελευταίων επτά τριμήνων (έτη t-1
και t-2), με βάση τελικά στοιχεία από το Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για το έτος t-2.
•Ιούνιος: Πιθανές αναθεωρήσεις ρουτίνας των τελευταίων τεσσάρων
δημοσιευμένων τριμήνων ( έτος t-1).
•Σεπτέμβριος: Αναθεωρήσεις ρουτίνας των τριμηνιαίων στοιχείων που
αφορούν τα τελευταία 2 χρόνια (t-1 and t-2) και το πρώτο τρίμηνο της
τρέχουσας χρονιάς, με βάση τελικά στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές
έρευνες, που αφορούν το χρόνο t-2, καθώς και τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία από άλλες πηγές.
•Δεκέμβριος: Πιθανές αναθεωρήσεις ρουτίνας των τελευταίων δυο
δημοσιευμένων τριμήνων (έτος t).
•Μείζονες αναθεωρήσεις (κυρίως λόγω της Απογραφής Πληθυσμού που
γίνεται κάθε δέκα χρόνια, αλλαγές στο Μητρώο Επιχειρήσεων ή άλλες
μεθοδολογικές αλλαγές) υιοθετούνται τον Σεπτέμβριο, συνήθως κάθε πέντε
έτη. Η επόμενη μείζον αναθεώρηση προγραμματίζεται το 2019.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
την Απογραφή Πληθυσμού.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
την Απογραφή Πληθυσμού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
την Απογραφή Πληθυσμού.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.
Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Ενσωμάτωση επιπρόσθετων ή αναθεωρημένων Μηνιαία
στοιχείων από το σύστημα Intrastat,
τελωνειακές διασαφήσεις και από άλλες πηγές.

12 μήνες μετά την
ολοκλήρωση της
Απογραφής
12 μήνες μετά την
ολοκλήρωση της
Απογραφής
12 μήνες μετά την
ολοκλήρωση της
Απογραφής
Ιούνιος
Μάρτιος
Ιούνιος
Σεπτέμβριος
Δεκέμβριος
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ΤΥΠΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ1

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μ

Αναθεώρηση στοιχείων πληθυσμού με βάση τα αποτελέσματα της
Απογραφής Πληθυσμού. Οι αναθεωρήσεις αναφέρονται στην τελευταία
περίοδο μεταξύ απογραφών.

Μ

Αναθεώρηση δημογραφικών δεικτών με βάση τα αποτελέσματα της
Απογραφής Πληθυσμού. Οι αναθεωρήσεις αναφέρονται στην τελευταία
περίοδο μεταξύ απογραφών.

Μ

Αναθεώρηση στοιχείων μετανάστευσης με βάση τα αποτελέσματα της
Απογραφής Πληθυσμού. Οι αναθεωρήσεις αναφέρονται στην τελευταία
περίοδο μεταξύ απογραφών.

T

Τον Ιούνιο του έτους t, τα στοιχεία για το έτος t-1 συνήθως αναθεωρούνται
με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις για τον πληθυσμό.

T
T
T
T

•Στο τέλος του τριμήνου t, δημοσιεύονται προκαταρκτικά στοιχεία για το
τρίμηνο t-1 και αναθεωρημένα στοιχεία για το τρίμηνο t-2. Οι τιμές που είναι
διορθωμένες για τις εποχικές διακυμάνσεις αναθεωρούνται μόνο όταν
αναθεωρηθούν και τα αντίστοιχα μη-διορθωμένα στοιχεία.
• Τον Σεπτέμβριο του έτους t, αναθεωρούνται τα στοιχεία για όλα τα τρίμηνα
του έτους t-1, στη βάση τελικών στοιχείων από διοικητικές πηγές για το έτος
t-1. Αντίστοιχα, γίνεται αναθεώρηση όλων των εποχικά διορθωμένων
στοιχείων της χρονοσειράς, λόγω του ότι επικαιροποιούνται τα μοντέλα που
χρησιμοποιούνται για τις εποχικές διορθώσεις με τα τελικά στοιχεία.

T

● Μηνιαία στοιχεία για τον μήνα X του έτους t δημοσιεύονται στις Χ +70
μέρες [Έκδοση: Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες
χώρες (συνοπτικά στοιχεία)] και στις Χ+82 μέρες [Έκδοση: Στατιστικές
Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα
και χώρα)]. Τα αναθεωρημένα στοιχεία για τους προηγούμενους μήνες του
έτους t ενσωματώνονται στα τελευταία μηνιαία δημοσιεύματα.
● Προκαταρκτικά στοιχεία για τον μήνα Χ του έτους t δημοσιεύονται στις Χ+
40 μέρες. Τα αναθεωρημένα στοιχεία για τους προηγούμενους μήνες του
έτους t ενσωματώνονται στα τελευταία μηνιαία προκαταρκτικά στοιχεία για
το Εξωτερικό Εμπόριο (αρχείο excel).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενσωμάτωση επιπρόσθετων ή αναθεωρημένων Μάρτιος
στοιχείων από το σύστημα Intrastat,
Οκτώβριος
τελωνειακές διασαφήσεις και από άλλες πηγές.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ1
T
T

Μεθοδολογικες και στατιστικές αλλαγές

Απρίλιος 2017

Μ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

Μηνιαία
4ο τρίμηνο

T
Μ

Αλλαγή βάσης του δείκτη.

Ιούνιος 2018

M
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
● Τα ετήσια στοιχεία για τις Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου για το έτος
αναφοράς t ενσωματώνονται στα προκαταρκτικά στοιχεία και στα μηνιαία
δημοσιεύματα για το μήνα αναφοράς Δεκέμβριο.
● Τα αναθεωρημένα ετήσια τελικά στοιχεία για το έτος αναφοράς t
ενσωματώνονται στο ετήσιο δημοσίευμα "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ".
● Μείζωνα αναθεώρηση των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου αγαθών για
τα έτη 2014-2016 και την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017 λόγω:
i. Μεθοδολογικών αλλαγών που ήταν αναγκαίες στα πλαίσια υιοθέτησης του
ορισμού του οικονομικού ιδιοκτήτη για την καταγραφή των πλοίων στις
στατιστικές εξωτερικού εμπορίου αγαθών και λόγω της υιοθέτησης του
διευρυμένου ορισμού για την χώρα εγκατάστασης των εταιρειών.
ii. Στατιστικών αλλαγών που προέκυψαν από την ενσωμάτωση νεότερων
πληροφοριών και βελτιωμένων στοιχείων από διοικητικές πηγές
πληροφόρησης και έρευνες.
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε μηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία βάση και των στοιχείων που
υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
(ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ1

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

Μηνιαία
4ο τρίμηνο

T
Μ

Αλλαγή βάσης του δείκτη.

Ιούλιος 2018

M

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

Μηνιαία

T

Αλλαγή βάσης του δείκτη.

Μάιος 2018

Μ

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

Τριμηνιαία
4ο τρίμηνο

T
M

Αλλαγή βάσης του δείκτη.

Ιούλιος 2018

Μ

Σελ. 4 από 7

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε μηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία βάση και των στοιχείων που
υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε μηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε τριμηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε τριμηνιαία βάση και των στοιχείων που
υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
(ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
έρευνες και άλλες πηγές.

ΤΥΠΟΣ
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Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.
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Μ

Αλλαγή βάσης του δείκτη.

Μάρτιος 2018

M

Αλλαγή βάσης του δείκτη.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
έρευνες και άλλες πηγές.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε τριμηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε τριμηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση και των στοιχείων
που υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε μηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία βάση και των στοιχείων που
υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΩΡΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
έρευνες και άλλες πηγές.
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Αλλαγή βάσης του δείκτη.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
έρευνες και άλλες πηγές.
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)
Αλλαγή βάσης του δείκτη.

Τριμηνιαία
4ο τρίμηνο

T
Μ

Ιούνιος 2018

M
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε μηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία βάση και των στοιχείων που
υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε τριμηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση και των στοιχείων
που υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από
έρευνες και άλλες πηγές.

Τριμηνιαία
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M

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε τριμηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση και των στοιχείων
που υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.
•Οι αναθεωρήσεις ρουτίνας είναι αποτέλεσμα νεότερων στοιχείων που
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις και αλλαγών στα δημοσιευμένα στοιχεία
που προκύπτουν από τη συνηθισμένη διαδικασία παραγωγής (π.χ. τιμές που
είχαν αρχικά εκτιμηθεί λόγω μη δυνατότητας των επιχειρήσεων να
παράσχουν στοιχεία τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αντικαθίστανται με τα
πραγματικά/δηλωθέντα στοιχεία).
•Τα στοιχεία αναθεωρούνται συνήθως σε τριμηνιαία βάση, μετά από
ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων από έρευνες και άλλες πηγές.
•Μείζονες αναθεωρήσεις γίνονται μία φορά το χρόνο, όπου χρειάζεται, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν ασυνέπειες μεταξύ των στοιχείων που
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε μηνιαία/τριμηνιαία βάση και των στοιχείων
που υποβάλλουν στις ετήσιες διαρθρωτικές έρευνες.
•Μείζονες αναθεωρήσεις διενεργούνται επίσης ανά πενταετία ως
αποτέλεσμα της διαδικασίας αλλαγής βάσης των δεικτών και των
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στη σύνθεσή τους. Η
επόμενη τέτοια αλλαγή βάσης είναι προγραμματισμένη για το 2018.

Σημειώσεις
Οι αναθεωρημένες στατιστικές αφορούν μόνο στοιχεία σε Πίνακες Κυριοτέρων Στοιχείων (excel files). Τα αντίστοιχα στοιχεία σε εκδόσεις (pdf files) δεν αναθεωρούνται (παρουσιάζουν τα δεδομένα κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης).
1. Τύπος Αναθεώρησης:
Τ=Τακτική αναθεώρηση (αναθεώρηση ρουτίνας)
Μ=Μείζονα αναθεώρηση
Τελευταία Ενημέρωση: 03/07/2018
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