
 

II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1197 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 30ής Ιουλίου 2020 

για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις 
επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις ( 1 ), και 
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 17 παράγραφος 6 
και το άρθρο 18 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 θέσπισε κοινό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των 
ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις. 

(2) Το πλαίσιο που αφορά τα ευρωπαϊκά μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς αποτελεί βασικό στοιχείο ενός 
τέτοιου κοινού πλαισίου, καθιστώντας δυνατή την οργάνωση και τον συντονισμό των στατιστικών ερευνών με την παροχή 
εναρμονισμένου πλαισίου δειγματοληψίας. 

(3) Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις στοιχείων για την παραγωγή των στατιστικών για τις επιχειρήσεις, ώστε 
να παράγονται συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ των κρατών μελών και να επιτευχθεί εναρμόνιση μεταξύ όλων των τομέων των 
στατιστικών για τις επιχειρήσεις. 

(4) Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της οικονομικής κυριότητας, όπως 
περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ). Η αρχή αυτή 
θα πρέπει να εφαρμόζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των αιτιολογημένων αναγκών των χρηστών, 
της διαθεσιμότητας στοιχείων, καθώς και των επιπτώσεων ως προς το κόστος και την επιβάρυνση, στον βαθμό που αυτό 
δεν αντιβαίνει στις αρχές και στους σκοπούς ορισμένων στατιστικών για τις επιχειρήσεις που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

(5) Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων στοιχείων είναι αναγκαίο να οριστούν οι κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων 
(ΚΟΒΚ) και άλλα ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη των κωδικών NACE. 

(6) Είναι απαραίτητο να οριστούν οι κυριότερες μεταβλητές και έννοιες που αφορούν τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις, 
ώστε να παράγονται συγκρίσιμα στοιχεία και να επιτευχθεί εναρμόνιση μεταξύ όλων των τομέων των στατιστικών για τις 
επιχειρήσεις. 

(7) Προκειμένου να μετριαστεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, οι απαιτήσεις 
στοιχείων πρέπει να απλουστευθούν λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και της οικονομικής σημασίας του τομέα των 
επιχειρήσεων των κρατών μελών.

EL 18.8.2020 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 271/1 

( 1 ) ΕΕ L 327 της 17.12.2019, σ. 1. 
( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα 

εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).



 

(8) Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται στα στοιχεία για το θέμα «Διεθνές εμπόριο αγαθών» 
και το εμπόριο κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, καθώς και για τον τομέα «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις 
επιχειρήσεις». 

(9) Η αυξανόμενη οικονομική παγκοσμιοποίηση εγείρει προκλήσεις για την τρέχουσα παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών για 
τις επιχειρήσεις. Με την καταγραφή στοιχείων από πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων, το πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά 
στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων διαμορφώνει τη βάση για τη βελτίωση πολλών στατιστικών που αφορούν την παγκο 
σμιοποίηση. Ορισμένες από τις στατιστικές αυτές καλύπτουν την οικονομία στο σύνολό της και, ως εκ τούτου, προϋ 
ποθέτουν την κάλυψη όλων των τομέων της οικονομίας από το πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά στατιστικά μητρώα επιχειρή 
σεων. 

(10) Οι πληροφορίες όσον αφορά τους δεσμούς ελέγχου μεταξύ νομικών μονάδων είναι απαραίτητες για τον ορισμό των 
ομίλων επιχειρήσεων, την ορθή οριοθέτηση των επιχειρήσεων, την ανάλυση χαρακτηριστικών των μεγάλων και σύνθετων 
μονάδων και τη μελέτη του επιπέδου συγκέντρωσης στις αγορές. Οι πληροφορίες σχετικά με τους ομίλους επιχειρήσεων 
βελτιώνουν την ποιότητα των εθνικών στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποι 
ηθούν για τη μείωση του κινδύνου αποκάλυψης απόρρητων στοιχείων. Τα στοιχεία όσον αφορά τους ομίλους επιχειρή 
σεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έρευνες σχετικά με τον εκάστοτε όμιλο και μπορούν να μειώσουν τον φόρτο 
απόκρισης. 

(11) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν ο μορφότυπος, τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου, καθώς και η διαδικασία για τη 
διαβίβαση στοιχείων σχετικά με τις μεμονωμένες μονάδες στην Επιτροπή (Eurostat) και για την επαναδιαβίβαση στοιχείων 
σχετικά με τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων στις εθνικές στατιστικές αρχές. 

(12) Η ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών κεντρικών τραπεζών, 
καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της 
ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων στην Ένωση. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν ο μορφότυπος, τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου, καθώς και η διαδικασία για τη διαβίβαση 
των εν λόγω απόρρητων στοιχείων στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

(13) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 θεσπίζει την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών για τις ενδο 
ενωσιακές εξαγωγές αγαθών. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν περαιτέρω τα συστατικά των στατιστικών στοιχείων που 
πρέπει να ανταλλάσσονται, καθώς και ο κατάλογος των συστατικών στατιστικών στοιχείων που πρέπει να ανταλλάσσονται 
για συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις. Τα κράτη μέλη δύνανται να απλουστεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να 
υποβάλλονται υπό την προϋπόθεση ότι η απλούστευση αυτή δεν αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των στατιστικών. Οι 
όροι υπό τους οποίους πραγματοποιείται η εν λόγω απλούστευση πρέπει να καθοριστούν. 

(14) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της ανταλλαγής στοιχείων, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν 
τόσο οι ρυθμίσεις για τη συλλογή και την κατάρτισή τους όσο και οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή του ελάχιστου 
ποσοστού κάλυψης του 95 %. Προκειμένου η εθνική στατιστική αρχή της χώρας εισαγωγής να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί τις στατιστικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται για την κατάρτιση στατιστικών σχετικά με τις ενδοενω 
σιακές εισαγωγές αγαθών, απαιτείται επίσης η ανταλλαγή μεταδεδομένων. Για λόγους διασφάλισης της εναρμονισμένης 
εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα μεταδεδομένα που αφορούν τη χρήση των 
στοιχείων που ανταλλάσσονται σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών κατά την κατάρτιση των στατιστικών, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τη διαβίβαση των στατιστικών πληροφοριών και των συναφών μεταδεδομένων. Είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν ο μορφότυπος, τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου, καθώς και η διαδικασία για την ανταλλαγή 
των απόρρητων στοιχείων. 

(15) Η εφαρμογή ενιαίων προτύπων για την ανταλλαγή και τη διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων για τις στατιστικές που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 συμβάλλει σημαντικά στην ενσωμάτωση των επιχειρηματικών διαδικα 
σιών στις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις. 

(16) Η διεθνής πρωτοβουλία «Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων» (SDMX) σχετικά με τα στατιστικά και 
τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή και κοινοχρησία στοιχείων και μεταδεδομένων παρέχει πρότυπα για την ανταλλαγή 
και τη διάδοση επίσημων στατιστικών. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπου κρίνεται σκόπιμο, οι απαιτούμενοι 
ορισμοί για τις δομές δεδομένων που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την SDMX. 

(17) Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να καταστήσει διαθέσιμη στον ιστότοπό της τεκμηρίωση σχετικά με τις δομές δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των ορισμών για τις δομές δεδομένων της SDMX, καθώς και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή τους, ειδικότερα όσον αφορά τον τεχνικό μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται.

EL L 271/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.8.2020



 

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένες εκθέσεις μεταδεδομένων και ποιότητας για τα εθνικά στατιστικά 
μητρώα επιχειρήσεων και το σύνολο των στατιστικών για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2152. Επομένως, είναι απαραίτητο να οριστούν οι ρυθμίσεις για τις εν λόγω εκθέσεις, καθώς και η περιοδικότητά 
τους. 

(19) Τα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα μέτρα που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 586/2001 της Επιτροπής ( 3 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 912/2004 της Επιτροπής ( 4 ), στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 της Επιτροπής ( 5 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1503/2006 της Επιτροπής ( 6 ), στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 657/2007 της Επιτροπής ( 7 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2008 της Επιτροπής ( 8 ), στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 472/2008 της Επιτροπής ( 9 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 192/2009 της Επιτροπής ( 10 ), στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής ( 11 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής ( 12 ), στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2009 της Επιτροπής ( 13 ), στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 92/2010 της Επιτροπής ( 14 ), στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής ( 15 ), στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 275/2010 της Επιτροπής ( 16 ), στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1097/2010 της Επιτροπής ( 17 ), στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2012 της Επιτροπής ( 18 ) 
και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής ( 19 ). Οι εν λόγω κανονισμοί θα πρέπει να καταργηθούν.

EL 18.8.2020 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 271/3 

( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 586/2001 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2001, για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του 
Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά τον ορισμό των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) (ΕΕ L 86 της 
27.3.2001, σ. 11). 

( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 912/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3294/91 του 
Συμβουλίου περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή (ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 71). 

( 5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2004 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1901/2000 και (ΕΟΚ) αριθ. 3590/92 (ΕΕ L 343 της 19.11.2004, σ. 3). 

( 6 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1503/2006 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά τους ορισμούς των μεταβλητών, τον κατάλογο των 
μεταβλητών και τη συχνότητα κατάρτισης στατιστικών (ΕΕ L 281 της 12.10.2006, σ. 15). 

( 7 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 657/2007 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2007, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του 
Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά την καθιέρωση ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων (ΕΕ L 155 της 
15.6.2007, σ. 7). 

( 8 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 716/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το τεχνικό μορφότυπο για τη διαβίβαση στατιστικών σχετικά με αλλοδαπές 
συνδεόμενες επιχειρήσεις και τις παρεκκλίσεις που μπορούν να χορηγηθούν σε κράτη μέλη (ΕΕ L 112 της 24.4.2008, σ. 14). 

( 9 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 472/2008 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του 
Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά το πρώτο έτος βάσης που θα ισχύει για τις χρονολογικές σειρές στη NACE 
αναθ. 2 και, για τις χρονολογικές σειρές πριν από το 2009 που θα διαβιβαστούν σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2, το επίπεδο λεπτομέρειας, 
τη μορφή και την πρώτη περίοδο αναφοράς (ΕΕ L 140 της 30.5.2008, σ. 5). 

( 10 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 192/2009 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς 
σκοπούς, σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών (ΕΕ L 67 της 
12.3.2009, σ. 14). 

( 11 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των χαρακτηριστικών, το τεχνικό μορφότυπο διαβίβασης 
δεδομένων, τις απαιτήσεις διπλής υποβολής στοιχείων για τη NACE Αναθεώρηση 1.1 και NACE Αναθεώρηση 2 και τις επιτρεπόμενες 
παρεκκλίσεις για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (ΕΕ L 86 της 31.3.2009, σ. 1). 

( 12 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 251/2009 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2009, για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά 
με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων και τις αναγκαίες προσαρμογές μετά την αναθεώρηση της στατιστικής ταξινόμησης 
προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) (ΕΕ L 86 της 31.3.2009, σ. 170). 

( 13 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2009 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 716/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη διάρθρωση και τη δραστηριότητα των αλλοδαπών 
συνδεομένων επιχειρήσεων, όσον αφορά τις εκθέσεις ποιότητας (ΕΕ L 241 της 12.9.2009, σ. 3). 

( 14 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 92/2010 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των εθνικών στατιστικών αρχών, την κατάρτιση στατιστικών και την αξιολόγηση 
της ποιότητας (ΕΕ L 31 της 3.2.2010, σ. 4). 

( 15 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 113/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την 
εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά 
λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις (ΕΕ L 37 της 10.2.2010, σ. 1). 

( 16 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 275/2010 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των στατιστικών διάρθρωσης των 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 86 της 1.4.2010, σ. 1). 

( 17 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1097/2010 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς 
σκοπούς, σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κεντρικών τραπεζών (ΕΕ L 312 της 
27.11.2010, σ. 1). 

( 18 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2012 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2012, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την 
ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 18). 

( 19 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την 
επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7).



 

(20) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού 
στατιστικού συστήματος, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Απαιτήσεις στοιχείων 

Τα συστατικά των στοιχείων για τα λεπτομερή θέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2152 καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων και ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη 

Οι κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) και άλλα ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη των δραστηριοτήτων της ονοματολογίας 
των οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE) και των προϊόντων της ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) που 
χρησιμοποιούνται για τις απαιτούμενες κατανομές σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2152 καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

Απλουστεύσεις 

Οι απλουστεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 καθορίζονται στο 
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 4 

Τεχνικοί ορισμοί 

1. Οι τεχνικοί ορισμοί των μεταβλητών και των άλλων συστατικών των συνόλων στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. 

2. Οι τεχνικοί ορισμοί που αφορούν τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών παρατίθενται στο παράρτημα 
V του παρόντος κανονισμού. 

3. Οι τεχνικοί ορισμοί που αφορούν τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών παρατίθενται στο 
παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 5 

Τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 

Οι τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, καθώς και οι σχετικοί ορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, 
παρατίθενται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. Οι απαιτήσεις στοιχείων που αφορούν τις ευρωπαϊκές στατιστικές για 
το διεθνές εμπόριο αγαθών καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Β πίνακας 16 και πίνακες 34 έως 37 του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 6 

Ορισμοί και κατανομές όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών κατά 
επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και για τη διεθνή παροχή υπηρεσιών 

Οι ορισμοί των μεταβλητών και οι κατανομές όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών κατά 
επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και για τη διεθνή παροχή υπηρεσιών παρατίθενται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού. 
Οι απαιτήσεις στοιχείων που αφορούν τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών κατά επιχειρηματικά 
χαρακτηριστικά και για τη διεθνή παροχή υπηρεσιών καθορίζονται στο παράρτημα I μέρος Β πίνακες 17 και 38 του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 7 

Στάθμιση και αλλαγή έτους βάσης για τον τομέα «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις» 

Η στάθμιση και η αλλαγή έτους βάσης για τον τομέα «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις» που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 καθορίζονται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονι 
σμού. Στο εν λόγω παράρτημα προβλέπονται επίσης μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις στοιχείων για τον τομέα 
που προσδιορίζεται στο παράρτημα I μέρος Β πίνακες 1 έως 9 του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 8 

Μεταβλητές που συνδέονται με τα λεπτομερή θέματα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, οι μεταβλητές που αφορούν τα λεπτομερή θέματα 
του μητρώου για το ευρωπαϊκό πλαίσιο στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 9 

Τεχνικές προδιαγραφές για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου 
στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, οι τεχνικές λεπτομέρειες των μεταβλητών που 
παρατίθενται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού 
καθορίζονται ο μορφότυπος και τα μέτρα ασφάλειας και απορρήτου για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς 
του ευρωπαϊκού πλαισίου στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων. 

Άρθρο 10 

Διαδικασία και προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων 

1. Τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) βάσει του παρόντος κανονισμού ανταλ 
λάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή και διαβιβάζονται ή αναφορτώνονται μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου της για την υποβολή 
στοιχείων και, κατά περίπτωση, μεταδεδομένων. 

2. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα που απαιτούνται από τον παρόντα 
κανονισμό χρησιμοποιώντας τα πρότυπα ανταλλαγής στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων που ορίζει η Επιτροπή (Eurostat). 

3. Τα απόρρητα στοιχεία και μεταδεδομένα διαβιβάζονται μέσω ασφαλών δικτύων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή (Eurostat) ή 
μέσω ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης με τη χρήση προτύπων ανταλλαγής που καθορίζει η Επιτροπή (Eurostat). 

4. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πρότυπα ανταλλαγής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής τις 
οποίες παρέχει η Επιτροπή (Eurostat). 

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν απόρρητα στοιχεία σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις οι οποίες αφορούν τη 
διαβίβαση στοιχείων που υπόκεινται στο στατιστικό απόρρητο. 

Τα απόρρητα στοιχεία αποστέλλονται με την πραγματική τιμή και με επισήμανση που προσδιορίζει ότι διέπονται από το 
στατιστικό απόρρητο. 

Τα κράτη μέλη παρέχουν όλα τα επίπεδα συγκέντρωσης των επιμέρους στοιχείων όπως ορίζονται στους πίνακες του παραρτή 
ματος I μέρος Β, ενώ τα στοιχεία που διαβιβάζονται περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, όλες τις επισημάνσεις απορρήτου πρώτου 
και δεύτερου βαθμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί απορρήτου σε εθνικό επίπεδο. 

6. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα νομισματικά στοιχεία εκφράζονται σε μονάδες εθνικού νομίσματος (σε ευρώ για τα 
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ). Τα κράτη μέλη που προσχωρούν στη ζώνη του ευρώ υποβάλλουν σε ευρώ τα ετήσια 
νομισματικά στοιχεία για το έτος προσχώρησής τους. Όσον αφορά την υποβολή νομισματικών στοιχείων για περιόδους 
μικρότερες του έτους, οι χώρες που προσχωρούν στη ζώνη του ευρώ χρησιμοποιούν το ισχύον εθνικό νόμισμα για την περίοδο 
αναφοράς. 

7. Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή (Eurostat) υπόκεινται σε αναθεώρηση, τα 
κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αναθεωρημένα στοιχεία το αργότερο έως τη χρονική στιγμή της διάδοσής τους σε εθνικό επίπεδο ή, 
εάν δεν διαδίδονται σε εθνικό επίπεδο, το αργότερο έναν μήνα αφότου τέθηκαν στη διάθεση εθνικής στατιστικής αρχής. 

Άρθρο 11 

Εκθέσεις ποιότητας και μεταδεδομένων 

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) ετήσιες εκθέσεις ποιότητας και μεταδεδομένων για τα στατιστικά 
μητρώα επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) για την υποβολή εκθέσεων 
μεταδεδομένων και ποιότητας. 

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) εκθέσεις μεταδεδομένων όσον αφορά τις στατιστικές για τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες διαβιβάζονται με την περιοδικότητα που προσδιορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2152 το αργότερο δύο μήνες από την τελευταία προθεσμία διαβίβασης στοιχείων για τις στατιστικές που καλύπτο 
νται από την έκθεση.

EL 18.8.2020 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 271/5



 

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσθετες εκθέσεις ποι 
ότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερέστερες πληροφορίες ποιότητας που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας 
των στατιστικών για τις επιχειρήσεις που διαβιβάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152, εντός προθεσμίας που 
συμφωνείται μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (Eurostat). 

4. Όσον αφορά το θέμα «Χρήση ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο», οι προθεσμίες για την υποβολή εκθέσεων ποιότητας και 
μεταδεδομένων καθορίζονται σε χωριστή εκτελεστική πράξη. 

5. Για τη δομή και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας και μεταδεδομένων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πλέον 
πρόσφατα πρότυπα του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ). 

6. Επιπλέον της τυποποιημένης υποβολής εκθέσεων ποιότητας και μεταδεδομένων, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat), κατόπιν αιτήματός της, συμπληρωματικές πληροφορίες μεταδεδομένων και 
ποιότητας που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας των στατιστικών για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, των αναθεωρήσεων των πληροφοριών που υποβλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. 

Άρθρο 12 

Κατάργηση 

1. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 912/2004, (ΕΚ) αριθ. 364/2008, (ΕΚ) αριθ. 192/2009, (ΕΚ) αριθ. 250/2009, (ΕΚ) 
αριθ. 251/2009, (ΕΚ) αριθ. 834/2009, (ΕΕ) αριθ. 275/2010, (ΕΕ) αριθ. 1097/2010 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 995/2012 της Επιτροπής καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

2. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1982/2004, (ΕΕ) αριθ. 92/2010, (ΕΕ) αριθ. 113/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής 
καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

3. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 586/2001, (ΕΚ) αριθ. 1503/2006, (ΕΚ) αριθ. 657/2007 και (ΕΚ) αριθ. 472/2008 της 
Επιτροπής καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2024. 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν θίγουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς σχετικά με τη 
διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων ποιότητας, όσον αφορά τις περιόδους αναφοράς 
που αφορούν, εν όλω ή εν μέρει, το διάστημα πριν από τις αντίστοιχες ημερομηνίες που καθορίζονται σε αυτές τις παραγράφους. 

5. Οι παραπομπές στις καταργούμενες νομικές πράξεις νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

2. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

3. Ωστόσο, οι πίνακες 16 και 34 έως 37 του παραρτήματος I, καθώς και το παράρτημα V εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2022. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2020. 

Για την Επιτροπή 
Η Πρόεδρος 

Ursula VON DER LEYEN
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L 271/7 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Συστατικά στοιχείων που πρέπει να διαβιβάζονται για τα λεπτομερή θέματα 

Μέρος Α. Μεταβλητές 

Τομέας 1. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις 

Όλες οι βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις στατιστικές του λεπτομερούς θέματος «Τιμές εισαγωγής» (πίνακας 4) και του θέματος «Ακίνητα» (πίνακας 9), καλύπτουν τις 
δραστηριότητες στατιστικών μονάδων μόνιμων κατοίκων 

Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

Θέμα 1.1 Πληθυσμός των επιχειρήσε 
ων 

1 Δημογραφικά γεγονότα που αφορούν 
τις επιχειρήσεις (πτωχεύσεις, εγγρα 
φές σε μητρώο) 

1 Εγγραφές σε μητρώο Πίνακας 1 

2 Πτωχεύσεις Πίνακας 1 

Θέμα 1.2 Εισροές εργασίας 1 Απασχόληση 1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων Πίνακας 2 

2 Δεδουλευμένες ώρες 1 Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς Πίνακας 3 

3 Κόστος εργασίας 1 Μισθοί και ημερομίσθια Πίνακας 3 

Θέμα 1.3 Τιμές 1 Τιμές εισαγωγής 1 Τιμές εισαγωγής Πίνακας 4 

2 Τιμές εισαγωγής (ζώνη του ευρώ) Πίνακας 4 

3 Τιμές εισαγωγής (εκτός ζώνης του ευρώ) Πίνακας 4 

2 Τιμές παραγωγού 1 Τιμές παραγωγού Πίνακας 5 

2 Εγχώριες τιμές παραγωγού Πίνακας 5 

3 Μη εγχώριες τιμές παραγωγού Πίνακας 5 

4 Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (ζώνη του ευρώ) Πίνακας 5 

5 Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (εκτός ζώνης του ευρώ) Πίνακας 5
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

Θέμα 1.4 Αποτελέσματα και επιδόσεις 1 Παραγωγή 1 Παραγωγή (όγκος) Πίνακας 6 

2 Όγκος πωλήσεων 1 Όγκος πωλήσεων Πίνακας 7 

3 Καθαρός κύκλος εργασιών 1 Καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) Πίνακας 8 

2 Εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) Πίνακας 8 

3 Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) Πίνακας 8 

4 Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (ζώνη του ευρώ) 
(αξία) 

Πίνακας 8 

5 Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (εκτός ζώνης του 
ευρώ) (αξία) 

Πίνακας 8 

Θέμα 1.5 Ακίνητα 1 Ακίνητα 1 Οικοδομικές άδειες: Αριθμός κατοικιών Πίνακας 9 

2 Οικοδομικές άδειες: Τετραγωνικά μέτρα Πίνακας 9 

Τομέας 2. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας 

Με εξαίρεση τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας που αφορούν τις επιχειρήσεις εισαγωγής αγαθών και τις επιχειρήσεις εξαγωγής αγαθών (πίνακας 16), οι στατιστικές για τις 
επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας καλύπτουν τις δραστηριότητες στατιστικών μονάδων μόνιμων κατοίκων. Οι στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας που αφορούν τις επιχειρήσεις εισαγωγής 
αγαθών και τις επιχειρήσεις εξαγωγής αγαθών (πίνακας 16) καλύπτουν το στατιστικό έδαφος της χώρας αναφοράς, όπως αναφέρεται στο παράρτημα V τμήμα 4 του παρόντος κανονισμού. 

Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

Θέμα 2.1 Πληθυσμός των επιχειρήσε 
ων 

1 Πληθυσμός ενεργών επιχειρήσεων 1 Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων Πίνακες 10, 11 και 14 

2 Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό Πίνακας 12 

3 Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης Πίνακας 13 

4 Αριθμός νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης Πίνακας 13
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

2 Δημογραφικά γεγονότα που αφορούν 
τις επιχειρήσεις (γεννήσεις, θάνατοι, 
περιπτώσεις επιβίωσης) 

1 Γεννήσεις επιχειρήσεων Πίνακας 12 

2 Θάνατοι επιχειρήσεων Πίνακας 12 

3 Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων Πίνακας 12 

4 Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό Πίνακας 12 

5 Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό Πίνακας 12 

6 Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον 
έναν μισθωτό 

Πίνακας 12 

3 Πληθυσμός επιχειρήσεων που ελέγχο 
νται από το εξωτερικό 

1 Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό Πίνακας 14 

4 Πληθυσμός επιχειρήσεων που ελέγ 
χουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό 
και εγχώριες θυγατρικές 

1 Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές τους στο 
εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονά 
δας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές 

Πίνακας 15 

5 Πληθυσμός των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο 

1 Αριθμός επιχειρήσεων εισαγωγής αγαθών Πίνακας 16 

2 Αριθμός επιχειρήσεων εξαγωγής αγαθών Πίνακας 16 

Θέμα 2.2 Εισροές εργασίας 1 Απασχόληση 1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων Πίνακες 10, 11 και 14 

2 Αριθμός μισθωτών Πίνακες 10 και 11 

3 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Πίνακας 10 

4 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Πίνακας 12 

5 Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 
έναν μισθωτό 

Πίνακας 12 

6 Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης Πίνακας 13 

7 Αριθμός μισθωτών σε νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης Πίνακας 13
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
18.8.2020 

Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

2 Δεδουλευμένες ώρες 1 Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς Πίνακες 10 και 11 

3 Κόστος εργασίας 1 Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους Πίνακες 10, 11 και 14 

2 Μισθοί και ημερομίσθια Πίνακες 10 και 11 

3 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης Πίνακες 10 και 11 

4 Απασχόληση που συνδέεται με δημο 
γραφικά γεγονότα που αφορούν τις 
επιχειρήσεις (γεννήσεις, θάνατοι, περι 
πτώσεις επιβίωσης) 

1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 

Πίνακας 12 

2 Αριθμός μισθωτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις Πίνακας 12 

3 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
θανάτων επιχειρήσεων 

Πίνακας 12 

4 Αριθμός μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων Πίνακας 12 

5 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων 

Πίνακας 12 

6 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων, κατά το έτος γέννησης 

Πίνακας 12 

7 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις 
που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

Πίνακας 12 

8 Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον 
πρώτο μισθωτό 

Πίνακας 12 

9 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις 
που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

Πίνακας 12 

10 Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον 
κανέναν μισθωτό 

Πίνακας 12
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

11 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Πίνακας 12 

12 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, 
κατά το έτος γέννησης 

Πίνακας 12 

5 Απασχόληση στις επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από το εξωτερικό 

1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις 
που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Πίνακας 14 

6 Απασχόληση στις επιχειρήσεις που 
ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτε 
ρικό και εγχώριες θυγατρικές 

1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις 
που ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της 
«τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες 
θυγατρικές 

Πίνακας 15 

7 Κόστος εργασίας στις επιχειρήσεις 
που ελέγχονται από το εξωτερικό 

1 Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που ελέγ 
χονται από το εξωτερικό 

Πίνακας 14 

Θέμα 2.3 Εισροές για έρευνα και ανά 
πτυξη (Ε & Α) 

1 Δαπάνες για Ε & Α 1 Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α Πίνακες 14 και 18 

2 Απασχόληση στην Ε & Α 1 Προσωπικό Ε & Α Πίνακες 14 και 19 

2 Ερευνητές Πίνακας 18 

3 Δαπάνες για Ε & Α στις επιχειρήσεις 
που ελέγχονται από το εξωτερικό 

1 Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχο 
νται από το εξωτερικό 

Πίνακας 14 

4 Απασχόληση στην Ε & Α στις επιχει 
ρήσεις που ελέγχονται από το εξωτε 
ρικό 

1 Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

Πίνακας 14 

5 Δημόσια χρηματοδοτούμενη Ε & Α 1 Πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών για έρευνα και ανά 
πτυξη (GBARD) 

Πίνακας 20 

2 Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη 
Ε & Α 

Πίνακας 20
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
18.8.2020 

Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

Θέμα 2.4 Αγορές 1 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών Πίνακες 10, 11 και 14 

2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση Πίνακες 14 και 21 

3 Δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω εργαζομένων από 
γραφεία διαμεσολάβησης 

Πίνακας 21 

4 Δαπάνες για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική μίσθω 
ση 

Πίνακας 21 

5 Αγορές ενεργειακών προϊόντων Πίνακας 21 

6 Πληρωμές σε υπεργολάβους Πίνακας 21 

2 Μεταβολή του αποθέματος των αγα 
θών 

1 Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών Πίνακας 22 

2 Μεταβολή των αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και προϊόντων 
υπό επεξεργασία 

Πίνακας 22 

3 Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση Πίνακας 22 

3 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

1 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις 
που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Πίνακας 14 

2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση, στις επιχει 
ρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Πίνακας 14 

4 Εισαγωγές των επιχειρήσεων 1 Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων Πίνακες 16 και 17 

Θέμα 2.5 Αποτελέσματα και επιδόσεις 1 Καθαρός κύκλος εργασιών 1 Καθαρός κύκλος εργασιών Πίνακες 10, 11 και 14 

2 Καθαρός κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλι 
ευτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες 

Πίνακας 24 

3 Καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες Πίνακας 24 

4 Καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες 
εκτός από τις κατασκευές 

Πίνακας 24 

5 Καθαρός κύκλος εργασιών από τις κατασκευές Πίνακας 24
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

6 Καθαρός κύκλος εργασιών από δραστηριότητες υπηρεσιών Πίνακας 24 

7 Καθαρός κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες 
αγοράς και μεταπώλησης και από δραστηριότητες μεσαζό 
ντων 

Πίνακας 24 

8 Καθαρός κύκλος εργασιών από κατασκευές κτιρίων Πίνακας 24 

9 Καθαρός κύκλος εργασιών από εργασίες πολιτικού μηχανικού Πίνακας 24 

10 Καθαρός κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε 
τριψήφιο επίπεδο της NACE 

Πίνακας 25 

11 Καθαρός κύκλος εργασιών από υπεργολαβίες Πίνακας 25 

12 Καθαρός κύκλος εργασιών ανά τόπο διαμονής του πελάτη Πίνακας 23 

13 Καθαρός κύκλος εργασιών ανά προϊόν Πίνακας 23 

2 Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για 
αγαθά προς μεταπώληση 

1 Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση Πίνακας 10 

3 Αξία παραγωγής 1 Αξία παραγωγής Πίνακες 10, 11 και 14 

4 Προστιθέμενη αξία 1 Προστιθέμενη αξία Πίνακες 10, 11 και 14 

5 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 1 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα Πίνακες 10 και 11 

6 Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχει 
ρήσεων που ελέγχονται από το εξω 
τερικό 

1 Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται 
από το εξωτερικό 

Πίνακας 14 

7 Αξία της παραγωγής των επιχειρή 
σεων που ελέγχονται από το εξωτερι 
κό 

1 Αξία της παραγωγής των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

Πίνακας 14
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

8 Προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων 
που ελέγχονται από το εξωτερικό 

1 Προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

Πίνακας 14 

9 Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχει 
ρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό και εγχώριες 
θυγατρικές 

1 Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχουν 
θυγατρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχου 
σας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές 

Πίνακας 15 

10 Βιομηχανική παραγωγή 1 Πωληθείσα παραγωγή Πίνακας 26 

2 Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας Πίνακας 26 

3 Πραγματική παραγωγή Πίνακας 26 

11 Εξαγωγές των επιχειρήσεων 1 Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων Πίνακες 16 και 17 

Θέμα 2.6 Επενδύσεις 1 Ακαθάριστες επενδύσεις από ενεργές 
επιχειρήσεις 

1 Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα 
στοιχεία ενεργητικού 

Πίνακες 10 και 14 

2 Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη Πίνακας 27 

3 Ακαθάριστες επενδύσεις στην αγορά υφιστάμενων κτιρίων Πίνακας 27 

4 Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και βελτιώσεις κτιρίων Πίνακας 27 

5 Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό Πίνακας 27 

6 Ακαθάριστες επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού πλην της υπεραξίας 

Πίνακας 10 

7 Επενδύσεις σε αγορές λογισμικού Πίνακας 28
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

8 Έσοδα πωλήσεων από τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια Πίνακας 10 

2 Ακαθάριστες επενδύσεις των επιχειρή 
σεων που ελέγχονται από το εξωτερι 
κό 

1 Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα 
στοιχεία ενεργητικού από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται 
από το εξωτερικό 

Πίνακας 14 

Τομέας 3. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας 

Όλες οι στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας καλύπτουν τις δραστηριότητες στατιστικών μονάδων μόνιμων κατοίκων. 

Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

Θέμα 3.1 Πληθυσμός των επιχειρήσε 
ων 

1 Πληθυσμός ανά περιφέρεια 1 Αριθμός τοπικών μονάδων Πίνακας 29 

2 Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων Πίνακας 30 

3 Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό Πίνακας 30 

4 Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης Πίνακας 30 

2 Δημογραφικά γεγονότα που αφορούν 
τις επιχειρήσεις ανά περιφέρεια (γεν 
νήσεις, θάνατοι, περιπτώσεις επιβίω 
σης) 

1 Γεννήσεις επιχειρήσεων Πίνακας 30 

2 Θάνατοι επιχειρήσεων Πίνακας 30 

3 Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων (μόνο επιβίωση επί 3 
ημερολογιακά έτη) 

Πίνακας 30 

4 Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό Πίνακας 30 

5 Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό Πίνακας 30 

6 Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον 
έναν μισθωτό (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί 
τρία ημερολογιακά έτη) 

Πίνακας 30
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

Θέμα 3.2 Εισροές εργασίας 1 Απασχόληση σε ενεργές επιχειρήσεις 
ανά περιφέρεια 

1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε τοπικές 
μονάδες 

Πίνακας 29 

2 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων Πίνακας 30 

3 Αριθμός μισθωτών Πίνακας 30 

4 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Πίνακας 30 

5 Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 
έναν μισθωτό 

Πίνακας 30 

2 Απασχόληση που συνδέεται με δημο 
γραφικά γεγονότα που αφορούν τις 
επιχειρήσεις ανά περιφέρεια (γεννή 
σεις, θάνατοι, περιπτώσεις επιβίωσης) 

1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 

Πίνακας 30 

2 Αριθμός μισθωτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις Πίνακας 30 

3 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
θανάτων επιχειρήσεων 

Πίνακας 30 

4 Αριθμός μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων Πίνακας 30 

5 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 
επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Πίνακας 30 

6 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων, κατά το έτος γέννησης (μόνο για 
επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Πίνακας 30 

7 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις 
που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

Πίνακας 30 

8 Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον 
πρώτο μισθωτό 

Πίνακας 30
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

9 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις 
που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

Πίνακας 30 

10 Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον 
κανέναν μισθωτό 

Πίνακας 30 

11 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 
(μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερο 
λογιακά έτη) 

Πίνακας 30 

12 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, 
κατά το έτος γέννησης (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 
επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Πίνακας 30 

3 Κόστος εργασίας ανά περιφέρεια 1 Μισθοί και ημερομίσθια σε τοπικές μονάδες Πίνακας 29 

Θέμα 3.3 Εισροές για έρευνα και ανά 
πτυξη (Ε & Α) 

1 Δαπάνες για Ε & Α ανά περιφέρεια 1 Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α Πίνακας 31 

2 Απασχόληση στην Ε & Α ανά περι 
φέρεια 

1 Προσωπικό Ε & Α Πίνακας 32 

2 Ερευνητές Πίνακας 32 

Τομέας 4. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες 

Οι στατιστικές των θεμάτων «Πληθυσμός των επιχειρήσεων», «Εισροές εργασίας» και «Αποτελέσματα και επιδόσεις» (πίνακας 33) για τον συγκεκριμένο τομέα καλύπτουν δραστηριότητες στατιστικών 
μονάδων μη μόνιμων κατοίκων. 

Οι στατιστικές του θέματος «Διεθνές εμπόριο αγαθών» (πίνακες 34 έως 37) καλύπτουν μόνο το στατιστικό έδαφος της χώρας αναφοράς, όπως αναφέρεται στο παράρτημα V τμήμα 4 του παρόντος 
κανονισμού. 

Οι στατιστικές του θέματος «διεθνές εμπόριο υπηρεσιών» (πίνακας 38) καλύπτουν το εμπόριο υπηρεσιών που διεξάγεται από μονάδες μόνιμους κατοίκους.
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

Θέμα 4.1 Πληθυσμός των επιχειρήσε 
ων 

1 Πληθυσμός επιχειρήσεων στο εξωτε 
ρικό που ελέγχονται από θεσμικές 
μονάδες μόνιμους κατοίκους της 
χώρας αναφοράς 

1 Αριθμός επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά 
από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς 

Πίνακας 33 

Θέμα 4.2 Εισροές εργασίας 1 Απασχόληση σε επιχειρήσεις στο εξω 
τερικό που ελέγχονται από θεσμικές 
μονάδες μόνιμους κατοίκους της 
χώρας αναφοράς 

1 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες 
της χώρας αναφοράς 

Πίνακας 33 

2 Κόστος εργασίας στις επιχειρήσεις 
στο εξωτερικό που ελέγχονται από 
θεσμικές μονάδες μόνιμους κατοίκους 
της χώρας αναφοράς 

1 Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις στο εξω 
τερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της 
χώρας αναφοράς 

Πίνακας 33 

Θέμα 4.3 Επενδύσεις 1 Ακαθάριστες επενδύσεις από επιχειρή 
σεις στο εξωτερικό που ελέγχονται 
από θεσμικές μονάδες μόνιμους 
κατοίκους της χώρας αναφοράς 

1 Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα 
στοιχεία ενεργητικού από τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό 
που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας ανα 
φοράς 

Πίνακας 33 

Θέμα 4.4 Αποτελέσματα και επιδόσεις 1 Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχει 
ρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται 
από θεσμικές μονάδες μόνιμους 
κατοίκους της χώρας αναφοράς 

1 Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στο εξωτερικό 
που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας ανα 
φοράς 

Πίνακας 33 

Θέμα 4.5 Διεθνές εμπόριο αγαθών 1 Ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών 1α Στατιστική αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών – ανα 
λυτικά στοιχεία 

Πίνακας 34 

1β Ποσότητα των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών – αναλυτικά 
στοιχεία 

Πίνακας 34 

2α Στατιστική αξία των ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών – 
αναλυτικά στοιχεία 

Πίνακας 34 

2β Ποσότητα των ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών – αναλυ 
τικά στοιχεία 

Πίνακας 34 

3 Στατιστική αξία των εξαγωγών αγαθών – συγκεντρωτικά στοι 
χεία 

Πίνακας 36
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Θέματα Λεπτομερή θέματα Μεταβλητές 

Απαιτήσεις όσον αφορά τα 
συστατικά των στοιχείων όπως 
ορίζονται στους πίνακες του 

μέρους Β 

4 Στατιστική αξία των εισαγωγών αγαθών – συγκεντρωτικά 
στοιχεία 

Πίνακας 36 

2 Εμπόριο αγαθών εκτός Ένωσης 1α Στατιστική αξία των εξαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης – 
αναλυτικά στοιχεία 

Πίνακας 35 

1β Ποσότητα των εξαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης – ανα 
λυτικά στοιχεία 

Πίνακας 35 

2α Στατιστική αξία των εισαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης – 
αναλυτικά στοιχεία 

Πίνακας 35 

2β Ποσότητα των εισαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης– αναλυ 
τικά στοιχεία 

Πίνακας 35 

3 Στατιστική αξία των εξαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης ανά 
νόμισμα τιμολόγησης 

Πίνακας 37 

4 Στατιστική αξία των εισαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης 
ανά νόμισμα τιμολόγησης 

Πίνακας 37 

Θέμα 4.6 Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών 1 Εισαγωγές υπηρεσιών 1 Εισαγωγές και αγορά υπηρεσιών Πίνακας 38 

2 Εξαγωγές υπηρεσιών 1 Εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών Πίνακας 38



 

Μέρος Β. Απαιτήσεις όσον αφορά τα συστατικά των στοιχείων 

Πίνακας 1. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τον πληθυσμό των επιχειρήσεων 

Μεταβλητές 110101. Εγγραφές σε μητρώο 

110102. Πτωχεύσεις 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή: μη προσαρμοσμένη 

Στατιστικός πληθυσμός Δραστηριότητες εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και των κλάδων 
Σ95 και Σ96 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β+Γ+Δ+Ε, Κ+Λ+Μ+Ν, Ο+Π+Ρ+κλάδοι Σ95+Σ96 

— Τομείς NACE: 

— ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι 

— Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριο 
τήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων) 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+40Η 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Πρώτο τρίμηνο του 2021 

Πίνακας 2. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την απασχόληση 

Μεταβλητές 120101. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

Μονάδα μέτρησης Δείκτες: μη προσαρμοσμένοι 

Στατιστικός πληθυσμός Δραστηριότητες εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β, Γ, Δ, του κλάδου Ε36, των τομέων 
ΣΤ, Ζ, Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Για όλες τις χώρες: 

— ΚΟΒΚ των τομέων NACE Β, Γ, Δ και του κλάδου Ε36 όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος 
Α του παρόντος κανονισμού· 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β+Γ+Δ+Ε36, Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72, Μ75)+Ν· 

— Τομείς NACE: 

— Β, Γ, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72, Μ75) και Ν· 

— Κλάδοι NACE: 

— Ε36, Ζ45, Ζ46 και Ζ47 (εξαιρουμένης της ομάδας Ζ473). 

Για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 2 του παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Β, Γ και Δ.
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Για τις χώρες μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 του 
παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Η, Θ και Ι. 

Οι πρόσθετες κατανομές που απαιτούνται για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι 
προαιρετικές για τις χώρες μικρού μεγέθους (όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 
2 του παρόντος κανονισμού). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση τον 
αριθμό μισθωτών. Για τις δραστηριότητες των τομέων NACE Ζ, Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, 
Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν, αντί της μονάδας οικονομικής δραστηριότητας (ΜΟΔ) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η επιχείρηση για τις περιόδους αναφοράς πριν από το 2021 και από τον Ιανουάριο 
2021 έως τον Δεκέμβριο 2023 για το έτος βάσης 2015. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Τ+2Μ για τα τριμηνιαία ή μηνιαία (προαιρετικά) στοιχεία, με εξαίρεση: 

— τις απαιτήσεις για τις χώρες μικρού και μεσαίου μεγέθους: T+2Μ+15 ημέρες. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τον τομέα Λ, τον κλάδο Ν77 και τις ομάδες Ν811 και Ν813 της NACE 
που πρέπει να περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά μεγέθη τους από το πρώτο 6ή τον πρώτο μήνα 
(προαιρετικό) του 2021 όπως ορίζονται στο παράρτημα VII σημείο 3 στοιχείο α). 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2000, με εξαίρεση: 

— τον τομέα NACE Λ, τον κλάδο NACE Ν77 και τις ομάδες NACE Ν811 και Ν813 που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά μεγέθη τους από το πρώτο τρίμηνο ή τον πρώτο μήνα 
(προαιρετικό) του 2021· 

— την Ισπανία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2002 για τα απαιτούμενα 
στοιχεία των τομέων NACE Ζ έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν, με 
εξαίρεση τον κλάδο Ζ47 (εκτός της ομάδας Ζ473), και πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας 
(προαιρετικό) του 2005 για τους κλάδους Ι58, Ι59, Ι60, Θ55 και Θ56· 

— τη Φινλανδία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2005 για τους κλάδους NACE 
Γ32 και Γ33· 

— την Αυστρία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2003 για τα απαιτούμενα 
στοιχεία των τομέων NACE Η έως Ν (εξαιρουμένων των Κ, Λ, Μ701, Μ72, Μ75, Ν77, Ν811, 
Ν813) και πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2005 για τον κλάδο NACE Β09. 

Πίνακας 3. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις δεδουλευμένες ώρες, τους μισθούς και 
τα ημερομίσθια 

Μεταβλητές 120201. Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς 

120301. Μισθοί και ημερομίσθια 

Μονάδα μέτρησης Δείκτες: μη προσαρμοσμένοι και ημερολογιακά προσαρμοσμένοι 

Στατιστικός πληθυσμός Δραστηριότητες εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β, Γ, Δ, του κλάδου Ε36, των τομέων 
ΣΤ, Ζ, Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Για όλες τις χώρες: 

— ΚΟΒΚ των τομέων NACE Β, Γ, Δ και του κλάδου Ε36 όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος 
Α του παρόντος κανονισμού· 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β+Γ+Δ+Ε36, Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75)+Ν· 

— Τομείς NACE: 

— Β, Γ, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72, Μ75) και Ν·
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— Κλάδοι NACE: 

— Ε36, Ζ45, Ζ46 και Ζ47 (εξαιρουμένης της ομάδας Ζ473). 

Για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 2 του παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Β, Γ και Δ. 

Για τις χώρες μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 του 
παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Η, Θ και Ι. 

Οι πρόσθετες κατανομές που απαιτούνται για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι 
προαιρετικές για τις χώρες μικρού μεγέθους (όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 
2 του παρόντος κανονισμού). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες των τομέων NACE Ζ, Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) 
και Ν, αντί της ΜΟΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιχείρηση για τις περιόδους αναφοράς πριν από 
το 2021 και από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2023 για το έτος βάσης 2015. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Τ+3Μ για τα τριμηνιαία ή μηνιαία (προαιρετικά) στοιχεία, με εξαίρεση: 

— τις απαιτήσεις για τις χώρες μικρού και μεσαίου μεγέθους: T+3Μ+15 ημέρες. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το συγκεντρωτικό μέγεθος NACE Ζ47_X_Ζ473, τον τομέα Λ, τον κλάδο 
NACE Ν77 και τις ομάδες NACE Ν811 και Ν813 που πρέπει να περιλαμβάνονται στα συγκε 
ντρωτικά μεγέθη τους από το πρώτο τρίμηνο ή τον πρώτο μήνα (προαιρετικό) του 2021 όπως 
ορίζονται στο παράρτημα VII σημείο 3 στοιχείο α). 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2000 για τα απαιτούμενα στοιχεία των τομέων 
NACE Β έως ΣΤ, με εξαίρεση: 

— τη Φινλανδία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2005 για τα απαιτούμενα 
στοιχεία των κλάδων Γ32 και Γ33· 

— την Αυστρία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2005 για τον κλάδο NACE 
Β09. 

Πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2010 για τα απαιτούμενα στοιχεία των τομέων 
NACE Ζ έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν, με εξαίρεση: 

— το συγκεντρωτικό μέγεθος NACE Ζ47_X_Ζ473, τον τομέα Λ, τον κλάδο NACE Ν77 και τις 
ομάδες NACE Ν811 και Ν813 που πρέπει να περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά μεγέθη της 
από το πρώτο τρίμηνο ή τον πρώτο μήνα (προαιρετικό) του 2021· 

Πίνακας 4. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις τιμές εισαγωγής 

Μεταβλητές 130101. Τιμές εισαγωγής (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και τις χώρες που 
εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά δειγματοληπτικά συστήματα) 

130102. Τιμές εισαγωγής (ζώνη του ευρώ) [προαιρετικό για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ 
(και τις χώρες που εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά δειγματοληπτικά συστήματα)] 

130103. Τιμές εισαγωγής (εκτός ζώνης του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της ζώνης του 
ευρώ) 

Μονάδα μέτρησης Δείκτες: μη προσαρμοσμένοι 

Στατιστικός πληθυσμός Προϊόντα των τμημάτων CPA Β (εξαιρουμένων των Β0721 και Β09), Γ (εξαιρουμένων των Γ18, 
Γ2446, Γ254, Γ301, Γ303, Γ304 και Γ33) και Δ 

Κατανομές Κατανομή κατά προϊόντα 

Για όλες τις χώρες: 

— ΚΟΒΚ των τμημάτων CPA Β (εξαιρουμένων των Β0721 και Β09), Γ (εξαιρουμένων των Γ18, 
Γ2446, Γ254, Γ301, Γ303, Γ304 και Γ33) και Δ όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Α 
του παρόντος κανονισμού·
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— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τμημάτων CPA Β (εξαιρουμένων των Β0721 και Β09) + Γ (εξαι 
ρουμένων των Γ18, Γ2446, Γ254, Γ301, Γ303, Γ304 και Γ33) + Δ· 

— Τμήματα CPA Β (εξαιρουμένων των Β0721 και Β09), Γ (εξαιρουμένων των Γ18, Γ2446, Γ254, 
Γ301, Γ303, Γ304 και Γ33), Δ. 

Για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 2 του παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τμημάτων CPA Β (εξαιρουμένων των Β0721 και Β09), Γ (εξαιρουμένων 
των Γ18, Γ2446, Γ254, Γ301, Γ303, Γ304 και Γ33) και Δ. 

Οι πρόσθετες κατανομές για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι προαιρετικές για τις 
χώρες μικρού μεγέθους (όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 του παρόντος 
κανονισμού). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της υποβολής στοιχείων λόγω των ευρωπαϊκών δειγματοληπτι 
κών συστημάτων για συγκεκριμένες χώρες όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα III μέρος Γ του 
παρόντος κανονισμού 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+1Μ+15 ημέρες 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Ιανουάριος 2006, με εξαίρεση: 

— την Αυστρία: Ιανουάριος 2009 για την ομάδα Γ161 και τις τάξεις Γ2811, Γ2892 της NACE. 

Για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υιοθέτησαν το κοινό νόμισμα μετά τον Ιανουάριο του 
2006, οι μεταβλητές 130101 (Τιμές εισαγωγής) 130102 [Τιμές εισαγωγής (ζώνη του ευρώ)] και 
130103 [Τιμές εισαγωγής (εκτός ζώνης του ευρώ)] απαιτούνται από την αρχή του έτους ένταξης 
στη ζώνη του ευρώ. 

Πίνακας 5. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις τιμές παραγωγού 

Μεταβλητές 130201. Τιμές παραγωγού 

130202. Εγχώριες τιμές παραγωγού 

130203. Μη εγχώριες τιμές παραγωγού 

130204. Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (ζώνη του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της 
ζώνης του ευρώ) 

130205. Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (εκτός ζώνης του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός 
της ζώνης του ευρώ) 

Μονάδα μέτρησης Δείκτες: μη προσαρμοσμένοι 

Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 130201 (Τιμές παραγωγού): 

— Δραστηριότητες εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β (εξαιρουμένης της τάξης 
Β0721), Γ (εξαιρουμένων των Γ2446, Γ254, Γ301, Γ303 και Γ304), Δ και του κλάδου 
Ε36, της κατηγορίας CPA 41.00.1 εκτός της υποκατηγορίας 41.00.14 (μόνο νέα κτίρια), 
των τομέων NACE Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· 

Για τις μεταβλητές 130202 (εγχώριες τιμές παραγωγού), 130203 (μη εγχώριες τιμές παραγωγού), 
130204 [μη εγχώριες τιμές παραγωγού (ζώνη του ευρώ)] και 130205 [μη εγχώριες τιμές παρα 
γωγού (εκτός ζώνης του ευρώ)]: 

— Δραστηριότητες εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β (εξαιρουμένης της τάξης 
Β0721), Γ (εξαιρουμένων των ομάδων Γ254, Γ301, Γ303 και Γ304), Δ και του κλάδου Ε36. 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα και προϊόντα 

Για όλες τις χώρες: 

— ΚΟΒΚ των τομέων NACE Β (εξαιρουμένης της τάξης Β0721), Γ (εξαιρουμένων των Γ2446, 
Γ254, Γ301, Γ303 και Γ304) και Δ και του κλάδου Ε36 όπως ορίζονται στο παράρτημα II 
μέρος Α του παρόντος κανονισμού·
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— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β (εξαιρουμένης της τάξης Β0721)+Γ (εξαιρουμένων των Γ2446, Γ254, Γ301, Γ303 και 
Γ304)+Δ+Ε36, Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75)+Ν· 

— Τομείς NACE: 

— Β (εξαιρουμένης της τάξης Β0721), Γ (εξαιρουμένων των Γ2446, Γ254, Γ301, Γ303 και 
Γ304), Δ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· 

— Κλάδος Ε36 και κλάδοι των τομέων NACE Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και 
Μ75) και Ν· 

— CPA 41.00.1 εξαιρουμένης της 41.00.14 (μόνο νέα κτίρια). 

Για τις χώρες μεσαίου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 του 
παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Β (εξαιρουμένης της τάξης Β0721), Γ (εξαιρουμένων των 
Γ2466, Γ254, Γ301, Γ303 και Γ304) και Δ. 

Για τις χώρες μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 του 
παρόντος κανονισμού: 

— όσον αφορά τις χώρες μεσαίου μεγέθους, επιπλέον οι ομάδες και τάξεις του τομέα Γ της NACE 
για τις μεταβλητές 130201 (τιμές παραγωγού), 130202 (εγχώριες τιμές παραγωγού) και 
130203 (μη εγχώριες τιμές παραγωγού) (που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90 % της προ 
στιθέμενης αξίας του τομέα Γ). 

Οι πρόσθετες κατανομές που απαιτούνται για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι 
προαιρετικές για τις χώρες μικρού μεγέθους· οι πρόσθετες κατανομές για τις χώρες μεγάλου 
μεγέθους είναι προαιρετικές για τις χώρες μεσαίου μεγέθους (όπως ορίζονται στο παράρτημα III 
μέρος Α σημείο 2 του παρόντος κανονισμού). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της υποβολής στοιχείων για την κατανομή της ζώνης του 
ευρώ/εκτός ζώνης του ευρώ λόγω των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων για συγκεκριμένες 
χώρες όπως προσδιορίζονται στο παράρτημα III μέρος Γ του παρόντος κανονισμού. 

Για τις τιμές παραγωγού στις κατασκευές (CPA 41.00.1, εκτός της 41.00.14) μπορεί να χρησιμο 
ποιηθεί ως υποκατάστατη μεταβλητή το συνολικό κόστος για τις κατασκευές (κόστος υλικών και 
κόστος εργασίας). Οι δαπάνες που αποτελούν συνιστώσες του κόστους κατασκευής περιλαμβάνουν 
επίσης τις δαπάνες που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, τη μεταφορά, την ενέργεια 
και άλλες δαπάνες (εξαιρουμένων των αμοιβών αρχιτεκτόνων). 

Προτιμώνται οι δείκτες που βασίζονται στις πραγματικές τιμές παραγωγού. Εάν αυτοί δεν είναι 
διαθέσιμοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεγγίσεις για τους κλάδους Η49, Η50, Η52, Θ55, 
Θ56, Ι58, Ι59, Ι60, Λ68, Μ74, Ν77, Ν79, Ν81 και Ν82. Τα προϊόντα (CPA) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως προσέγγιση των δραστηριοτήτων (NACE). 

Για τις δραστηριότητες των τομέων NACE Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και 
Ν, αντί της ΜΟΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιχείρηση για τις περιόδους αναφοράς πριν από το 
2021 και από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2023 για το έτος βάσης 2015. 

Οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες (ΔΤΠΥ) είναι συνολικοί δείκτες (Business-to-All — 
B2All, από επιχείρηση προς όλους). Σε περίπτωση που το μερίδιο των συναλλαγών με ιδιώτες 
καταναλωτές [Business-to-consumers — B2C (από επιχείρηση προς καταναλωτή)] είναι αμελητέο, 
οι ΔΤΠΥ μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τους δείκτες προς επιχειρήσεις 
[Business-to-business — B2B (από επιχείρηση προς επιχείρηση)]. Για τις περιόδους αναφοράς 
πριν από το 2021, οι ΔΤΠΥ μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τους δείκτες 
προς επιχειρήσεις (B2B) αντί των συνολικών δεικτών (B2All). 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+1Μ για τα μηνιαία απαιτούμενα στοιχεία των NACE Β έως Ε36· 

— T+3Μ για όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία της NACE και της CPA 41.00.1 (εκτός της 
41.00.14), με εξαίρεση: όσον αφορά τις χώρες μικρού και μεσαίου μεγέθους για τα απαιτού 
μενα στοιχεία της CPA 41.00.1 (εκτός της 41.00.14), τα τριμηνιαία και μηνιαία (προαιρετικά) 
στοιχεία: T+3Μ+15 ημέρες.
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Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη συμπερίληψη του συγκεντρωτικού μεγέθους των τομέων NACE 
Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) +Ν· τομείς Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων 
των Μ701, Μ72 και Μ75), Ν· κλάδοι NACE Η49, Η50, Η52· Θ55, Θ56· Ι58, Ι59, Ι60· Λ68· 
Μ74· Ν77, Ν79, Ν81, Ν82 όπως ορίζονται στο παράρτημα VII σημείο 3 στοιχείο α). 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2000 για τα απαιτούμενα στοιχεία της CPA 
41.00.1 εκτός της 41.00.14, με εξαίρεση: 

— τη Βουλγαρία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2003· 

Ιανουάριος 2005 για τα απαιτούμενα στοιχεία των NACE Β έως Ε36, με εξαίρεση: 

— την Αυστρία: Ιανουάριος 2008 [130201 (Τιμές παραγωγού) και 130202 (Εγχώριες τιμές 
παραγωγού)] και Ιανουάριος 2009 {130203 (Μη εγχώριες τιμές παραγωγού), 130204 [Μη 
εγχώριες τιμές παραγωγού (ζώνη του ευρώ)] και 130205 [Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (εκτός 
ζώνης του ευρώ)]} για τον κλάδο NACE Β09. 

Ιανουάριος 2005 για τις απαιτήσεις των μεταβλητών 130204 [Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (ζώνη 
του ευρώ)] και 130205 [Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (εκτός ζώνης του ευρώ)]. 

Πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2010 για τα απαιτούμενα στοιχεία των τομέων 
NACE H έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν, με εξαίρεση: 

— το συγκεντρωτικό μέγεθος των τομέων NACE Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και 
Μ75) + Ν· για τα στοιχεία των τομέων NACE Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και 
M75) και Ν και των κλάδων NACE Η49, Η50, Η52, Θ55, Θ56, Ι58, Ι59, Ι60, Λ68, Μ74, 
Ν77, Ν79, Ν81, Ν82 που πρέπει να περιλαμβάνονται από το πρώτο τρίμηνο ή τον πρώτο μήνα 
(προαιρετικό) του 2021. 

Για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υιοθέτησαν το κοινό νόμισμα μετά τον Ιανουάριο του 
2005, οι μεταβλητές 130204 [Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (ζώνη του ευρώ)] και 130205 [Μη 
εγχώριες τιμές παραγωγού (εκτός ζώνης του ευρώ)] απαιτούνται από την αρχή του έτους ένταξης 
στη ζώνη του ευρώ. 

Πίνακας 6. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την παραγωγή (όγκος) 

Μεταβλητές 140101. Παραγωγή (όγκος) 

Μονάδα μέτρησης Δείκτες: μη προσαρμοσμένοι, ημερολογιακά προσαρμοσμένοι και εποχικά προσαρμοσμένοι 

Στατιστικός πληθυσμός Δραστηριότητες εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β, Γ, Δ (εξαιρουμένης της ομάδας 
Δ353), ΣΤ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Για όλες τις χώρες: 

— ΚΟΒΚ των τομέων NACE Β, Γ και Δ (εξαιρουμένης της ομάδας Δ353) όπως ορίζονται στο 
παράρτημα II μέρος Α του παρόντος κανονισμού (ΚΟΒΚ – Ενέργεια, εξαιρουμένων της ομάδας 
Δ353 και του τομέα Ε)· 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β+Γ+Δ (εξαιρουμένης της ομάδας Δ353), Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 
και Μ75) + Ν· 

— Τομείς NACE: 

— Β, Γ, Δ (εξαιρουμένης της ομάδας Δ353), ΣΤ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, 
Μ72 και Μ75) και Ν· 

— Κλάδοι των τομέων NACE: 

— Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν. 

Για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 2 του παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Β, Γ, Δ και ΣΤ.
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Για τις χώρες μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 του 
παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι ομάδες και οι τάξεις του τομέα Γ της NACE (που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 
90 % της προστιθέμενης αξίας του τομέα Γ). 

Οι πρόσθετες κατανομές που απαιτούνται για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι 
προαιρετικές για τις χώρες μικρού μεγέθους· οι πρόσθετες κατανομές για τις χώρες μεγάλου 
μεγέθους είναι προαιρετικές για τις χώρες μεσαίου μεγέθους (όπως ορίζονται στο παράρτημα III 
μέρος Α σημείο 2 του παρόντος κανονισμού). 

Μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά τον τομέα ΣΤ της NACE για τις περιόδους αναφοράς πριν από 
τον Ιανουάριο του 2024 όπως ορίζονται στο παράρτημα VII σημείο 3 στοιχείο β). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες των τομέων NACE Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και 
Ν, αντί της ΜΟΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιχείρηση για τις περιόδους αναφοράς πριν από το 
2021 και από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2023 για το έτος βάσης 2015. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+1Μ+10 ημέρες για τους τομείς NACE Β, Γ Δ (εξαιρουμένης της ομάδας Δ353) 

Για τον τομέα ΣΤ της NACE: 

— για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους: T+1Μ+15 ημέρες· 

— για τις χώρες μικρού μεγέθους: T+2Μ· 

T+2Μ για τους τομείς NACE Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72, Μ75) και Ν. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη συμπερίληψη του συγκεντρωτικού μεγέθους των τομέων NACE 
Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) +Ν· των τομέων NACE και των κλάδων 
των τομέων NACE Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· των κλάδων του 
τομέα ΣΤ της NACE όπως ορίζονται στο παράρτημα VII σημείο 3 στοιχείο α). 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Ιανουάριος 2000 για τα απαιτούμενα στοιχεία των τομέων NACE Β έως Δ (εξαιρουμένης της 
ομάδας Δ353), με εξαίρεση: 

— την Ισπανία (ομάδες και τάξεις NACE): Ιανουάριος 2002 

— την Αυστρία (κλάδος NACE Β09): Ιανουάριος 2005· 

Ιανουάριος 2005 για τον κλάδο Γ33 της NACE· 

Πρώτο τρίμηνο του 2000 (ή πρώτος μήνας του 2005), όσον αφορά τις χώρες μικρού μεγέθους, για 
τα απαιτούμενα στοιχεία του τομέα ΣΤ της NACE και Ιανουάριος 2005, όσον αφορά τις χώρες 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, για τα απαιτούμενα στοιχεία του τομέα ΣΤ της NACE· 

Ιανουάριος 2021 

— για το συγκεντρωτικό μέγεθος των τομέων NACE Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 
και Μ75) + Ν· για τους τομείς και τους κλάδους των τομέων NACE Η έως Μ (εξαιρουμένων 
των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· για τους κλάδους του τομέα ΣΤ. 

Πίνακας 7. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων 

Μεταβλητές 140201. Όγκος πωλήσεων 

Μονάδα μέτρησης Δείκτες: μη προσαρμοσμένοι, ημερολογιακά προσαρμοσμένοι και εποχικά προσαρμοσμένοι 

Στατιστικός πληθυσμός Δραστηριότητες εμπορεύσιμων προϊόντων του τομέα Ζ της NACE 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Για όλες τις χώρες: 

— Τομέας Ζ της NACE· 

— Κλάδοι του τομέα Ζ της NACE· 

— Συγκεντρωτικό μέγεθος των ομάδων του κλάδου NACE Ζ47, εκτός της ομάδας Ζ473·
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— Συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4711+ της ομάδας NACE Ζ472· 

— Συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4719 + των ομάδων NACE Ζ474+Ζ475+ 
Ζ476+Ζ477+Ζ478+Ζ479· 

— Ομάδα NACE Ζ473 

Για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 2 του παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι ομάδες του τομέα Ζ της NACE και οι τάξεις NACE Ζ4711, Ζ4719 και Ζ4791. 

Οι πρόσθετες κατανομές που απαιτούνται για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι 
προαιρετικές για τις χώρες μικρού μεγέθους (όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 
2 του παρόντος κανονισμού). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες του τομέα Ζ της NACE, αντί της ΜΟΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
επιχείρηση για τις περιόδους αναφοράς πριν από το 2021 και από τον Ιανουάριο 2021 έως τον 
Δεκέμβριο 2023 για το έτος βάσης 2015. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+2Μ για τα μηνιαία στοιχεία όσον αφορά: 

τη NACE: 

— τομέας Ζ· 

— κλάδοι Ζ45 και Ζ46· 

— ομάδες Ζ451, Ζ452, Ζ453, Ζ454, Ζ461, Ζ462, Ζ463, Ζ464, Ζ465, Ζ466, Ζ467, Ζ469, 
Ζ471, Ζ472, Ζ474, Ζ475, Ζ476, Ζ477, Ζ478 και Ζ479· 

— τάξεις Ζ4711, Ζ4719 και Ζ4791. 

T+2Μ για τα μηνιαία στοιχεία όσον αφορά: τη NACE: 

— κλάδος Ζ47· 

— συγκεντρωτικό μέγεθος του κλάδου Ζ47, εκτός της ομάδας Ζ473· 

— συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4711 + της ομάδας Ζ472· 

— συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4719 + των ομάδων Ζ474+Ζ475+Ζ476+Ζ477+ 
Ζ478+Ζ479· 

— ομάδα Ζ473. 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Ιανουάριος 2000 με εξαίρεση: 

— τον τομέα Ζ της NACE, τους κλάδους και τις ομάδες των κλάδων NACE Ζ45 και Ζ46, τις 
ομάδες του κλάδου NACE Ζ47 (εξαιρουμένων των Ζ472 και Ζ473) που πρέπει να υποβάλλο 
νται από τον Ιανουάριο του 2021. 

Πίνακας 8. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τον καθαρό κύκλο εργασιών (αξία) 

Μεταβλητές 140301. Καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) 

140302. Εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) 

140303. Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) 

140304. Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) (ζώνη του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες 
εκτός της ζώνης του ευρώ) 

140305. Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) (εκτός ζώνης του ευρώ) (προαιρετικό για τις 
χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ) 

Μονάδα μέτρησης Δείκτες: μη προσαρμοσμένοι και ημερολογιακά προσαρμοσμένοι για όλες τις δραστηριότητες καθώς 
και εποχικά προσαρμοσμένοι για τους τομείς NACE Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, 
Μ72 και Μ75) και Ν
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Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 140301 [καθαρός κύκλος εργασιών (αξία)]: τομείς NACE Β, Γ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ 
(εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν. 

Για τις μεταβλητές 140302 [Εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία)], 140303 [Μη εγχώριος 
καθαρός κύκλος εργασιών (αξία)], 140304 [Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) (ζώνη 
του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ)] και 140305 [Μη εγχώριος 
καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) (εκτός ζώνης του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της 
ζώνης του ευρώ)]: τομείς NACE Β και Γ. 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Για τη μεταβλητή 140301 [καθαρός κύκλος εργασιών (αξία)]: 

Για όλες τις χώρες: 

— ΚΟΒΚ των τομέων NACE Β και Γ όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Α του παρόντος 
κανονισμού (ΚΟΒΚ – Ενέργεια, εξαιρουμένων των τομέων Δ και Ε)· 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β+Γ, Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75)+Ν· 

— Τομείς NACE: 

— Β, Γ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· 

— Κλάδοι των τομέων NACE: 

— Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· 

— Κλάδος NACE Ζ47, εκτός της ομάδας Ζ473· 

— Ομάδα NACE Ζ473· 

— Συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4711 + της ομάδας Ζ472· Συγκεντρωτικό μέγεθος 
της τάξης NACE Ζ4719 + των ομάδων Ζ474+Ζ475+Ζ476+Ζ477+Ζ478+Ζ479. 

Για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 2 του παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Β και Γ, οι ομάδες του τομέα Ζ της NACE και οι ομάδες 
NACE Ζ4711, Ζ4719, Ζ4791. 

Για τις μεταβλητές 140302 [Εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία)], 140303 [Μη 
εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία)], 140304 [Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργα 
σιών (αξία) (ζώνη του ευρώ)] και 140305 [Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) 
(εκτός ζώνης του ευρώ)]: 

Για όλες τις χώρες: 

— ΚΟΒΚ των τομέων NACE Β και Γ όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Α του παρόντος 
κανονισμού (ΚΟΒΚ – Ενέργεια, πλην των τομέων Δ και Ε)· 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE Β+Γ· 

— Τομείς NACE Β και Γ. 

Για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 2 του παρόντος κανονισμού: 

— επιπλέον οι κλάδοι των τομέων NACE Β και Γ. 

Οι πρόσθετες κατανομές που απαιτούνται για τις χώρες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους είναι 
προαιρετικές για τις χώρες μικρού μεγέθους (όπως ορίζονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 
2 του παρόντος κανονισμού). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες των τομέων NACE Ζ, Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) 
και Ν, αντί της ΜΟΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιχείρηση για τις περιόδους αναφοράς πριν από 
το 2021 και από τον Ιανουάριο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2023 για το έτος βάσης 2015. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+2Μ για: 

— ΚΟΒΚ των τομέων NACE Β και Γ όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Α του παρόντος 
κανονισμού (ΚΟΒΚ – Ενέργεια, εξαιρουμένων των τομέων Δ και Ε)·
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— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β+Γ, Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) +Ν· 

— Τομείς NACE: 

— Β, Γ, Ζ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· 

— Κλάδοι των τομέων NACE: 

— Β, Γ, Η, Θ, Ι, Λ, Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· 

— Κλάδοι NACE Ζ45 και Ζ46· 

— Ομάδες NACE Ζ451, Ζ452, Ζ453, Ζ454, Ζ461, Ζ462, Ζ463, Ζ464, Ζ465, Ζ466, Ζ467, 
Ζ469, Ζ471, Ζ472, – Ζ474, Ζ475, Ζ476, Ζ477, Ζ478 και Ζ479· 

— Τάξεις NACE Ζ4711, Ζ4719 και Ζ4791. 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη συμπερίληψη του συγκεντρωτικού μεγέθους των τομέων NACE 
Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων των Μ701, Μ72 και Μ75) +Ν· των τομέων και των κλάδων των 
τομέων NACE Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν όπως ορίζονται στο 
παράρτημα VII σημείο 3 στοιχείο α). 

T+1Μ για: 

— τον κλάδο NACE Ζ47: 

— συγκεντρωτικό μέγεθος του κλάδου NACE Ζ47, εκτός της ομάδας Ζ473· 

— συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4711 + της ομάδας Ζ472· 

— συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4719 + των ομάδων Ζ474+Ζ475+Ζ476+ 
Ζ477+Ζ478+Ζ479· 

— την ομάδα NACE Ζ473. 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Ιανουάριος 2000 για τα απαιτούμενα συγκεντρωτικά μεγέθη της NACE, τους τομείς και τους 
κλάδους των τομέων NACE Β και Γ, με εξαίρεση: 

— την Ισπανία: Ιανουάριος 2002· 

— την Αυστρία: Ιανουάριος 2005 για τον κλάδο NACE Β09. 

Ιανουάριος 2000 για τον κλάδο NACE Ζ47 και το συγκεντρωτικό μέγεθος του κλάδου NACE Ζ47, 
εκτός της ομάδας Ζ473· συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4711 + της ομάδας Ζ472· 
συγκεντρωτικό μέγεθος της τάξης NACE Ζ4719 + των ομάδων Ζ474+Ζ475+Ζ476+Ζ477+ 
Ζ478+Ζ479· για τις ομάδες NACE Ζ472 και Ζ473 και για τις τάξεις NACE Ζ4711, Ζ4719 
και Ζ4791 

Ιανουάριος 2005 για τις απαιτήσεις των μεταβλητών 140304 [Μη εγχώριος καθαρός κύκλος 
εργασιών (αξία) (ζώνη του ευρώ)] και 140305 [Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) 
(εκτός ζώνης του ευρώ)]: 

Ιανουάριος 2021 για το συγκεντρωτικό μέγεθος των τομέων NACE Η+Θ+Ι+Λ+Μ (εξαιρουμένων 
των Μ701, Μ72 και Μ75) + Ν· για τους τομείς NACE Ζ, Η έως Μ (εξαιρουμένων των Κ, Μ701, 
Μ72 και Μ75) και Ν· για τους κλάδους NACE Ζ45, Ζ46 και τους κλάδους των τομέων Η έως Μ 
(εξαιρουμένων των Κ, Μ701, Μ72 και Μ75) και Ν· για τις ομάδες των κλάδων NACE Ζ45, Ζ46 και 
Ζ47 (εξαιρουμένων των Ζ472 και Ζ473). 

Για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, οι μεταβλητές 140304 [Μη εγχώριος καθαρός κύκλος 
εργασιών (αξία) (ζώνη του ευρώ)] και 140305 [Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (αξία) (εκτός 
ζώνης του ευρώ)] απαιτούνται από την αρχή του έτους ένταξης στη ζώνη του ευρώ. 

Πίνακας 9. Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα ακίνητα 

Μεταβλητές 150101. Οικοδομικές άδειες - Αριθμός κατοικιών 

150102. Οικοδομικές άδειες - Τετραγωνικά μέτρα 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτες τιμές: μη προσαρμοσμένοι, ημερολογιακά προσαρμοσμένοι και εποχικά προσαρμοσμένοι
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Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 150101 (Οικοδομικές άδειες - Αριθμός κατοικιών): CPA 41.00.1 (εκτός της 
41.00.14) - Μόνο νέα κτίρια κατοικιών. 

Για τη μεταβλητή 150102 (Οικοδομικές άδειες - Τετραγωνικά μέτρα): CPA 41.00.1 και 41.00.2 - 
Μόνο νέα κτίρια κατοικιών και μη οικιστικά κτίρια. 

Κατανομές Κατανομή κατά προϊόν 

Για τη μεταβλητή 150101 (Οικοδομικές άδειες - Αριθμός κατοικιών): Μόνο νέα κτίρια 
κατοικιών. 

— CPA 41.00.1 εκτός της 41.00.14 

— CPA 41.00.11 

— CPA 41.00.12+CPA 41.00.13 

Για τη μεταβλητή 150102 (Οικοδομικές άδειες - Τετραγωνικά μέτρα): Μόνο νέα κτίρια 
κατοικιών και μη οικιστικά κτίρια. 

— CPA 41.00.1 

— CPA 41.00.1 εκτός της 41.00.14 

— CPA 41.00.11 

— CPA 41.00.12+CPA 41.00.13 

— CPA 41.00.14 

— CPA 41.00.2 

— CPA 41.00.2 εκτός της 41.00.23 

— CPA 41.00.23 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+3Μ 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Πρώτο τρίμηνο του 2000, με εξαίρεση: 

— την Ελλάδα: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2001 για τη μεταβλητή 
150102 (Οικοδομικές άδειες - Τετραγωνικά μέτρα) 

— τη Σλοβακία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2003 για τη μεταβλητή 
150101 (Οικοδομικές άδειες - Αριθμός κατοικιών) και 150102 (Οικοδομικές άδειες - Τετρα 
γωνικά μέτρα) 

— την Αυστρία: πρώτο τρίμηνο ή πρώτος μήνας (προαιρετικό) του 2005 για τη μεταβλητή 
150102 (Οικοδομικές άδειες - Τετραγωνικά μέτρα) 

Πίνακας 10. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων 

Μεταβλητές 210101. Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων 

220101. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

220102. Αριθμός μισθωτών 

220103. Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 

220201. Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς 

220301. Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους 

220302. Μισθοί και ημερομίσθια 

220303. Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 

240101. Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

250101. Καθαρός κύκλος εργασιών
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250201. Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση (μπορεί να εφαρμοστεί ο 
κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο 
εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

250301. Αξία παραγωγής 

250401. Προστιθέμενη αξία 

250501. Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

260101. Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

260106. Ακαθάριστες επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού πλην της 
υπεραξίας (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α 
σημείο 1 με βάση τον καθαρό κύκλο εργασιών και τον αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

260108. Έσοδα πωλήσεων από τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας 
του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» 
και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (χιλιάδες) με εξαίρεση τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 
220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων), 220102 (Αριθμός μισθωτών), 220103 
(Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) και 220201 (Δεδουλευμένες ώρες από 
μισθωτούς): απόλυτη τιμή 

Στατιστικός πληθυσμός Για άλλες μεταβλητές εκτός των 250201 (Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μετα 
πώληση), 260106 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού πλην 
της υπεραξίας) και 260108 (Έσοδα πωλήσεων από τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια): παραγωγοί 
εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και των κλάδων Σ95 και Σ96. 

Για τις μεταβλητές 250201 (Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση) και 
260108 (Έσοδα πωλήσεων από τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊ 
όντων των τομέων NACE Β έως Ζ. 

Για τη μεταβλητή 260106 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργη 
τικού πλην της υπεραξίας): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ε. 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά δραστηριότητα (μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο 
παράρτημα III μέρος Β) 

Για όλες τις μεταβλητές, εξαιρουμένων των μεταβλητών 260106 (Ακαθάριστες επενδύσεις 
σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού πλην της υπεραξίας) και 260108 (Έσοδα 
πωλήσεων από τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια)· για τη μεταβλητή 250201 (Ακαθάριστο 
περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση), μόνο τομείς NACE Β έως Ζ: 

— για τους τομείς NACE Β έως Ι, Λ έως Ν και Ο έως Ρ: τομείς, κλάδοι, ομάδες και τάξεις· 

— για τον τομέα Κ της NACE: τομέας, κλάδοι, ομάδες 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 και 
65.3, τάξεις 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 και 65.30· 

— για τους κλάδους 95 και 96: κλάδοι, ομάδες και τάξεις· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Β του παρόντος κανονι 
σμού για: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων)· 

— σύνολο ΤΠΕ· 

— βιομηχανία ΤΠΕ· 

— υπηρεσίες ΤΠΕ· 

— βιομηχανία υψηλής και μέσης-υψηλής τεχνολογίας (προαιρετικό)· 

— βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία μέσης-υψηλής τεχνολογίας·
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— βιομηχανία χαμηλής και μέσης-χαμηλής τεχνολογίας (προαιρετικό)· 

— βιομηχανία μέσης-χαμηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας· 

— τομέας πληροφοριών· 

— υπηρεσίες πληροφορικής· 

— σύνολο υπηρεσιών έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης· 

— υπηρεσίες αγοράς έντασης γνώσης· 

— χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έντασης γνώσης· 

— άλλες υπηρεσίες έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— δραστηριότητες έντασης γνώσης – επιχειρηματικοί κλάδοι· 

— δραστηριότητες έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (κυρίως τουρισμός) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (εν μέρει τουρισμός) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – μεταφορές (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – χερσαίες μεταφορές (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – πλωτές μεταφορές (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – καταλύματα (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – εστίαση (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – ενοικίαση αυτοκινήτων και άλλων (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως 
εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων). 

Για τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων), 220102 (Αριθμός μισθωτών), 220302 (Μισθοί και ημερομίσθια), 
250101 (Καθαρός κύκλος εργασιών) και 250401 (Προστιθέμενη αξία), επιπλέον: 

(1) ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Β του παρόντος κανονι 
σμού για: 

— τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας – (σύνολο)· 

— τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας – υπηρεσίες. 

Για τις μεταβλητές 260106 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού πλην της υπεραξίας) και 260108 (Έσοδα πωλήσεων από τις επενδύσεις σε 
ενσώματα πάγια): 

τομείς και κλάδοι NACE 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες των ομάδων 642, 643 και 653 της NACE οι οποίες δεν είναι οικονομικά 
σημαντικές από πλευράς προστιθέμενης αξίας και αριθμού μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, 
μπορούν να υποβληθούν μηδενικές τιμές, με εξαίρεση τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών 
επιχειρήσεων) και 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων). Εάν η μεταβλητή 220102 
(αριθμός μισθωτών) δεν είναι 0, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης η αντίστοιχη τιμή. 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες.
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Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Προκαταρκτικά στοιχεία: T+10Μ για τους τομείς, τους κλάδους και τις ομάδες NACE για τις 
μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπα 
σχολούμενων) και 250101 (Καθαρός κύκλος εργασιών) 

Τελικά και επικυρωμένα στοιχεία: T+18M για όλες τις μεταβλητές 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 11. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
κατανεμημένες κατά τάξεις μεγέθους ή κατά νομική μορφή 

Μεταβλητές 210101. Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων 

220101. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

220102. Αριθμός μισθωτών 

220201. Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς 

220301. Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους 

220302. Μισθοί και ημερομίσθια 

220303. Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 

240101. Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

250101. Καθαρός κύκλος εργασιών 

250301. Αξία παραγωγής 

250401. Προστιθέμενη αξία 

250501. Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (χιλιάδες) με εξαίρεση τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 
220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων), 220102 (Αριθμός μισθωτών) και 220201 
(Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς): απόλυτη τιμή 

Στατιστικός πληθυσμός Για την κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού μισθωτών και αυτοαπασχο 
λούμενων των μεταβλητών 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων), 250101 (Καθαρός κύκλος εργασιών) και 250401 (Προστιθέμενη αξία), 
καθώς και για την κατανομή κατά δραστηριότητα και νομική μορφή και για την κατανομή κατά 
δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού μισθωτών των μεταβλητών 210101 (Αριθμός ενερ 
γών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) και 220102 (Αριθμός 
μισθωτών): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και των 
κλάδων Σ95 και Σ96. 

Για την κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του κύκλου εργασιών των μεταβλητών 
210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων), 
250101 (Καθαρός κύκλος εργασιών) και 250401 (Προστιθέμενη αξία): παραγωγοί εμπορεύσιμων 
προϊόντων του τομέα Ζ της NACE. 

Για την κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού μισθωτών και αυτοαπασχο 
λούμενων άλλων μεταβλητών εκτός από τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 
220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων), 250101 (Καθαρός κύκλος εργασιών) και 
250401 (Προστιθέμενη αξία): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως ΣΤ. 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχο 
λούμενων (μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β) 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— για τους τομείς NACE Β έως Ι, Λ έως Ν και Ο έως Ρ: τομείς, κλάδοι και ομάδες·
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— για τον τομέα Κ της NACE: τομείς, κλάδοι, ομάδες 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 και 
65.3· 

— για τους κλάδους 95 και 96: κλάδοι και ομάδες· 

— ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων) 

Τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 

— Για τους τομείς NACE ΣΤ έως Ι, Λ έως Ν και Ο έως Ρ και τους κλάδους Σ95 και Σ96, μόνο 
για τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων) και 220101 (Αριθμός μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων): Σύνολο, 0-1 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 2-9 μισθωτοί και 
αυτοαπασχολούμενοι, 10-19 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 20-49 μισθωτοί και αυτοαπα 
σχολούμενοι, 50-249 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 250 και πλέον μισθωτοί και αυτοα 
πασχολούμενοι. 

— Για τους τομείς NACE ΣΤ έως Ι, Λ έως Ν και Ο έως Ρ και τους κλάδους Σ95 και Σ96, για 
άλλες μεταβλητές εκτός των 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων) και 220101 (Αριθμός 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων): σύνολο, 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 10-19 
μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 20-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 50-249 μισθωτοί 
και αυτοαπασχολούμενοι, 250 και πλέον μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. 

— Για τους τομείς NACE Β έως Ε και Κ: Σύνολο, 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 10-19 
μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 20-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 50-249 μισθωτοί 
και αυτοαπασχολούμενοι, 250 και πλέον μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. 

2. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών (μπορεί να εφαρμο 
στεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β) 

Για τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων) και 220102 (Αριθμός μισθωτών) μόνο 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— τομείς NACE· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων NACE: 

— Γ10+Γ11+Γ12, Γ13+Γ14, Γ17+Γ18, Γ24+Γ25, Γ29+Γ30, Γ31+Γ32· 

— κλάδοι NACE: 

— Γ15, Γ16, Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ26, Γ27, Γ28, Γ33, Σ95, Σ96 και όλοι οι κλάδοι των 
τομέων NACE Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ο, Π και Ρ· 

— οι ομάδες των κλάδων NACE Ζ47 και Ι62 και οι τομείς NACE Λ, Μ και Ν· 

— οι τάξεις του κλάδου NACE Ι62· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων)· 

— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως 
εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων)· 

— σύνολο ΤΠΕ·
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— βιομηχανία ΤΠΕ· 

— υπηρεσίες ΤΠΕ. 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών: 

Σύνολο, 0 μισθωτοί, 1-4 μισθωτοί, 5-9 μισθωτοί, 10 και πλέον μισθωτοί. 

3. Κατανομή κατά δραστηριότητα και νομική μορφή (μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO 
όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β) 

Για τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων) και 220102 (Αριθμός μισθωτών) μόνο 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 2 

Κατανομή κατά νομική μορφή: 

— Σύνολο, 

— ατομική επιχείρηση με απεριόριστη προσωπική ευθύνη, 

— δημόσια ή ιδιωτική, εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη για τους μετόχους, 

— ετερόρρυθμες και ομόρρυθμες εταιρείες, ατομικής ιδιοκτησίας (περιλαμβάνονται επίσης και 
άλλες νομικές μορφές, όπως συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.). 

4. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του κύκλου εργασιών 

Μόνο για τον τομέα Ζ της NACE 

(Μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β· μπορεί να 
εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον 
«καθαρό κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου 
της NACE) 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: Τομέας, κλάδοι και ομάδες NACE 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του κύκλου εργασιών: Ετήσιος κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια 
ευρώ: σύνολο, 0 έως λιγότερο από 1, 1 έως λιγότερα από 2, 2 έως λιγότερα από 5, 5 έως λιγότερα 
από 10, 10 έως λιγότερα από 20, 20 έως λιγότερα από 50, 50 έως λιγότερα από 200, 200 και 
περισσότερα. 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες των ομάδων 642, 643 και 653 της NACE οι οποίες δεν είναι οικονομικά 
σημαντικές από πλευράς προστιθέμενης αξίας και αριθμού μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, 
μπορούν να υποβληθούν μηδενικές τιμές, με εξαίρεση τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών 
επιχειρήσεων) και 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων). Εάν η μεταβλητή 220102 
(αριθμός μισθωτών) δεν είναι 0, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης η αντίστοιχη τιμή. 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Προκαταρκτικά στοιχεία: T+10Μ για την κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του 
αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών 
επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) και 250101 (Καθαρός 
κύκλος εργασιών). 

Τελικά και επικυρωμένα στοιχεία: T+18Μ για όλες τις μεταβλητές 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021
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Πίνακας 12. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας σχετικά με τα δημογραφικά γεγονότα που αφορούν τις 
επιχειρήσεις 

Μεταβλητές 210201. Γεννήσεις επιχειρήσεων 

210202. Θάνατοι επιχειρήσεων 

210203. Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 

210102. Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

210204. Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

210205. Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

210206. Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

220401. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

220402. Αριθμός μισθωτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

220403. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

220404. Αριθμός μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

220405. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 

220406. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, 
κατά το έτος γέννησης 

220104. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν 
μισθωτό 

220105. Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

220407. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο 
μισθωτό 

220408. Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

220409. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον 
κανέναν μισθωτό 

220410. Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

220411. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

220412. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή 

Στατιστικός πληθυσμός Παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και των κλάδων Σ95 
και Σ96 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών (μπορεί να εφαρμο 
στεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β) 

Για όλες τις μεταβλητές με εξαίρεση τις μεταβλητές: 

— 210203 (Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων), 

— 210206 (Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220405 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσε 
ων), 

— 220406 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, 
κατά το έτος γέννησης), 

— 220411 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220412 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης).
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Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— τομείς NACE· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων NACE: 

— Γ10+Γ11+Γ12, Γ13+Γ14, Γ17+Γ18, Γ24+Γ25, Γ29+Γ30, Γ31+Γ32· 

— κλάδοι NACE: 

— Γ15, Γ16, Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ26, Γ27, Γ28, Γ33, Σ95, Σ96 και όλοι οι κλάδοι 
των τομέων NACE Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ο, Π και Ρ· 

— οι ομάδες των κλάδων NACE Ζ47 και Ι62 και οι τομείς NACE Λ, Μ και Ν· 

— οι τάξεις του κλάδου NACE Ι62· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων)· 

— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως 
εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων)· 

— σύνολο ΤΠΕ· 

— βιομηχανία ΤΠΕ· 

— υπηρεσίες ΤΠΕ. 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών: 

Σύνολο, 0 μισθωτοί, 1-4 μισθωτοί, 5-9 μισθωτοί, 10 και πλέον μισθωτοί. 

Η τάξη μεγέθους 0 μισθωτοί δεν παρέχεται για τις μεταβλητές: 

— 210102 (Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 210204 (Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό), 

— 210205 (Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό), 

— 220104 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 
έναν μισθωτό), 

— 220105 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220407 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον 
πρώτο μισθωτό), 

— 220408 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό), 

— 220409 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
πλέον κανέναν μισθωτό), 

— 220410 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό). 

2. Κατανομή κατά δραστηριότητα και νομική μορφή (μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO 
όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β) 

Για όλες τις μεταβλητές με εξαίρεση τις μεταβλητές: 

— 210203 (Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων), 

— 210206 (Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220405 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσε 
ων),
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— 220406 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, 
κατά το έτος γέννησης), 

— 220411 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220412 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης). 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά νομική μορφή: 

— Σύνολο, 

— ατομική επιχείρηση με απεριόριστη προσωπική ευθύνη, 

— δημόσια ή ιδιωτική, εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη για τους μετόχους, 

— ετερόρρυθμες και ομόρρυθμες εταιρείες, ατομικής ιδιοκτησίας (περιλαμβάνονται επίσης και 
άλλες νομικές μορφές, όπως συνεταιρισμοί, ενώσεις κ.λπ.). 

3. Κατανομή κατά δραστηριότητα, τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αριθμό ημερολο 
γιακών ετών επιβίωσης (μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III 
μέρος Β) 

Για τις μεταβλητές 

— 210203 (Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων), 

— 210206 (Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220405 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσε 
ων), 

— 220406. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, 
κατά το έτος γέννησης, 

— 224011 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό) και 

— 224012 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης). 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 1. 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών: 

Σύνολο, 0, 1-4, 5-9, 10+ 

Η τάξη μεγέθους 0 δεν παρέχεται για τις μεταβλητές: 

— 210206 (Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220411 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 

— 220412 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης). 

Κατανομή κατά αριθμό ημερολογιακών ετών επιβίωσης 

1, 2, 3, 4, 5
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Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Προκαταρκτικά στοιχεία: 

— T+18M για τις μεταβλητές 210202 (Θάνατοι επιχειρήσεων), 220403 (Αριθμός μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων) και 220404 (Αριθμός μισθωτών 
στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων), 

— T+20M για τις μεταβλητές 210205 (Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθω 
τό), 220409 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
πλέον κανέναν μισθωτό) και 220410 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
πλέον κανέναν μισθωτό). 

Τελικά και επικυρωμένα στοιχεία: 

— T+18M για τις μεταβλητές 210201 (Γεννήσεις επιχειρήσεων), 210203 (Περιπτώσεις επιβίωσης 
επιχειρήσεων), 220401 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε νεοσύστατες επιχειρή 
σεις), 220402 (Αριθμός μισθωτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις), 220405 (Αριθμός μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων) και 220406 (Αριθμός 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, κατά το έτος 
γέννησης), 

— T+20M για τις μεταβλητές 210102 (Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν 
μισθωτό), 210204 (Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό), 210206 (Περιπτώσεις 
επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 220104 (Αριθμός μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 220105 (Αριθμός 
μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 220407 (Αριθμός μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό), 220408 
(Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό), 220411 (Αριθμός 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλά 
χιστον έναν μισθωτό) και 220412 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώ 
σεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης), 

— T+30M για τις μεταβλητές 210202 (Θάνατοι επιχειρήσεων), 220403 (Αριθμός μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων) και 220404 (Αριθμός μισθωτών 
στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων), 

— T+32M για τις μεταβλητές 210205 (Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθω 
τό), 220409 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
πλέον κανέναν μισθωτό) και 220410 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
πλέον κανέναν μισθωτό). 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 13. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης 

Μεταβλητές 210103. Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης 

210104. Αριθμός νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης 

220106. Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης 

220107. Αριθμός μισθωτών σε νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή 

Στατιστικός πληθυσμός Παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και των κλάδων Σ95 
και Σ96 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα (μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο 
παράρτημα III μέρος Β) 

— τομείς NACE (μόνο για τους τομείς NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ) 

— κλάδοι και 

— ομάδες (εξαιρουμένων των τομέων NACE Ο έως Ρ). 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων)·
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— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως 
εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων)· 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Προκαταρκτικά στοιχεία: T+12M για τις μεταβλητές 210103 (Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανά 
πτυξης) και 220106 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης). 

Τελικά και επικυρωμένα στοιχεία: T+18M για όλες τις μεταβλητές 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 14. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις επιχειρήσεις κατά χώρα του τελικού 
ελέγχου 

Μεταβλητές 210101. Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων 

210301. Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό 

220101. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

220301. Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους 

220501. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

220701. Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

230101. Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» ή τον «αριθμό 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» στα σχετικά συγκεντρωτικά μεγέθη του επιπέδου NACE 
Α*38 για τους τομείς NACE Β έως ΣΤ) 

230201. Προσωπικό Ε & Α (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρ 
τημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» ή τον «αριθμό μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων» στα σχετικά συγκεντρωτικά μεγέθη του επιπέδου NACE Α*38 για τους 
τομείς NACE Β έως ΣΤ) 

230301. Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό (μπορεί 
να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον 
«καθαρό κύκλο εργασιών» ή τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» στα σχετικά συγκε 
ντρωτικά μεγέθη του επιπέδου NACE Α*38 για τους τομείς NACE Β έως ΣΤ) 

230401. Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό (μπορεί να εφαρμο 
στεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό 
κύκλο εργασιών» ή τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» στα σχετικά συγκεντρωτικά 
μεγέθη του επιπέδου NACE Α*38 για τους τομείς NACE Β έως ΣΤ) 

240101. Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

240102. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση 

240301. Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτε 
ρικό 

240302. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση, στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

250101. Καθαρός κύκλος εργασιών 

250301. Αξία παραγωγής 

250401. Προστιθέμενη αξία 

250601. Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό 

250701. Αξία της παραγωγής των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό 

250801. Προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό
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260101. Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

260201. Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού από τις 
επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή για τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 210301 (Αριθμός 
επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό), 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολού 
μενων), 220501 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από 
το εξωτερικό), 230201(Προσωπικό Ε & Α) και 230401 (Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από το εξωτερικό)· 

Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) για άλλες μεταβλητές. 

Στατιστικός πληθυσμός Για όλες τις μεταβλητές με εξαίρεση τις μεταβλητές 230101 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α), 
230301 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 
230201 (Προσωπικό Ε & Α) και 230401 (Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται 
από το εξωτερικό): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και 
των κλάδων Σ95 και Σ96. 

Για τις μεταβλητές 230101 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α), 230301 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & 
Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 230201 (Προσωπικό Ε & Α) και 230401 
(Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό): παραγωγοί εμπορεύσιμων 
προϊόντων των τομέων NACE Β έως ΣΤ. 

Κατανομές Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται με τις λεπτομέρειες κατά χώρα του τελικού ελέγχου, σύμφωνα 
με την έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας», και κατά δραστηριότητα της επιχείρησης. 

1. Κατανομή κατά δραστηριότητα και γεωγραφική κατανομή 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Για όλες τις μεταβλητές με εξαίρεση τις μεταβλητές 230101 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & 
Α), 230301 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 
εξωτερικό), 230201 (Προσωπικό Ε & Α) και 230401 (Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις 
που ελέγχονται από το εξωτερικό): 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— Τομείς NACE· 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων NACE: 

— Γ10+Γ11+Γ12, Γ13+Γ14+Γ15, Γ16+Γ17+Γ18, Γ22+Γ23, Γ24+Γ25, Γ29+Γ30, Γ31+Γ32, 
Η52+Η53, Ι59+Ι60, Ι62+Ι63, Μ69+Μ70+Μ71, Μ73+Μ74+Μ75, Ν78+Ν79+Ν80+ 
Ν81+Ν82, Π87+Π88, Σ95+Σ96· 

— Κλάδοι NACE: 

— Γ19, Γ20, Γ21, Γ26, Γ27, Γ28, Γ33, Η49, Η50, Η51, Ι58, Ι61, Ν77, Μ72, Π86· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων)· 

— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως 
εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων). 

Για τις μεταβλητές 230101 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α), 230301 (Εσωτερικές δαπάνες 
για Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 230201 (Προσωπικό Ε & Α) 
και 230401 (Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό): 

Κατανομή κατά δραστηριότητα 

— τομείς NACE· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων NACE: 

— Γ10+Γ11+Γ12, Γ13+Γ14+Γ15, Γ16+Γ17+Γ18, Γ22+Γ23, Γ24+Γ25, Γ29+Γ30, Γ31+Γ32·
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— κλάδοι NACE: 

— Γ19, Γ20, Γ21, Γ26, Γ27, Γ28, Γ33· 

— ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού: 

— βιομηχανία και κατασκευές. 

Γεωγραφική κατανομή: 

Για τις μεταβλητές 210101 (Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων), 220301 (Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους), 230101 (Εσωτερικές δαπάνες 
για Ε & Α) και 230201 (Προσωπικό Ε & Α), 240101 (Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών), 
240102 (Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση), 250101 (Καθαρός κύκλος εργασιών), 
250301 (Αξία παραγωγής), 250401 (Προστιθέμενη αξία) και 260101 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε 
ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού), τα γεωγραφικά συγκεντρωτικά μεγέθη «Παγκό 
σμιο σύνολο» και «Εγχωρίως ελεγχόμενες». 

Για άλλες μεταβλητές, το γεωγραφικό επίπεδο 1 όπως ορίζεται σε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 

2. Γεωγραφική κατανομή 

Για τις μεταβλητές 210301 (Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό), 220501 
(Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 
220701 (Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 
230301 (Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 
230401 (Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 240301 (Συνο 
λικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό), 240302 
(Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτε 
ρικό), 250601 (Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό), 
250701 (Αξία παραγωγής των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό), 250801 (Προστι 
θέμενη αξία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό) και 260201 (Ακαθάριστες επεν 
δύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού), το γεωγραφικό επίπεδο 3 όπως 
ορίζεται σε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/2152. 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τον κλάδο Κ64, η τιμή των μεταβλητών 250101 και 250601 (Καθαρός κύκλος εργασιών) 
μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση την αξία παραγωγής όπως ορίζεται στο παράρτημα 
IV του παρόντος κανονισμού. 

Για τις δραστηριότητες NACE 642, 643 και 653 οι οποίες περιλαμβάνονται στα στοιχεία, και οι 
οποίες δεν είναι οικονομικά σημαντικές από πλευράς προστιθέμενης αξίας και αριθμού μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων, μπορούν να θεωρηθούν μηδενικές τιμές, με εξαίρεση τις μεταβλητές 210101 
(Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων), 220101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων), 210301 
(Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό) και 220501 (Αριθμός μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό). 

Για τις δραστηριότητες του τομέα Κ της NACE, μπορεί να θεωρηθεί ότι η τιμή των μεταβλητών 
240102 και 240302 (Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση) δεν είναι οικονομικά 
σημαντική και, ως εκ τούτου, μπορούν να υποβληθούν μηδενικές τιμές για τις μεταβλητές 240102 
και 240302. 

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών μπορούν να χρησιμοποι 
ηθούν πρόσθετες προσεγγίσεις για τις δραστηριότητες του τομέα Κ της NACE, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της κάθε χώρας. 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+20M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021
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Πίνακας 15. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις επιχειρήσεις που ελέγχουν θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό και εγχώριες θυγατρικές ενεργές στη χώρα αναφοράς 

Μεταβλητές 210401. Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής 
ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές 

220601. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχουν θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγα 
τρικές 

250901. Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό 
[έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή για τις μεταβλητές 210401 {Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές τους 
στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές} 
και 220601 {Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχουν θυγα 
τρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες 
θυγατρικές}, 

Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες για τη μεταβλητή 250901 {Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων 
που ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» 
(UCI)] και εγχώριες θυγατρικές} 

Στατιστικός πληθυσμός Παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Σ 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα της επιχείρησης 

— Τομείς NACE· 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων NACE: 

— Γ10+Γ11+Γ12, Γ13+Γ14+Γ15, Γ16+Γ17+Γ18, Γ22+Γ23, Γ24+Γ25, Γ29+Γ30, Γ31+Γ32, 
Η52+Η53, Ι59+Ι60, Ι62+Ι63, Μ69+Μ70+Μ71, Μ73+Μ74+Μ75, Ν78+Ν79+Ν80+ 
Ν81+Ν82, Π87+Π88· 

— Κλάδοι NACE: 

— Γ19, Γ20, Γ21, Γ26, Γ27, Γ28, Γ33, Η49, Η50, Η51, Ι58, Ι61, Ν77, Μ72, Π86· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών 
και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων)· 

— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων 
ετερόδικων οργανισμών και φορέων). 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τον κλάδο Κ64, η τιμή της μεταβλητής 250901 (Καθαρός κύκλος εργασιών) μπορεί να 
υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση την αξία παραγωγής όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του 
παρόντος κανονισμού. 

Για τις δραστηριότητες NACE 642, 643 και 653 οι οποίες περιλαμβάνονται στα στοιχεία, και οι 
οποίες δεν είναι οικονομικά σημαντικές από πλευράς προστιθέμενης αξίας και αριθμού μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων, μπορούν να θεωρηθούν μηδενικές τιμές για τη μεταβλητή 250901 {Καθαρός 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχου 
σας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές}. 

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών μπορούν να χρησιμοποι 
ηθούν πρόσθετες προσεγγίσεις για τις δραστηριότητες του τομέα Κ της NACE, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της κάθε χώρας. 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες.

EL 18.8.2020 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 271/43



 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+20M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 16. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά το εμπόριο αγαθών κατά επιχειρηματικά 
χαρακτηριστικά 

Μεταβλητές 210501. Αριθμός επιχειρήσεων εισαγωγής αγαθών 

210502. Αριθμός επιχειρήσεων εξαγωγής αγαθών 

240401. Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων 

251101. Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή για τις μεταβλητές 210501 (Αριθμός επιχειρήσεων εξαγωγής αγαθών) και 210502 
(Αριθμός επιχειρήσεων εισαγωγής αγαθών)· 

Εθνικό νόμισμα (μονάδες) για τις μεταβλητές 240401 (Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχει 
ρήσεων) και 251101 (Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων). 

Στατιστικός πληθυσμός Συνολικές εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών· 

Τομείς NACE Α έως Υ 

Κατανομές Καθεμία από τις κατανομές 1 έως 11 πρέπει να συνδυαστεί με την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή: 

Γεωγραφική κατανομή 

— Παγκοσμίως 

— Εντός της Ένωσης 

— Εκτός της Ένωσης 

1. Κατανομή κατά δραστηριότητα 

— Σύνολο 

— Τομείς NACE 

— Κλάδοι NACE 

— Ομάδες των τομέων NACE Γ, Δ, Ε και Ζ 

— Άγνωστο 

2. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχο 
λούμενων 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— Σύνολο 

— Τομείς NACE 

— Κλάδοι των τομέων NACE Γ και Ζ 

— Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος 
κανονισμού: 

— βιομηχανία 

— άλλο, εκτός της βιομηχανίας και του εμπορίου 

— άγνωστο 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 

— Σύνολο 

— 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι
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— 10-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 50-249 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 250 και άνω μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— Άγνωστο 

3. Κατανομή κατά δραστηριότητα και πρόσθετη γεωγραφική κατανομή 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— Σύνολο 

— τομέας Ζ της NACE 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος 
κανονισμού: 

— βιομηχανία 

— άλλο, εκτός της βιομηχανίας και του εμπορίου 

— άγνωστο 

Πρόσθετη γεωγραφική κατανομή: 

— Επιμέρους κράτη μέλη 

— Σημαντικότερες χώρες-εταίροι και ζώνες εκτός της Ένωσης 

4. Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων και πρό 
σθετη γεωγραφική κατανομή 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 

— Σύνολο 

— 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 10-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 50-249 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 250 και άνω μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— Άγνωστο 

Πρόσθετη γεωγραφική κατανομή: 

— Επιμέρους κράτη μέλη 

— Σημαντικότερες χώρες-εταίροι και ζώνες εκτός της Ένωσης 

5. Κατανομή κατά δραστηριότητα και αριθμό χωρών-εταίρων 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 3 

Κατανομή κατά αριθμό χωρών-εταίρων: 

— Σύνολο 

— 1 

— 2 

— 3-5 

— 6-9 

— 10-14 

— 15-19 

— 20+ 

— Άγνωστο
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6. Κατανομή κατά δραστηριότητα και συγκέντρωση του εμπορίου [μόνο για τις μεταβλητές 251101 
(Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων) και 240401 (Στατιστική αξία των εισαγωγών των 
επιχειρήσεων)] 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 3 

Κατανομή κατά συγκέντρωση του εμπορίου: 

— Σύνολο 

— 5 κορυφαίες 

— 10 

— 20 

— 50 

— 100 

— 500 

— 1 000 επιχειρήσεις 

7. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τύπο εμπορευόμενου 

Παροχή στοιχείων για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και το σύνολο εμπορικών συναλλαγών 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 2 

Κατανομή κατά τύπο εμπορευόμενου: 

— Σύνολο 

— Εμπορευόμενοι των οποίων οι συναλλαγές είναι αμιγώς εισαγωγικές ή εξαγωγικές 

— Εμπορευόμενοι των οποίων οι συναλλαγές αφορούν και τις δύο ροές 

— Όλοι οι τύποι εμπορευόμενων 

8. Κατανομή κατά δραστηριότητα και ένταση εξαγωγών (μερίδιο εξαγωγών στον κύκλο εργασιών) 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 2 

Κατανομή κατά ένταση εξαγωγών: 

— Σύνολο 

— Μηδενικές εξαγωγές (0) 

— Μεταξύ 0 και κάτω των 25 

— Μεταξύ 25 και κάτω των 50 

— Μεταξύ 50 και κάτω των 75 

— 75 και άνω 

— Άγνωστο 

9. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τύπο ελέγχου 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 2 

Κατανομή κατά τύπο ελέγχου: 

— Σύνολο 

— Εγχωρίως ελεγχόμενες επιχειρήσεις Πρόσθετη κατανομή, εάν υπάρχει: 

— Εγχωρίως ελεγχόμενες επιχειρήσεις χωρίς θυγατρικές στο εξωτερικό 

— Εγχωρίως ελεγχόμενες επιχειρήσεις με θυγατρικές στο εξωτερικό
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— Επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

— Άγνωστο 

10. Κατανομή κατά δραστηριότητα και εμπόρευμα [μόνο για τις μεταβλητές 251101 (Στατιστική 
αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων) και 240401 (Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρή 
σεων)] 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 2 

Κατανομή κατά εμπόρευμα: 

— Σύνολο 

— Επίπεδο κλάδου CPA για τα προϊόντα των κλάδων 10 έως 32 του τμήματος Γ 

— Επίπεδο τμήματος CPA για τα προϊόντα των τμημάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε 

— Ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού 

— Άλλα προϊόντα CPA 

— Άγνωστο 

11. Εμπορικός πληθυσμός 

Παροχή στοιχείων για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και το σύνολο εμπορικών συναλλαγών 

Κατανομή κατά αντιστοίχιση των εμπορικών στοιχείων με το μητρώο επιχειρήσεων ως προς τον 
αριθμό των επιχειρήσεων και τον αριθμό των εμπορευόμενων για συγκεκριμένους πληθυσμούς 
εμπορευόμενων. 

Κατανομή κατά αντιστοίχιση των εμπορικών στοιχείων με το μητρώο επιχειρήσεων ως προς τη 
στατιστική αξία για συγκεκριμένους πληθυσμούς εμπορευόμενων. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+12M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2022 

Πίνακας 17. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών κατά επιχειρημα 
τικά χαρακτηριστικά (STEC) – ετήσια στοιχεία 

Μεταβλητές 240401. Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων 

251101. Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Σύνολο εξαγωγών ή εισαγωγών υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ μόνιμων 
κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων 

Τομείς NACE Α έως Υ 

Κατανομές Κάθε κατανομή (1 έως 3) πρέπει να συνδυαστεί με την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή: 

Γεωγραφική κατανομή 

— Παγκοσμίως 

— Εντός της Ένωσης 

— Εκτός της Ένωσης 

1. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχο 
λούμενων 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— Σύνολο
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Για τις κατανομές κατωτέρω μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρ 
τημα III μέρος Β: 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Α+Β, Δ+Ε, Θ+Λ+Ξ+Ο+Π+Ρ+Σ+Τ+Υ 

— Τομείς NACE: 

— Γ, ΣΤ, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν 

— Άγνωστο 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 

— Σύνολο 

Για τις κατανομές κατωτέρω μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρ 
τημα III μέρος Β: 

— 0-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— Προαιρετικά: 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— Προαιρετικά: 10-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 50-249 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 250 και άνω μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

Άγνωστο 

2. Κατανομή κατά δραστηριότητα, τύπο προϊόντος και πρόσθετη γεωγραφική κατανομή 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά προϊόν: 

— Σύνολο υπηρεσιών 

Για τις κατανομές κατωτέρω μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρ 
τημα III μέρος Β: 

— Κύριες συνιστώσες της EBOPS 2010, όπως ορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα 2 πίνακας 1 

— Άγνωστο 

— Προαιρετικά: Λεπτομερείς συνιστώσες 10.1, 10.2 και 10.3 της EBOPS 2010, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα VI τμήμα 2 πίνακας 1 

Προαιρετικά: Πρόσθετη γεωγραφική κατανομή 

Παροχή στοιχείων μόνο για το σύνολο υπηρεσιών: 

— Επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ 

— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

3. Κατανομή κατά δραστηριότητα και τύπο ελέγχου 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια κατανομή κατά δραστηριότητα με την κατανομή 1. 

Κατανομή κατά τύπο ελέγχου: 

— Σύνολο 

Για τις κατανομές κατωτέρω μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρ 
τημα III μέρος Β: 

— Εγχωρίως ελεγχόμενες επιχειρήσεις 

Προαιρετικά: Πρόσθετη κατανομή, εάν υπάρχει: 

— Εγχωρίως ελεγχόμενες επιχειρήσεις χωρίς θυγατρικές στο εξωτερικό 

— Εγχωρίως ελεγχόμενες επιχειρήσεις με θυγατρικές στο εξωτερικό 

— Επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

— Άγνωστο

EL L 271/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.8.2020



 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και οι εκτιμήσεις που συνιστώνται στον οδηγό της 
Eurostat/του ΟΟΣΑ με τίτλο «Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise 
Characteristics» (Οδηγός για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τις στατι 
στικές σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά). Οι χώρες μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο ή εκτίμηση, σύμφωνα με τις αρχές 
του εγχειριδίου του 2010 για τις στατιστικές διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών (Manual on Statistics 
of International Trade in Services, MSITS 2010) και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια στα 
μεταδεδομένα. 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2022 

Πίνακας 18. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α 

Μεταβλητές 230101. Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες Ε & Α που ταξινομούνται στους τομείς NACE Α έως Υ 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης 

— Σύνολο για όλους τους τομείς που παρατίθενται κατωτέρω 

— επιχειρηματικός τομέας· 

— τομέας ανώτερης εκπαίδευσης· 

— τομέας κυβέρνησης· 

— ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας. 

2. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης και πηγή χρηματοδότησης 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά πηγή χρηματοδότησης 

— Σύνολο για όλες τις πηγές χρηματοδότησης που παρατίθενται κατωτέρω 

— Επιχειρηματικός τομέας 

— Τομέας κυβέρνησης 

— Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας 

— Τομέας ανώτερης εκπαίδευσης 

— Αλλοδαπή 

— Αλλοδαπές επιχειρήσεις 

— Αλλοδαπές επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου (μόνο για τον επιχειρηματικό τομέα) 

— Άλλες αλλοδαπές επιχειρήσεις (μόνο για τον επιχειρηματικό τομέα) 

— Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

— Διεθνείς οργανισμοί 

— Άλλες πηγές
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3. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης και τύπο Ε & Α (προαιρετικό για τον τομέα ανώτερης εκπαί 
δευσης και για το σύνολο) 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά τύπο Ε & Α 

— Βασική έρευνα 

— Εφαρμοσμένη έρευνα 

— Πειραματική ανάπτυξη 

4. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης και τύπο δαπάνης 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά τύπο δαπάνης: 

— τρέχουσες δαπάνες (κόστος εργασίας και άλλες δαπάνες) 

— κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

5. Κατανομή κατά δραστηριότητα (μόνο για τον επιχειρηματικό τομέα) 

— σύνολο για όλους τους τομείς NACE Α έως Υ· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων Δ+Ε, Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν, Ξ+Ο, Σ+Τ+Υ· 

— τομείς Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Μ, Ν, Π, Ρ, Σ, Τ· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων Γ10+Γ11+Γ12, Γ10+Γ11, Γ13+Γ14+Γ15, Γ16+Γ17+Γ18, 
Γ25+Γ26+Γ27+Γ28+Γ29+Γ30, Δ35+Ε36, Ε37+Ε38+Ε39, Ι58+Ι59+Ι60, Μ69+Μ70+Μ71, 
Μ73+Μ74+Μ75, Π87+Π88· 

— κλάδοι Γ12, Γ13, Γ14, Γ15, Γ16, Γ17, Γ18, Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ24, Γ25, Γ26, Γ27, 
Γ28, Γ29, Γ30, Γ31, Γ32, Γ33, Δ35, Ι61, Ι62, Ι63, Λ68, Μ71, Μ72, Ξ84, Ο85, Π86, Υ99· 

— ομάδες NACE Γ254, Γ261, Γ262, Γ263, Γ264, Γ265, Γ266, Γ267, Γ268, Γ301, Γ302, Γ303, 
Γ304, Γ309, Γ325, Ζ465, Ι582, Ι631, Μ721, Μ722, Σ951· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— σύνολο ΤΠΕ· 

— βιομηχανία ΤΠΕ· 

— υπηρεσίες ΤΠΕ. 

6. Κατανομή κατά προσανατολισμό του κλάδου παραγωγής (μόνο για τον επιχειρηματικό τομέα) 
(προαιρετικό) 

Κατανομή κατά «προσανατολισμό του κλάδου παραγωγής»: 

Ίδια με την κατανομή 5 

7. Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων (μόνο για 
τον επιχειρηματικό τομέα) 

Τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 

— Σύνολο για όλες τις τάξεις μεγέθους που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της 
προαιρετικής τάξης μεγέθους 0-9 

— 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι (προαιρετικό) 

— 10-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι
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— 50-249 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 250 και άνω μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

8. Κατανομή κατά πηγή χρηματοδότησης και τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτο 
απασχολούμενων (μόνο για τον επιχειρηματικό τομέα) 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά πηγή χρηματοδότησης: 

— Σύνολο για όλες τις πηγές χρηματοδότησης που παρατίθενται κατωτέρω 

— επιχειρηματικός τομέας 

— τομέας κυβέρνησης 

— ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας 

— τομέας ανώτερης εκπαίδευσης 

— αλλοδαπή 

Τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 

— Σύνολο για όλες τις τάξεις μεγέθους που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της 
προαιρετικής τάξης μεγέθους 0-9 

— 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι (προαιρετικό) 

— 10-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 50-249 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

— 250 και άνω μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

9. Κατανομή κατά κύριο πεδίο έρευνας και ανάπτυξης (μόνο για τους τομείς της κυβέρνησης και της 
ανώτερης εκπαίδευσης) 

— φυσικές επιστήμες· 

— επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία· 

— ιατρικές επιστήμες και επιστήμες υγείας· 

— γεωργικές επιστήμες και κτηνιατρική· 

— κοινωνικές επιστήμες· 

— ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες. 

10. Κατανομή κατά κοινωνικοοικονομικό στόχο (μόνο για τον τομέα κυβέρνησης) 

Επίπεδο κεφαλαίου της ονοματολογίας για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προ 
γραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS) 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Όλες οι κατανομές (εξαιρουμένης της κατανομής κατά τομέα εκτέλεσης): 

T+18Μ για τα τελικά και επικυρωμένα στοιχεία κάθε περιττού έτους 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ετησίως 

— T+10Μ για τα προκαταρκτικά στοιχεία 

— T+18Μ για τα τελικά και επικυρωμένα στοιχεία 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021
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Πίνακας 19. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά την απασχόληση στην Ε & Α 

Μεταβλητές 230201. Προσωπικό Ε & Α 

230202. Ερευνητές 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτη τιμή 

Στατιστικός πληθυσμός Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες Ε & Α που ταξινομούνται στους τομείς NACE Α έως Υ 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης 

Παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων και σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης 

— Σύνολο όλων των τομέων που παρατίθενται κατωτέρω 

— επιχειρηματικός τομέας 

— τομέας ανώτερης εκπαίδευσης 

— τομέας κυβέρνησης 

— ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας 

2. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης και επάγγελμα 

Μόνο για τη μεταβλητή 230201 (προσωπικό Ε & Α)· παροχή στοιχείων σε μονάδες ισοδυ 
νάμων πλήρους απασχόλησης 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά επάγγελμα: 

— Σύνολο για όλα τα επαγγέλματα που παρατίθενται κατωτέρω 

— Ερευνητές, 

— άλλο προσωπικό Ε & Α 

— τεχνικοί και ισοδύναμο προσωπικό (προαιρετικό) 

— λοιπό προσωπικό υποστήριξης (προαιρετικό) 

3. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης και προσόντα (προαιρετικό) 

Παροχή στοιχείων σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά προσόντα: 

— Σύνολο για όλα τα επίπεδα προσόντων που παρατίθενται κατωτέρω 

— Κάτοχοι διδακτορικών (ISCED 2011 επίπεδο 8)· 

— λοιπά πτυχία πανεπιστημίου και άλλα διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2011 
επίπεδα 5, 6 και 7)· 

— άλλο επίπεδο σπουδών.
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4. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης, επάγγελμα και φύλο 

Μόνο για τη μεταβλητή 230201 (προσωπικό Ε & Α)· παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά επάγγελμα: 

Ίδια με την κατανομή 2 

Κατανομή κατά φύλο: 

— σύνολο, 

— γυναίκες. 

5. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης, προσόντα και φύλο (προαιρετικό) 

Παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά προσόντα: 

Ίδια με την κατανομή 3 

Κατανομή κατά φύλο: 

Ίδια με την κατανομή 4 

6. Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Παροχή στοιχείων μόνο για τον επιχειρηματικό τομέα· παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων 
και σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης 

— Σύνολο για όλους τους τομείς NACE Α έως Υ· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων Δ+Ε, Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν, Ξ+Ο, Σ+Τ+Υ· 

— τομείς Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Μ, Ν, Π, Ρ, Σ, Τ· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων Γ10+Γ11+Γ12, Γ10+Γ11, Γ13+Γ14+Γ15, Γ16+Γ17+Γ18, 
Γ25+Γ26+Γ27+Γ28+Γ29+Γ30, Δ35+Ε36, Ε37+Ε38+Ε39, Ι58+Ι59+Ι60, Μ69+Μ70+Μ71, 
Μ73+Μ74+Μ75, Π87+Π88· 

— κλάδοι Γ12, Γ13, Γ14, Γ15, Γ16, Γ17, Γ18, Γ19, Γ20, Γ21, Γ22, Γ23, Γ24, Γ25, Γ26, Γ27, 
Γ28, Γ29, Γ30, Γ31, Γ32, Γ33, Δ35, Ι61, Ι62, Ι63, Λ68, Μ71, Μ72, Ξ84, Ο85, Π86, Υ99· 

— ομάδες NACE Γ254, Γ261, Γ262, Γ263, Γ264, Γ265, Γ266, Γ267, Γ268, Γ301, Γ302, Γ303, 
Γ304, Γ309, Γ325, Ζ465, Ι582, Ι631, Μ721, Μ722, Σ951· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— σύνολο ΤΠΕ· 

— βιομηχανία ΤΠΕ· 

— υπηρεσίες ΤΠΕ. 

7. Κατανομή κατά κύριο πεδίο έρευνας και ανάπτυξης και φύλο 

Παροχή στοιχείων μόνο για τους τομείς της κυβέρνησης και της ανώτερης εκπαίδευσης 

— Αριθμός ατόμων 

— Μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (προαιρετικό)
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Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά κύριο πεδίο έρευνας και ανάπτυξης: 

— φυσικές επιστήμες· 

— επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία· 

— ιατρικές επιστήμες και επιστήμες υγείας· 

— γεωργικές επιστήμες και κτηνιατρική· 

— κοινωνικές επιστήμες· 

— ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες. 

Κατανομή κατά φύλο: 

Ίδια με την «κατανομή 4» 

8. Κατανομή κατά δραστηριότητα και φύλο 

Παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων και μόνο για τον επιχειρηματικό τομέα 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Ίδια με την κατανομή 6 

Κατανομή κατά φύλο: 

Ίδια με την «κατανομή 4» 

9. Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

Παροχή στοιχείων σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης και μόνο για τον επιχει 
ρηματικό τομέα 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων: 

— 0-9 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι (προαιρετικό), 

— 10-49 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 

— 50-249 μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι, 

— 250 και άνω μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι 

Το σύνολο για τον επιχειρηματικό τομέα καλύπτει όλες τις τάξεις μεγέθους που αναφέρονται 
ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής τάξης μεγέθους 0-9. 

10. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης και φύλο 

Μόνο για τη μεταβλητή 230202 (Ερευνητές)· παροχή στοιχείων σε 

— αριθμό ατόμων 

— μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (προαιρετικά) 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά φύλο: 

Ίδια με την «κατανομή 4» 

11. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης, ηλικιακή ομάδα και φύλο (προαιρετικό) 

Μόνο για τη μεταβλητή 230202 (Ερευνητές)· παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων
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Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Για τον επιχειρηματικό τομέα και τον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα: προαιρετικό 

Κατανομή κατά ηλικιακή ομάδα: 

— Σύνολο για όλες τις ηλικιακές ομάδες που παρατίθενται κατωτέρω 

— < 25 

— 25-34 

— 35-44 

— 45-54 

— 55-64 

— >=65 

Κατανομή κατά φύλο: 

Ίδια με την «κατανομή 4» 

12. Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης, ιθαγένεια και φύλο (προαιρετικό) 

Μόνο για τη μεταβλητή 230202 (Ερευνητές)· παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά ιθαγένεια: 

— Σύνολο για όλες τις ιθαγένειες και τάξεις ιθαγένειας κατωτέρω 

— εθνική ιθαγένεια 

— ιθαγένεια άλλων κρατών μελών της ΕΕ 

— ιθαγένεια άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

— ιθαγένεια της Βόρειας Αμερικής 

— ιθαγένεια της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής 

— ιθαγένεια της Ασίας 

— ιθαγένεια της Αφρικής 

— άλλη ιθαγένεια 

Κατανομή κατά φύλο: 

Ίδια με την κατανομή 4 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Όλες οι κατανομές (εξαιρουμένης της κατανομής κατά τομέα εκτέλεσης): 

T+18Μ για τα τελικά και επικυρωμένα στοιχεία κάθε περιττού έτους 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης για τα στοιχεία «Ερευνητές» και «Σύνολο προσωπικού» σε ΙΠΑ 

Ετησίως 

— T+10Μ για τα προκαταρκτικά στοιχεία 

— T+18Μ για τα τελικά και επικυρωμένα στοιχεία 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021
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Πίνακας 20. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τη δημόσια χρηματοδοτούμενη Ε & Α 

Μεταβλητές 230501. Πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών για έρευνα και ανάπτυξη (GBARD) 

230502. Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε & Α 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες Ε & Α που ταξινομούνται στους τομείς NACE Α έως Υ 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά κοινωνικοοικονομικό στόχο για τις GBARD 

Για τη μεταβλητή 230501 [Πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών για έρευνα και ανάπτυξη 
(GBARD)] 

— Κατηγορίες της ονοματολογίας για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμ 
μάτων και προϋπολογισμών (NABS) 

— Υποκατηγορίες της NABS (προαιρετικά) 

2. Κατανομή κατά τρόπο χρηματοδότησης για τις GBARD στον τελικό προϋπολογισμό (προαιρε 
τικό) 

Για τη μεταβλητή 230501 [Πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών για έρευνα και ανάπτυξη 
(GBARD)] 

— Χρηματοδότηση έργων 

— Θεσμική χρηματοδότηση 

3. Κατανομή κατά τύπο προγράμματος/φορέα 

Για τη μεταβλητή 230502 (Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε 
& Α) 

— Εθνικές συνεισφορές σε διακρατικούς δημόσιους φορείς Ε & Α 

— Εθνικές συνεισφορές σε πανευρωπαϊκά διακρατικά δημόσια προγράμματα Ε & Α 

— Εθνικές συνεισφορές σε διμερή ή πολυμερή δημόσια προγράμματα Ε & Α που αναπτύσσονται 
μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών (και με υποψήφιες χώρες και χώρες της ΕΖΕΣ) 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Όλες οι κατανομές (για την κατανομή 1: στον τελικό προϋπολογισμό): 

T+12Μ για τα ετήσια τελικά και επικυρωμένα στοιχεία 

Κατανομή 1 (στον προσωρινό προϋπολογισμό): 

T+6Μ για τα ετήσια στοιχεία 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 21. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις αγορές από επιχειρήσεις 

Μεταβλητές 240102. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση 

240103. Δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω εργαζομένων από γραφεία διαμεσολάβησης 

240104. Δαπάνες για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική μίσθωση (μπορεί να εφαρμοστεί ο 
κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο 
εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

240105. Αγορές ενεργειακών προϊόντων (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE για τους τομείς Δ, Ε και ΣΤ)
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240106. Πληρωμές σε υπεργολάβους (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο 
παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 240102 (αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση): παραγωγοί εμπορεύ 
σιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ι, Λ έως Ν και Ο έως Ρ και των κλάδων Σ95 και Σ96 

Για τη μεταβλητή 240103 (δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω εργαζομένων από γραφεία 
διαμεσολάβησης): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και 
των κλάδων Σ95 και Σ96 

Για τις μεταβλητές 240104 (δαπάνες για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική μίσθωση) και 
240106 (πληρωμές σε υπεργολάβους): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β 
έως ΣΤ 

Για τη μεταβλητή 240105 (αγορές ενεργειακών προϊόντων): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων 
των τομέων NACE Β έως ΣΤ 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα (μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο 
παράρτημα III μέρος Β) 

Για τις μεταβλητές 240102 (αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση) και 240103 
(δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω εργαζομένων από γραφεία διαμεσολάβησης): 

— Για τους τομείς NACE Β έως Ι, Λ έως Ν και Ο έως Ρ: τομείς, κλάδοι, ομάδες και τάξεις· 

— Μόνο για τη μεταβλητή 240103, για τον τομέα Κ της NACE: τομέας, κλάδοι, ομάδες 64.1, 
64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 και τάξεις 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 και 65.30· 

— Για τους κλάδους 95 και 96: κλάδοι, ομάδες και τάξεις· 

— Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— Βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων) (για τη μεταβλητή 240102, το ειδικό αυτό συγκεντρωτικό μέγεθος δεν θα 
περιλαμβάνει τον τομέα Κ), 

— σύνολο ΤΠΕ· 

— βιομηχανία ΤΠΕ· 

— υπηρεσίες ΤΠΕ· 

— βιομηχανία υψηλής και μέσης-υψηλής τεχνολογίας (προαιρετικό)· 

— βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία μέσης-υψηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία χαμηλής και μέσης-χαμηλής τεχνολογίας (προαιρετικό)· 

— βιομηχανία μέσης-χαμηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας· 

— τομέας πληροφοριών· 

— υπηρεσίες πληροφορικής· 

— σύνολο υπηρεσιών έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης· 

— υπηρεσίες αγοράς έντασης γνώσης· 

— χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έντασης γνώσης· 

— άλλες υπηρεσίες έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— δραστηριότητες έντασης γνώσης – επιχειρηματικοί κλάδοι·
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— δραστηριότητες έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (κυρίως τουρισμός) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (εν μέρει τουρισμός) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – μεταφορές (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – χερσαίες μεταφορές (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – πλωτές μεταφορές (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – καταλύματα (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – εστίαση (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – ενοικίαση αυτοκινήτων και άλλων (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως 
εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων)· 

Για τις μεταβλητές 240104 (δαπάνες για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική μίσθω 
ση) και 240106 (πληρωμές σε υπεργολάβους) (Τομείς NACE·Β έως ΣΤ): 

Τομείς και κλάδοι NACE 

Για τη μεταβλητή 240105 (αγορές ενεργειακών προϊόντων): 

— Για τους τομείς NACE Β, Γ και ΣΤ: τομείς, κλάδοι, ομάδες και τάξεις 

— Για τους τομείς NACE Δ και Ε: τομείς και κλάδοι 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες NACE 642, 643 και 653 που δεν είναι οικονομικά σημαντικές από πλευράς 
προστιθέμενης αξίας και αριθμού μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, μπορούν να υποβληθούν 
μηδενικές τιμές. 

Για τις δραστηριότητες του τομέα Κ της NACE, μπορεί να θεωρηθεί ότι η τιμή των μεταβλητών 
240102 (Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση) δεν είναι οικονομικά σημαντική και, ως 
εκ τούτου, μπορούν να υποβληθούν μηδενικές τιμές για τη μεταβλητή 240102. 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2023 για τη μεταβλητή 240106 (πληρωμές σε υπεργολάβους) 

2021 για όλες τις άλλες μεταβλητές 

Πίνακας 22. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις μεταβολές του αποθέματος των 
επιχειρήσεων 

Μεταβλητές 240201. Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως 
ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον 
«αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

240202. Μεταβολή των αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία 

240203. Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση (μπορεί να εφαρμοστεί ο 
κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό 
κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της 
NACE)
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Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 240202 (μεταβολή των αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και προϊόντων υπό 
επεξεργασία): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως ΣΤ 

Για τις μεταβλητές 240201 (μεταβολή του αποθέματος των αγαθών) και 240203 (Μεταβολή του 
αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων του τομέα Ζ της 
NACE 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

(Μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β): 

Για τη μεταβλητή 240202 (μεταβολή των αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και προϊόντων 
υπό επεξεργασία) (Τομείς NACE Β έως ΣΤ): 

Τομείς, κλάδοι, ομάδες και τάξεις NACE 

Για τις μεταβλητές 240201 (μεταβολή του αποθέματος των αγαθών) και 240203 (μεταβολή 
του αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση) (Τομέας Ζ της NACE): 

Τομείς και κλάδοι NACE 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
του λεπτομερούς θέματος είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες 
και τα εν λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού 
έτους, τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα 
στοιχεία σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 23. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά την κατανομή του καθαρού κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων κατά προϊόν και τόπο διαμονής του πελάτη 

Μεταβλητές 250112. Καθαρός κύκλος εργασιών κατά τόπο διαμονής του πελάτη (μπορεί να εφαρμοστεί ο 
κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό 
κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της 
NACE: για τις ομάδες και τις τάξεις, ο κανόνας του 1 % εφαρμόζεται στο αντίστοιχο επίπεδο 
κλάδου) 

250113. Καθαρός κύκλος εργασιών κατά προϊόν (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως 
ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον 
«αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE: για τις ομάδες και τις 
τάξεις, ο κανόνας του 1 % εφαρμόζεται στο αντίστοιχο επίπεδο κλάδου) 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Κάλυψη δραστηριότητας: παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των κλάδων NACE 62, 78 και των 
ομάδων 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 

Κάλυψη τάξης μεγέθους: μόνο επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 μισθωτούς και αυτοαπασχο 
λούμενους 

Κατανομές Μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β 

Για τη μεταβλητή 250113 (Καθαρός κύκλος εργασιών ανά προϊόν) 

1. Κατανομή κατά προϊόν 

CPA για τον κλάδο NACE 62 και τις ομάδες 58.2 και 63.1 (Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών): 
Σύνολο, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 
62.09, 63.11, 63.12, 95.11, Μεταπώληση [θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των μεταπωλή 
σεων (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) λογισμικού το οποίο δεν αναπτύσσεται από την επιχείρηση, 
καθώς και τη μεταπώληση υλισμικού το οποίο δεν κατασκευάζεται από την επιχείρηση], Άλλα 
προϊόντα π.δ.κ.α.
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CPA για την ομάδα NACE 69.1 (νομικές υπηρεσίες): Σύνολο, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 
69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

CPA για την ομάδα NACE 69.2 (Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών): Σύνολο, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 
69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

CPA για την ομάδα NACE 70.2 (Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης): Σύνολο, 
70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 
70.22.2, 70.22.3, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

CPA για την τάξη NACE 71.11 (Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων): Σύνολο, 71.11.1, 71.11.2, 
71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

CPA για την τάξη NACE 71.12 (Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών): Σύνολο, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 
71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

CPA για την ομάδα NACE 71.2 (Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις): 

Σύνολο, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

CPA για την ομάδα NACE 73.1 (Διαφήμιση): Σύνολο, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 
73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

CPA για την ομάδα NACE 73.2 (Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις): Σύνολο, 73.20.1, 73.20.11, 
73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

Για τον κλάδο NACE 78 (Δραστηριότητες απασχόλησης): Σύνολο, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 
78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, 
Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α. 

Για τη μεταβλητή 250112 (Καθαρός κύκλος εργασιών ανά τόπο διαμονής του πελάτη) 

2. Κατανομή κατά τόπο διαμονής του πελάτη 

Σύνολο 

— Μόνιμος κάτοικος [όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών 2010 (ESA2010) 
σημείο 1.62], 

— Μη μόνιμος κάτοικος, 

— εντός ΕΕ, 

— εκτός ΕΕ. 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 για τους κλάδους NACE 62 και 78 και τις ομάδες 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 και 73.2 

2022 για τις ομάδες NACE 69.1, 69.2 και 70.2 

Πίνακας 24. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά την κατανομή του καθαρού κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων κατά ευρεία κατάταξη των δραστηριοτήτων 

Μεταβλητές 250102. Καθαρός κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δρα 
στηριότητες 

250103. Καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες 

250104. Καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες εκτός από τις κατασκευές 

250105. Καθαρός κύκλος εργασιών από τις κατασκευές
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250106. Καθαρός κύκλος εργασιών από δραστηριότητες υπηρεσιών 

250107. Καθαρός κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης και 
από δραστηριότητες μεσαζόντων 

250108. Καθαρός κύκλος εργασιών από κατασκευές κτιρίων 

250109. Καθαρός κύκλος εργασιών από εργασίες πολιτικού μηχανικού 

(Για όλες τις μεταβλητές μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III 
μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπα 
σχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 250102 (Καθαρός κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και 
βιομηχανικές δραστηριότητες): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων του τομέα Ζ της NACE. 

Για τις μεταβλητές 250104 (καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες εκτός από 
τις κατασκευές), 250105 (καθαρός κύκλος εργασιών από τις κατασκευές), 250108 (καθαρός 
κύκλος εργασιών από κατασκευές κτιρίων) και 250109 (καθαρός κύκλος εργασιών από εργασίες 
πολιτικού μηχανικού): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων του τομέα ΣΤ της NACE. 

Για τη μεταβλητή 250103 (καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες): παραγω 
γοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ε. 

Για τις μεταβλητές 250106 (καθαρός κύκλος εργασιών από δραστηριότητες υπηρεσιών) και 
250107 (καθαρός κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης και 
από δραστηριότητες μεσαζόντων): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ζ. 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Τομείς και κλάδοι NACE 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2022 για τον κλάδο 47 της NACE αναθ.2 

2025 για τον κλάδο 45 της NACE αναθ.2 

2023 για όλες τις άλλες δραστηριότητες 

Πίνακας 25. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά την κατανομή κατά τύπο κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων 

Μεταβλητές 250110. Καθαρός κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε τριψήφιο επίπεδο της NACE 

250111. Καθαρός κύκλος εργασιών από υπεργολαβίες 

(Για όλες τις μεταβλητές μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III 
μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπα 
σχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 250110 (Καθαρός κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε τριψήφιο 
επίπεδο της NACE): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως ΣΤ. 

Για τη μεταβλητή 250111 (Καθαρός κύκλος εργασιών από υπεργολαβίες): παραγωγοί εμπορεύσιμων 
προϊόντων του τομέα ΣΤ της NACE.
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Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Για τη μεταβλητή 250111 (Καθαρός κύκλος εργασιών από υπεργολαβίες): τομείς και κλάδοι 
NACE 

Για τη μεταβλητή 250110 (Καθαρός κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε 
τριψήφιο επίπεδο της NACE) ομάδα NACE 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 για τη μεταβλητή 250110 (Καθαρός κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε 
τριψήφιο επίπεδο της NACE)· 

2023 για τη μεταβλητή 250111 (Καθαρός κύκλος εργασιών από υπεργολαβίες) 

Πίνακας 26. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τη βιομηχανική παραγωγή 

Μεταβλητές 251001. Πωληθείσα παραγωγή 

251002. Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας 

251003. Πραγματική παραγωγή 

Μονάδα μέτρησης Για τη μεταβλητή 251001 (Πωληθείσα παραγωγή): εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) και (εξαιρουμένων 
των βιομηχανικών υπηρεσιών) ποσότητα όπως ορίζεται στον ισχύοντα κατάλογο PRODCOM κατά τη 
λήξη της περιόδου αναφοράς. 

Για τη μεταβλητή 251002 (Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας): (εξαιρουμένων των 
βιομηχανικών υπηρεσιών) εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) και ποσότητα όπως ορίζεται στον ισχύοντα 
κατάλογο PRODCOM κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς. 

Για τη μεταβλητή 251003 (Πραγματική παραγωγή): ποσότητα όπως ορίζεται στον ισχύοντα κατά 
λογο PRODCOM κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς. 

Στατιστικός πληθυσμός Προϊόντα του καταλόγου PRODCOM που υπάγονται στους κλάδους CPA 05-33 (οι εξαιρέσεις 
ορίζονται στον κατάλογο PRODCOM). 

Για τη μεταβλητή 251001 (Πωληθείσα παραγωγή), ένα υποσύνολο της θέσης PRODCOM αφορά 
τις βιομηχανικές υπηρεσίες. 

Υποβολή των μεταβλητών 251002 (Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας) και 251003 
(Πραγματική παραγωγή) για ένα υποσύνολο προϊόντων του καταλόγου PRODCOM (όπως ορίζονται 
στον κατάλογο PRODCOM). 

Μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β του παρόντος 
κανονισμού και ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση το 
επίπεδο τάξης της CPA 

Κατανομές Κατανομή κατά προϊόν 

Ισχύων κατάλογος PRODCOM κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Επαρκής βαθμός αντιπροσωπευτικότητας που απαιτείται σε επίπεδο τάξης της CPA. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+6M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021
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Πίνακας 27. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλο 
φορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Μεταβλητές 260102. Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη 

260103. Ακαθάριστες επενδύσεις στην αγορά υφιστάμενων κτιρίων 

260104. Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και βελτιώσεις κτιρίων 

260105. Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό 

[Για όλες τις μεταβλητές, εξαιρουμένης της μεταβλητής 260105 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχα 
νήματα και εξοπλισμό), μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III 
μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό μισθωτών και αυτοαπα 
σχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE] 

Μονάδα μέτρησης εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Για τη μεταβλητή 260105 (ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό): παραγωγοί 
εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και των κλάδων Σ95 και Σ96. 

Για τις μεταβλητές 260102 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη), 260103 (Ακαθάριστες επενδύσεις στην 
αγορά υφιστάμενων κτιρίων) και 260104 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και βελτιώσεις 
κτιρίων): παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ζ. 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

(Μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β) 

Για τη μεταβλητή 260105 (ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό) (Τομείς 
NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και κλάδοι Σ95 και Σ96) 

— Για τους τομείς NACE Β έως Ι, Λ έως Ν και Ο έως Ρ: τομείς, κλάδοι, ομάδες και τάξεις NACE· 

— για τον τομέα Κ της NACE: τομέας, κλάδοι, ομάδες NACE 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 
65.2, 65.3, τάξεις 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30· 

— για τους κλάδους Σ95 και Σ96: τομείς, κλάδοι, ομάδες και τάξεις NACE· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Β του παρόντος κανονι 
σμού για: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων)· 

— σύνολο ΤΠΕ· 

— βιομηχανία ΤΠΕ· 

— υπηρεσίες ΤΠΕ· 

— βιομηχανία υψηλής και μέσης-υψηλής τεχνολογίας (προαιρετικό)· 

— βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία μέσης-υψηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία χαμηλής και μέσης-χαμηλής τεχνολογίας (προαιρετικό)· 

— βιομηχανία μέσης-χαμηλής τεχνολογίας· 

— βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας· 

— τομέας πληροφοριών· 

— υπηρεσίες πληροφορικής· 

— σύνολο υπηρεσιών έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης· 

— υπηρεσίες αγοράς έντασης γνώσης· 

— χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έντασης γνώσης·
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— άλλες υπηρεσίες έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— δραστηριότητες έντασης γνώσης – επιχειρηματικοί κλάδοι· 

— δραστηριότητες έντασης γνώσης (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (κυρίως τουρισμός) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι (εν μέρει τουρισμός) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – μεταφορές (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – χερσαίες μεταφορές (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – πλωτές μεταφορές (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – καταλύματα (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – εστίαση (σύνολο) (προαιρετικό)· 

— τουριστικοί κλάδοι – ενοικίαση αυτοκινήτων και άλλων (σύνολο) (προαιρετικό). 

Για τις μεταβλητές 260102 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη), 260103 (Ακαθάριστες επεν 
δύσεις στην αγορά υφιστάμενων κτιρίων) και 260104 (Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρ 
σεις και βελτιώσεις κτιρίων) (Μόνο οι τομείς NACE Β έως Ζ): τομείς και κλάδοι NACE 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τις δραστηριότητες NACE 642, 643 και 653 που δεν είναι οικονομικά σημαντικές από πλευράς 
προστιθέμενης αξίας και αριθμού μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μπορούν να υποβληθούν 
μηδενικές τιμές. 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 28. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφο 
ρούντα στοιχεία ενεργητικού 

Μεταβλητές 260107. Επενδύσεις σε αγορές λογισμικού (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον «καθαρό κύκλο εργασιών» και τον «αριθμό 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» σε επίπεδο κλάδου της NACE) 

Μονάδα μέτρησης εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως ΣΤ 

Κατανομές Κατανομή κατά δραστηριότητα 

Τομείς και κλάδοι NACE 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021
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Πίνακας 29. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας σχετικά με τοπικές μονάδες 

Μεταβλητές 310101. Αριθμός τοπικών μονάδων (προαιρετικό για τον τομέα Κ της NACE) 

320101. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε τοπικές μονάδες 

320301. Μισθοί και ημερομίσθια σε τοπικές μονάδες 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα για τη μεταβλητή 320301 (Μισθοί και ημερομίσθια σε τοπικές μονάδες)· απόλυτοι 
αριθμοί για άλλες μεταβλητές. 

Στατιστικός πληθυσμός Τοπικές μονάδες των παραγωγών εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ 
και των κλάδων Σ95 και Σ96 [προαιρετικό για τον τομέα Κ της NACE για τη μεταβλητή 310101 
(Αριθμός τοπικών μονάδων)] 

Κατανομές Κατανομή κατά περιφέρεια και δραστηριότητα 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Περιφερειακή κατανομή: 

NUTS επίπεδα 0 έως 2 ( 1 ) 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

Τομείς και κλάδοι NACE 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Σε περίπτωση που τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των στοιχείων 
της μεταβλητής είναι διαθέσιμα για το οικονομικό έτος για ορισμένες στατιστικές μονάδες και τα εν 
λόγω στοιχεία δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα 
στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία 
σχετικά με το οικονομικό έτος για τις συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+18M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

( 1 ) Περιφερειακά στοιχεία σύμφωνα με την εφαρμοστέα ονοματολογία NUTS κατά τον χρόνο της απαιτούμενης προθεσμίας για τη διαβίβαση 
των στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού· στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων των στοιχείων σχετικά με το προηγούμενο έτος αναφοράς θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται η εφαρμοστέα ονοματολογία NUTS κατά τον χρόνο της νόμιμης προθεσμίας διαβίβασής τους. 

Πίνακας 30. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας 

Μεταβλητές 310102. Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων 

310201. Γεννήσεις επιχειρήσεων 

310202. Θάνατοι επιχειρήσεων 

310203. Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων (μόνο επιβίωση επί 3 ημερολογιακά έτη) 

310104. Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης 

310103. Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

310204. Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

310205. Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

310206. Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό (μόνο για 
επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

320102. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

320103. Αριθμός μισθωτών
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320201. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

320202. Αριθμός μισθωτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

320203. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

320204. Αριθμός μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

320205. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 
(μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

320206. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, 
κατά το έτος γέννησης (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

320104. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν 
μισθωτό 

320105. Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

320207. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο 
μισθωτό 

320208. Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

320209. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον 
κανέναν μισθωτό 

320210. Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

320211. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά 
έτη) 

320212. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει 
επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Μονάδα μέτρησης απόλυτοι αριθμοί 

Στατιστικός πληθυσμός Παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως Ρ και των κλάδων Σ95 
και Σ96 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά περιφέρεια και δραστηριότητα 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Περιφερειακή κατανομή: NUTS επίπεδα 0 έως 3 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— Συγκεντρωτικά μεγέθη των τομέων NACE: 

— Β+Γ+Δ+Ε, Κ+Λ, Μ+Ν, Ο+Π, Ρ+Σ95+Σ96 

— Τομείς NACE: 

— ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι 

— Ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστη 
ριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων) 

2. Κατανομή κατά περιφέρεια και τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Περιφερειακή κατανομή: NUTS επίπεδα 0 έως 3 

Κατανομή κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών: Σύνολο, 0 μισθωτοί, 1-9 μισθωτοί, 10 
και πλέον μισθωτοί,
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(η τάξη μεγέθους 0 δεν αφορά τις μεταβλητές 310103 (Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχι 
στον έναν μισθωτό), 310204 (Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό), 310205 (Επι 
χειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό), 310206 [Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρή 
σεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία 
ημερολογιακά έτη)], 320104 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό), 320105 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχι 
στον έναν μισθωτό), 320207 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που 
απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό), 320208 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν 
τον πρώτο μισθωτό), 320209 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν 
απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό), 320210 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απα 
σχολούν πλέον κανέναν μισθωτό), 320211 [Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περι 
πτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό (μόνο για επιχειρήσεις που 
έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη)] και 320212 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολού 
μενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος 
γέννησης (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη)]. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Προκαταρκτικά στοιχεία: για τις μεταβλητές 310202 (Θάνατοι επιχειρήσεων), 310205 (Επιχειρήσεις 
που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό), 320203 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμε 
νων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων), 320204 (Αριθμός μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων 
επιχειρήσεων), 320209 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απα 
σχολούν πλέον κανέναν μισθωτό) και 320210 (Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απα 
σχολούν πλέον κανέναν μισθωτό): T+22M· 

Τελικά και επικυρωμένα στοιχεία: T+22M με εξαίρεση τις μεταβλητές 310202 (Θάνατοι επιχειρή 
σεων), 310205 (Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό), 320203 (Αριθμός 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων), 320204 (Αριθμός 
μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων), 320209 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχο 
λούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό) και 320210 (Αριθμός 
μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό): T+34M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 31. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας όσον αφορά τις δαπάνες για Ε & Α 

Μεταβλητές 330101. Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α 

Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες Ε & Α που ταξινομούνται στους τομείς NACE Α έως Υ 

Κατανομές Κατανομή κατά περιφέρεια και τομέα εκτέλεσης 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Περιφερειακή κατανομή: 

NUTS επίπεδα 1 και 2 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

— Σύνολο για όλους τους τομείς που παρατίθενται κατωτέρω 

— επιχειρηματικός τομέας 

— τομέας ανώτερης εκπαίδευσης 

— τομέας κυβέρνησης 

— ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Όλες οι κατανομές: 

T+18Μ για τα τελικά και επικυρωμένα στοιχεία κάθε περιττού έτους 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021
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Πίνακας 32. Στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας όσον αφορά την απασχόληση στην Ε & Α 

Μεταβλητές 330201. Προσωπικό Ε & Α 

330202. Ερευνητές 

Μονάδα μέτρησης Απόλυτοι αριθμοί 

Στατιστικός πληθυσμός Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες Ε & Α που ταξινομούνται στους τομείς NACE Α έως Υ 

Κατανομές 1. Κατανομή κατά περιφέρεια και τομέα εκτέλεσης 

Παροχή στοιχείων για αριθμό ατόμων και μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Περιφερειακή κατανομή: 

NUTS επίπεδα 1 και 2 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

— Σύνολο για όλους τους τομείς που παρατίθενται κατωτέρω 

— επιχειρηματικός τομέας 

— τομέας ανώτερης εκπαίδευσης 

— τομέας κυβέρνησης 

— ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας 

2. Κατανομή κατά περιφέρεια, τομέα εκτέλεσης και φύλο (προαιρετικό) 

Για τη μεταβλητή 330201 (Προσωπικό Ε & Α) παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων. Για τη 
μεταβλητή 330202 (Ερευνητές) παροχή στοιχείων σε αριθμό ατόμων και σε μονάδες ισο 
δυνάμων πλήρους απασχόλησης. 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Περιφερειακή κατανομή: 

NUTS επίπεδα 1 και 2 

Κατανομή κατά τομέα εκτέλεσης: 

Ίδια με την κατανομή 1 

Κατανομή κατά φύλο: 

— σύνολο, 

— γυναίκες. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Όλες οι κατανομές: 

T+18Μ για τα τελικά και επικυρωμένα στοιχεία κάθε περιττού έτους 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 33. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες – έλεγχος από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς 
σχετικά με τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό 

Μεταβλητές 410101. Αριθμός επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της 
χώρας αναφοράς 

420101. Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται 
τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς
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420201. Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά 
από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς (μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται 
στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον καθαρό κύκλο εργασιών ή τον αριθμό μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων στα σχετικά συγκεντρωτικά μεγέθη του επιπέδου NACE Α*38 για τους 
τομείς NACE Β έως Σ) 

430101. Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού των επι 
χειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς (μπορεί 
να εφαρμοστεί ο κανόνας του 1 % όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1 με βάση τον 
καθαρό κύκλο εργασιών ή τον αριθμό μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στα σχετικά συγκεντρω 
τικά μεγέθη του επιπέδου NACE Α*38 για τους τομείς NACE Β έως Ν και Ο έως Σ) 

440101. Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από 
θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς 

Μονάδα μέτρησης Για τις μεταβλητές 410101 (Αριθμός επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από 
θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς) και 420101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς): 
απόλυτη τιμή· 

Για άλλες μεταβλητές εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες). 

Στατιστικός πληθυσμός Για όλες τις μεταβλητές: παραγωγοί εμπορεύσιμων προϊόντων των τομέων NACE Β έως Ν και Ο έως 
Σ στο εξωτερικό (θα πρέπει να καλύπτουν τις αλλοδαπές θυγατρικές όλων των τελικών ελεγχουσών 
θεσμικών μονάδων της χώρας αναφοράς) 

Κατανομές Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται με τις λεπτομέρειες κατά χώρα μόνιμης κατοικίας και κατά 
δραστηριότητα της επιχείρησης στο εξωτερικό. 

1. Κατανομή κατά δραστηριότητα και γεωγραφική κατανομή 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά δραστηριότητα: 

— τομείς NACE· 

— συγκεντρωτικά μεγέθη των κλάδων NACE: 

— Γ10+Γ11+Γ12, Γ13+Γ14+Γ15, Γ16+Γ17+Γ18, Γ22+Γ23, Γ24+Γ25, Γ29+Γ30, Γ31+Γ32, 
Η52+Η53, Ι59+Ι60, Ι62+Ι63, Μ69+Μ70+Μ71, Μ73+Μ74+Μ75, Ν78+Ν79+Ν80+ 
Ν81+Ν82, Π87+Π88· 

— κλάδοι NACE: 

— Γ19, Γ20, Γ21, Γ26, Γ27, Γ28, Γ33, Η49, Η50, Η51, Ι58, Ι61, Ν77, Μ72, Π86· 

— ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος B του παρόντος κανονι 
σμού: 

— βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών 
και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων)· 

— υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνι 
κής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων 
ετερόδικων οργανισμών και φορέων). 

Γεωγραφική κατανομή: 

Γεωγραφικό επίπεδο 2 όπως ορίζεται σε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 

2. Γεωγραφική κατανομή 

Γεωγραφικό επίπεδο 3 όπως ορίζεται σε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Για τον κλάδο Κ64, η τιμή της μεταβλητής 440101 (Καθαρός κύκλος εργασιών) μπορεί να 
υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση την αξία παραγωγής όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του 
παρόντος κανονισμού.
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Για τις δραστηριότητες NACE 642, 643 και 653 οι οποίες περιλαμβάνονται στα στοιχεία, και οι 
οποίες δεν είναι οικονομικά σημαντικές από πλευράς προστιθέμενης αξίας και αριθμού μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων, μπορούν να θεωρηθούν μηδενικές τιμές, με εξαίρεση τις μεταβλητές 410101 
(Αριθμός επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας 
αναφοράς) και 420101 (Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό 
που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς). 

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών μπορούν να χρησιμοποι 
ηθούν πρόσθετες προσεγγίσεις για τις δραστηριότητες του τομέα Κ της NACE, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της κάθε χώρας. 

Σε περίπτωση που τα στοιχεία του οικονομικού έτους δεν μπορούν να επανυπολογιστούν για την 
κάλυψη του ημερολογιακού έτους, τα στοιχεία του ημερολογιακού έτους μπορούν να υπολογιστούν 
κατά προσέγγιση με βάση τα στοιχεία σχετικά με το οικονομικό έτος. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+20M 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2021 

Πίνακας 34. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες – Ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών – αναλυτικά στοιχεία 

Μεταβλητές 450101α. Στατιστική αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών – αναλυτικά στοιχεία 

450101β. Ποσότητα των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών – αναλυτικά στοιχεία 

450102α. Στατιστική αξία των ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών – αναλυτικά στοιχεία 

450102β. Ποσότητα των ενδοενωσιακών εισαγωγών αγαθών – αναλυτικά στοιχεία 

Μονάδα μέτρησης Στατιστική αξία: αξία σε εθνικό νόμισμα (μονάδες) 

Ποσότητα: 

— Καθαρή μάζα (kg) 

— Η ποσότητα στις συμπληρωματικές μονάδες: κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα συν 
δυασμένη ονοματολογία κατά την περίοδο αναφοράς (αντίστοιχη μονάδα μέτρησης). 

Στατιστικός πληθυσμός Συνολικές εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών 

Κατανομές Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που προσδιορίζονται 
κατωτέρω· συμπληρωματικά, σε συνδυασμό με την κατανομή κατά τρόπο μεταφοράς στα σύνορα 
(προαιρετικό) 

Κατανομή κατά εμπόρευμα 

Κατανομή σε οκταψήφιο επίπεδο της συνδυασμένης ονοματολογίας, με εξαίρεση: 

(1) αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη, όπως αναφέρεται στο παράρτημα V τμήμα 
22 σημείο 1 στοιχείο α), και αγαθά που παραδίδονται σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα V τμήμα 23 σημείο 1 στοιχείο β), τα οποία μπορούν να κατανε 
μηθούν κατά 

(a) αγαθά από τα κεφάλαια 1 έως 24 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

(b) αγαθά από το κεφάλαιο 27 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς, 

(c) αγαθά που κατατάσσονται αλλού. 

(2) εξαρτήματα μηχανοκίνητων οχημάτων και αεροσκαφών, όπως αναφέρονται στο παράρτημα V 
τμήμα 31 σημείο 4, και συστατικά μέρη πλήρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως αναφέρο 
νται στο παράρτημα V τμήμα 31 σημείο 5, των οποίων η κατανομή γίνεται σε επίπεδο κεφα 
λαίου της συνδυασμένης ονοματολογίας.
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Κατανομή κατά κράτος μέλος-εταίρο και χώρα καταγωγής 

Για τις εξαγωγές 

το κράτος μέλος προορισμού και η χώρα καταγωγής 

Για τις εισαγωγές 

το κράτος μέλος αποστολής· η χώρα καταγωγής (προαιρετικό) 

Τα στοιχεία σχετικά με τα κράτη μέλη-εταίρους και τη χώρα καταγωγής κωδικοποιούνται σύμφωνα 
με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με το διεθνές 
εμπόριο αγαθών. 

Κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής 

Τα στοιχεία σχετικά με τη φύση της συναλλαγής παρέχονται σύμφωνα με την κατανομή που 
παρατίθεται στο μέρος Γ πίνακας 1 του παρόντος παραρτήματος. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κωδικούς της στήλης Α ή συνδυασμό των κωδικών της στήλης Α 
και των υποδιαιρέσεών τους στη στήλη Β. 

Κατανομή κατά τρόπο μεταφοράς στα σύνορα (προαιρετικό) 

Σε περίπτωση παροχής των στοιχείων σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς, τα στοιχεία αυτά υποβάλλο 
νται σύμφωνα με την κατανομή που παρατίθεται στο μέρος Γ πίνακας 2 του παρόντος παραρτή 
ματος. 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

1. Για κάθε μηνιαία περίοδο αναφοράς, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στατιστικές οι οποίες καλύπτουν 
το σύνολο των ενδοενωσιακών εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών με τη χρήση εκτιμήσεων, όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι εκτιμήσεις επισημαίνονται και διαβιβάζονται στην Eurostat τουλάχι 
στον με μία κατανομή κατά κράτος μέλος-εταίρο και κωδικό εμπορεύματος σε επίπεδο κεφαλαίου 
της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
παρέχουν στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά στην Επιτροπή (Eurostat) κατά τρόπο 
ώστε να μπορούν να δημοσιευτούν τουλάχιστον σε επίπεδο κεφαλαίου της κατανομής κατά 
εμπόρευμα βάσει της συνδυασμένης ονοματολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση 
αυτή διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου. 

3. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες διέπονται από στρατιωτικό απόρρητο, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες ορισμούς στα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν λιγότερο λεπτομερείς 
πληροφορίες από εκείνες που επισημαίνονται στον παρόντα πίνακα. Ωστόσο, παρέχονται στην 
Επιτροπή (Eurostat) τουλάχιστον τα στοιχεία για τη συνολική μηνιαία στατιστική αξία των 
εξαγωγών και των εισαγωγών. 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+70Η 

Όταν τα μηνιαία αποτελέσματα που έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή (Eurostat) υπόκεινται σε 
αναθεώρηση, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα το αργότερο κατά τον 
μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο κατέστησαν διαθέσιμα τα αναθεωρημένα δεδομένα. 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Ιανουάριος 2022 

Πίνακας 35. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες – Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών εκτός της Ένωσης – 
αναλυτικά στοιχεία 

Μεταβλητές 450201α. Στατιστική αξία των εξαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης – αναλυτικά στοιχεία 

450201β. Ποσότητα των εξαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης – αναλυτικά στοιχεία 

450202α. Στατιστική αξία των εισαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης – αναλυτικά στοιχεία 

450202β. Ποσότητα των εισαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης– αναλυτικά στοιχεία 

Μονάδα μέτρησης Στατιστική αξία: αξία σε εθνικό νόμισμα (μονάδες) 

Ποσότητα: 

— Καθαρή μάζα (kg) 

— Η ποσότητα στις συμπληρωματικές μονάδες: κατά περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα συν 
δυασμένη ονοματολογία κατά την περίοδο αναφοράς (αντίστοιχη μονάδα μέτρησης).
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Στατιστικός πληθυσμός Συνολικές εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών 

Κατανομές Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που προσδιορίζονται 
κατωτέρω: 

Κατανομή κατά εμπόρευμα 

Για τις εξαγωγές: κατανομή σε οκταψήφιο επίπεδο της συνδυασμένης ονοματολογίας, με εξαίρεση: 

(1) αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη, όπως αναφέρεται στο παράρτημα V τμήμα 
22 σημείο 1 στοιχείο α), και αγαθά που παραδίδονται σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα V τμήμα 23 σημείο 1 στοιχείο β), τα οποία μπορούν να κατανε 
μηθούν κατά 

(a) αγαθά από τα κεφάλαια 1 έως 24 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

(b) αγαθά από το κεφάλαιο 27 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς, 

(c) αγαθά που κατατάσσονται αλλού. 

(2) συστατικά μέρη πλήρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα V 
τμήμα 31 σημείο 5, των οποίων η κατανομή γίνεται σε επίπεδο κεφαλαίου της συνδυασμένης 
ονοματολογίας. 

Για τις εισαγωγές: κατανομή κατά διάκριση TARIC (δεκαψήφιο επίπεδο), με εξαίρεση: 

(1) συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις, όπως αναφέρονται στο παράρτημα V κεφάλαιο III. Εξαι 
ρουμένων των αγαθών που αναφέρονται στο τμήμα 23 σημείο 2 στοιχείο α) περίπτωση ii) και 
στο τμήμα 23 σημείο 1 στοιχείο β), η κατανομή των εν λόγω εμπορευμάτων ή μετακινήσεων 
μπορεί να γίνει σε οκταψήφιο επίπεδο της συνδυασμένης ονοματολογίας· 

(2) αγαθά που παραδίδονται σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως αναφέρονται στο παράρτημα V 
τμήμα 23 σημείο 1 στοιχείο β), η κατανομή των οποίων μπορεί να γίνει κατά 

(a) αγαθά από τα κεφάλαια 1 έως 24 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

(b) αγαθά από το κεφάλαιο 27 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς, 

(c) αγαθά που κατατάσσονται αλλού. 

Με την επιφύλαξη της διάδοσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, οι λεπτομερείς στατιστικές της 
διάκρισης Taric δεν διαδίδονται από την Επιτροπή (Eurostat) εάν η αποκάλυψή τους θα μπορούσε 
να υπονομεύσει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την εμπορική και τη 
γεωργική πολιτική της Ένωσης. 

Κατανομή κατά κράτος μέλος τεκμαιρόμενου προορισμού και κατά κράτος μέλος πραγματικής 
εξαγωγής· κατά κράτος μέλος υποβολής της τελωνειακής διασάφησης 

Για τις εξαγωγές: 

— κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής 

— κράτος μέλος υποβολής της τελωνειακής διασάφησης 

Για τις εισαγωγές: 

— κράτος μέλος τεκμαιρόμενου προορισμού 

— κράτος μέλος υποβολής της τελωνειακής διασάφησης 

Η παρούσα κατανομή δεν εφαρμόζεται για συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα V κεφάλαιο III, εάν χρησιμοποιείται διαφορετική πηγή στοιχείων από τις τελωνειακές 
διασαφήσεις. 

Τα στοιχεία σχετικά με τα κράτη μέλη εισαγωγής και εξαγωγής κωδικοποιούνται σύμφωνα με την 
ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο 
αγαθών. 

Κατανομή κατά χώρα-εταίρο 

Για τις εξαγωγές: η χώρα του τελευταίου γνωστού προορισμού
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Για τις εισαγωγές: η χώρα αποστολής και η χώρα καταγωγής 

Τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα-εταίρο κωδικοποιούνται σύμφωνα με την ονοματολογία των χωρών 
και εδαφών για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών. 

Κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής 

Τα στοιχεία σχετικά με τη φύση της συναλλαγής παρέχονται σύμφωνα με την κατανομή που 
παρατίθεται στο μέρος Γ πίνακας 1 του παρόντος παραρτήματος. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κωδικούς της στήλης Α ή συνδυασμό των κωδικών της στήλης Α 
και των υποδιαιρέσεών τους στη στήλη Β. 

Κατανομή κατά στατιστική διαδικασία 

— Κανονικές εξαγωγές ή εισαγωγές 

— Εξαγωγές ή εισαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή 

— Εξαγωγές ή εισαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή 

— Εξαγωγές ή εισαγωγές που δεν καταγράφονται από τελωνειακές διασαφήσεις 

Κατανομή κατά προτιμησιακή μεταχείριση των εισαγωγών (μόνο για τις μεταβλητές 450202α/β) 

Η παρούσα κατανομή δεν εφαρμόζεται για συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα V κεφάλαιο III, εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικές πηγές στοιχείων από τις τελωνει 
ακές διασαφήσεις. 

Δασμολογική μεταχείριση που δηλώνεται από τον κώδικα προτίμησης, σύμφωνα με την κατάταξη 
που προβλέπεται από τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα. 

Με την επιφύλαξη της διάδοσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, οι λεπτομερείς στατιστικές της 
προτιμησιακής μεταχείρισης των εισαγωγών δεν διαδίδονται από την Επιτροπή (Eurostat) εάν η 
αποκάλυψή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος όσον 
αφορά την εμπορική και τη γεωργική πολιτική της Ένωσης. 

Κατανομή κατά τρόπο μεταφοράς 

— Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα 

— Εσωτερικός τρόπος μεταφοράς 

— Εμπορευματοκιβώτιο 

Η παρούσα κατανομή δεν εφαρμόζεται για συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα V κεφάλαιο III, εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικές πηγές στοιχείων από τις τελωνει 
ακές διασαφήσεις. 

Τα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς παρέχονται σύμφωνα με την κατανομή που παρατίθεται 
στο μέρος Γ πίνακας 2 του παρόντος παραρτήματος. 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

1. Για κάθε μηνιαία περίοδο αναφοράς, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στατιστικές οι οποίες καλύπτουν 
το σύνολο του οικείου εμπορίου αγαθών εκτός Ένωσης με τη χρήση εκτιμήσεων, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. Οι εκτιμήσεις επισημαίνονται και διαβιβάζονται στην Eurostat τουλάχιστον με 
μία κατανομή ανά χώρα καταγωγής-εταίρο και κωδικό εμπορεύματος σε επίπεδο κεφαλαίου της 
ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς για το εμπό 
ριο αγαθών εκτός Ένωσης. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
παρέχουν στοιχεία που έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά στην Επιτροπή (Eurostat) κατά τρόπο 
ώστε να μπορούν να δημοσιευτούν τουλάχιστον σε επίπεδο κεφαλαίου της κατανομής κατά 
εμπόρευμα βάσει της συνδυασμένης ονοματολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση 
αυτή διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου. 

3. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες διέπονται από στρατιωτικό απόρρητο, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες ορισμούς στα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν λιγότερο λεπτομερείς 
πληροφορίες από εκείνες που επισημαίνονται στον παρόντα πίνακα. Ωστόσο, παρέχονται στην 
Επιτροπή (Eurostat) τουλάχιστον τα στοιχεία για τη συνολική μηνιαία στατιστική αξία των 
εξαγωγών και των εισαγωγών.
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Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+40Η 

Όταν τα μηνιαία αποτελέσματα που έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή (Eurostat) υπόκεινται σε 
αναθεώρηση, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα το αργότερο κατά τον 
μήνα που ακολουθεί τον μήνα κατά τον οποίο κατέστησαν διαθέσιμα τα αναθεωρημένα δεδομένα. 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Ιανουάριος 2022 

Πίνακας 36. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες – Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών – συγκεντρωτικά 
στοιχεία 

Μεταβλητές 450103. Στατιστική αξία των εξαγωγών αγαθών – συγκεντρωτικά στοιχεία 

450104. Στατιστική αξία των εισαγωγών αγαθών – συγκεντρωτικά στοιχεία 

Μονάδα μέτρησης Αξία σε εθνικό νόμισμα (μονάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Συνολικές εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών 

Κατανομές Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που προσδιορίζονται 
κατωτέρω: 

Γεωγραφική κατανομή: 

— Για όλα τα κράτη μέλη: 

— Εντός της Ένωσης 

— Εκτός της Ένωσης 

— Επιπλέον, για τα κράτη μέλη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ: 

— Εντός της ζώνης του ευρώ 

— Εκτός της ζώνης του ευρώ 

Κατανομή κατά εμπόρευμα: 

— Σύνολο 

— Επιπλέον: τα τμήματα 0 έως 9 της ισχύουσας Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου 
(SITC) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς — υποχρεωτικό μόνο για τις ζώνες των 
εταίρων εκτός της Ένωσης και εκτός της ζώνης του ευρώ 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+40Η 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Ιανουάριος 2022 

Πίνακας 37. Στατιστικές σχετικά με διεθνείς δραστηριότητες – Εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών εκτός της Ένωσης 
ανά νόμισμα τιμολόγησης 

Μεταβλητές 450203. Στατιστική αξία των εξαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης ανά νόμισμα τιμολόγησης 

450204. Στατιστική αξία των εισαγωγών αγαθών εκτός της Ένωσης ανά νόμισμα τιμολόγησης 

Μονάδα μέτρησης Αξία σε εθνικό νόμισμα (μονάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Σύνολο εξαγωγών ή εισαγωγών εκτός της Ένωσης 

Κατανομές Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που προσδιορίζονται 
κατωτέρω: 

Κατανομή κατά εμπόρευμα: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου (SITC) κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς:
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— Σύνολο, 

— τμήματα 0 έως 8 

— κλάδος 33 

Κατανομή κατά νόμισμα τιμολόγησης: 

Εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικές πηγές στοιχείων από τις τελωνειακές διασαφήσεις, η κατανομή 
κατά νόμισμα τιμολόγησης έχει ως εξής: 

— ευρώ 

— Εθνικό νόμισμα (μόνο για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ) 

— Άλλα εθνικά νομίσματα κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ [με εξαίρεση τη λίρα στερ 
λίνα] 

— Λίρα στερλίνα 

— Δολάριο ΗΠΑ 

— Άλλο 

Εάν χρησιμοποιούνται ως πηγές στοιχείων οι τελωνειακές διασαφήσεις, η κατανομή κατά νόμισμα 
τιμολόγησης έχει ως εξής: 

— ευρώ 

— Εθνικό νόμισμα (μόνο για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ) 

— Άλλα εθνικά νομίσματα κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ [με εξαίρεση τη λίρα στερ 
λίνα] 

— Λίρα στερλίνα 

— Δολάριο ΗΠΑ 

— Ρεάλ Βραζιλίας 

— Δολάριο Καναδά 

— Ελβετικό φράγκο 

— Κινεζικό ρενμινπί γιουάν 

— Ινδική ρουπία 

— Γιεν Ιαπωνίας 

— Ουόν Νότιας Κορέας 

— Πέσο Μεξικού 

— Νορβηγική κορόνα 

— Ρωσικό ρούβλι 

— Δολάριο Σινγκαπούρης 

— Τουρκική λίρα 

— Άλλο 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

T+3Μ 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

2022 

Πίνακας 38. Στατιστικές σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητες – Διεθνής παροχή υπηρεσιών κατά τρόπο παροχής – 
ετήσια στοιχεία 

Μεταβλητές 460101. Εισαγωγές και αγορά υπηρεσιών 

460201. Εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών
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Μονάδα μέτρησης Εθνικό νόμισμα (σε χιλιάδες) 

Στατιστικός πληθυσμός Σύνολο διεθνούς παροχής υπηρεσιών και με τους τέσσερις τρόπους παροχής 

Κατανομές 1. Διεθνής παροχή υπηρεσιών κατά τρόπο παροχής και γεωγραφική κατανομή 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τρόπο παροχής: 

— Σύνολο διεθνούς παροχής υπηρεσιών (σύνολο των τρόπων 1, 2, 3 και 4) 

— Τρόπος 1 («διασυνοριακές συναλλαγές») 

— Τρόπος 2 («κατανάλωση στο εξωτερικό») 

— Τρόπος 3 («εμπορική παρουσία») και 

— Τρόπος 4 («παρουσία φυσικών προσώπων») 

όπως ορίζεται στο παράρτημα VI τμήμα 2. 

Κατανομή κατά προϊόν: 

— Σύνολο διεθνούς παροχής υπηρεσιών 

Γεωγραφική κατανομή: (Μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO όπως ορίζεται στο παράρτημα 
III μέρος Β): 

Γεωγραφικό επίπεδο 5 όπως ορίζεται σε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 

2. Διεθνής παροχή υπηρεσιών κατά τρόπο παροχής, τύπο προϊόντος και γεωγραφική κατανομή 
[μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO ή ο κανόνας του 1 % για το επίπεδο του συνολικού 
όγκου συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές υπηρεσιών) όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Β και 
μέρος Α σημείο 1] 

Εάν εφαρμόζεται ο κανόνας του 1 %, τότε δεν αναφέρεται η κατανομή 2 (στην περίπτωση αυτή 
αναφέρεται μόνο η κατανομή 1). 

Τα στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ως συνδυασμός όλων των κατανομών που παρατίθενται κατω 
τέρω: 

Κατανομή κατά τρόπο παροχής: 

Ίδια κατανομή κατά τρόπο παροχής με την κατανομή 1. 

Κατανομή κατά προϊόν: 

— Σύνολο διεθνούς παροχής υπηρεσιών 

— Κύριες συνιστώσες της EBOPS 2010, όπως ορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα 2 πίνα 
κας 1 

— Συμπληρωματική ομαδοποίηση της EBOPS 2010, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI τμήμα 
2 πίνακας 1 

Γεωγραφική κατανομή: 

Γεωγραφικό επίπεδο 5 όπως ορίζεται σε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 

3. Διεθνής παροχή υπηρεσιών κατά τρόπο παροχής, αναλυτική κατανομή κατά τύπο προϊόντος και 
γεωγραφική κατανομή [μπορεί να εφαρμοστεί η επισήμανση CETO ή ο κανόνας του 1 % για το 
επίπεδο του συνολικού όγκου συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές υπηρεσιών) όπως ορίζεται στο 
παράρτημα III μέρος Β και μέρος Α σημείο 1] 

Εάν εφαρμόζεται ο κανόνας του 1 %, τότε δεν αναφέρεται η κατανομή 3 (στην περίπτωση αυτή 
αναφέρεται μόνο η κατανομή 1).
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Κατανομή κατά τρόπο παροχής: 

Ίδια κατανομή κατά τρόπο παροχής με την κατανομή 1. 

Κατανομή κατά προϊόν: 

— Σύνολο διεθνούς παροχής υπηρεσιών 

— Κύριες συνιστώσες της EBOPS 2010, όπως ορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα 2 πίνα 
κας 1 

— Συμπληρωματική ομαδοποίηση της EBOPS 2010, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI τμήμα 
2 πίνακας 1 

— Λεπτομερείς συνιστώσες της EBOPS 2010, όπως ορίζονται στο παράρτημα VI τμήμα 2 
πίνακας 1 

Γεωγραφική κατανομή: 

Γεωγραφικό επίπεδο 5 όπως ορίζεται σε εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 

Προθεσμία διαβίβασης 
των στοιχείων 

Για τις κατανομές που αφορούν τους τρόπους 1, 2 και 4: T+10M 

Για τις κατανομές που αφορούν τον τρόπο 3 και το «Σύνολο διεθνούς παροχής υπηρεσιών» (σύνολο 
των τρόπων 1, 2, 3 και 4): T+22M 

Χρήση προσεγγίσεων και 
απαιτήσεων ποιότητας 

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι και οι εκτιμήσεις που συνιστώνται στην πρώτη και 
δεύτερη έκδοση του οδηγού για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τους 
τρόπους παροχής, όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτημα VI τμήμα 1. Οι χώρες μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο ή εκτίμηση, σύμφωνα με τις αρχές του 
εγχειριδίου MSITS 2010 και το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση κάποιας συνιστώμενης μεθόδου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντ’ αυτής 
ανά πάσα στιγμή η αντίστοιχη γενική μέθοδος εκτίμησης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια στα 
μεταδεδομένα. 

Πρώτη περίοδος αναφο 
ράς 

Για την κατανομή 1: Ε+2 έτη, όπου Ε είναι το έτος δημοσίευσης της πρώτης έκδοσης του οδηγού 
για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τους τρόπους παροχής που αναφέ 
ρεται στο παράρτημα VI τμήμα 1. 

Για την κατανομή 2: Z+2 έτη, όπου Z είναι το έτος δημοσίευσης της δεύτερης έκδοσης του οδηγού 
για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τους τρόπους παροχής που αναφέ 
ρεται στο παράρτημα VI τμήμα 1. 

Για την κατανομή 3: Z+4 έτη, όπου Z είναι το έτος δημοσίευσης της δεύτερης έκδοσης του οδηγού 
για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τους τρόπους παροχής που αναφέ 
ρεται στο παράρτημα VI τμήμα 1. 

Μέρος Γ. Ταξινομήσεις 

Πίνακας 1. Κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής 

Α Β 

1. Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική αλλαγή 
κυριότητας με οικονομική αντιστάθμιση 

1. Οριστική αγορά/πώληση, εξαιρουμένων των απευθείας 
εμπορικών συναλλαγών με/από ιδιώτες καταναλωτές 

2. Απευθείας εμπορικές συναλλαγές με/από ιδιώτες 
καταναλωτές (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εξ 
αποστάσεως) 

2. Δωρεάν επιστροφή και αντικατάσταση εμπορευμάτων 
μετά την καταχώριση της αρχικής συναλλαγής 

1. Επιστροφή εμπορευμάτων 

2. Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων 

3. Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέ 
ντων εμπορευμάτων
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Α Β 

3. Συναλλαγές που συνεπάγονται σκοπούμενη αλλαγή 
κυριότητας ή αλλαγή κυριότητας χωρίς οικονομική 
αντιστάθμιση 

1. Μετακινήσεις από/προς αποθήκη [εξαιρουμένων των 
αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος 
(call-off) και των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη) 

2. Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής 
[συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων στη διάθεση 
συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) και των αποθε 
μάτων επί παρακαταθήκη] 

3. Χρηματοδοτική μίσθωση 

4. Συναλλαγές που συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότη 
τας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση 

4. Συναλλαγές με σκοπό τη μεταποίηση βάσει σύμβα 
σης (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας) 

1. Εμπορεύματα που αναμένεται να επιστραφούν στο 
αρχικό κράτος μέλος/χώρας εξαγωγής 

2. Εμπορεύματα που δεν αναμένεται να επιστραφούν στο 
αρχικό κράτος μέλος/χώρας εξαγωγής 

5. Συναλλαγές έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης 
(που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας) 

1. Εμπορεύματα που επιστρέφουν στο αρχικό κράτος 
μέλος/χώρα εισαγωγής 

2. Εμπορεύματα που δεν επιστρέφουν στο αρχικό κρά 
τος μέλος/χώρα εξαγωγής 

6. Ιδιαίτερες συναλλαγές κωδικοποιημένες για εθνικούς 
σκοπούς 

7. Συναλλαγές με σκοπό/έπειτα από τελωνειακή διασά 
φηση (που δεν συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας και 
αφορούν αγαθά υπό οιονεί εισαγωγή ή εξαγωγή) 

1. Θέση αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος 
μέλος με επακόλουθη εξαγωγή σε άλλο κράτος μέλος 

2. Μεταφορά αγαθών από ένα κράτος μέλος σε άλλο 
κράτος μέλος για την υπαγωγή των αγαθών σε καθε 
στώς εξαγωγής 

8. Συναλλαγές που συνεπάγονται προμήθεια δομικών 
υλικών και τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο γενικής 
σύμβασης κατασκευής ή σύμβασης έργων πολιτικού 
μηχανικού, για τις οποίες δεν απαιτείται χωριστή 
τιμολόγηση των αγαθών, αλλά εκδίδεται ένα τιμολό 
γιο για τη συνολική σύμβαση 

9. Άλλες συναλλαγές που δεν μπορούν να ταξινομη 
θούν σε άλλους κωδικούς 

1. Μίσθωση, δανεισμός και λειτουργική μίσθωση διάρ 
κειας που υπερβαίνει τους 24 μήνες 

9. Άλλο 

Πίνακας 2. Κατανομή κατά τρόπο μεταφοράς 

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα· εσωτερικός τρόπος μεταφοράς 

Θαλάσσια μεταφορά 

Σιδηροδρομική μεταφορά 

Οδική μεταφορά 

Αεροπορική μεταφορά 

Ταχυδρομικές αποστολές 

Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς
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Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα· εσωτερικός τρόπος μεταφοράς 

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα 

Αυτοκίνηση 

Εμπορευματοκιβώτιο 

Τα αγαθά δεν μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια όταν διασχίζουν τα σύνορα του στατιστικού εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Τα αγαθά μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια όταν διασχίζουν τα σύνορα του στατιστικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πίνακας 3. Κατανομή κατά στατιστική διαδικασία 

Στατιστική διαδικασία 

Κανονικές εισαγωγές ή εξαγωγές 

Εισαγωγές ή εξαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή 

Εισαγωγές ή εξαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή 

Εισαγωγές ή εξαγωγές που δεν καταγράφονται από τελωνειακές διασαφήσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) και ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη 

Οι KOBK και τα ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη που περιλαμβάνονται στις κατανομές κατά δραστηριότητα των πινάκων που 
παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος Β του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπολογίζονται όπως παρουσιάζεται κατωτέρω. 

A. Κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) 

1. Ο ορισμός των κύριων ομάδων βιομηχανικών κλάδων 

Στον πίνακα κατωτέρω ορίζεται η κατανομή των ομάδων και των κλάδων της NACE στις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων 
(ΚΟΒΚ). 

Για τις μεταβλητές 130101, 130102 και 130103, η κατανομή των ομάδων της CPA στις προσεγγίσεις ΚΟΒΚ μπορεί να 
προκύψει με βάση την κατανομή των ομάδων της NACE. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ NACE ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

Περιγραφή NACE Ομαδοποιημένη ταξινόμηση 

07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων Ενδιάμεσα αγαθά 

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία Ενδιάμεσα αγαθά 

09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Ενδιάμεσα αγαθά 

10.6 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων 
και προϊόντων αμύλου 

Ενδιάμεσα αγαθά 

10.9 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών Ενδιάμεσα αγαθά 

13.1 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών Ενδιάμεσα αγαθά 

13.2 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Ενδιάμεσα αγαθά 

13.3 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων Ενδιάμεσα αγαθά 

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 
φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

Ενδιάμεσα αγαθά 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων Ενδιάμεσα αγαθά 

20.1 Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρω 
τογενείς μορφές 

Ενδιάμεσα αγαθά 

20.2 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊ 
όντων 

Ενδιάμεσα αγαθά 

20.3 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρι 
σμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών 

Ενδιάμεσα αγαθά 

20.5 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων Ενδιάμεσα αγαθά 

20.6 Παραγωγή συνθετικών ινών Ενδιάμεσα αγαθά 

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλα 
στικές ύλες 

Ενδιάμεσα αγαθά 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Ενδιάμεσα αγαθά
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Περιγραφή NACE Ομαδοποιημένη ταξινόμηση 

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων Ενδιάμεσα αγαθά 

25.5 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφο 
ποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία 

Ενδιάμεσα αγαθά 

25.6 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία Ενδιάμεσα αγαθά 

25.7 Κατασκευή μαχαιροπήρουνων, εργαλείων και σιδηρικών Ενδιάμεσα αγαθά 

25.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων Ενδιάμεσα αγαθά 

26.1 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών Ενδιάμεσα αγαθά 

26.8 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων Ενδιάμεσα αγαθά 

27.1 Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, 
ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγ 
χου του ηλεκτρικού ρεύματος 

Ενδιάμεσα αγαθά 

27.2 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Ενδιάμεσα αγαθά 

27.3 Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης Ενδιάμεσα αγαθά 

27.4 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού Ενδιάμεσα αγαθά 

27.9 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Ενδιάμεσα αγαθά 

05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη Ενέργεια 

06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Ενέργεια 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου Ενέργεια 

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού 

Ενέργεια 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Ενέργεια 

25.1 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων Κεφαλαιουχικά αγαθά 

25.2 Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχεί 
ων 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

25.3 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες 
ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

25.4 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών Κεφαλαιουχικά αγαθά 

26.2 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

26.3 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας Κεφαλαιουχικά αγαθά 

26.5 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και 
πλοήγησης· κατασκευή ρολογιών 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

26.6 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημά 
των ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. Κεφαλαιουχικά αγαθά
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Περιγραφή NACE Ομαδοποιημένη ταξινόμηση 

29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

30.1 Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών Κεφαλαιουχικά αγαθά 

30.2 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού Κεφαλαιουχικά αγαθά 

30.3 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων και συνα 
φών μηχανημάτων 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

30.4 Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης Κεφαλαιουχικά αγαθά 

32.5 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προ 
μηθειών 

Κεφαλαιουχικά αγαθά 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού Κεφαλαιουχικά αγαθά 

26.4 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

26.7 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλι 
σμού 

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

27.5 Κατασκευή οικιακών συσκευών Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

30.9 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

31 Κατασκευή επίπλων Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

32.1 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών 

Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

32.2 Κατασκευή μουσικών οργάνων Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊ 
όντων κρέατος 

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων 

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

10.4 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

10.5 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

10.8 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

11 Ποτοποιία Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

13.9 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά
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Περιγραφή NACE Ομαδοποιημένη ταξινόμηση 

20.4 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων 
καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού 

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμα 
κευτικών σκευασμάτων 

Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

32.3 Κατασκευή αθλητικών ειδών Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

32.4 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

32.9 Μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

2. Μη διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο ομάδων της NACE 

Τα κράτη μέλη τα οποία δεν υπολογίζουν τα στατιστικά στοιχεία που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 σε 
επίπεδο λεπτομέρειας ομάδων της NACE δύνανται να υπολογίζουν τους εθνικούς συντελεστές στάθμισης για τις ομάδες ενός 
συγκεκριμένου κλάδου προκειμένου να διαχωρίσουν σε ομάδες τα στοιχεία που αφορούν τον εν λόγω κλάδο. 

Τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν, εν μέρει ή εξολοκλήρου, την κατανομή σε κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων (ΚΟΒΚ) με 
βάση τους κλάδους της NACE ενημερώνουν την Eurostat σχετικά με τους συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούν για τον 
διαχωρισμό σε ομάδες της NACE. 

Β. Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη των κωδικών NACE 

Ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος Συνιστώσες της NACE 

Βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της 
δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών 
και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων) 

NACE Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν+Ο+Π+Ρ+Σ 

Βιομηχανία, κατασκευές και υπηρεσίες (εξαιρουμένων της 
δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, της υποχρεωτικής κοινωνικής 
ασφάλισης, των δραστηριοτήτων οργανώσεων, των δραστηριο 
τήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων 
ετερόδικων οργανισμών και φορέων) 

NACE Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν+Ο+Π+Ρ+95 + 
96 

Επιχειρηματική οικονομία NACE Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν+95 

Μη χρηματοοικονομική επιχειρηματική οικονομία NACE Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+Λ+Μ+Ν+95 

Βιομηχανία και κατασκευές NACE Β+ Γ+Δ+E+ΣΤ 

Βιομηχανία NACE Β+ Γ+Δ+E 

Σύνολο ΤΠΕ NACE Γ261+Γ262+Γ263+Γ264+Γ268+Ζ465+Ι582+Ι61+ 
Ι62+Ι63.1+Σ951 

= Βιομηχανία ΤΠΕ + Υπηρεσίες ΤΠΕ 

Βιομηχανία ΤΠΕ NACE Γ261+Γ262+Γ263+Γ264+Γ268 

Υπηρεσίες ΤΠΕ NACE Ζ465+Ι582+Ι61+Ι62+Ι631+Σ951 

Τομέας πληροφοριών NACE Ι581+Ι591+Ι592+Ι60+Ι639 

Υπηρεσίες πληροφορικής NACE Ι582+Ι62+Ι631 

Βιομηχανία υψηλής και μέσης-υψηλής τεχνολογίας NACE Γ20+Γ21+Γ254+Γ26+Γ27+Γ28+Γ29+Γ30–Γ301+ 
Γ325
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Ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος Συνιστώσες της NACE 

Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας NACE Γ21+Γ26+Γ303 

Βιομηχανία μέσης-υψηλής τεχνολογίας NACE Γ20+Γ254+Γ27+Γ28+Γ29+Γ30–Γ301–Γ303+Γ325 

Βιομηχανία χαμηλής και μέσης-χαμηλής τεχνολογίας NACE Γ10+Γ11+Γ12+Γ13+Γ14+Γ15+Γ16+Γ17+Γ18+Γ19+ 
Γ22+Γ23+Γ24+Γ25–Γ254+Γ301+Γ31+Γ32–Γ325+Γ33 

Βιομηχανία μέσης-χαμηλής τεχνολογίας NACE Γ182+Γ19+Γ22+Γ23+Γ24+Γ25–Γ254+Γ301+Γ33 

Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας NACE Γ10+Γ11+Γ12+Γ13+Γ14+Γ15+Γ16+Γ17+Γ18-Γ182+ 
Γ31+Γ32-Γ325 

Υπηρεσίες Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν+Ξ+Ο+Π+Ρ+Σ+Τ+Υ 

Υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων 
νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων ετερόδι 
κων οργανισμών και φορέων) 

Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν+Ο+Π+Ρ+Σ 

Υπηρεσίες (εξαιρουμένων της δημόσιας διοίκησης, της άμυνας, 
της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, των δραστηριοτήτων 
οργανώσεων, των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών 
και των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων) 

Ζ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν+Ο+Π+Ρ+95 + 96 

Σύνολο υπηρεσιών έντασης γνώσης NACE Η50+Η51+Ι58+Ι59+Ι60+Ι61+Ι62+Ι63+Κ64+Κ65+ 
Κ66+Μ69+Μ70+Μ71+Μ72+Μ73+Μ74+Μ75+Ν78+ 
Ν80+Ξ84+Ο85+Π86+Π87+Π88+Ρ90+Ρ91+Ρ92+Ρ93 

Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης NACE Ι59+Ι60+Ι61+Ι62+Ι63+Μ72 

Υπηρεσίες αγοράς έντασης γνώσης NACE Η50+Η51+Μ69+Μ70+Μ71+Μ73+Μ74+Ν78+Ν80 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έντασης γνώσης NACE Κ64+Κ65+Κ66 

Άλλες υπηρεσίες έντασης γνώσης NACE Ι58+Μ75+Ξ84+Ο85+Π86+Π87+Π88+Ρ90+Ρ91+ 
Ρ92+Ρ93 

Δραστηριότητες έντασης γνώσης – Επιχειρηματικοί κλάδοι NACE Β09+Γ19+Γ21+Γ26+Η51+Ι58+Ι59+Ι60+Ι61+Ι62+ 
Ι63+Κ64+Κ65+Κ66+Μ69+Μ70+Μ71+Μ72+Μ73+Μ74+ 
Μ75+Ν78+Ν79+Ρ90 

Δραστηριότητες έντασης γνώσης NACE Β09+Γ19+Γ21+Γ26+Η51+Ι58+Ι59+Ι60+Ι61+Ι62+ 
Ι63+Κ64+Κ65+Κ66+Μ69+Μ70+Μ71+Μ72+Μ73+Μ74+ 
Μ75+Ν78+Ν79+Ξ84+Ο85+Ο86+Ρ90+Ρ91+Σ94+Υ99 

Τουριστικοί κλάδοι (σύνολο) NACE Η491+Η4932+Η4939+Η501+Η503+Η511+Θ551+ 
Θ552+Θ553+Θ561+Θ563+Ν771+Ν7721+Ν79 

Τουριστικοί κλάδοι (κυρίως τουρισμός) NACE Η511+Θ551+Θ552+Θ553+Ν791 

Τουριστικοί κλάδοι (εν μέρει τουρισμός) NACE Η491+Η4932+Η4939+Η501+Η503+Θ561+Θ563+ 
Ν771+Ν7721+Ν799 

Τουριστικοί κλάδοι – Μεταφορές (σύνολο) NACE Η491+Η4932+Η4939+Η501+Η503+Η511
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Ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος Συνιστώσες της NACE 

Τουριστικοί κλάδοι – Χερσαίες μεταφορές NACE Η491+Η4932+Η4939 

Τουριστικοί κλάδοι – Πλωτές μεταφορές NACE Η501+Η503 

Τουριστικοί κλάδοι – Καταλύματα (πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού 692/2011) 

NACE Θ551+Θ552+Θ553 

Τουριστικοί κλάδοι – Εστίαση (σύνολο) NACE Θ561+Θ563 

Τουριστικοί κλάδοι – Ενοικίαση αυτοκινήτων και άλλων (σύ 
νολο) 

NACE Ν771+Ν7721 

Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας – σύνολο NACE Γ18 + Γ3212 + Γ322 + Ζ4761 + Ζ4762 + Ζ4763 + 
Ι5811 + Ι5813 + Ι5814 + Ι5821 + Ι59 + Ι60 + Ι6391 + 
Μ7111 + Μ741 + Μ742 + Μ743 + Ν7722 + Ο8552 + 
Ρ90 + Ρ91 

Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας – Υπηρεσίες NACE Ι5811 + Ι5813 + Ι5814 + Ι5821 + Ι59 + Ι60 + 
Ι6391 + Μ7111 + Μ741 + Μ742 + Μ743 + Ν7722 + 
Ο8552 + Ρ90 + Ρ91 

Άλλες δραστηριότητες, εκτός της βιομηχανίας και του 
εμπορίου 

NACE Α+ΣΤ+Η+Θ+Ι+Κ+Λ+Μ+Ν+Ξ+Ο+Π+Ρ+Σ+Τ+Υ 

Γ. Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη των κωδικών CPA 

Ειδικό συγκεντρωτικό μέγεθος Κωδικοί CPA 

Άλλα προϊόντα CPA CPA 41 έως 99
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Απλουστεύσεις 

Α. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

1. Κανόνας του 1 % 

Ο κανόνας του 1 % αφορά τις ειδικές μεταβλητές που αναφέρονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Δεν είναι 
αναγκαία η κατάρτιση των εν λόγω μεταβλητών εάν η συνεισφορά του κράτους μέλους για έναν σχετικό δείκτη (π.χ. προ 
στιθέμενη αξία, κύκλος εργασιών ή αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων) ή ο συνολικός όγκος υπηρεσιών (εισαγωγές και 
εξαγωγές υπηρεσιών) σε συγκεκριμένη κατανομή κατά δραστηριότητα (NACE), κατά κατηγορία της EBOPS 2010 ή κατά προϊόν 
(CPA) είναι μικρότερη από το 1 % του συνόλου της ΕΕ. Ο σχετικός δείκτης και το επίπεδο της κατανομής κατά δραστηριότητα 
(NACE), της κατανομής της EBOPS 2010 ή της κατανομής κατά προϊόν (CPA) καθορίζονται στο παράρτημα I. 

2. Κανόνες για την ομαδοποίηση των χωρών σε χώρες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 

Ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε χώρας, ορισμένες στατιστικές για τις μεταβλητές που προσδιορίζονται στο παράρτημα I 
του παρόντος κανονισμού δεν χρειάζεται να υποβάλλονται καθόλου ή υποβάλλονται με μικρότερη περιοδικότητα ή με μεταγενέ 
στερη προθεσμία διαβίβασης των στοιχείων από τις χώρες μικρού και μεσαίου μεγέθους. 

1. Η μεταβλητή που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των κρατών μελών σε τάξεις μεγέθους είναι η προστιθέμενη 
αξία. 

2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο κατώτατα όρια —τα οποία ορίζονται στο 1 % και στο 4 % αντίστοιχα— για τη διάκριση 
μεταξύ κρατών μελών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 

3. Η συνολική ομαδοποίηση των κρατών μελών πρέπει να πραγματοποιείται με βάση το μερίδιό τους στην ενωσιακή προ 
στιθέμενη αξία των τομέων NACE Β έως Ν (εξαιρουμένου του τομέα Κ). 

Ρήτρα διασφάλισης: εάν το μερίδιο μιας χώρας στην ενωσιακή προστιθέμενη αξία σε έναν από τους ακόλουθους τομείς της 
NACE ή σε ένα από τα καθορισμένα συγκεντρωτικά μεγέθη αντιστοιχεί σε χαμηλότερη τάξη μεγέθους (χαμηλότερη από την τάξη 
μεγέθους που προκύπτει από τη συνολική ομαδοποίηση), οι απαιτήσεις στοιχείων για τη χώρα αυτή αντιστοιχούν σε εκείνες της 
χαμηλότερης τάξης μεγέθους για τον εν λόγω τομέα (ή τομείς). Αυτό μπορεί να ισχύει για τους εξής τομείς της NACE: Γ 
(«Μεταποίηση»), ΣΤ («Κατασκευές»), Ζ («Εμπόριο») και για το συγκεντρωτικό μέγεθος των τομέων Η έως Ν (εξαιρουμένου του 
τομέα Κ «Υπηρεσίες»). 

4. Η ομαδοποίηση των κρατών μελών πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία για το έτος βάσης και στη συνέχεια εφαρμόζεται 
για 5 διαδοχικά έτη. 

Β. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ 
ΗΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩ 
ΠΑΪΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (CETO) 

Προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και το κόστος για τις εθνικές στατιστικές αρχές, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επισημαίνουν στοιχεία προκειμένου να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συμβολές στα ευρωπαϊκά 
σύνολα («επισήμανση CETO») για ορισμένες μεταβλητές που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Η 
Eurostat δεν δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά και τα κράτη μέλη δεν επισημαίνουν ως CETO στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί σε 
εθνικό επίπεδο. Ο αριθμός των στατιστικών κράτους μέλους που μπορούν να φέρουν την επισήμανση CETO διαφέρει μεταξύ 
χωρών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. 

1. Η μεταβλητή που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των κρατών μελών σε τάξεις μεγέθους είναι η προστιθέμενη 
αξία, εκτός από: 

— τις μεταβλητές 251001 (Πωληθείσα παραγωγή), 251002 (Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας) και 251003 
(Πραγματική παραγωγή), όπου η μεταβλητή που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση είναι η πωληθείσα 
παραγωγή· 

— τις μεταβλητές 460101 (Εισαγωγές και αγορά υπηρεσιών), 460201 (Εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών), 240401 (Στατι 
στική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων), 251101 (Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων), όπου η 
μεταβλητή που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι ο συνολικός όγκος συναλλαγών υπηρεσιών —εξαγωγές και εισαγωγές 
υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ μόνιμων κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων— που εκφράζεται 
ως το άθροισμα των μεταβλητών 240401 (Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων) και 251101 (Στατιστική 
αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων). 

2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο κατώτατα όρια —τα οποία ορίζονται στο 1 % και στο 10 % αντίστοιχα— για τη διάκριση 
μεταξύ κρατών μελών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, με εξαίρεση τις μεταβλητές 251001 (Πωληθείσα παραγωγή), 
251002 (Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας), 251003 (Πραγματική παραγωγή), 460101 (Εισαγωγές και αγορά 
υπηρεσιών), 460201 (Εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών), 240401 (Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων) και 
251101 (Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων), όπου τα κατώτατα όρια ορίζονται στο 1 % και στο 4 %.
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3. Η συνολική ομαδοποίηση των κρατών μελών πρέπει να πραγματοποιείται με βάση το μερίδιό τους στην ενωσιακή προ 
στιθέμενη αξία των τομέων NACE Β έως Ρ και των κλάδων 95 και 96 (εξαιρουμένου του τομέα Ξ), εκτός από: 

— τις μεταβλητές 251001 (Πωληθείσα παραγωγή), 251002 (Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας) και 251003 
(Πραγματική παραγωγή), όπου η ομαδοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται με βάση το μερίδιό τους στην ενωσιακή 
πωληθείσα παραγωγή των κλάδων της CPA (05 έως 33) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καταλόγου PROD
COM. 

— τις μεταβλητές 460101 (Εισαγωγές και αγορά υπηρεσιών), 460201 (Εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών), 240401 (Στατι 
στική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων) και 251101 (Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων), όπου η 
ομαδοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται με βάση το μερίδιό τους στον συνολικό όγκο συναλλαγών υπηρεσιών της ΕΕ 
[εξαγωγές συν εισαγωγές υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ μόνιμων κατοίκων και μη μόνιμων 
κατοίκων — που εκφράζεται ως το άθροισμα των μεταβλητών 240401 (Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρή 
σεων) και 251101 (Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων)]. 

4. Ο αριθμός των στατιστικών που μπορούν να φέρουν την επισήμανση CETO για τις μεταβλητές που προβλέπονται στο 
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού καθορίζεται ως εξής: 

α) Για τις χώρες μικρού μεγέθους: όλα τα στοιχεία σε επίπεδο τάξης της NACE και έως το 25 % των στοιχείων σε επίπεδο 
ομάδας της NACE για την κατανομή κατά δραστηριότητα· όλα τα στοιχεία σε επίπεδο ομάδας της NACE, εκτός από το 
σύνολο για όλες τις τάξεις μεγέθους όσον αφορά τις συνδυαστικές κατανομές κατά δραστηριότητα και κατά τάξη 
μεγέθους· έως το 20 % των στοιχείων σε επίπεδο επιμέρους θέσης της PRODCOM. 

β) Για τις χώρες μεσαίου μεγέθους: έως το 25 % των στοιχείων σε επίπεδο τάξης της NACE για την κατανομή κατά 
δραστηριότητα, έως το 25 % των στοιχείων σε επίπεδο ομάδας της NACE, εκτός από το σύνολο για όλες τις τάξεις 
μεγέθους όσον αφορά τις συνδυαστικές κατανομές κατά δραστηριότητα και κατά τάξη μεγέθους για την κατανομή κατά 
τάξη μεγέθους σε επίπεδο ομάδας της NACE· έως το 15 % των στοιχείων για τις επιμέρους θέσεις της PRODCOM. 
Επιπλέον, εάν σε κάποιο από αυτά τα κράτη μέλη το μερίδιο τάξης της NACE αναθ. 2 ή τάξεως μεγέθους ομάδας της 
NACE αναθ. 2 είναι κατώτερο του 0,1 % της επιχειρηματικής οικονομίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή κατώτερο 
του 0,1 % του συνόλου για όλες τις επιμέρους θέσεις της PRODCOM, τα στοιχεία αυτά μπορούν επίσης να αποστέλλο 
νται με επισήμανση CETO. 

γ) Για τις χώρες μεγάλου μεγέθους: έως το 15 % των στοιχείων σε επίπεδο τάξης της NACE για την κατανομή κατά 
δραστηριότητα, έως το 15 % των στοιχείων σε επίπεδο ομάδας της NACE, εκτός από το σύνολο για όλες τις τάξεις 
μεγέθους όσον αφορά τις συνδυαστικές κατανομές κατά δραστηριότητα και κατά τάξη μεγέθους για την κατανομή κατά 
τάξη μεγέθους σε επίπεδο ομάδας της NACE· έως το 10 % των στοιχείων για επιμέρους θέσεις της PRODCOM. 

δ) Για τις μεταβλητές 460101 (Εισαγωγές και αγορά υπηρεσιών), 460201 (Εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών), 240401 
(Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων) και 251101 (Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων) — για 
τις χώρες μικρού μεγέθους: έως το 40 % των στοιχείων των κρατών μελών θα μπορούσαν να φέρουν επισήμανση CETO· 
για τις χώρες μεσαίου μεγέθους: έως το 15 %· και για τις χώρες μεγάλου μεγέθους: έως το 10 %. 

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα ευρωπαϊκά δειγματοληπτικά συστήματα μπορούν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής των στοιχείων που πρέπει να διαβι 
βάζονται κατά την κατάρτιση στατιστικών για τις μεταβλητές, όπως καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, 
προκειμένου να μειωθεί το κόστος για τα εθνικά στατιστικά συστήματα, να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα στοιχεία και να είναι η Επιτροπή (Eurostat) σε θέση να εκπονήσει αξιόπιστες ευρωπαϊκές εκτιμήσεις 
για τους σχετικούς δείκτες. 

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο προαναφερόμενο ευρωπαϊκό δειγματοληπτικό σύστημα διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Euro
stat) στοιχεία τουλάχιστον για τις δραστηριότητες της NACE και τα προϊόντα της CPA που προσδιορίζονται σύμφωνα με την 
ακόλουθη διαδικασία: 

1. Η υποβολή στοιχείων περιορίζεται σε κάθε χώρα στις δραστηριότητες ή στα προϊόντα των οποίων ο συντελεστής στάθμισης 
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 0,05 % του συνολικού συντελεστή στάθμισης (σύνολο βιομηχανίας της ζώνης του ευρώ) 
του δείκτη κατά το προηγούμενο έτος βάσης. 

2. Οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων επικαιροποιούνται συστηματικά και ταυτόχρονα με την επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών 
συντελεστών στάθμισης για το νέο έτος βάσης, σύμφωνα με τους συντελεστές στάθμισης του προηγούμενου έτους βάσης. 

3. Η πρώτη περίοδος αναφοράς για τις νέες υποδιαιρέσεις ή τίτλους δεν είναι μεταγενέστερη από την έναρξη του νέου έτους 
βάσης, με τριετή ισχύ από την εισαγωγή του έτους βάσης. 

4. Για την επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων σε αυτό το πλαίσιο δεν απαιτείται ειδική νομική 
πράξη.
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Οι όροι των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων που ορίζονται μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές του έτους 
βάσης ή του συστήματος ταξινόμησης ή σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στη ζώνη του ευρώ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Κάθε νέο μέλος της ζώνης του ευρώ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενταχθεί σε οποιοδήποτε από τα ευρωπαϊκά 
δειγματοληπτικά συστήματα κατά την προσχώρησή του στη ζώνη του ευρώ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, προσδιορίζει τις δραστηριότητες της NACE και τα προϊόντα της CPA για τα 
οποία πρέπει να διαβιβαστούν στοιχεία σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία, προκειμένου το εν λόγω κράτος μέλος να 
τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων. 

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η υποβολή στοιχείων περιορίζεται σε κάθε κράτος μέλος στις δραστηριότητες ή στα προϊόντα των οποίων ο συντελεστής 
στάθμισης είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 0,05 % του συνολικού συντελεστή στάθμισης του δείκτη στο κράτος μέλος 
κατά το τρέχον έτος βάσης (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του τρέχοντος έτους βάσης, μπορεί να εφαρμοστεί 
το προηγούμενο έτος βάσης), εκτός εάν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δειγματοληπτικό σύστημα. 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Κάθε νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει χρονοσειρές τουλάχιστον από την προτελευταία αλλαγή έτους βάσης, 
που καλύπτει την περίοδο μεταξύ της τελευταίας και της προηγούμενης από αυτήν αλλαγής έτους βάσης, εάν δεν υπάρχουν 
διαθέσιμες πλήρεις χρονοσειρές σύμφωνα με τους πίνακες στοιχείων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Ορισμοί εννοιών και μεταβλητών 

I. ΕΝΝΟΙΕΣ 

Στατιστικές μονάδες μόνιμοι κάτοικοι 

Στατιστικές μονάδες οι οποίες είναι μονάδες μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 ( 1 ). 

Οικονομική επικράτεια 

Η οικονομική επικράτεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την περιοχή (γεωγραφική επικράτεια) που τελεί υπό την αποτελεσματική διοίκηση και τον οικονομικό έλεγχο μιας μόνο 
κυβέρνησης· 

β) τυχόν ελεύθερες ζώνες, περιλαμβανομένων των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και των εργοστασίων υπό τελωνειακό 
έλεγχο· 

γ) τον εθνικό εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα που προεκτείνεται σε διεθνή ύδατα, όπου η χώρα έχει 
αποκλειστικά δικαιώματα· 

δ) τους εδαφικούς θύλακες, δηλαδή τις γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται στην αλλοδαπή και που χρησιμοποιούνται, 
σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή διακρατικές συμφωνίες, από φορείς της γενικής κυβέρνησης της χώρας (πρεσβείες, 
προξενεία, στρατιωτικές βάσεις, επιστημονικές βάσεις κ.λπ.)· 

ε) τα κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.λπ. που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα έξω από την υφαλοκρηπίδα της χώρας και 
την εκμετάλλευση των οποίων έχουν μονάδες μόνιμοι κάτοικοι της επικράτειας, όπως ορίζεται στα στοιχεία α) έως δ). 

Η οικονομική επικράτεια δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

— εδαφικούς θύλακες που βρίσκονται μέσα στη γεωγραφική επικράτεια και οι οποίοι απολαύουν ετεροδικίας (δηλαδή τμήματα 
της γεωγραφικής επικράτειας της ίδιας της χώρας που χρησιμοποιούνται από κυβερνητικούς φορείς άλλων χωρών, από τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή διακρατικές 
συμφωνίες). 

Εγχώρια και μη εγχώρια αγορά 

Η διαφορά μεταξύ εγχώριων και μη εγχώριων αγορών πρέπει να ερμηνεύεται για τους σκοπούς των βραχυπρόθεσμων στατιστικών 
για τις επιχειρήσεις με βάση την οικονομική επικράτεια των κρατών μελών. 

II. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Α. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1) Μεταβλητή 110101: Εγγραφές σε μητρώο 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων νομικών μονάδων στο μητρώο ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς q, 
σύμφωνα με την αντίστοιχη διοικητική ή νομική διαδικασία. 

2) Μεταβλητή 110102: Πτωχεύσεις 

Ο αριθμός των νομικών μονάδων που έχουν κινήσει τη διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, με την έκδοση απόφασης δικαστηρίου, 
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς q (η οποία συχνά είναι προσωρινή και δεν συνεπάγεται πάντα παύση 
δραστηριότητας). 

3) Μεταβλητή 210101: Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων 

Ο αριθμός ενεργών επιχειρήσεων είναι ο αριθμός όλων των στατιστικών μονάδων που σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς ήταν «επιχειρήσεις», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου ( 2 ), και ήταν 
επίσης ενεργές κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου αναφοράς.
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα 
εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1). 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του 
παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1).



 

Μια στατιστική μονάδα θεωρείται ότι ήταν ενεργή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς εάν κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
περιόδου είτε πραγματοποίησε θετικό καθαρό κύκλο εργασιών είτε παρήγαγε εκροές είτε απασχολούσε μισθωτούς είτε πραγ 
ματοποίησε επενδύσεις. 

4) Μεταβλητή 210102: Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που απασχολούσαν τουλάχιστον έναν μισθωτό σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς t. 

5) Μεταβλητή 210103: Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης 

Υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που απασχολούσαν τουλάχιστον 10 μισθωτούς κατά την περίοδο t – 3, με μέση 
ετήσια αύξηση του αριθμού μισθωτών άνω του 10 % ετησίως για περίοδο τριών ετών (από t – 3 έως t). Δεν περιλαμβάνονται οι 
επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη μεταβλητή 210201 «γεννήσεις επιχειρήσεων», κατά την περίοδο t – 3. 

6) Μεταβλητή 210104: Αριθμός νεαρών επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης 

Οι νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης («γαζέλες») ως υποσύνολο των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης πρέπει να πληρούν την 
πρόσθετη προϋπόθεση ότι έπρεπε να συνιστούν επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη μεταβλητή 210201 «γεννήσεις επιχειρήσεων», 
κατά την περίοδο t-4 ή t-5. 

7) Μεταβλητή 210201: Γεννήσεις επιχειρήσεων 

Υπολογισμός του αριθμού των γεννήσεων επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στον πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων μετά 
τη διόρθωση σφαλμάτων. Ως γέννηση επιχείρησης νοείται η δημιουργία ενός συνδυασμού συντελεστών παραγωγής υπό τον όρο 
ότι δεν εμπλέκεται στο γεγονός άλλη επιχείρηση. Στις γεννήσεις δεν περιλαμβάνονται εγγραφές επιχειρήσεων στον πληθυσμό 
λόγω συγχώνευσης, διάλυσης, απόσχισης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Εξαιρούνται επίσης εγγραφές επιχειρήσεων σε υπο 
πληθυσμό οι οποίες προκύπτουν αποκλειστικά λόγω αλλαγής δραστηριότητας. 

8) Μεταβλητή 210202: Θάνατοι επιχειρήσεων 

Υπολογισμός του αριθμού των θανάτων επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στον πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων μετά 
τη διόρθωση σφαλμάτων. Ως θάνατος επιχείρησης νοείται η διάλυση ενός συνδυασμού συντελεστών παραγωγής υπό τον όρο ότι 
δεν εμπλέκεται στο γεγονός άλλη επιχείρηση. Οι θάνατοι επιχειρήσεων δεν περιλαμβάνουν διαγραφές επιχειρήσεων από τον 
πληθυσμό λόγω συγχώνευσης, εξαγοράς, διάλυσης ή αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Εξαιρούνται επίσης διαγραφές επιχειρήσεων 
από υποπληθυσμό οι οποίες προκύπτουν αποκλειστικά λόγω αλλαγής δραστηριότητας. 

9) Μεταβλητή 210203: Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 

Επιβίωση επιχείρησης προκύπτει όταν μια επιχείρηση είναι ενεργή κατά το έτος γέννησης (t-1 έως t-5) και το επόμενο ή τα 
επόμενα έτη. Διακρίνονται δύο τύποι επιβίωσης: 

Μια επιχείρηση που γεννήθηκε το έτος t-1 θεωρείται ότι έχει επιβιώσει κατά το έτος t εάν είναι ενεργή σε οποιαδήποτε περίοδο 
του έτους t (= επιβίωση χωρίς αλλαγές). 

Μια επιχείρηση θεωρείται επίσης ότι έχει επιβιώσει εάν ή συνδεδεμένη ή οι συνδεδεμένες νομικές μονάδες έχουν παύσει να είναι 
ενεργές, αλλά η δραστηριότητά τους έχει εξαγοραστεί από μια νέα νομική μονάδα που ιδρύθηκε ειδικά για να εξαγοράσει τους 
συντελεστές παραγωγής αυτής της επιχείρησης (= επιβίωση μέσω εξαγοράς). 

10) Μεταβλητή 210204: Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

Υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας 
δεδομένης περιόδου αναφοράς t. Αυτό μπορεί να αφορά τις γεννήσεις επιχειρήσεων όπως ορίζονται στη μεταβλητή 210201, 
αλλά και επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη μεταβλητή 210101 εάν οι επιχειρήσεις ήταν ήδη ενεργές σε προηγούμενες περιόδους 
αναφοράς, αλλά δεν είχαν κανέναν μισθωτό σε δύο προηγούμενες περιόδους αναφοράς. 

11) Μεταβλητή 210205: Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

Υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό έπειτα από οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς t και που απασχολούσαν τουλάχιστον έναν μισθωτό σε προγενέστερο χρονικό σημείο 
της δεδομένης περιόδου αναφοράς t. Μπορεί να αφορά θανάτους επιχειρήσεων όπως ορίζονται στη μεταβλητή 210202, με 
τουλάχιστον έναν μισθωτό, αλλά και επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη μεταβλητή 210102 εάν οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
είναι ενεργές, αλλά δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό έπειτα από οποιαδήποτε χρονική στιγμή μιας δεδομένης περιόδου 
αναφοράς t και στις δύο επόμενες περιόδους αναφοράς: t + 1 και t + 2. Το ίδιο ισχύει αν η σύμβαση απασχόλησης του 
τελευταίου μισθωτού λήγει κατά την περίοδο t στις 31 Δεκεμβρίου.

EL L 271/90 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.8.2020



 

12) Μεταβλητή 210206: Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Υπολογισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που είχαν τουλάχιστον έναν μισθωτό σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε έτους 
από το έτος που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό (t – 1 έως t – 5) έως μια δεδομένη περίοδο αναφοράς t. Ο «πληθυσμός των 
επιχειρήσεων που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό κατά την περίοδο t» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 210204. Μια επιχείρηση 
θεωρείται επίσης ότι έχει επιβιώσει εάν ή συνδεδεμένη ή οι συνδεδεμένες νομικές μονάδες έχουν παύσει να είναι ενεργές, αλλά η 
δραστηριότητά τους έχει εξαγοραστεί από μια νέα νομική μονάδα που ιδρύθηκε ειδικά για να εξαγοράσει τους συντελεστές 
παραγωγής αυτής της επιχείρησης (= επιβίωση μέσω εξαγοράς). 

13) Μεταβλητή 210301: Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Στις στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας, ως επιχείρηση που ελέγχεται από το εξωτερικό νοείται η επιχείρηση που 
είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας αναφοράς και επί της οποίας ασκεί έλεγχο μια τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα η οποία δεν 
είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας αναφοράς. Ως επιχειρήσεις νοούνται οι ενεργές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη μεταβλητή 
210101 του μέρους Α σημείο 3. 

Ως έλεγχος νοείται η ικανότητα καθορισμού της γενικής πολιτικής μιας επιχείρησης, για παράδειγμα μέσω της επιλογής των 
κατάλληλων διευθυντών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Α θεωρείται ότι ελέγχεται από μια 
θεσμική μονάδα Β, όταν η Β ελέγχει —άμεσα ή έμμεσα— περισσότερες από τις μισές ψήφους των μετόχων ή εξασφαλίζει με 
άλλον τρόπο τον έλεγχό της επί της Α. 

Ο έλεγχος από το εξωτερικό έχει την έννοια ότι η τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα είναι μόνιμος κάτοικος διαφορετικής χώρας 
από τη χώρα της οποίας είναι μόνιμος κάτοικος η θεσμική μονάδα την οποία ελέγχει. 

Ως υποκαταστήματα νοούνται οι τοπικές μονάδες αλλοδαπών επιχειρήσεων που δεν αποτελούν χωριστές νομικές οντότητες. 
Αντιμετωπίζονται ως οιονεί εταιρείες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 και θεωρούνται επιχειρήσεις για τους 
σκοπούς των στατιστικών για τις αλλοδαπές θυγατρικές. 

Ως τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα θυγατρικής νοείται η θεσμική μονάδα που βρίσκεται στην κορυφή της αλυσίδας ελέγχου 
μιας θυγατρικής, η οποία δεν ελέγχεται από άλλη θεσμική μονάδα. 

Ως αλλοδαπή θυγατρική νοείται μια επιχείρηση μόνιμος κάτοικος της χώρας αναφοράς, η οποία ελέγχεται τελικά από θεσμική 
μονάδα μη μόνιμο κάτοικο της χώρας αναφοράς, ή μια επιχείρηση μη μόνιμος κάτοικος της χώρας αναφοράς, η οποία ελέγχεται 
τελικά από θεσμική μονάδα μόνιμο κάτοικο της χώρας αναφοράς. 

Ως χώρα του τελικού ελέγχου νοείται η χώρα μόνιμης κατοικίας της τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας ή ομάδας μονάδων 
που ενεργούν σε συνεννόηση. 

Οι όροι «θεσμική μονάδα» και «τοπική μονάδα» έχουν την ίδια έννοια όπως και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93. 

Ως στατιστικές εισαγωγής για τις αλλοδαπές θυγατρικές νοούνται οι στατιστικές που περιγράφουν τη δραστηριότητα των 
αλλοδαπών θυγατρικών που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αναφοράς. 

14) Μεταβλητή 210401: Αριθμός επιχειρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής 
ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές 

Ως επιχείρηση που ελέγχει θυγατρικές της στο εξωτερικό νοείται μια τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα μόνιμος κάτοικος που 
έχει τουλάχιστον μία αλλοδαπή θυγατρική και η οποία είναι ενεργή επιχείρηση όπως ορίζεται στη μεταβλητή 210101 του 
μέρους Α σημείο 3. Οι όροι «έλεγχος» και «τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα (UCI)» ορίζονται όπως στις επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από το εξωτερικό. 

Ως εγχώρια θυγατρική νοείται η επιχείρηση που είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας αναφοράς, η οποία ελέγχεται από τελική 
ελέγχουσα θεσμική μονάδα που είναι μόνιμος κάτοικος της ίδιας χώρας αναφοράς. Οι όροι «επιχείρηση» και «υποκατάστημα» 
ορίζονται όπως στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό. 

Στις στατιστικές για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας, ως στατιστικές εξαγωγής για τις αλλοδαπές θυγατρικές νοούνται οι 
στατιστικές που περιγράφουν τη δραστηριότητα των εγχώριων θυγατρικών κάθε τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας μόνιμου 
κατοίκου, η οποία έχει τουλάχιστον μία αλλοδαπή θυγατρική και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό, οι οποίες είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αναφοράς. 

15) Μεταβλητή 310101: Αριθμός τοπικών μονάδων 

Υπολογισμός του αριθμού των τοπικών μονάδων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93, οι οποίες είναι εγγε 
γραμμένες στον πληθυσμό του μητρώου επιχειρήσεων μετά τη διόρθωση σφαλμάτων, ιδίως όσον αφορά σφάλματα πλαισίου. Οι 
τοπικές μονάδες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, ακόμη και αν δεν απασχολούν έμμισθο προσωπικό. Η στατιστική αυτή θα πρέπει 
να περιλαμβάνει όλες τις μονάδες που υπήρξαν ενεργές κατά τη διάρκεια τουλάχιστον ενός μέρους της περιόδου αναφοράς.
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16) Μεταβλητή 310102: Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210101 του μέρους Α σημείο 3. 

17) Μεταβλητή 310103: Αριθμός επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210102 του μέρους Α σημείο 4. 

18) Μεταβλητή 310104: Αριθμός επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210103 του μέρους Α σημείο 5. 

19) Μεταβλητή 310201: Γεννήσεις επιχειρήσεων 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210201 του μέρους Α σημείο 7. 

20) Μεταβλητή 310202: Θάνατοι επιχειρήσεων 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210202 του μέρους Α σημείο 8. 

21) Μεταβλητή 310203: Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων (μόνο επιβίωση επί 3 ημερολογιακά έτη) 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210203 του μέρους Α σημείο 9. 

22) Μεταβλητή 310204: Επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210204 του μέρους Α σημείο 10. 

23) Μεταβλητή 310205: Επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210205 του μέρους Α σημείο 11. 

24) Μεταβλητή 310206: Περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό (μόνο για επιχει 
ρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 210206 του μέρους Α σημείο 12. 

25) Μεταβλητή 410101: Αριθμός επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της 
χώρας αναφοράς 

Ως επιχείρηση στο εξωτερικό που ελέγχεται τελικά από θεσμική μονάδα της χώρας αναφοράς νοείται μια επιχείρηση μη μόνιμος 
κάτοικος της χώρας αναφοράς, η οποία ελέγχεται τελικά από θεσμική μονάδα μόνιμο κάτοικο της χώρας αναφοράς. Οι όροι 
«έλεγχος», «επιχείρηση», «υποκατάστημα» και «τελική ελέγχουσα θεσμική μονάδα (UCI)» ορίζονται όπως στις επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από το εξωτερικό. 

Στις στατιστικές για τις διεθνείς δραστηριότητες, ως στατιστικές εξαγωγής για τις αλλοδαπές θυγατρικές νοούνται οι στατιστικές 
που περιγράφουν τη δραστηριότητα αλλοδαπών θυγατρικών στο εξωτερικό, οι οποίες ελέγχονται τελικά από θεσμική μονάδα 
μόνιμο κάτοικο της χώρας αναφοράς. 

Β. ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1) Μεταβλητή 120101: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

Ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων είναι το άθροισμα του αριθμού μισθωτών και του αριθμού αυτοαπασχολούμενων. 
Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5. Ο αριθμός αυτοαπασχολουμένων είναι ο 
μέσος αριθμός προσώπων τα οποία, σε κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ήταν οι μοναδικοί 
ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες της στατιστικής μονάδας στην οποία εργάζονται. Περιλαμβάνονται επίσης τα μέλη οικογενειακής 
επιχείρησης και οι εξωτερικοί εργαζόμενοι των οποίων το εισόδημα είναι συνάρτηση της αξίας των εκροών της στατιστικής 
μονάδας. 

2) Μεταβλητή 120201: Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς 

Το σύνολο των δεδουλευμένων ωρών εργασίας από μισθωτούς αντιπροσωπεύει τον αριθμό των πραγματικών δεδουλευμένων 
ωρών εργασίας από μισθωτούς, για την παραγωγή της στατιστικής μονάδας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που δαπανάται σε παρακείμενη εργασία, η οποία συμβάλλει έμμεσα στην παραγωγή (π.χ. σχεδια 
σμός, προετοιμασία, διοικητικά και συναφή καθήκοντα), καθώς και ο χρόνος που δαπανάται χωρίς πραγματική εργασία, αλλά 
θεωρείται και αμείβεται ως τέτοια από τη στατιστική μονάδα (π.χ. σύντομα διαλείμματα, σύντομες διακοπές λόγω υποτονικότητας 
της παραγωγής, προγράμματα κατάρτισης και συναφείς περιπτώσεις).
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Περιλαμβάνεται επίσης ο χρόνος που δαπανάται στην εργασία, έστω και παρακείμενη εργασία, χωρίς πραγματική αμοιβή (π.χ. μη 
αμειβόμενες υπερωρίες). 

Εξαιρείται ο αμειβόμενος χρόνος που δαπανάται χωρίς πραγματική εργασία και δεν θεωρείται ως τέτοια από τη στατιστική 
μονάδα (π.χ. ετήσια άδεια, αναρρωτική άδεια, άδεια μητρότητας, επίσημες αργίες, μεγαλύτερα διαλείμματα, διαλείμματα για 
γεύμα, απεργίες, μετακινήσεις προς και από τον τόπο εργασίας και συναφείς περιπτώσεις). 

Στις στατιστικές για περιόδους μικρότερες του έτους ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα 
στοιχεία, όπως οι μη αμειβόμενες υπερωρίες. 

3) Μεταβλητή 120301: Μισθοί και ημερομίσθια 

Η μεταβλητή «Μισθοί και ημερομίσθια» περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς για τις 
συνολικές ακαθάριστες αποδοχές, σε χρήμα ή σε είδος, όλων των εργαζομένων της στατιστικής μονάδας. Οι μισθοί και τα 
ημερομίσθια αποτελούν μέρος της μεταβλητής 220301 «Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους». 

Οι συνολικές ακαθάριστες αποδοχές, σε χρήμα ή σε είδος, περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα στοιχεία: άμεσες αποδοχές, 
επιμίσθια, επιδόματα, δωρεάν παροχές, φιλοδωρήματα, προμήθειες, πληρωμές σε συστήματα αποταμίευσης εργαζομένων, πλη 
ρωμές για μη δεδουλευμένες ημέρες, μισθοί και ημερομίσθια σε είδος, προϊόντα της εταιρείας, διάθεση στέγης στο προσωπικό, 
εταιρικά αυτοκίνητα, δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά μετοχών και προγράμματα αγοράς, παρακρατούμενα ποσά από τον 
εργοδότη (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του εργαζομένου, φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κ.λπ.). Στις στατιστικές για 
περιόδους μικρότερες του έτους ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. 

Εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μέσω εργαζομένων από γραφεία διαμεσολάβησης, καθώς και οι 
δαπάνες για εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες συναφείς φορολογικές υποχρεώσεις (που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με 
τους μισθούς και τα ημερομίσθια), εφόσον καταβάλλονται από τον εργοδότη. 

4) Μεταβλητή 220101: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1. 

5) Μεταβλητή 220102: Αριθμός μισθωτών 

Ο αριθμός μισθωτών αντιπροσωπεύει τον μέσο αριθμό προσώπων τα οποία, σε κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς, ήταν μισθωτοί της στατιστικής μονάδας. 

Επεξηγηματική σημείωση 

Ενώ η σχέση εργασίας, η οποία χαρακτηρίζει τα μέρη (εργαζόμενο και εργοδότη), καθορίζεται σε ειδική νομοθεσία ή σύμβαση, 
με τον όρο «μισθωτός» νοείται συνήθως ένα πρόσωπο που έχει προσληφθεί από τη στατιστική μονάδα για την παροχή υπηρεσιών 
σε αυτή σε τακτική βάση, έναντι παροχών και εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αποτελούν μέρος ανεξάρτητης επιχείρησης. 
Για λόγους σαφήνειας, οι μαθητευόμενοι θεωρούνται μισθωτοί εάν προσλαμβάνονται υπό αυτές τις συνθήκες. 

Ο μέσος όρος θα πρέπει να υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος του αριθμού των εργαζομένων στις συντομότερες περιόδους 
ίσης διάρκειας εντός της περιόδου αναφοράς για τις οποίες είναι πρακτικά δυνατή η εφαρμογή τακτικών παρατηρήσεων (π.χ. σε 
ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία κ.λπ. βάση). 

6) Μεταβλητή 220103: Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 

Ο αριθμός μισθωτών που έχει μετατραπεί σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ). 

Τα αριθμητικά στοιχεία για τα άτομα που εργάζονται λιγότερο από το σύνηθες ωράριο εργασίας ενός εργαζομένου με πλήρη 
απασχόληση όλο το έτος πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το ωράριο εργασίας ενός 
μισθωτού πλήρους απασχόλησης όλο το έτος στη μονάδα. Πρόκειται για το σύνολο των δεδουλευμένων ωρών εργασίας που 
διαιρείται διά του μέσου ετήσιου αριθμού των δεδουλευμένων ωρών εργασίας σε θέσεις πλήρους απασχόλησης εντός της 
οικονομικής επικράτειας. Επειδή ο χρόνος εργασίας μιας θέσης πλήρους απασχόλησης έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου 
και διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι καθορισμού του μέσου ποσοστού και του μέσου 
όρου των ωρών των θέσεων εργασίας με λιγότερη από την πλήρη απασχόληση σε κάθε ομάδα θέσεων εργασίας. Πρέπει πρώτα να 
εκτιμηθεί η κανονική εβδομάδα πλήρους απασχόλησης για κάθε ομάδα θέσεων εργασίας. Εάν είναι εφικτό, μπορεί να οριστεί μια 
ομάδα θέσεων εργασίας εντός του ίδιου κλάδου, με βάση το φύλο των εργαζομένων και/ή το είδος της εκτελούμενης εργασίας. 
Οι ώρες εργασίας που ορίζονται με σύμβαση μπορούν να είναι, για τις θέσεις εργασίας μισθωτών, το κατάλληλο κριτήριο για τον 
καθορισμό των μεγεθών αυτών. Τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης υπολογίζονται χωριστά για κάθε ομάδα θέσεων εργασίας 
και στη συνέχεια αθροίζονται. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα άτομα που εργάζονται λιγότερες από τις κανονικές ώρες μιας εργάσιμης ημέρας, 
λιγότερες από τις κανονικές εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα ή λιγότερες από τις κανονικές εβδομάδες/μήνες τον χρόνο. Η 
μετατροπή θα πρέπει να γίνεται βάσει του αριθμού των δεδουλευμένων ωρών, ημερών, εβδομάδων ή μηνών εργασίας.
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7) Μεταβλητή 220104: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν 
μισθωτό 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και ο «αριθμός 
επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό» όπως στη μεταβλητή 210102 του μέρους Α σημείο 4. 

8) Μεταβλητή 220105: Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5 και ο «αριθμός επιχειρήσεων που έχουν 
τουλάχιστον έναν μισθωτό» όπως στη μεταβλητή 210102 του μέρους Α σημείο 4. 

9) Μεταβλητή 220106: Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης 

Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5. Ο «πληθυσμός επιχειρήσεων υψηλής 
ανάπτυξης» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 210103 του μέρους Α σημείο 5. 

10) Μεταβλητή 220107: Αριθμός μισθωτών σε νεαρές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης 

Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5. Ο «πληθυσμός νεαρών επιχειρήσεων 
υψηλής ανάπτυξης» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 210104 του μέρους Α σημείο 6. 

11) Μεταβλητή 220201: Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς 

Ίδιος με τον ορισμό μεταβλητή 120201 του μέρους Β σημείο 2. 

12) Μεταβλητή 220301: Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους 

Η μεταβλητή αυτή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τις παροχές σε εργαζομένους, τα οποία ανα 
γνωρίζονται από τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Ως παροχές σε εργαζομένους νοούνται όλες οι μορφές αντιπαροχής που δίδεται από τη στατιστική μονάδα ως αντάλλαγμα για 
την παρεχόμενη από τους εργαζόμενους υπηρεσία ή για τον τερματισμό της απασχόλησης. 

13) Μεταβλητή 220302: Μισθοί και ημερομίσθια 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 120301 του μέρους Β σημείο 3. 

14) Μεταβλητή 220303: Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη αντιστοιχούν στο ισόποσο της αξίας των κοινωνικών εισφορών που καταβάλ 
λουν οι εργοδότες προκειμένου να εξασφαλίσουν στους εργαζομένους τους το δικαίωμα στις κοινωνικές παροχές. 

Οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη περιλαμβάνουν τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε ασφαλιστικά 
συστήματα κάλυψης της συνταξιοδότησης, της ασθένειας, της μητρότητας, της αναπηρίας, της ανεργίας, των εργατικών ατυχη 
μάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, της παροχής οικογενειακών επιδομάτων, καθώς και σε άλλα συστήματα. 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλους τους εργαζομένους, και για τους κατ’ οίκον εργαζομένους και για τους μαθητευομένους. 

Οι δαπάνες περιλαμβάνονται για όλα τα συστήματα, ανεξάρτητα από το αν είναι θεσμοθετημένες, αποτέλεσμα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, συμβατικές ή εθελοντικές. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια που εξακολουθεί να καταβάλλει ο εργοδότης σε 
περίπτωση ασθενείας, εργατικού ατυχήματος, άδειας μητρότητας ή μερικής ανεργίας εγγράφονται στον κωδικό αυτόν ή στον 
κωδικό «μισθοί και ημερομίσθια», ανάλογα με τη λογιστική πρακτική που ακολουθεί η μονάδα. 

15) Μεταβλητή 220401: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«Νεοσύστατες επιχειρήσεις» (γεννήσεις επιχειρήσεων) ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210201 του μέρους Α σημείο 7. 

16) Μεταβλητή 220402: Αριθμός μισθωτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5 και οι «Νεοσύστατες επιχειρήσεις» 
(γεννήσεις επιχειρήσεων) ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210201 του μέρους Α σημείο 7. 

17) Μεταβλητή 220403: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι «θάνατοι 
επιχειρήσεων» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210202 του μέρους Α σημείο 8.
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18) Μεταβλητή 220404: Αριθμός μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5 και οι «θάνατοι επιχειρήσεων» ορίζονται 
όπως στη μεταβλητή 210202 του μέρους Α σημείο 8. 

19) Μεταβλητή 220405: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210203 του μέρους Α σημείο 9. 

20) Μεταβλητή 220406: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, κατά 
το έτος γέννησης 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210203 του μέρους Α σημείο 9. Για τη μεταβλητή 
αυτή, ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων είναι εκείνος που αντιστοιχεί στο έτος γέννησης της επιχείρησης, όπως 
ορίζεται στο μέρος A σημείο 7. 

21) Μεταβλητή 220407: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο 
μισθωτό 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210204 του μέρους Α σημείο 10. 

22) Μεταβλητή 220408: Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5 και οι «επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον 
πρώτο μισθωτό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210204 του μέρους Α σημείο 10. 

23) Μεταβλητή 220409: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον 
κανέναν μισθωτό 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210205 του μέρους Α σημείο 11. 

24) Μεταβλητή 220410: Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

Ο «αριθμός μισθωτών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5 και οι «επιχειρήσεις που δεν απασχολούν 
πλέον κανέναν μισθωτό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210205 του μέρους Α σημείο 11. 

25) Μεταβλητή 220411: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210206 του μέρους 
Α σημείο 12. 

26) Μεταβλητή 220412: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210206 του μέρους 
Α σημείο 12. Για τη μεταβλητή αυτή, ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων είναι εκείνος που αντιστοιχεί στο έτος 
γέννησης της επιχείρησης, δηλαδή το έτος κατά το οποίο οι επιχειρήσεις απασχόλησαν τον πρώτο τους μισθωτό, όπως ορίζεται 
στη μεταβλητή 210204 του μέρους A σημείο 10. 

27) Μεταβλητή 220501: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

28) Μεταβλητή 220601: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις επιχειρήσεις που ελέγχουν θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«επιχειρήσεις που ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της “τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας” (UCI)] και 
εγχώριες θυγατρικές» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210401 του μέρους Α σημείο 14.
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29) Μεταβλητή 220701: Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Τα «έξοδα παροχών σε εργαζομένους» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 220301 του μέρους Β σημείο 12 και ο «αριθμός 
επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

30) Μεταβλητή 320101: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε τοπικές μονάδες 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι «τοπικές 
μονάδες» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 310101 του μέρους Α σημείο 15. 

31) Μεταβλητή 320102: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1. 

32) Μεταβλητή 320103: Αριθμός μισθωτών 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220102 του μέρους Β σημείο 5. 

33) Μεταβλητή 320301: Μισθοί και ημερομίσθια σε τοπικές μονάδες 

Οι «μισθοί και ημερομίσθια» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 120301 του μέρους Β σημείο 3 και ο «αριθμός τοπικών μονάδων» 
όπως στη μεταβλητή 310101 του μέρους Α σημείο 17. 

34) Μεταβλητή 320104: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν 
μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220104 του μέρους Β σημείο 7. 

35) Μεταβλητή 320105: Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220105 του μέρους Β σημείο 8. 

36) Μεταβλητή 320201: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220401 του μέρους Β σημείο 15. 

37) Μεταβλητή 320202: Αριθμός μισθωτών σε νεοσύστατες επιχειρήσεις 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220402 του μέρους Β σημείο 16. 

38) Μεταβλητή 320203: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220403 του μέρους Β σημείο 17. 

39) Μεταβλητή 320204: Αριθμός μισθωτών στις περιπτώσεις θανάτων επιχειρήσεων 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220404 του μέρους Β σημείο 18. 

40) Μεταβλητή 320205: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων (μόνο 
για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220405 του μέρους Β σημείο 19. 

41) Μεταβλητή 320206: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων, κατά 
το έτος γέννησης (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220406 του μέρους Β σημείο 20. 

42) Μεταβλητή 320207: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο 
μισθωτό κατά την περίοδο t 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220407 του μέρους Β σημείο 21. 

43) Μεταβλητή 320208: Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που απασχόλησαν τον πρώτο μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220408 του μέρους Β σημείο 22. 

44) Μεταβλητή 320209: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον 
κανέναν μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220409 του μέρους Β σημείο 23.
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45) Μεταβλητή 320210: Αριθμός μισθωτών σε επιχειρήσεις που δεν απασχολούν πλέον κανέναν μισθωτό 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 220410 του μέρους Β σημείο 24. 

46) Μεταβλητή 320211: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία ημερολογιακά έτη) 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 204011 του μέρους Β σημείο 25. 

47) Μεταβλητή 320212: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στις περιπτώσεις επιβίωσης επιχειρήσεων που 
έχουν τουλάχιστον έναν μισθωτό, κατά το έτος γέννησης (μόνο για επιχειρήσεις που έχουν επιβιώσει επί τρία 
ημερολογιακά έτη) 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 241012 του μέρους Β σημείο 26. 

48) Μεταβλητή 420101: Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται 
τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς 

Ο «αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 120101 του μέρους Β σημείο 1 και οι 
«επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 
410101 του μέρους Α σημείο 25. 

49) Μεταβλητή 420201: Έξοδα παροχών σε εργαζόμενους επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από 
θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς 

Τα «έξοδα παροχών σε εργαζόμενους» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 220301 του μέρους Β σημείο 12 και οι «επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς» όπως στη μεταβλητή 410101 του μέρους Α 
σημείο 25. 

Γ. ΤΙΜΕΣ 

1) Μεταβλητή 130101: Τιμές εισαγωγής 

Στόχος των δεικτών τιμών εισαγωγής είναι η μέτρηση της μηνιαίας εξέλιξης της τιμής συναλλαγής των αγαθών που αγοράζουν 
μόνιμοι κάτοικοι από μη μόνιμους κατοίκους. Όλες οι σχετικές υπηρεσίες εξαιρούνται αρχικά από το πεδίο εφαρμογής, εκτός 
από τις υπηρεσίες που καλύπτονται από εμπορική συμφωνία CIF (κόστους, ασφάλισης και ναύλου). Οι δείκτες τιμών πρέπει να 
παρακολουθούν χρονικά τις εξελίξεις των τιμών συγκρίσιμων ειδών. 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να συνεκτιμώνται όλα τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στον καθορισμό των τιμών των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας των πωλούμενων μονάδων, των παρεχόμενων μέσων μεταφοράς, των εκπτώσεων, των όρων 
εξυπηρέτησης και εγγυήσεων, καθώς και της προέλευσης και του προορισμού. Οι εφαρμοζόμενες προδιαγραφές πρέπει να 
επιτρέπουν στη μονάδα παρατήρησης να προσδιορίζει με ακρίβεια μια επόμενη περίοδο αναφοράς το προϊόν και να παρέχει 
την κατάλληλη τιμή ανά μονάδα. 

Για το πεδίο εφαρμογής των τιμών εισαγωγής ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

— δεν περιλαμβάνονται οι εισαγωγές από νοικοκυριά, κρατικές μονάδες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, 

— το σχετικό εμπορικό καθεστώς είναι το ειδικό σύστημα εμπορίου, επομένως περιλαμβάνονται εν προκειμένω οι κανονικές 
εισαγωγές, καθώς και οι εισαγωγές τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και μετά την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή, όταν η 
μονάδα αναφοράς αποκτά την κυριότητα των αγαθών. Δεν καλύπτονται οι εισαγωγές για επισκευή, 

— η κάλυψη των προϊόντων περιορίζεται στα προϊόντα των τμημάτων Β, Γ και Δ της CPA. Δεν περιλαμβάνονται οι σχετικές 
υπηρεσίες. 

Για τον ορισμό των τιμών εισαγωγής ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

— η κατάλληλη τιμή είναι η τιμή CIF (κόστος, ασφάλεια, ναύλος) στα σύνορα, εξαιρουμένων όλων των δασμών και φόρων επί 
των αγαθών και υπηρεσιών που βαρύνουν τη μονάδα αναφοράς, 

— προκειμένου να φαίνεται η πραγματική εξέλιξη των μεταβολών των τιμών, πρέπει να χρησιμοποιείται η πραγματική τιμή 
συναλλαγής και όχι η τιμή καταλόγου· συνεπώς, οι εκπτώσεις πρέπει να αφαιρούνται από την τιμή, 

— προκειμένου να φαίνονται οι καθαρές μεταβολές των τιμών, κατά την κατάρτιση των δεικτών τιμών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και να προσαρμόζονται οι μεταβολές ποιότητας των προϊόντων, 

— τα άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται επίσης με συνεκτικό τρόπο, 

— οι εισαγωγές καταχωρίζονται όταν μεταβιβάζεται η κυριότητα των εμπορευμάτων (δηλαδή όταν τα μέρη καταχωρίζουν τη 
συναλλαγή στα βιβλία τους ή στο λογαριασμό τους),
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— η μεταβίβαση της κυριότητας σκαφών, αεροσκαφών καθώς και διαστημικών οχημάτων από πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλη 
χώρα σε πρόσωπο εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος λογίζεται ως εισαγωγή. 

Ο δείκτης θα πρέπει καταρχήν να αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στην πράξη, οι 
πληροφορίες που πράγματι συλλέγονται μπορεί να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ημέρα στα μέσα της περιόδου αναφοράς, η 
οποία πρέπει να καθορίζεται ως αντιπροσωπευτικό αριθμητικό στοιχείο για την περίοδο αναφοράς. Για προϊόντα με σημαντικό 
αντίκτυπο στην εθνική οικονομία τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν, τουλάχιστον περιστασιακά, ασταθή εξέλιξη τιμών, είναι 
σημαντικό ο δείκτης να αντικατοπτρίζει πράγματι τις μέσες τιμές. 

2) Μεταβλητή 130102: Τιμές εισαγωγής (ζώνη του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ) 

3) Μεταβλητή 130103: Τιμές εισαγωγής (εκτός ζώνης του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της ζώνης του 
ευρώ) 

Για τους δείκτες των τιμών εισαγωγής απαιτείται χωριστός υπολογισμός ανάλογα με τη χώρα αποστολής των εμπορευμάτων 
(ζώνη του ευρώ και εκτός της ζώνης του ευρώ). Η χώρα αποστολής καθορίζεται με τρόπο συνεκτικό με τους τελωνειακούς 
κανόνες. 

4) Μεταβλητή 130201: Τιμές παραγωγού 

Στόχος του δείκτη τιμών παραγωγού είναι η μέτρηση της εξέλιξης των τιμών συναλλαγής των οικονομικών δραστηριοτήτων 
στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών. 

Για τον ορισμό των τιμών παραγωγού ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

Συνεκτιμώνται όλα τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στον καθορισμό των τιμών των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης π.χ. 
της ποσότητας των πωλούμενων μονάδων, των παρεχόμενων μέσων μεταφοράς, των πρόσθετων επιβαρύνσεων, των μειώσεων 
τιμών, των εκπτώσεων, των όρων εξυπηρέτησης και εγγυήσεων, του προορισμού κ.λπ. 

Οι τιμές παραγωγού μετρούν την εξέλιξη των τιμών από την πλευρά του παραγωγού/πωλητή. Η κατάλληλη τιμή είναι η βασική 
τιμή που δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και παρόμοιους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών καθώς 
και όλους τους δασμούς και τους φόρους επί των αγαθών και των υπηρεσιών που τιμολογούνται από τη μονάδα, στην οποία 
πρέπει να προστίθενται οι τυχόν επιδοτήσεις για προϊόντα οι οποίες λαμβάνονται από τον παραγωγό. 

Προκειμένου να παρουσιάζεται η πραγματική εξέλιξη των κινήσεων τιμών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική τιμή 
της συναλλαγής και όχι η τιμή καταλόγου. 

Προκειμένου να φαίνονται οι καθαρές μεταβολές των τιμών, κατά την κατάρτιση των δεικτών τιμών παραγωγού θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και να προσαρμόζονται οι μεταβολές ποιότητας των προϊόντων. 

Οι εφαρμοζόμενες προδιαγραφές πρέπει να επιτρέπουν στη μονάδα παρατήρησης να προσδιορίζει με ακρίβεια μια επόμενη 
περίοδο αναφοράς το προϊόν και να παρέχει την κατάλληλη τιμή ανά μονάδα. 

Ο δείκτης θα πρέπει καταρχήν να αντικατοπτρίζει τη μέση τιμή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Στην πράξη, οι 
πληροφορίες που πράγματι συλλέγονται μπορεί να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ημέρα στα μέσα της περιόδου αναφοράς, η 
οποία πρέπει να καθορίζεται ως αντιπροσωπευτικό αριθμητικό στοιχείο για την περίοδο αναφοράς. Για προϊόντα με σημαντικό 
αντίκτυπο στην εθνική οικονομία τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν, τουλάχιστον περιστασιακά, ασταθή εξέλιξη τιμών, είναι 
σημαντικό ο δείκτης να αντικατοπτρίζει πράγματι τις μέσες τιμές. 

Τα στοιχεία για τις τιμές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τιμές τη στιγμή της πραγματικής συναλλαγής, δηλαδή όταν 
εγείρονται, μετασχηματίζονται ή ακυρώνονται απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Οι τιμές των υπηρεσιών θα πρέπει καταρχήν να καταγράφονται όταν παρέχεται η υπηρεσία. Εάν η παροχή υπηρεσιών καλύπτει 
περισσότερες από μία χρονικές περιόδους ή όταν οι υπηρεσίες αγοράζονται πριν από την παροχή των υπηρεσιών, πρέπει να 
πραγματοποιούνται κατάλληλες προσαρμογές. 

Ο δείκτης τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες για μια οικονομική δραστηριότητα μετρά τη μέση εξέλιξη των τιμών για όλες τις 
υπηρεσίες, με τον συνολικό δείκτη Business-to-All (από επιχείρηση προς όλους), ο οποίος περιλαμβάνει τους δείκτες Business- 
to-Business — B2B (από επιχείρηση προς επιχείρηση) και Business-to-consumers — B2C (από επιχείρηση προς καταναλωτή). 
Στον δείκτη B2B περιλαμβάνονται επίσης οι πωλήσεις προς τον δημόσιο τομέα, δηλαδή ο δείκτης Business-to-Government — 
B2G (από επιχείρηση προς κυβέρνηση). 

5) Μεταβλητή 130202: Εγχώριες τιμές παραγωγού 

6) Μεταβλητή 130203: Μη εγχώριες τιμές παραγωγού 

7) Μεταβλητή 130204: Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (ζώνη του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της ζώνης 
του ευρώ)
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8) Μεταβλητή 130205: Μη εγχώριες τιμές παραγωγού (εκτός ζώνης του ευρώ) (προαιρετικό για τις χώρες εκτός της 
ζώνης του ευρώ) 

Ο εγχώριος δείκτης τιμών παραγωγού για μια οικονομική δραστηριότητα μετρά τη μέση εξέλιξη των τιμών όλων των αγαθών και 
συναφών υπηρεσιών που προκύπτουν από την εν λόγω δραστηριότητα και πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Ο μη εγχώριος 
δείκτης τιμών παρουσιάζει τη μέση εξέλιξη των τιμών (που μετατρέπεται στο τοπικό νόμισμα) όλων των αγαθών και συναφών 
υπηρεσιών που απορρέουν από αυτή τη δραστηριότητα και έχουν πωληθεί εκτός της εγχώριας αγοράς. 

Από τον συνδυασμό αυτών των δύο δεικτών προκύπτει η μέση εξέλιξη των τιμών όλων των αγαθών και συναφών υπηρεσιών που 
απορρέουν από μια δραστηριότητα. Όσον αφορά τις τιμές παραγωγού της μη εγχώριας αγοράς, η τιμή θα πρέπει να υπολο 
γίζεται στα εθνικά σύνορα, FOB (ελεύθερο επί του μεταφορικού μέσου). 

Οι δείκτες εγχώριων και μη εγχώριων τιμών προϋποθέτουν την κατάρτιση χωριστών δεικτών τιμών παραγωγού ανάλογα με τον 
προορισμό του προϊόντος. Ο προορισμός καθορίζεται από τον τόπο διαμονής του τρίτου που έχει παραγγείλει ή αγοράσει το 
προϊόν. 

Τιμές παραγωγού ή κόστος νέων κτιρίων κατοικιών 

Οι δείκτες τιμών παραγωγού για τις κατασκευές μετρούν μόνο την εξέλιξη των νέων κτιρίων κατοικιών, εξαιρουμένων των 
συλλογικών κατοικιών, των μη οικιστικών κτιρίων, των τιμών γης και των αμοιβών αρχιτεκτόνων και λοιπών αμοιβών. Αντικατο 
πτρίζουν τις τιμές που καταβάλλει ο πελάτης στην κατασκευαστική εταιρεία. Επομένως, δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τις διακυ 
μάνσεις στους συντελεστές κόστους κατασκευής, αλλά και τις αλλαγές στην παραγωγικότητα και στα περιθώρια κέρδους. 
Επιπλέον, υπάρχει χρονική απόκλιση μεταξύ της τιμής παραγωγού και του αντίστοιχου κόστους παραγωγής. Το συνολικό κόστος 
κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατη μεταβλητή για τις τιμές παραγωγού. 

Στόχος του δείκτη συνολικού κατασκευαστικού κόστους είναι η παρουσίαση της εξέλιξης του κόστους με το οποίο επιβα 
ρύνεται ο εργολήπτης για τη διεκπεραίωση του κατασκευαστικού έργου. 

Οι δαπάνες που αποτελούν το συνολικό κόστος κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών είναι το κόστος υλικών, το κόστος εργασίας, 
οι δαπάνες που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, τη μεταφορά, την ενέργεια και άλλες δαπάνες. Το κόστος 
συλλογικών κατοικιών, μη οικιστικών κτιρίων, οι τιμές γης και οι αμοιβές αρχιτεκτόνων και λοιπές αμοιβές δεν αποτελούν μέρος 
του κόστους κατασκευής. 

Το κόστος υλικών υπολογίζεται κατά κανόνα με βάση τις τιμές των υλικών. Οι τιμές των υλικών θα πρέπει να βασίζονται σε 
πραγματικές τιμές και όχι σε τιμές καταλόγου. Οι τιμές θα πρέπει να βασίζονται σε δείγμα προϊόντων και προμηθευτών. Οι τιμές 
αποτιμώνται χωρίς ΦΠΑ. 

Το κόστος εργασίας θα πρέπει να καλύπτει τους μισθούς και τα ημερομίσθια, καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
όλων των απασχολούμενων ατόμων. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνουν: i) θεσμοθετημένες κοινωνικές εισφορές 
που καταβάλλονται από τον εργοδότη, ii) συμβατικές και προαιρετικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές που αποτελούν αντι 
κείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης και iii) τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές (κοινωνικές παροχές που καταβάλλονται απευθείας 
από τον εργοδότη). 

Νέο κτίριο κατοικιών είναι κάθε κτίριο που κατασκευάζεται για μόνιμη ή προσωρινή οικιστική χρήση ή κτίριο το οποίο 
μετατρέπεται από άλλη χρήση σε μόνιμη ή προσωρινή οικιστική χρήση και για το οποίο απαιτείται οικοδομική ή πολεοδομική 
άδεια βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Δ. ΕΙΣΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε & Α) 

1) Μεταβλητή 230101: Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α 

Η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη (Ε & Α) συνίστανται στις δημιουργικές και συστηματικές εργασίες που εκτελούνται με 
σκοπό την αύξηση του συνόλου της γνώσης —περιλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινω 
νίας— και την επινόηση νέων εφαρμογών των ήδη διαθέσιμων γνώσεων. 

Οι εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α αντιστοιχούν στο χρηματικό ποσό το οποίο δαπανάται για Ε & Α που πραγματοποιείται εντός 
της μονάδας αναφοράς. 

Ως εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α νοούνται όλες οι τρέχουσες δαπάνες συν τις ακαθάριστες πάγιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για 
Ε & Α που πραγματοποιούνται εντός μιας στατιστικής μονάδας κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς, ανεξάρτητα 
από την πηγή των κεφαλαίων. Οι τρέχουσες δαπάνες για Ε & Α περιλαμβάνουν το κόστος εργασίας για το εσωτερικό προσωπικό 
Ε & Α, καθώς και λοιπές τρέχουσες δαπάνες (κόστος εξωτερικού προσωπικού Ε & Α, αγορά υπηρεσιών). Στις ακαθάριστες πάγιες 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για Ε & Α περιλαμβάνονται: αγορά γης, αγορά κτιρίων, αγορά εξοπλισμού πληροφοριών και επικοινω 
νιών, αγορά εξοπλισμού μεταφορών, αγορά άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγορά κεφαλαιοποιημένου λογισμικού υπο 
λογιστών, αγορά άλλων προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας.
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2) Μεταβλητή 230201: Προσωπικό Ε & Α 

Η έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη (Ε & Α) συνίστανται στις δημιουργικές και συστηματικές εργασίες που εκτελούνται με 
σκοπό την αύξηση του συνόλου της γνώσης —περιλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινω 
νίας— και την επινόηση νέων εφαρμογών των ήδη διαθέσιμων γνώσεων. 

Στο προσωπικό Ε & Α μιας στατιστικής μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν άμεσα στον τομέα Ε & Α, 
είτε απασχολούνται από τη στατιστική μονάδα είτε είναι εξωτερικοί συνεισφέροντες πλήρως ενσωματωμένοι στις δραστηριότητες 
Ε & Α της στατιστικής μονάδας, καθώς και όσοι παρέχουν άμεσες υπηρεσίες για τις δραστηριότητες Ε & Α (όπως διευθυντικά 
στελέχη Ε & Α, διαχειριστές, τεχνικοί και υπάλληλοι γραφείου). 

Τα πρόσωπα που παρέχουν έμμεση υποστήριξη και επικουρικές υπηρεσίες, όπως προσωπικό κυλικείου, συντήρησης, διοικητικό 
προσωπικό και προσωπικό ασφάλειας, θα πρέπει να εξαιρούνται, ακόμη και αν οι μισθοί και τα ημερομίσθιά τους περιλαμβάνο 
νται στις «λοιπές τρέχουσες δαπάνες» κατά τη μέτρηση των εσωτερικών δαπανών για Ε & Α σύμφωνα με τον ορισμό που 
παρέχεται στο μέρος Δ σημείο 1. 

Στο προσωπικό Ε & Α περιλαμβάνονται δύο κύριες ομάδες ατόμων: 

— Άτομα τα οποία απασχολούνται από τη στατιστική μονάδα και συνεισφέρουν στις εσωτερικές δραστηριότητες Ε & Α της 
μονάδας (εσωτερικό προσωπικό Ε & Α). 

— Εξωτερικοί συνεισφέροντες οι οποίοι είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις εσωτερικές δραστηριότητες Ε & Α της μονάδας 
(εξωτερικό προσωπικό Ε & Α), είτε ως ανεξάρτητοι (αυτοαπασχολούμενοι) είτε ως εξαρτώμενοι (που λαμβάνουν μεν μισθούς/ 
ημερομίσθια, αλλά όχι από τη στατιστική μονάδα που πραγματοποιεί την Ε & Α). 

3) Μεταβλητή 230202: Ερευνητές 

Οι ερευνητές είναι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη σύλληψη ή τη δημιουργία νέων γνώσεων. Διεξάγουν έρευνα και 
βελτιώνουν ή αναπτύσσουν έννοιες, θεωρίες, μοντέλα, τεχνικές, όργανα, λογισμικό ή λειτουργικά μοντέλα. 

Τα διευθυντικά στελέχη και οι διαχειριστές που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στη διαχείριση των επιστημονικών και τεχνικών 
πτυχών του έργου του ερευνητή ταξινομούνται επίσης ως «ερευνητές». 

4) Μεταβλητή 230301: Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Οι «εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 230101 του μέρους Δ σημείο 1 και οι «επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από το εξωτερικό» όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

5) Μεταβλητή 230401: Προσωπικό Ε & Α στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Το «προσωπικό Ε & Α» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 230201 του μέρους Δ σημείο 2 και οι «επιχειρήσεις που ελέγχονται από 
το εξωτερικό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

6) Μεταβλητή 230501: Πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών για έρευνα και ανάπτυξη (GBARD) 

Ως πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών για έρευνα και ανάπτυξη (GBARD) νοούνται όλες οι πιστώσεις που διατίθενται για τη 
χρηματοδότηση Ε & Α (σε όλους τους τομείς) στους προϋπολογισμούς του τομέα της κυβέρνησης. Ο τομέας κυβέρνησης 
περιλαμβάνει τους υποτομείς της κεντρικής (ομοσπονδιακής) κυβέρνησης, της περιφερειακής (πολιτειακής) κυβέρνησης και 
της τοπικής (δημοτικής) αυτοδιοίκησης (η χρηματοδότηση της Ε & Α από τον τελευταίο υποτομέα δεν μπορεί να περιλαμβάνεται 
σε πιστώσεις GBARD εάν δεν θεωρείται σημαντική ή εάν δεν είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων). Η μεταβλητή GBARD 
αναφέρεται στα στοιχεία του προϋπολογισμού, από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού έως τις πραγματικές δαπάνες, αλλά 
η συλλογή στοιχείων επικεντρώνεται συνήθως στις «Αρχικές πιστώσεις του προϋπολογισμού» και στις «Οριστικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού». 

7) Μεταβλητή 230502: Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε & Α 

Η εθνική δημόσια χρηματοδότηση διακρατικά συντονιζόμενης Ε & Α ορίζεται ως η συνολική χρηματοδότηση από τον προϋπο 
λογισμό του τομέα της κυβέρνησης, όπως μετράται από τις GBARD, με στόχο να στηρίξει: διακρατικούς δημόσιους φορείς 
Ε & Α, πανευρωπαϊκά διακρατικά δημόσια προγράμματα Ε & Α και διμερή ή πολυμερή δημόσια προγράμματα Ε & Α που 
αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, υποψήφιων χωρών ή χωρών της ΕΖΕΣ. 

8) Μεταβλητή 330101: Εσωτερικές δαπάνες για Ε & Α 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 230101 του μέρους Δ σημείο 1.
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9) Μεταβλητή 330201: Προσωπικό Ε & Α 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 230201 του μέρους Δ σημείο 2. 

10) Μεταβλητή 330202: Ερευνητές 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 230202 του μέρους Δ σημείο 3. 

Ε. ΑΓΟΡΕΣ 

1) Μεταβλητή 240101: Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Οι συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνουν το συνολικό ποσό των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζει η 
στατιστική μονάδα και αναγνωρίζονται στο λογιστικό σύστημα είτε ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού είτε ως δαπάνες 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Σε αυτές τις αγορές αγαθών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας, 
αναλώσιμα, καύσιμα, ανταλλακτικά, σπόροι και ζωοτροφές, ζώα, μικροαποθέματα και αγαθά που αγοράζονται με σκοπό τη 
μεταπώληση. 

Στις αγορές υπηρεσιών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: υπηρεσίες σχετικές με ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, ύδρευση, 
συντήρηση, επισκευές, δικαιώματα εκμετάλλευσης, μίσθωση, ασφάλιση, έρευνα (εφόσον πραγματοποιείται από τρίτους), εργασία 
μέσω γραφείου διαμεσολάβησης, διαφήμιση, προώθηση, μεταφορές, επικοινωνία, τραπεζική, νομική, λογιστική και κάθε άλλη 
υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους και αναγνωρίζεται ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Δεν περιλαμβάνονται οι αυξήσεις έτοιμων προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία ούτε τυχόν χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού. Κατ’ εξαίρεση, περιλαμβάνονται επίσης τα στοιχεία ενεργητικού από άλλες 
κατηγορίες που αναταξινομήθηκαν σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του ανωτέρω καταλόγου στον οποίο περιλαμβάνονται. 

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται ο ορισμός αυτός αποτιμώνται σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται για τον σκοπό αυτόν στα λογιστικά πρότυπα βάσει των οποίων αναγνωρίστηκαν τα προαναφερόμενα στοιχεία 
ενεργητικού και οι δαπάνες. 

2) Μεταβλητή 240102: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση 

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση με αυτή στην οποία 
παραλαμβάνονται είναι οι αγορές αγαθών με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε τρίτους χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Περιλαμβά 
νονται επίσης οι αγορές υπηρεσιών από επιχειρήσεις που τιμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή εκείνες των οποίων ο 
κύκλος εργασιών δεν αποτελείται μόνο από την αμοιβή του γραφείου η οποία χρεώνεται για την αγοραπωλησία μιας υπηρεσίας 
(όπως π.χ. τα κτηματομεσιτικά γραφεία), αλλά επίσης από το ποσό που κοστίζει η παρεχόμενη υπηρεσία, π.χ. αγορές μεταφο 
ρικών υπηρεσιών από ταξιδιωτικά γραφεία. 

Εξαιρείται η αξία των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται σε τρίτους με προμήθεια, επειδή τα αγαθά αυτά δεν αγοράζονται 
ούτε πωλούνται από τα γραφεία που λαμβάνουν την προμήθεια. 

Οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση στην ίδια κατάσταση με αυτή στην οποία 
παραλαμβάνονται αποτελούν μέρος των συνολικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών, και χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό 
άλλων συγκεντρωτικών μεγεθών και υπολοίπων. 

3) Μεταβλητή 240103: Δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω εργαζομένων από γραφεία διαμεσολάβησης 

Η μεταβλητή αυτή περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αναγνωρίζονται από τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, οι οποίες αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε αυτήν από γραφεία ευρέσεως προσωρινής εργασίας και συναφείς 
οργανισμούς που παρέχουν εργαζομένους σε επιχειρήσεις πελατών για περιορισμένα χρονικά διαστήματα με στόχο τη συμπλή 
ρωση ή προσωρινή αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού του πελάτη, όπου τα παρεχόμενα άτομα είναι μισθωτοί του 
γραφείου ευρέσεως εργασίας. Η μεταβλητή «Δαπάνες για υπηρεσίες παρεχόμενες μέσω εργαζομένων από γραφεία διαμεσολά 
βησης» αποτελεί μέρος της μεταβλητής «Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών». 

Ωστόσο, αυτά τα γραφεία και οι οργανισμοί δεν παρέχουν άμεση εποπτεία των εργαζομένων τους στους χώρους εργασίας των 
πελατών τους. Στη συγκεκριμένη μεταβλητή περιλαμβάνονται μόνον οι δαπάνες για την παροχή προσωπικού που δεν συνδέεται 
με την παροχή συγκεκριμένης βιομηχανικής ή άλλης μη βιομηχανικής υπηρεσίας. 

4) Μεταβλητή 240104: Δαπάνες για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική μίσθωση 

Οι δαπάνες για μακροπρόθεσμη μίσθωση περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναγνωρίζονται από τη στατιστική μονάδα κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σε σχέση με τη μίσθωση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. Στη μεταβλητή αυτή 
περιλαμβάνονται οι πληρωμές βάσει σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης που αφορά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού.
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Για τη μεταβλητή αυτή, μια μίσθωση κατατάσσεται στις λειτουργικές μισθώσεις εάν δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που συνοδεύουν την κυριότητα ενός υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού. 

5) Μεταβλητή 240105: Αγορές ενεργειακών προϊόντων 

Οι αγορές όλων των ενεργειακών προϊόντων στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτή τη 
μεταβλητή μόνον εάν αγοράζονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Θα πρέπει να εξαιρούνται τα ενεργειακά προϊόντα 
που αγοράζονται ως πρώτες ύλες ή με σκοπό τη μεταπώληση χωρίς περαιτέρω μετατροπή. Αυτό το αριθμητικό στοιχείο αυτό θα 
πρέπει να δίνεται ως αξία μόνο. 

6) Μεταβλητή 240106: Πληρωμές σε υπεργολάβους 

Για τις δραστηριότητες των τομέων NACE Β έως Ε, οι πληρωμές σε υπεργολάβους είναι οι πληρωμές που καταβάλλει η μονάδα 
σε τρίτους ως αντάλλαγμα για την παροχή βιομηχανικών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας σχέσης υπεργολαβίας, η οποία 
ορίζεται ως εξής: 

Δύο επιχειρήσεις συνδέονται με σχέση υπεργολαβίας όταν συντρέχουν οι όροι Α και Β: 

Α. Η επιχείρηση-πελάτης, που ονομάζεται επίσης κύριος εργολήπτης, συμμετέχει στον σχεδιασμό του προϊόντος παρέχοντας, 
έστω και εν μέρει, τις τεχνικές προδιαγραφές στην προμηθεύτρια επιχείρηση, η οποία καλείται επίσης υπεργολάβος, και/ή τα 
προς επεξεργασία υλικά. 

Β. Η επιχείρηση-πελάτης πωλεί το προϊόν της υπεργολαβικής σχέσης, είτε αυτούσιο είτε ως μέρος ενός πιο σύνθετου προϊόντος, 
και αναλαμβάνει τις νομικές υποχρεώσεις μετά την πώληση του προϊόντος. 

Σημείωση: Η απλή αναφορά ενός χρώματος, μεγέθους ή αριθμού καταλόγου δεν συνιστά τεχνική προδιαγραφή από μόνη της. Η 
κατασκευή ενός προϊόντος κατά παραγγελία δεν συνεπάγεται αναγκαστικά σχέση υπεργολαβίας. 

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες που ορίζονται στον τομέα ΣΤ της NACE, οι πληρωμές σε υπεργολάβους 
είναι πληρωμές που καταβάλλει η μονάδα σε τρίτους για την παροχή κατασκευαστικών εργασιών στο πλαίσιο μιας σχέσης 
υπεργολαβίας. 

Δύο επιχειρήσεις συνδέονται με σχέση υπεργολαβίας όταν συντρέχουν ταυτόχρονα οι όροι Α, Β, Γ και Δ: 

Α. Η επιχείρηση-πελάτης συμβάλλεται με την επιχείρηση-προμηθευτή, η οποία στη συνέχεια αποκαλείται «υπεργολάβος», για την 
εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών που ενσωματώνονται ειδικά στη διαδικασία κατασκευής. 

Β. Η επιχείρηση-πελάτης είναι υπεύθυνη για το τελικό προϊόν της διαδικασίας κατασκευής και η ευθύνη της καλύπτει επίσης τα 
μέρη που εκτελούνται από τους υπεργολάβους. Ο υπεργολάβος ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις να φέρει ορισμένη ευθύνη. 

Γ. Η επιχείρηση-πελάτης δίνει οδηγίες στον υπεργολάβο· παραδείγματος χάρη, η εργασία ή η υπηρεσία που εκτελείται από τον 
υπεργολάβο πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου και δεν μπορεί να είναι 
εργασία ή υπηρεσίες τυποποιημένες ή καταλόγου. 

Δ. Η αμοιβαία σύμβαση δεν μπορεί να διέπεται από κάποια άλλη συμφωνία συνεταιριστικού τύπου, όπως η από κοινού 
συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, η σύσταση κοινοπραξίας ή κοινής επιχείρησης κ.λπ. 

7) Μεταβλητή 240201: Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών 

Ως μεταβολή του αποθέματος των αγαθών νοείται η διαφορά της συνολικής αξίας των αποθεμάτων που αναγνωρίζονται από τη 
στατιστική μονάδα στο τέλος και στην αρχή της περιόδου αναφοράς Η αξία των εν λόγω αποθεμάτων είναι η αξία με την οποία 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

8) Μεταβλητή 240202: Μεταβολή των αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία 

Η μεταβλητή αυτή ορίζεται ως η μεταβολή της αξίας των αποθεμάτων των έτοιμων προϊόντων ή των προϊόντων σε διαδικασία 
παραγωγής, τα οποία έχουν παραχθεί από τη στατιστική μονάδα και δεν έχουν ακόμη πωληθεί, μεταξύ της πρώτης και της 
τελευταίας ημέρας της περιόδου αναφοράς. Αποτελεί μέρος της μεταβλητής «Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών». 

Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα προϊόντα υπό επεξεργασία που ανήκουν στη στατιστική μονάδα, ακόμη και αν τα εν λόγω 
προϊόντα βρίσκονται στην κατοχή τρίτων. Κατ’ αναλογία, εξαιρούνται τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατοχή της στατιστικής 
μονάδας και ανήκουν σε τρίτους. 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στο κόστος παραγωγής πριν από τις αναπροσαρμογές της αξίας τους (όπως οι αποσβέσεις).
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9) Μεταβλητή 240203: Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση 

Ως μεταβολή του αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση νοείται η διαφορά της συνολικής αξίας των αποθεμάτων που 
αναγνωρίζονται από τη στατιστική μονάδα στο τέλος και στην αρχή της περιόδου αναφοράς ως στοιχεία που προορίζονται για 
μεταπώληση σε τρίτους χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Η αξία των εν λόγω αποθεμάτων είναι η αξία με την οποία αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις. Η «Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση» αποτελεί μέρος της μεταβλητής 
«Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών». 

10) Μεταβλητή 240301: Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Οι «συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 240101 του μέρους Ε σημείο 1 και οι «επιχει 
ρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό» όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

11) Μεταβλητή 240302: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση, στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το 
εξωτερικό 

Οι «αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 240102 του μέρους Ε σημείο 2 και οι 
«επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό» όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

ΣΤ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

1) Μεταβλητή 140101: Παραγωγή (όγκος) 

Η παραγωγή απαιτείται ως δείκτης στις βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις. Ο δείκτης όγκου παραγωγής είναι ο 
δείκτης αναφοράς για την οικονομική ανάπτυξη και χρησιμοποιείται ειδικότερα για τον προσδιορισμό των σημείων καμπής στην 
οικονομική ανάπτυξη σε πρώιμο στάδιο. Θα πρέπει να παρουσιάζεται με τη μορφή δείκτη τύπου Laspeyres, ο οποίος συγκρίνει 
τον τρέχοντα όγκο παραγωγής με τον αντίστοιχο όγκο παραγωγής κατά την περίοδο βάσης. 

Θεωρητικός στόχος του δείκτη όγκου παραγωγής: 

— Από την άποψη των στατιστικών για τον οικονομικό κύκλο, θα πρέπει να μετράται η ιδία παραγωγή. Οι όροι «παραγωγή» ή 
«εκροές» κατά την έννοια των στατιστικών για τον οικονομικό κύκλο δεν περιλαμβάνουν εισροές από άλλες μονάδες. 

— Ως εκ τούτου, στόχος του δείκτη όγκου παραγωγής είναι η μέτρηση των μεταβολών του όγκου της προστιθέμενης αξίας σε 
σύντομα και τακτικά διαστήματα. 

— Κατά γενικό κανόνα, οι μετρούμενες μεταβολές του όγκου της προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να προσεγγίζουν την 
προστιθέμενη αξία που μετράται με βάση τις έννοιες της προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο των εθνικών λογαριασμών. 

Αρχές για τον υπολογισμό του δείκτη όγκου παραγωγής: 

— Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση του δείκτη, όπως ορίζονται από τον θεωρητικό στόχο, δεν είναι 
διαθέσιμα συνήθως σε μηνιαία βάση. 

— Συνεπώς, η προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές υπολογίζεται μόνο για την περίοδο βάση, ειδικά για την επικαιροποίηση των 
συντελεστών στάθμισης. Εάν η προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
υποκατάστατη μεταβλητή η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής. 

— Η μηνιαία συνέχιση της προστιθέμενης αξίας κατά την περίοδο βάσης πραγματοποιείται με κατάλληλες υποκατάστατες 
μεταβλητές. 

Υπολογισμός των υποκατάστατων μεταβλητών για τη συνέχιση. Για τη συνέχιση των δεικτών θεωρούνται κατάλληλες υποκατά 
στατες μεταβλητές τα ακόλουθα στοιχεία: 

— συνέχιση με αξίες ακαθάριστης παραγωγής (αποπληθωρισμένες), 

— συνέχιση με στοιχεία όγκου, 

— συνέχιση με κύκλο εργασιών (αποπληθωρισμένο), 

— συνέχιση με στοιχεία εισροών εργασίας, 

— συνέχιση με στοιχεία εισροών ακαθάριστων υλικών, 

— συνέχιση με στοιχεία εισροών ενέργειας.
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Η συσχέτιση των εν λόγω υποκατάστατων μεταβλητών με την εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας ενδέχεται να διαφοροποιείται σε 
συνάρτηση με τη δραστηριότητα της αγοράς. Για κάθε δραστηριότητα της αγοράς θα πρέπει να επιλέγεται μια υποκατάστατη 
μεταβλητή με υψηλή συσχέτιση. 

Σχέσεις με τους εθνικούς λογαριασμούς: 

— Η συνήθης ερμηνεία του όρου «δείκτης παραγωγής» ως «εξέλιξης της προστιθέμενης αξίας» έρχεται σε αντίφαση με τον 
ορισμό της «παραγωγής» στο πλαίσιο των εθνικών λογαριασμών ή των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων. 

— Στο πλαίσιο των εθνικών λογαριασμών, ο δείκτης παραγωγής αναφέρεται στην εξέλιξη της «προστιθέμενης αξίας» σε σταθερές 
τιμές, ενώ η προστιθέμενη αξία είναι καταρχήν η παραγωγή μείον την ενδιάμεση ανάλωση σε βασικές τιμές. 

2) Μεταβλητή 140201: Όγκος πωλήσεων 

Ο όγκος πωλήσεων αντιπροσωπεύει την αξία του καθαρού κύκλου εργασιών σε σταθερές τιμές και, ως εκ τούτου, αποτελεί 
ποσοτικό δείκτη. Μπορεί να υπολογιστεί ως καθαρός κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές, αποπληθωρισμένος με βάση τον 
κατάλληλο δείκτη τιμών, ή ως ποσοτικός δείκτης που προκύπτει απευθείας από την ποσότητα των πωληθέντων αγαθών. 

3) Μεταβλητή 140301: Καθαρός κύκλος εργασιών 

Για όλες τις δραστηριότητες, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων NACE 64 και 65 και ορισμένων δραστηριοτήτων του κλάδου 
66 της NACE, ο καθαρός κύκλος εργασιών περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων που προκύπτουν κατά την περίοδο αναφοράς 
στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων της στατιστικής μονάδας, και παρουσιάζεται καθαρός, αφαιρουμένων όλων των 
μειώσεων τιμών και των εκπτώσεων που χορηγεί η συγκεκριμένη στατιστική μονάδα. 

Τα έσοδα ορίζονται ως αυξήσεις των οικονομικών οφελών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς υπό τη μορφή εισροών ή 
αυξήσεων των στοιχείων ενεργητικού ή μειώσεων των υποχρεώσεων που συνεπάγονται αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρου 
μένων όσων συνδέονται με συνεισφορές των συμμετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. 

Οι αναφερόμενες εισροές προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες και πραγματοποιούνται μέσω της εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
εκτέλεσης από τη στατιστική μονάδα, κατά τα προβλεπόμενα στις εν λόγω συμβάσεις. Συνήθως, η υποχρέωση εκτέλεσης 
συνίσταται στην πώληση (μεταβίβαση) αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ωστόσο, οι ακαθάριστες εισροές μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν έσοδα που προκύπτουν ως απόδοση από τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού της στατιστικής μονάδας από 
τρίτους. 

Από τον καθαρό κύκλο εργασιών εξαιρούνται: 

— το σύνολο των φόρων, δασμών ή εισφορών που συνδέονται άμεσα με τα έσοδα· 

— τυχόν ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό οποιασδήποτε κύριας μονάδας, εάν η στατιστική μονάδα ενεργεί ως αντι 
πρόσωπος στις σχέσεις της με την εν λόγω κύρια μονάδα· 

— το σύνολο των εσόδων που δεν προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συνήθων δραστηριοτήτων της στατιστικής μονάδας. Αυτοί 
οι τύποι εσόδων ταξινομούνται συνήθως ως «Λοιπά έσοδα (εκμετάλλευσης)», «Χρηματοοικονομικά έσοδα», «Έκτακτα έσοδα» ή 
σε παρόμοια κατηγορία, ανάλογα με το αντίστοιχο σύνολο γενικώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων που χρησιμοποιούνται 
για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. 

Στις στατιστικές για περιόδους μικρότερες του έτους ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη πτυχές όπως ετήσιες 
μειώσεις τιμών, επιδοτήσεις και εκπτώσεις. 

Για τις δραστηριότητες NACE K6411, K6419 και K649, ο καθαρός κύκλος εργασιών ορίζεται ως η αξία της παραγωγής μείον 
τις επιδοτήσεις ή κρατικές επιχορηγήσεις. 

Για τις δραστηριότητες NACE K642 και K643, ο καθαρός κύκλος εργασιών μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση 
τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες, εάν ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν είναι διαθέσιμος στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τις δραστηριότητες NACE K6511, K6512 και K652, ο καθαρός κύκλος εργασιών ορίζεται ως τα δεδουλευμένα μεικτά 
ασφάλιστρα. 

Για τις δραστηριότητες NACE K653, ο καθαρός κύκλος εργασιών ορίζεται ως οι συνολικές συνταξιοδοτικές εισφορές. 

Για τις δραστηριότητες NACE K66 για τις οποίες ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν είναι διαθέσιμος στις οικονομικές κατα 
στάσεις, ο καθαρός κύκλος εργασιών ορίζεται ως η αξία της παραγωγής μείον τις επιδοτήσεις ή κρατικές επιχορηγήσεις. Για τις 
δραστηριότητες NACE K66 για τις οποίες ο καθαρός κύκλος εργασιών είναι διαθέσιμος στις οικονομικές καταστάσεις, εφαρ 
μόζεται ο τυποποιημένος ορισμός του καθαρού κύκλου εργασιών. 

4) Μεταβλητή 140302: Εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών 

5) Μεταβλητή 140303: Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών
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6) Μεταβλητή 140304: Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (εκτός ζώνης του ευρώ) 

7) Μεταβλητή 140305: Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών (εκτός ζώνης του ευρώ) 

Η κατάρτιση των δεικτών εγχώριου και μη εγχώριου καθαρού κύκλου εργασιών προϋποθέτει τον διαχωρισμό του καθαρού 
κύκλου εργασιών σύμφωνα με τον πρώτο προορισμό του προϊόντος με βάση την αλλαγή κυριότητας (ανεξάρτητα από το αν 
συνεπάγεται και τη φυσική μετακίνηση των αγαθών διαμέσου των συνόρων). Ο προορισμός καθορίζεται από τον τόπο διαμονής 
του τρίτου που αγοράζει τα αγαθά και τις υπηρεσίες. 

8) Μεταβλητή 250101: Καθαρός κύκλος εργασιών 

Ίδιος με τον ορισμό στη μεταβλητή 140301 του μέρους ΣΤ σημείο 3. 

9) Μεταβλητή 250102: Καθαρός κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές δρα 
στηριότητες 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών από δραστηριότητες που ταξινομούνται στους τομείς NACE Α έως ΣΤ. 

Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να 
μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση. 

10) Μεταβλητή 250103: Καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών από δραστηριότητες που ταξινομούνται στους τομείς NACE Β έως ΣΤ. 

Περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας. 

Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να 
μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση. 

11) Μεταβλητή 250104: Καθαρός κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες εκτός από τις κατασκευές 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών από δραστηριότητες που ταξινομούνται στους τομείς NACE Β έως Ε. 

Περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας. 

Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να 
μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση. 

12) Μεταβλητή 250105: Καθαρός κύκλος εργασιών από τις κατασκευές 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών από δραστηριότητες που ταξινομούνται στον τομέα ΣΤ της NACE. 

Περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας. 

Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να 
μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση. 

13) Μεταβλητή 250106: Καθαρός κύκλος εργασιών από δραστηριότητες υπηρεσιών 

Έσοδα από το σύνολο των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί (τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιχειρηματικές και 
προσωπικές υπηρεσίες). 

Η μεταβλητή αυτή περιλαμβάνει τον καθαρό κύκλο εργασιών από δραστηριότητες υπηρεσιών που προκύπτει από κύρια ή 
δευτερεύουσα δραστηριότητα· μερικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορούν να εκτελεστούν από βιομηχανικές μονάδες. 
Οι δραστηριότητες αυτές ταξινομούνται στους τομείς NACE Η έως Ν και Ο έως Σ, καθώς και στις ομάδες 45.2 και 45.4 του 
τομέα Ζ της NACE για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής. 

14) Μεταβλητή 250107: Καθαρός κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης και από 
δραστηριότητες μεσαζόντων 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης, καθώς και από τη διαμε 
σολαβητική δραστηριότητα της μονάδας. Αυτό αντιστοιχεί στις πωλήσεις αγαθών που αγοράστηκαν από τη μονάδα στο όνομά 
της και για δικό της λογαριασμό και μεταπωλήθηκαν στην ίδια κατάσταση στην οποία αγοράστηκαν ή αφού επισημάνθηκαν και 
συσκευάστηκαν, κατά τη συνήθη πρακτική στις εμπορικές επιχειρήσεις διανομής, καθώς και στις τυχόν προμήθειες επί αγορών 
και πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν εξ ονόματος και εκ μέρους τρίτων και από συναφείς δραστηριότητες. 

Η κατανομή των μεταπωλήσεων μπορεί να γίνει ως εξής: 

— μεταπωλήσεις σε άλλους εμπόρους, επαγγελματικούς χρήστες κ.λπ. (χονδρικές πωλήσεις)· 

— μεταπωλήσεις σε νοικοκυριά ή σε χρήστες μικρής κλίμακας (λιανικές πωλήσεις).
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Οι δραστηριότητες αυτές ταξινομούνται στον τομέα Ζ της NACE (εξαιρουμένων των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των 
ομάδων 45.2 και 45.4). 

15) Μεταβλητή 250108: Καθαρός κύκλος εργασιών από κατασκευές κτιρίων 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών από δραστηριότητες που ταξινομούνται στον κλάδο ΣΤ41 της NACE. 

Περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας. 

Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να 
μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση. 

16) Μεταβλητή 250109: Καθαρός κύκλος εργασιών από εργασίες πολιτικού μηχανικού 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών από δραστηριότητες που ταξινομούνται στον κλάδο ΣΤ42 της NACE. 

Περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας. 

Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να 
μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση. 

17) Μεταβλητή 250110: Καθαρός κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε τριψήφιο επίπεδο της NACE 

Το μέρος του καθαρού κύκλου εργασιών που προέρχεται από την κύρια δραστηριότητα της μονάδας. Η κύρια δραστηριότητα 
μιας μονάδας καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου. 

Περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που αποτέλεσαν αντικείμενο υπεργολαβίας. 

Δεν περιλαμβάνεται ο καθαρός κύκλος εργασιών από τη μεταπώληση αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό να 
μεταπωληθούν στην ίδια κατάσταση. 

18) Μεταβλητή 250111: Καθαρός κύκλος εργασιών από υπεργολαβίες 

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δραστηριότητες του τομέα ΣΤ της NACE, ο καθαρός κύκλος εργασιών από υπεργολαβίες 
είναι ο καθαρός κύκλος εργασιών που προέρχεται από την παροχή κατασκευαστικών εργασιών από την ίδια τη μονάδα σε 
τρίτους στο πλαίσιο μιας σχέσης υπεργολαβίας. 

Δύο επιχειρήσεις συνδέονται με σχέση υπεργολαβίας, όταν συντρέχουν ταυτόχρονα οι όροι Α, Β, Γ και Δ: 

Α. Η επιχείρηση-πελάτης συμβάλλεται με την επιχείρηση-προμηθευτή, η οποία στη συνέχεια αποκαλείται «υπεργολάβος», για την 
εκτέλεση των έργων ή υπηρεσιών που ενσωματώνονται ειδικά στη διαδικασία κατασκευής. 

Β. Η επιχείρηση-πελάτης είναι υπεύθυνη για το τελικό προϊόν της διαδικασίας κατασκευής και η ευθύνη της καλύπτει επίσης τα 
μέρη που εκτελούνται από τους υπεργολάβους. Ο υπεργολάβος ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις να φέρει ορισμένη ευθύνη. 

Γ. Η επιχείρηση-πελάτης δίνει οδηγίες στον υπεργολάβο· παραδείγματος χάρη, η εργασία ή η υπηρεσία που εκτελείται από τον 
υπεργολάβο πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου και δεν μπορεί να είναι 
εργασία ή υπηρεσίες τυποποιημένες ή καταλόγου. 

Δ. Η αμοιβαία σύμβαση δεν μπορεί να διέπεται από κάποια άλλη συμφωνία συνεταιριστικού τύπου, όπως η από κοινού 
συμμετοχή σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, η σύσταση κοινοπραξίας ή κοινής επιχείρησης κ.λπ. 

19) Μεταβλητή 250112: Καθαρός κύκλος εργασιών ανά τόπο διαμονής του πελάτη 

Ως καθαρός κύκλος εργασιών νοείται ο καθαρός κύκλος εργασιών όπως ορίζεται στη μεταβλητή 140301 του μέρους ΣΤ σημείο 
3. Η έννοια της μόνιμης κατοικίας [διαμονής] ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013. 

20) Μεταβλητή 250113: Καθαρός κύκλος εργασιών ανά προϊόν 

Ως καθαρός κύκλος εργασιών νοείται ο καθαρός κύκλος εργασιών όπως ορίζεται στη μεταβλητή 140301 του μέρους ΣΤ σημείο 
3. Η κατανομή ανά προϊόν βασίζεται στην CPA. 

21) Μεταβλητή 250201: Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση 

Αντιστοιχεί στην απόδοση της δραστηριότητας αγοράς και μεταπώλησης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Υπολογίζεται από τον 
καθαρό κύκλο εργασιών που σχετίζεται με τις εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, 
τις συνολικές αγορές προς μεταπώληση και τις μεταβολές των αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζονται με σκοπό τη 
μεταπώληση.
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Στο ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση περιλαμβάνονται οι πωλήσεις, οι αγορές και οι μεταβολές των 
αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται με σκοπό να παρασχεθούν σε 
τρίτους στην ίδια κατάσταση. 

Καλείται επίσης μεικτό εμπορικό κέρδος. 

22) Μεταβλητή 250301: Αξία παραγωγής 

Η αξία παραγωγής αντιπροσωπεύει την αξία της συνολικής παραγωγής της στατιστικής μονάδας, η οποία παράχθηκε κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Για όλες τις δραστηριότητες, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων εξαίρεση τις δραστηριότητες NACE 64, 65 και 66, προκύπτει 
από το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων: 

+ Καθαρός κύκλος εργασιών 

± Μεταβολή των αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων και προϊόντων υπό επεξεργασία 

± Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών προς μεταπώληση 

+ Έσοδα από επιδοτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τον κύκλο εργασιών και 

+ Κεφαλαιοποιημένη παραγωγή 

– Αγορές αγαθών και υπηρεσιών προς μεταπώληση. 

Ως έσοδα από επιδοτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τον κύκλο εργασιών νοείται κάθε έσοδο που προέρχεται από 
κρατική συνδρομή που χορηγείται στη στατιστική μονάδα και αναγνωρίζεται ως τέτοια από αυτή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς. 

Κεφαλαιοποιημένη παραγωγή είναι η συνολική αύξηση όλων των ιδιοπαραγόμενων μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού, τα 
οποία αναγνωρίζονται ως τέτοια από τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Για τις δραστηριότητες NACE K6411, η αξία παραγωγής ορίζεται ως άλλες διοικητικές δαπάνες εκτός από τις δαπάνες 
προσωπικού συν τις δαπάνες για αμοιβές και προμήθειες, συν τις δαπάνες προσωπικού συν τις αποσβέσεις ενσώματων και 
άυλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού. 

Για τις δραστηριότητες NACE Κ6419 και Κ649, η αξία παραγωγής ορίζεται ως οι εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
μείον τους καταβλητέους τόκους και τα εξομοιούμενα έξοδα, συν τις εισπρακτέες προμήθειες συν τα έσοδα από μετοχές, μερίδια 
και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης συν το καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις συν τα έσοδα από 
επιδοτήσεις σχετικές με τα προϊόντα ή τον κύκλο εργασιών. Για ορισμένες δραστηριότητες της τάξης K6499, η αξία παραγωγής 
είναι ο καθαρός κύκλος εργασιών συν τις επιδοτήσεις ή κρατικές επιχορηγήσεις ή μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με 
βάση τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες, εάν ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν είναι διαθέσιμος στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τις δραστηριότητες NACE K642 και K643, η αξία παραγωγής είναι ο καθαρός κύκλος εργασιών συν τις επιδοτήσεις ή 
κρατικές επιχορηγήσεις ή μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες, εάν ο καθαρός 
κύκλος εργασιών δεν είναι διαθέσιμος στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τις δραστηριότητες NACE K6511, η αξία παραγωγής ορίζεται ως τα δεδουλευμένα μεικτά ασφάλιστρα. 

Έσοδα από επενδύσεις μείον έσοδα από συμμετοχές μείον έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων συν έσοδα από 
επενδύσεις των αντασφαλιστών στο μερίδιό τους επί των μεικτών τεχνικών προβλέψεων της επιχείρησης συν μη ρευστοποιηθείσες 
υπεραξίες από επενδύσεις συν λοιπά τεχνικά έσοδα, καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της αντασφάλισης, μείον καταβληθείσες 
αποζημιώσεις συν/μείον μεταβολή στο ποσό της πρόβλεψης για αποζημιώσεις (η αύξηση πρέπει να αφαιρείται, η μείωση πρέπει 
να προστίθεται) συν/μείον μεταβολές στο ποσό των λοιπών τεχνικών προβλέψεων μετά την αφαίρεση της αντασφάλισης (οι 
δαπάνες πρέπει να αφαιρούνται, τα έσοδα πρέπει να προστίθενται) συν/μείον (εάν είναι διαθέσιμες) μεταβολές στο ποσό των 
λοιπών τεχνικών προβλέψεων, μερίδιο των αντασφαλιστών (οι δαπάνες πρέπει να αφαιρούνται, τα έσοδα πρέπει να προστίθενται), 
συν/μείον (εάν είναι διαθέσιμη) μεταβολή του κεφαλαίου για μελλοντικές πιστώσεις (οι δαπάνες πρέπει να αφαιρούνται, τα έσοδα 
πρέπει να προστίθενται) μείον συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές, καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της αντασφάλισης, μείον 
ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων μείον μη ρευστοποιηθείσες ζημίες από επενδύσεις συν λοιπά έσοδα. 

Για τις δραστηριότητες NACE K6512 και K652, η αξία παραγωγής ορίζεται ως τα δεδουλευμένα μεικτά ασφάλιστρα συν έσοδα 
από επενδύσεις μείον έσοδα από συμμετοχές μείον έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων συν έσοδα από 
επενδύσεις των αντασφαλιστών στο μερίδιό τους επί των μεικτών τεχνικών προβλέψεων της επιχείρησης συν λοιπά τεχνικά έσοδα, 
καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση της αντασφάλισης, συν λοιπά έσοδα μείον καταβληθείσες αποζημιώσεις συν/μείον μεταβολή στο 
ποσό των προβλέψεων για αποζημιώσεις (η αύξηση πρέπει αφαιρείται, η μείωση πρέπει να προστίθεται) μείον ζημίες από 
ρευστοποίηση επενδύσεων μείον συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές, καθαρό ποσό, συν/μείον μεταβολή στις εξισωτικές 
προβλέψεις (οι δαπάνες θα πρέπει να αφαιρούνται, τα έσοδα πρέπει να προστίθενται) συν/μείον μεταβολές στο ποσό των λοιπών 
τεχνικών προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζονται σε άλλη θέση (οι δαπάνες θα πρέπει να αφαιρούνται, τα έσοδα θα πρέπει να 
προστίθενται).
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Για τις δραστηριότητες NACE K653, η αξία παραγωγής ορίζεται ως ο καθαρός κύκλος εργασιών μείον τα καταβλητέα 
ασφάλιστρα συν τα έσοδα από επενδύσεις συν τα λοιπά έσοδα συν τις εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις μείον τις 
συνολικές δαπάνες για συντάξεις μείον την καθαρή μεταβολή στο ποσό των τεχνικών προβλέψεων (οι αυξήσεις των τεχνικών 
προβλέψεων πρέπει να αφαιρούνται από την αξία της παραγωγής και να προστίθενται οι μειώσεις). Εναλλακτικά, η αξία της 
παραγωγής μπορεί να υπολογιστεί ως άθροισμα των δαπανών. 

Για τις δραστηριότητες NACE Κ66 για τις οποίες ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν είναι διαθέσιμος στις οικονομικές κατα 
στάσεις, η αξία παραγωγής ορίζεται ως οι εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα μείον τους καταβλητέους τόκους και τα 
εξομοιούμενα έξοδα, συν τις εισπρακτέες προμήθειες συν τα έσοδα από μετοχές, μερίδια και άλλους τίτλους μεταβλητής 
απόδοσης συν το καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, συν τα έσοδα από επιδοτήσεις σχετικές με τα προϊόντα 
ή τον κύκλο εργασιών. 

Για τις δραστηριότητες NACE Κ66 για τις οποίες ο καθαρός κύκλος εργασιών είναι διαθέσιμος στις οικονομικές καταστάσεις, η 
αξία παραγωγής ορίζεται ως ο καθαρός κύκλος εργασιών συν την κεφαλαιοποιημένη παραγωγή συν τα έσοδα από επιδοτήσεις 
σχετικές με τα προϊόντα ή τον κύκλο εργασιών. 

23) Μεταβλητή 250401: Προστιθέμενη αξία 

Η προστιθέμενη αξία είναι ένας σύνθετος δείκτης των καθαρών εσόδων εκμετάλλευσης, προσαρμοσμένων κατά τις αποσβέσεις και 
τις παροχές σε εργαζομένους, όπου όλες οι συνιστώσες αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς. Η τιμή της εκφράζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

+ Καθαρός κύκλος εργασιών 

+ Έσοδα από επιδοτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τον κύκλο εργασιών 

+ Κεφαλαιοποιημένη παραγωγή 

± Μεταβολή του αποθέματος των αγαθών 

– Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών. 

24) Μεταβλητή 250501: Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα 

Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα είναι το πλεόνασμα που δημιουργείται από τις δραστηριότητες λειτουργίας μετά την 
αμοιβή της εισροής του συντελεστή εργασίας. 

Μπορεί να υπολογιστεί από την προστιθέμενη αξία μείον τα έξοδα παροχών σε εργαζόμενους. Είναι το ισοζύγιο που έχει στη 
διάθεσή της η μονάδα για την αμοιβή των χορηγών ίδιων κεφαλαίων και την πληρωμή του χρέους, την καταβολή των φόρων και, 
τελικά, τη χρηματοδότηση του όλου ή μέρους της επένδυσής της. 

25) Μεταβλητή 250601: Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Ο «καθαρός κύκλος εργασιών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 140301 του μέρους ΣΤ σημείο 3 και οι «επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από το εξωτερικό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

26) Μεταβλητή 250701: Αξία της παραγωγής των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Η «αξία παραγωγής» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 250301 του μέρους ΣΤ σημείο 22 και οι «επιχειρήσεις που ελέγχονται από 
το εξωτερικό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

27) Μεταβλητή 250801: Προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Η «προστιθέμενη αξία» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 250401 του μέρους ΣΤ σημείο 23 και οι «επιχειρήσεις που ελέγχονται από 
το εξωτερικό» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α σημείο 13. 

28) Μεταβλητή 250901: Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που ελέγχουν θυγατρικές τους στο εξωτερικό 
[έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές 

Ο «καθαρός κύκλος εργασιών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 140301 του μέρους ΣΤ σημείο 3 και οι «επιχειρήσεις που ελέγχουν 
θυγατρικές τους στο εξωτερικό [έννοια της «τελικής ελέγχουσας θεσμικής μονάδας» (UCI)] και εγχώριες θυγατρικές» ορίζονται 
όπως στη μεταβλητή 210401 του μέρους Α σημείο 14. 

29) Μεταβλητή 440101: Καθαρός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από 
θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς 

Ο «καθαρός κύκλος εργασιών» ορίζεται όπως στη μεταβλητή 140301 του μέρους ΣΤ σημείο 3 και οι «επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 410101 του 
μέρους Α σημείο 25.

EL L 271/108 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.8.2020



 

30) Μεταβλητή 251001: Πωληθείσα παραγωγή 

Η πωληθείσα παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή που πραγματοποιήθηκε ανά πάσα στιγμή και εντός της οικονομικής επικράτειας 
κάθε χώρας, η οποία έχει πωληθεί (τιμολογηθεί) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η παραγωγή μπορεί να πραγματοποι 
είται στο πλαίσιο της κύριας ή των δευτερευουσών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Περιλαμβάνει την πωληθείσα (τιμολογη 
θείσα) παραγωγή μεταξύ διαφόρων μονάδων οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. 

31) Μεταβλητή 251002: Παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών υπεργολαβίας 

Παραγωγή που πραγματοποιείται από υπεργολάβο, εντός της οικονομικής επικράτειας κάθε χώρας, η οποία έχει πωληθεί 
(τιμολογηθεί) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στην κύρια μονάδα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για 
τις εργασίες υπεργολαβίας όπως προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της CPA. Η παραγωγή μπορεί να πραγματοποι 
είται στο πλαίσιο της κύριας ή των δευτερευουσών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

32) Μεταβλητή 251003: Πραγματική παραγωγή 

Η πραγματική παραγωγή περιλαμβάνει κάθε παραγωγή η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και 
εντός της οικονομικής επικράτειας κάθε χώρας, και η οποία ενσωματώνεται στην παραγωγή άλλων προϊόντων. Περιλαμβάνει τα 
προϊόντα τα οποία, είτε στην ίδια μονάδα οικονομικής δραστηριότητας είτε σε άλλη μονάδα οικονομικής δραστηριότητας που 
ανήκει στην ίδια επιχείρηση: 

— προορίζονται για πώληση, 

— μεταποιούνται σε άλλο προϊόν, 

— τοποθετούνται σε άλλο προϊόν ή 

— τίθενται σε απόθεμα. 

Ζ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

1) Μεταβλητή 260101: Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν όλες τις προσθήκες σε 
ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς, εξαιρουμένων τυχόν αυξήσεων λόγω ανατιμήσεων ή αναστροφών προηγουμένως αναγνωρισμένων ζημιών 
απομείωσης και λόγω αναταξινομήσεων (μεταβιβάσεων) άλλων ενσώματων μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού. 

Οι προσθήκες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγορές, χρηματοδοτικές μισθώσεις, βελτιώσεις, μετατροπές, ανακαινίσεις, κατα 
σκευές, ιδιοκατασκευές και τυχόν κεφαλαιοποιημένες δαπάνες, εφόσον επιτρέπεται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα που 
καθορίζουν τα κριτήρια αναγνώρισης και αποτίμησης. 

2) Μεταβλητή 260102: Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε γη περιλαμβάνουν όλες τις προσθήκες στη γη, τα υπόγεια κοιτάσματα, τα δάση και τα εσωτερικά 
ύδατα, τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού για εξερεύνηση και αξιολόγηση, την εξόρυξη, τα στοιχεία ενεργητικού πετρελαίου και 
φυσικού αερίου και άλλα συναφή στοιχεία, που αναγνωρίζονται ως τέτοια από τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς. Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε γη αποτελούν μέρος της μεταβλητής «Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα 
μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού». 

3) Μεταβλητή 260103: Ακαθάριστες επενδύσεις στην αγορά υφιστάμενων κτιρίων 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις στην αγορά υφιστάμενων κτιρίων περιλαμβάνουν όλες τις προσθήκες ή αγορές κτιρίων και συναφών 
δομών που ήδη χρησιμοποιούνται (δηλαδή όχι νέων) κατά τη στιγμή της αγοράς, που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τη 
στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις στην αγορά υφιστάμενων κτιρίων αποτελούν μέρος της μεταβλητής «Ακαθάριστες επενδύσεις σε 
ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού». 

4) Μεταβλητή 260104: Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και βελτιώσεις κτιρίων 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και βελτιώσεις κτιρίων περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 

— τις προσθήκες στην ανέγερση νέων κτιρίων για ίδια χρήση (ιδιοκατασκευή), 

— τις αγορές νέων κτιρίων (συνήθως το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής, της οποίας ο δικαιούχος είναι η στατιστική 
μονάδα αναφοράς),

EL 18.8.2020 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 271/109



 

— τις κεφαλαιοποιημένες προσθήκες, μετατροπές, βελτιώσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων (εάν είναι πιθανό να εισ 
ρεύσουν πρόσθετα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με αυτά στη στατιστική μονάδα), που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από 
τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και βελτιώσεις κτιρίων αποτελούν μέρος της μεταβλητής «Ακαθάριστες επενδύσεις σε 
ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού». 

5) Μεταβλητή 260105: Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό περιλαμβάνουν όλες τις προσθήκες σε μηχανήματα, οχήματα, τεχνικές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό γραφείου, εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικοινωνιών και δικτύου, καθώς και άλλες συναφείς 
περιπτώσεις, που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τη στατιστική μονάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό αποτελούν μέρος της μεταβλητής «Ακαθάριστες επενδύσεις σε 
ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού». 

6) Μεταβλητή 260106: Ακαθάριστες επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού πλην της υπερα 
ξίας 

Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού πλην της υπεραξίας περιλαμβάνουν όλες τις 
προσθήκες σε άυλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται ως τέτοιες από τη στατιστική μονάδα κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εκτός από την υπεραξία. 

Οι προσθήκες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγορές, χρηματοδοτικές μισθώσεις, βελτιώσεις, προσθήκες, μετατροπές, ανακαινί 
σεις, κατασκευές, ιδιοκατασκευές και τυχόν κεφαλαιοποιημένες δαπάνες, εφόσον επιτρέπεται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα 
που καθορίζουν τα κριτήρια αναγνώρισης και αποτίμησης και στα οποία ορίζεται επίσης ο όρος «υπεραξία». 

7) Μεταβλητή 260107: Επενδύσεις σε αγορές λογισμικού 

Οι επενδύσεις σε αγορές λογισμικού αναγνωρίζονται ως άυλο στοιχείο ενεργητικού μόνον υπό την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό 
τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται σε αυτό το στοιχείο να εισρεύσουν στην επιχείρηση και ότι το κόστος του 
στοιχείου ενεργητικού μπορεί να υπολογιστεί κατά τρόπο αξιόπιστο. Εάν η αγορά του λογισμικού δεν ικανοποιεί αυτούς τους 
όρους, αναγνωρίζεται ως δαπάνη όταν πραγματοποιείται και περιλαμβάνεται στην αξία των «συνολικών αγορών αγαθών και 
υπηρεσιών». 

Οι επενδύσεις σε αγορές λογισμικού ανέρχονται στην τιμή αγοράς του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εισαγωγικών δασμών και μη 
επιστρεπτέων φόρων, καθώς και κάθε άμεσα αποδοτέα δαπάνη όσον αφορά την προετοιμασία του λογισμικού για την προ 
βλεπόμενη χρήση του. Στις άμεσες αποδοτέες δαπάνες περιλαμβάνονται, π.χ., επαγγελματικές αμοιβές για την εγκατάστασή του. 
Κάθε εμπορική έκπτωση και μείωση τιμής εκπίπτει για τον προσδιορισμό του κόστους. 

8) Μεταβλητή 260108: Έσοδα πωλήσεων από τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια 

Τα έσοδα των πωλήσεων από τις επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιλαμβάνουν την αξία των υφιστάμενων υλικών κεφαλαι 
ουχικών αγαθών που έχουν πωληθεί σε τρίτους. Οι πωλήσεις υλικών κεφαλαιουχικών αγαθών αποτιμώνται στην πραγματική τιμή 
που εισπράχθηκε (χωρίς ΦΠΑ) και όχι στη λογιστική αξία, αφού αφαιρεθούν τυχόν έξοδα μεταβίβασης κυριότητας που 
επωμίζεται ο πωλητής. Εξαιρούνται οι αναπροσαρμογές αξιών και οι εκχωρήσεις με άλλον τρόπο εκτός της πώλησης. 

9) Μεταβλητή 260201: Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού από τις 
επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό 

Οι «ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 260101 του 
μέρους Ζ σημείο 1 και οι «επιχειρήσεις που ελέγχονται από το εξωτερικό» όπως στη μεταβλητή 210301 του μέρους Α 
σημείο 13. 

10) Μεταβλητή 430101: Ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού από τις 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς 

Οι «ακαθάριστες επενδύσεις σε ενσώματα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 260101 του 
μέρους Ζ σημείο 1 και οι «επιχειρήσεις στο εξωτερικό που ελέγχονται τελικά από θεσμικές μονάδες της χώρας αναφοράς» όπως 
στη μεταβλητή 410101 του μέρους Α σημείο 25. 

Η. ΑΚΙΝΗΤΑ 

1) Μεταβλητή 150101: Οικοδομικές άδειες – Αριθμός κατοικιών 

Η οικοδομική άδεια αποτελεί την έγκριση έναρξης εργασιών στο πλαίσιο ενός οικοδομικού σχεδίου. Η εν λόγω άδεια αποτελεί το 
τελικό στάδιο των εγκρίσεων των σχεδίων και των οικοδομικών εγκρίσεων από τις δημόσιες αρχές, πριν από την έναρξη των 
εργασιών. Για τη συμπλήρωση των πηγών στοιχείων για νέα οικοδομικά σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες 
πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, η χορήγηση έγκρισης των λεπτομερών σχεδίων και η έναρξη της κατασκευής.
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Αυτές οι άδειες θα πρέπει να παρέχουν ικανοποιητική εικόνα της οικοδομικής δραστηριότητας στο άμεσο μέλλον, παρόλο που 
μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικές στην περίπτωση μη χρησιμοποίησης ενός μεγάλου ποσοστού αδειών ή εφόσον μεσολαβεί 
μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της έγκρισης των αδειών και της έναρξης των οικοδομικών εργασιών. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152, απαιτούνται στοιχεία μόνο για τα νέα κτίρια και τις μετατροπές μη οικιστικών 
κτιρίων σε κτίρια κατοικιών, ακόμη και αν μπορούν να χορηγηθούν οικοδομικές άδειες για άλλες κατασκευές και έργα. 

Τα κτίρια υποδιαιρούνται σε κτίρια κατοικιών και μη οικιστικά κτίρια. 

Τα κτίρια κατοικιών είναι κατασκευές των οποίων τουλάχιστον το ήμισυ χρησιμοποιείται για οικιστικούς σκοπούς. Εάν χρησι 
μοποιείται λιγότερο από το ήμισυ της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας για οικιστικούς σκοπούς, το κτίριο κατατάσσεται στην 
κατηγορία των μη οικιστικών κτιρίων σύμφωνα με τον σχεδιασμό του για συγκεκριμένο σκοπό. 

Στόχος της μεταβλητής οικοδομικών αδειών αριθμού κατοικιών είναι η παρουσίαση της μελλοντικής εξέλιξης της κατασκευα 
στικής δραστηριότητας σε επίπεδο αριθμών μονάδας. 

Η μεταβλητή αυτή καταρτίζεται με βάση τον αριθμό των κατοικιών σε νέα κτίρια κατοικιών για τα οποία έχουν χορηγηθεί 
οικοδομικές άδειες (καλύπτονται τα κτίρια μονοκατοικιών και τα κτίρια κατοικιών με δύο και περισσότερες κατοικίες). Μια 
κατοικία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δωμάτια και τους βοηθητικούς χώρους τους σε ένα μόνιμο κτίριο ή σε μέρος αυτού 
που έχει οικοδομηθεί χωριστά και το οποίο, μετά τις εργασίες οικοδόμησης, ανοικοδόμησης, αναστήλωσης, διευθέτησης κ.λπ., 
προορίζεται για ιδιωτική κατοικία. Πρέπει να έχει χωριστή είσοδο στο δρόμο (απευθείας ή μέσω κήπου ή οικοπέδου) ή σε κοινό 
χώρο μέσα στο κτίριο (κλιμακοστάσιο, διάδρομο, μπαλκόνι κ.λπ.). Ανεξάρτητα δωμάτια ή χώροι κατοικίας που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως μέρος της κατοικίας θα πρέπει να υπολογίζονται ως μέρος αυτής. Επομένως μια κατοικία μπορεί να 
αποτελείται από χωριστά κτίρια στον ίδιο περίφρακτο χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι προορίζονται σαφώς για κατοικία από 
το ίδιο ιδιωτικό νοικοκυριό. 

Επεκτάσεις υφιστάμενων κτιρίων κατοικιών για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια δεν θεωρούνται κατοικίες για τις 
παρούσες στατιστικές. 

2) Μεταβλητή 150102: Οικοδομικές άδειες – Τετραγωνικά μέτρα (ωφέλιμης επιφάνειας ή άλλος τρόπος μέτρησης της 
επιφάνειας) 

Οι «οικοδομικές άδειες» ορίζονται όπως στη μεταβλητή 150101 του μέρους Η σημείο 1. Στόχος της μεταβλητής οικοδομικών 
αδειών ωφέλιμης επιφάνειας είναι η παρουσίαση των μελλοντικών εξελίξεων της κατασκευαστικής δραστηριότητας από την 
άποψη του όγκου. 

Η μεταβλητή αυτή καταρτίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμης επιφάνειας νέων κτιρίων κατοικιών και μη οικιστικών 
κτιρίων για τα οποία έχουν χορηγηθεί άδειες. Η ωφέλιμη επιφάνεια ενός κτιρίου μετράται εντός των εξωτερικών τοίχων του, και 
σε αυτή δεν περιλαμβάνονται τα εξής: 

— κατασκευαστικοί χώροι (π.χ. χώροι διαχωριστικών συστατικών, εδράσεις, υποστηλώματα, φρεάτια, καπνοδόχοι), 

— λειτουργικοί χώροι βοηθητικής χρήσης (π.χ. χώροι που καταλαμβάνονται από εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού ή 
από ηλεκτρογεννήτριες), 

— χώροι διέλευσης (π.χ. κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες). 

Το μέρος της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ενός κτιρίου που χρησιμοποιείται για οικιστικούς σκοπούς περιλαμβάνει τον χώρο 
που χρησιμοποιείται για κουζίνες, καθιστικά, υπνοδωμάτια και βοηθητικά δωμάτια, υπόγεια και κοινούς χώρους των οικιστικών 
μονάδων. 

Εάν οι πληροφορίες σχετικά με την ωφέλιμη επιφάνεια δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από τα συλλεχθέντα στοιχεία, η ωφέλιμη 
επιφάνεια μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τις διαθέσιμες πηγές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τμήμα 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς των ευρωπαϊκών στατιστικών για το διεθνές εμπόριο αγαθών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

(a) «αγαθά»: κάθε κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου· 

(b) «εξαγωγές αγαθών»: κάθε φυσική μετακίνηση αγαθών τα οποία αφαιρούνται από το απόθεμα υλικών πόρων ενός κράτους 
μέλους, με την έξοδό τους από το στατιστικό έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους με προορισμό το στατιστικό 
έδαφος άλλου κράτους μέλους ή τρίτη χώρα· 

(c) «εισαγωγές αγαθών»: κάθε φυσική μετακίνηση αγαθών τα οποία προστίθενται στο απόθεμα υλικών πόρων ενός κράτους 
μέλους, με την είσοδό τους στο στατιστικό έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους από το στατιστικό έδαφος άλλου 
κράτους μέλους ή από τρίτη χώρα· 

(d) «συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις»: τα αγαθά ή οι μετακινήσεις αγαθών που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του παρόντος 
παραρτήματος και που, λόγω της φύσης τους, αποκλίνουν από την αρχή της καταγραφής των φυσικών μετακινήσεων 
αγαθών διαμέσου των συνόρων ενός κράτους μέλους ή προϋποθέτουν ειδικές μεθοδολογικές διατάξεις διαφορετικές από 
εκείνες που εφαρμόζονται σε όλα τα άλλα αγαθά ή τις μετακινήσεις· 

(e) «ενωσιακά αγαθά»: «ενωσιακά αγαθά» [εμπορεύματα] όπως ορίζονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα· 

(f) «μη ενωσιακά αγαθά»: «μη ενωσιακά αγαθά» [εμπορεύματα] όπως ορίζονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα· 

(g) «τελωνειακή διασάφηση»: η «τελωνειακή διασάφηση» όπως ορίζεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα· 

(h) «απόφαση των τελωνειακών αρχών»: κάθε επίσημη πράξη των τελωνειακών αρχών που συνδέεται με αποδεκτές τελωνειακές 
διασαφήσεις και έχει νομική ισχύ έναντι ενός ή περισσοτέρων προσώπων· 

(i) «τρίτη χώρα»: κάθε χώρα ή έδαφος που δεν περιλαμβάνεται στο στατιστικό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

(j) «αγαθά υπό διαμετακόμιση μεταξύ κρατών μελών»: αγαθά τα οποία, κατευθυνόμενα προς το κράτος μέλος προορισμού, 
διέρχονται από οποιοδήποτε ενδιάμεσο κράτος μέλος ή σταματούν σε αυτό για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη 
μεταφορά των αγαθών, χωρίς η μετακίνηση αυτή να συνιστά εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· 

(k) «οικονομική κυριότητα»: το δικαίωμα διεκδίκησης των οφελών που συνδέονται με τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου με 
αποδοχή των σχετικών κινδύνων· ο οικονομικός κύριος ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι απαραίτητα και ο νόμιμος 
κύριος. 

(l) «αγαθά υπό οιονεί εξαγωγή»: αγαθά τα οποία εισέρχονται από άλλο κράτος μέλος στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται 
κατά τον χρόνο της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς, για τον σκοπό της διασάφησης των αγαθών αυτών προς 
εξαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά 
κατά τον χρόνο της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς και ότι η είσοδος στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα 
αγαθά κατά τον χρόνο της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς δεν συνιστά ενδοενωσιακή απόκτηση αγαθών ή 
συναλλαγή εξομοιούμενη με ενδοενωσιακή απόκτηση αγαθών, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβου 
λίου· 

(m) «αγαθά υπό οιονεί εισαγωγή»: αγαθά τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος, χωρίς ο εισαγωγέας να 
είναι εγκατεστημένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, και τα οποία στη συνέχεια εξάγονται σε άλλο κράτος μέλος· 

(n) «μεταποίηση»: πράξεις ή ενέργειες (παρασκευή, μετατροπή, κατασκευή, συναρμολόγηση, βελτίωση, ανακαίνιση κ.λπ.) με 
στόχο τη λήψη ή την παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος·
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(o) «κράτος μέλος ή τρίτη χώρα κατασκευής»: το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία, 
ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε ένα ημιτελές αγαθό. 

Τμήμα 2 

Κράτος μέλος ενδοενωσιακής εξαγωγής και εισαγωγής, και κράτος μέλος εξαγωγής και εισαγωγής εκτός Ένωσης· 
κράτος μέλος αναφοράς 

1. Για τους σκοπούς των στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

(a) «κράτος μέλος ενδοενωσιακής εξαγωγής»: το κράτος μέλος από το στατιστικό έδαφος του οποίου εξάγονται αγαθά προς τον 
προορισμό τους σε άλλο κράτος μέλος· 

(b) «κράτος μέλος ενδοενωσιακής εισαγωγής»: το κράτος μέλος στο στατιστικό έδαφος του οποίου εισάγονται αγαθά από άλλο 
κράτος μέλος. 

2. Για τους σκοπούς των στατιστικών για το εμπόριο αγαθών εκτός Ένωσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

(a) «κράτος μέλος εξαγωγής εκτός Ένωσης»: το κράτος μέλος στο στατιστικό έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον 
χρόνο υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς ή κατά τον χρόνο επανεξαγωγής. 

Ωστόσο, στην περίπτωση αγαθών υπό οιονεί εξαγωγή, εάν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του «κράτους μέλους πραγματικής 
εξαγωγής», όπως ορίζεται στο τμήμα 17 σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος παραρτήματος, το «κράτος μέλος εξαγωγής 
εκτός Ένωσης» είναι το κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής· 

(b) «κράτος μέλος εισαγωγής εκτός Ένωσης»: το κράτος μέλος στο στατιστικό έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον 
χρόνο υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς. 

3. Ο ορισμός του κράτους μέλους ενδοενωσιακής εξαγωγής και εισαγωγής, και του κράτους μέλους εξαγωγής και εισαγωγής 
εκτός Ένωσης μπορεί να προσαρμοστεί για τον σκοπό των συγκεκριμένων αγαθών ή μετακινήσεων. 

4. Για τον σκοπό της παροχής στατιστικών στοιχείων σχετικά με το διεθνές εμπόριο αγαθών στην Επιτροπή (Eurostat), το 
κράτος μέλος αναφοράς είναι το κράτος μέλος εξαγωγής στην περίπτωση των εξαγωγών και το κράτος μέλος εισαγωγής στην 
περίπτωση των εισαγωγών. 

Τμήμα 3 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών καλύπτουν το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών και το εμπόριο 
αγαθών εκτός Ένωσης. 

2. Το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών καλύπτει τα εξής: 

α) τις ενδοενωσιακές εξαγωγές των ακόλουθων αγαθών που εξέρχονται από το κράτος μέλος εξαγωγής με προορισμό άλλο 
κράτος μέλος: 

i) ενωσιακά αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που τελούν υπό διαμετακόμιση μεταξύ κρατών μελών· 

ii) μη ενωσιακά αγαθά που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο κράτος μέλος εξαγωγής· 

β) τις ενδοενωσιακές εισαγωγές των ακόλουθων αγαθών τα οποία εισέρχονται στο κράτος μέλος εισαγωγής και εξάχθηκαν αρχικά 
από άλλο κράτος μέλος: 

i) ενωσιακά αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που τελούν υπό διαμετακόμιση μεταξύ κρατών μελών· 

ii) μη ενωσιακά αγαθά τα οποία έχουν προηγουμένως υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στο κράτος 
μέλος εξαγωγής και διατηρούνται υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία 
στο κράτος μέλος εισαγωγής.
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3. Το εμπόριο αγαθών εκτός Ένωσης καλύπτει τα εξής: 

α) τις εκτός της Ένωσης εξαγωγές αγαθών τα οποία εξέρχονται από το στατιστικό έδαφος της Ένωσης: 

i) σύμφωνα με ένα από τα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα: 

— εξαγωγή· 

— τελειοποίηση προς επανεισαγωγή· 

ii) κατ’ εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα: 

— μη ενωσιακά αγαθά που επανεξάγονται προσωρινά για περαιτέρω τελειοποίηση· 

— ενωσιακά αγαθά που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αφού έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικού 
προορισμού· 

— επανεξαγόμενα μη ενωσιακά αγαθά για τη λήξη του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή· 

β) τις εκτός της Ένωσης εισαγωγές αγαθών τα οποία εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος της Ένωσης σύμφωνα με ένα από τα 
ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα: 

i) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού προορισμού· 

ii) τελειοποίηση προς επανεξαγωγή. 

4. Το πεδίο εφαρμογής των ευρωπαϊκών στατιστικών για το διεθνές εμπόριο αγαθών μπορεί να προσαρμοστεί για συγκε 
κριμένα αγαθά ή μετακινήσεις. 

5. Για λόγους μεθοδολογίας, ορισμένα αγαθά ή μετακινήσεις εξαιρούνται από τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές 
εμπόριο αγαθών. Αυτά τα αγαθά και οι μετακινήσεις παρατίθενται στο προσάρτημα. 

Τμήμα 4 

Στατιστικό έδαφος 

1. Το στατιστικό έδαφος της Ένωσης περιλαμβάνει τα στατιστικά εδάφη των κρατών μελών. Το στατιστικό έδαφος ενός 
κράτους μέλους αντιστοιχεί στο έδαφος που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης στον 
ενωσιακό τελωνειακό κώδικα. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στο στατιστικό έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας περι 
λαμβάνεται η νήσος Ελιγολάνδη. 

3. Ο ορισμός του στατιστικού εδάφους των κρατών μελών μπορεί να προσαρμοστεί για τον σκοπό των συγκεκριμένων 
αγαθών ή μετακινήσεων. 

Τμήμα 5 

Περίοδος αναφοράς 

1. Για τους σκοπούς των στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών, η περίοδος αναφοράς είναι: 

α) ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή ή η εξαγωγή· 

β) ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο επέρχεται η γενεσιουργός αιτία του φόρου για τα ενωσιακά αγαθά και καθίσταται 
απαιτητός ο ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου. 

Ωστόσο, όταν το χρονικό διάστημα μεταξύ της εισαγωγής ή της εξαγωγής αγαθών και της γενεσιουργού αιτίας υπερβαίνει 
τους δύο ημερολογιακούς μήνες, η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή ή η 
εξαγωγή· ή 

γ) ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο η διασάφηση γίνεται δεκτή από τα τελωνεία όταν η τελωνειακή διασάφηση 
χρησιμοποιείται ως πηγή στοιχείων. 

2. Για τους σκοπούς των στατιστικών για το εμπόριο αγαθών εκτός Ένωσης, η περίοδος αναφοράς είναι: 

α) ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή ή η εξαγωγή·
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β) ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο η διασάφηση γίνεται δεκτή από τα τελωνεία όταν η τελωνειακή διασάφηση 
χρησιμοποιείται ως πηγή στοιχείων. 

3. Η περίοδος αναφοράς μπορεί να προσαρμοστεί για τον σκοπό συγκεκριμένων αγαθών ή μετακινήσεων. 

Τμήμα 6 

Εξαγωγέας και εισαγωγέας 

1. Ο εξαγωγέας είναι ο οικονομικός φορέας ο οποίος εκτελεί δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή αγαθών. 

Ο εξαγωγέας εκτελεί τις δραστηριότητες αυτές όταν: 

α) συνάπτει τη σύμβαση, εξαιρουμένων των συμβάσεων μεταφοράς, που έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή των αγαθών από το 
κράτος μέλος εξαγωγής· ή, ελλείψει αυτού, 

β) εξάγει αγαθά από το κράτος μέλος εξαγωγής ή μεριμνά για την εξαγωγή των αγαθών στο κράτος μέλος εξαγωγής· ή, ελλείψει 
αυτού, 

γ) έχει στην κατοχή του τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο της εξαγωγής αγαθών στο κράτος μέλος εξαγωγής. 

2. Ο εισαγωγέας είναι ο οικονομικός φορέας ο οποίος εκτελεί δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή 
αγαθών. 

Ο εισαγωγέας εκτελεί τις δραστηριότητες αυτές όταν: 

α) συνάπτει τη σύμβαση, εξαιρουμένων των συμβάσεων μεταφοράς, που έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή των αγαθών στο 
κράτος μέλος εισαγωγής· ή, ελλείψει αυτού, 

β) εισάγει αγαθά στο κράτος μέλος εισαγωγής ή μεριμνά για την εισαγωγή των αγαθών στο κράτος μέλος εισαγωγής· ή, ελλείψει 
αυτού, 

γ) έχει στην κατοχή του τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο της εισαγωγής αγαθών στο κράτος μέλος εισαγωγής. 

3. Ο ορισμός του εξαγωγέα και του εισαγωγέα μπορεί να προσαρμοστεί για συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις. 

Τμήμα 7 

Μονάδα αναφοράς όσον αφορά τις στατιστικές για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών 

1. Η μονάδα αναφοράς για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών είναι ο υποκείμενος στον φόρο, 
όπως ορίζεται στον τίτλο III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ), ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικό αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 214 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, στο κράτος μέλος εξαγωγής, 

α) και έχει δηλώσει ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 251 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου· ή, ελλείψει αυτού, 

β) ο εξαγωγέας όπως ορίζεται στο τμήμα 6. 

2. Η μονάδα αναφοράς για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοενωσιακές εισαγωγές αγαθών, όταν χρησιμοποιείται έρευνα ως 
πηγή στοιχείων, είναι ο υποκείμενος στον φόρο, όπως ορίζεται στον τίτλο III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, ή το 
μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ατομικό αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό 
σύμφωνα με το άρθρο 214 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, στο κράτος μέλος εισαγωγής, 

α) και έχει δηλώσει ενδοενωσιακές αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 251 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου· ή, ελλείψει αυτού, 

β) ο εισαγωγέας όπως ορίζεται στο τμήμα 6. 

3. Ο ορισμός της μονάδας αναφοράς μπορεί να προσαρμοστεί για συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις.
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( 1 ) Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 
11.12.2006, σ. 1).



 

Τμήμα 8 

Υποχρεώσεις των μονάδων αναφοράς όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών 

1. Οι μονάδες αναφοράς για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατόπιν αιτήματος της εθνικής στατιστικής αρχής (ΕΣΑ) του κράτους μέλους στο οποίο παρείχαν πληροφορίες, την ορθότητα 
των στατιστικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν. 

2. Τυχόν παράλειψη της μονάδας αναφοράς όσον αφορά την παροχή των πληροφοριών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
της δυνάμει του παρόντος κανονισμού επιφέρει την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της, τις οποίες καθορίζουν τα κράτη μέλη. 

3. Ο εισαγωγέας στο κράτος μέλος εισαγωγής υποχρεούται να συνδράμει την ΕΣΑ στο κράτος μέλος εισαγωγής για την 
αποσαφήνιση ζητημάτων ποιότητας των στοιχείων που αφορούν τις στατιστικές πληροφορίες, αποκλειστικά για τον σκοπό της 
διασφάλισης της ποιότητας των στοιχείων σχετικά με τις ενδοενωσιακές εισαγωγές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τμήμα 9 

Βάση επιβολής του φόρου και ισοδύναμό της 

1. Η βάση επιβολής του φόρου είναι η αξία που πρέπει να καθορίζεται για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με την οδηγία 
2006/112/ΕΚ. Για προϊόντα που υπόκεινται σε δασμούς, το ποσό αυτών των δασμών εξαιρείται από τη βάση επιβολής του 
φόρου. 

Όταν δεν απαιτείται να δηλωθεί η βάση επιβολής του φόρου για φορολογικούς σκοπούς, το ισοδύναμό της αντιστοιχεί στην αξία 
τιμολόγησης, πλην ΦΠΑ, ή, ελλείψει τιμολόγησης, στο ποσό που θα είχε τιμολογηθεί σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς. 

Σε περίπτωση μεταποίησης, το ισοδύναμο της βάσης επιβολής του φόρου καθορίζεται ως ακαθάριστη αξία ως εξής: 

α) η αξία των αγαθών που πρόκειται να μεταποιηθούν αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό που θα είχε τιμολογηθεί σε περίπτωση 
πώλησης ή αγοράς· 

β) η αξία των αγαθών που έχουν υποστεί μεταποίηση αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών που πρόκειται να μεταποιηθούν συν την 
προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας μεταποίησης. 

2. Η βάση επιβολής του φόρου και το ισοδύναμό της εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους αναφοράς. 

Όταν απαιτείται συναλλαγματική μετατροπή προκειμένου να εκφραστεί η βάση επιβολής του φόρου και το ισοδύναμό της στο 
εθνικό νόμισμα, η συναλλαγματική ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι αυτή που αναφέρεται στο τμήμα 10 σημείο 5 
δεύτερο εδάφιο στοιχείο β). 

Τμήμα 10 

Στατιστική αξία 

1. Η στατιστική αξία είναι η αξία των αγαθών κατά τη στιγμή και στον τόπο όπου τα αγαθά διασχίζουν τα σύνορα του 
κράτους μέλους εξαγωγής, κατά την εξαγωγή, και του κράτους μέλους εισαγωγής, κατά την εισαγωγή. 

Για τους σκοπούς των στατιστικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο αγαθών, η στατιστική αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τη βάση 
επιβολής του φόρου και το ισοδύναμό της που αναφέρονται στο τμήμα 9 και, όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζεται για τα 
παρεπόμενα έξοδα, σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

Για τους σκοπούς των στατιστικών για το εμπόριο αγαθών εκτός Ένωσης, η στατιστική αξία υπολογίζεται με βάση την αξία των 
αγαθών που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 και, όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζεται για τα παρεπόμενα έξοδα σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.
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2. Η αξία των αγαθών για εξαγωγές ή εισαγωγές εκτός της Ένωσης είναι: 

α) στην περίπτωση πώλησης ή αγοράς, η τιμή που πράγματι πληρώνεται ή πρέπει να πληρωθεί για τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα 
αγαθά, εξαιρουμένων των αυθαίρετων ή πλασματικών αξιών· 

β) σε άλλες περιπτώσεις, η τιμή που θα είχε πληρωθεί στην περίπτωση πώλησης ή αγοράς. 

Η δασμολογητέα αξία χρησιμοποιείται εάν καθορίζεται σύμφωνα με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα για τα αγαθά που έχουν 
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού προορισμού. 

3. Σε περίπτωση μεταποίησης ή άλλων συναλλαγών που δεν τιμολογούνται, η αξία των αγαθών για εξαγωγές ή εισαγωγές 
εκτός της Ένωσης καθορίζεται ως ακαθάριστη αξία ως εξής: 

α) η αξία των αγαθών που πρόκειται να μεταποιηθούν, ή στην περίπτωση άλλων συναλλαγών που δεν τιμολογούνται, αντιστοιχεί 
στο συνολικό ποσό που θα είχε τιμολογηθεί σε περίπτωση πώλησης ή αγοράς· 

β) η αξία των αγαθών που έχουν υποστεί μεταποίηση αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών που πρόκειται να μεταποιηθούν συν την 
προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας μεταποίησης. 

4. Η βάση επιβολής του φόρου και το ισοδύναμό της, όπως αναφέρονται στο τμήμα 9, για το ενδοενωσιακό εμπόριο και η 
αξία, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, για το εμπόριο εκτός Ένωσης αναπροσαρμόζονται, όταν απαιτείται, κατά 
τρόπο ώστε η στατιστική αξία να περιλαμβάνει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τα παρεπόμενα έξοδα, όπως το κόστος μεταφοράς 
και ασφάλισης που απαιτείται για την παράδοση των αγαθών από τον τόπο αναχώρησής τους: 

α) στα σύνορα του κράτους μέλους εξαγωγής, κατά την εξαγωγή· 

β) στα σύνορα του κράτους μέλους εισαγωγής, κατά την εισαγωγή. 

5. Η στατιστική αξία των αγαθών εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους αναφοράς. 

Όταν απαιτείται συναλλαγματική μετατροπή προκειμένου να εκφραστεί η στατιστική αξία των αγαθών στο εθνικό νόμισμα, η 
συναλλαγματική ισοτιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι: 

α) η εφαρμοστέα τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συναλλαγματικής μετατροπής που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνει 
ακό κώδικα, κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται δεκτή η τελωνειακή διασάφηση· ή, ελλείψει αυτής, 

β) η ισοτιμία που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της βάσης επιβολής φόρου για φορολογικούς σκοπούς, εφόσον αυτή 
καθορίζεται· ή, ελλείψει αυτής, 

γ) η τιμή αναφοράς που είναι εφαρμοστέα κατά τη στιγμή που εισάγονται ή εξάγονται τα αγαθά, η οποία καθορίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα κράτη μέλη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, ή η επίσημη τιμή η οποία καθορίζεται από 
τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ ελλείψει τυχόν ειδικών διατάξεων που αποφασίζονται από τα κράτη 
μέλη. 

Τμήμα 11 

Ποσότητα των αγαθών 

Η ποσότητα των αγαθών είναι: 

α) η καθαρή μάζα, δηλαδή η πραγματική μάζα των αγαθών εξαιρουμένης κάθε συσκευασίας· 

β) κατά περίπτωση, η ποσότητα στις συμπληρωματικές μονάδες, δηλαδή η ποσότητα εκτός της καθαρής μάζας, σύμφωνα με την 
ισχύουσα συνδυασμένη ονοματολογία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
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Τμήμα 12 

Κράτη μέλη-εταίροι και χώρες-εταίροι 

1. «Κράτος μέλος αποστολής»: το κράτος μέλος από το οποίο εξήχθησαν αρχικά τα αγαθά προς το κράτος μέλος εισαγωγής 
εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπορική συναλλαγή (π.χ. πώληση ή μεταποίηση) ούτε έχει γίνει κάποια στάση ξένη προς τη 
μεταφορά των αγαθών σε ενδιάμεσο κράτος μέλος. Σε περίπτωση που υπήρξε τέτοια στάση ή εμπορική συναλλαγή, το κράτος 
μέλος αποστολής είναι το τελευταίο ενδιάμεσο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εν λόγω στάση ή οι συναλλαγές. 

2. «Κράτος μέλος προορισμού»: το τελευταίο γνωστό, κατά τη στιγμή της εξαγωγής, κράτος μέλος προς το οποίο πρόκειται 
να εξαχθούν τα αγαθά. 

3. «Χώρα καταγωγής»: το κράτος μέλος ή η χώρα προέλευσης των αγαθών. 

Τα αγαθά που έχουν παρασκευαστεί ή παραχθεί εξολοκλήρου σε ένα μόνο κράτος μέλος ή χώρα ή έδαφος θεωρούνται ως 
καταγόμενα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή χώρα ή έδαφος. 

Τα αγαθά στην παραγωγή των οποίων συμμετείχαν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή χώρες ή εδάφη θεωρούνται ως καταγόμενα 
από το κράτος μέλος ή τη χώρα ή το έδαφος όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία ουσιαστική οικονομικά δικαιολογημένη 
μεταποίηση ή επεξεργασία, σε επιχείρηση εξοπλισμένη για τον σκοπό αυτόν, η οποία κατέληξε στην παρασκευή νέου προϊόντος ή 
αντιπροσωπεύει σημαντικό στάδιο της παρασκευής. 

Η καταγωγή μη ενωσιακών αγαθών προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα με τις οποίες 
θεσπίζονται οι κανόνες περί μη προτιμησιακής καταγωγής. 

4. «Χώρα αποστολής»: η χώρα από την οποία εξήχθησαν αρχικά τα αγαθά προς το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα 
αγαθά κατά τον χρόνο της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί εμπορική συναλλαγή (π.χ. 
πώληση ή μεταποίηση) ούτε έχει γίνει κάποια στάση ξένη προς τη μεταφορά των αγαθών σε ενδιάμεση χώρα. Σε περίπτωση που 
υπήρξε τέτοια στάση ή εμπορική συναλλαγή, η χώρα αποστολής είναι η τελευταία ενδιάμεση χώρα στην οποία πραγματοποι 
ήθηκε η εν λόγω στάση ή οι συναλλαγές. 

5. «Χώρα του τελευταίου γνωστού προορισμού»: η τελευταία χώρα προς την οποία είναι γνωστό, κατά τον χρόνο υπαγωγής 
των αγαθών στο τελωνειακό καθεστώς ή κατά τον χρόνο επανεξαγωγής, ότι πρόκειται να εξαχθούν τα αγαθά. 

Τμήμα 13 

Εμπόρευμα 

«Εμπόρευμα»: τα αγαθά σύμφωνα με την ισχύουσα συνδυασμένη ονοματολογία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 

Τμήμα 14 

Φύση της συναλλαγής 

1. «Φύση της συναλλαγής»: τα διάφορα χαρακτηριστικά (αγορά/πώληση, εργασία κατ’ ανάθεση) που θεωρούνται χρήσιμα για 
τη διάκριση των συναλλαγών μεταξύ τους, ειδικότερα για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών και των εθνικών λογαριασμών. 

2. Η κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής προσδιορίζεται στο παράρτημα I μέρος Γ πίνακας 1 του παρόντος 
κανονισμού. 

Τμήμα 15 

Τρόπος μεταφοράς 

1. «Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα»: το ενεργό μεταφορικό μέσο με το οποίο τα αγαθά τεκμαίρεται ότι: 

α) εγκαταλείπουν το στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους εξαγωγής, στην περίπτωση ενδοενωσιακών εξαγωγών, ή το στατι 
στικό έδαφος της Ένωσης που προσδιορίζεται στο τμήμα 4, στην περίπτωση εξαγωγών εκτός Ένωσης· ή 

β) έχουν εισέλθει στο στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής, στην περίπτωση ενδοενωσιακών εισαγωγών, ή στο 
στατιστικό έδαφος της Ένωσης που προσδιορίζεται στο τμήμα 4, στην περίπτωση εισαγωγών εκτός Ένωσης. 

2. «Εσωτερικός τρόπος μεταφοράς»: όπου εφαρμόζεται, το ενεργό μεταφορικό μέσο εσωτερικής μεταφοράς με το οποίο τα 
αγαθά έχουν εγκαταλείψει τον τόπο αναχώρησης, κατά την εξαγωγή, ή τεκμαίρεται ότι έχουν φτάσει στον τόπο άφιξης, κατά την 
εισαγωγή.
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3. «Εμπορευματοκιβώτιο»: οι πληροφορίες σχετικά με το αν τα αγαθά μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια όταν διασχίζουν 
τα σύνορα του στατιστικού εδάφους της Ένωσης. 

4. Η κατανομή του τρόπου μεταφοράς προσδιορίζεται στο παράρτημα I μέρος Γ πίνακας 2 του παρόντος κανονισμού. 

Τμήμα 16 

Εταίρος φορέας στο κράτος μέλος εισαγωγής 

Ο εταίρος φορέας στο κράτος μέλος εισαγωγής είναι ο υποκείμενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο 
που διαθέτει ατομικό αριθμό αναγνώρισης, ο οποίος χορηγείται στο πρόσωπο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 214 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, στο κράτος μέλος εξαγωγής, 

α) και έχει δηλώσει ενδοενωσιακές αποκτήσεις αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 251 στοιχείο γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου· ή, ελλείψει αυτού, 

β) ο εισαγωγέας όπως ορίζεται στο τμήμα 6. 

Τμήμα 17 

Κράτος μέλος τεκμαιρόμενου προορισμού και κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής 

1. Όταν τα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία ή τίθενται υπό το καθεστώς ειδικού προορισμού, το κράτος μέλος 
τεκμαιρόμενου προορισμού είναι το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό 
καθεστώς. 

Ωστόσο, όταν είναι γνωστό κατά τη στιγμή κατάρτισης της τελωνειακής διασάφησης ότι τα αγαθά θα αποσταλούν σε άλλο 
κράτος μέλος μετά την υπαγωγή, το τελευταίο αυτό κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος τεκμαιρόμενου προορισμού. 

Όταν εισάγονται αγαθά με σκοπό την υπαγωγή τους στο τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, το κράτος 
μέλος τεκμαιρόμενου προορισμού είναι το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πρώτη μεταποιητική δραστηριότητα. 

2. Κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής είναι το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής 
στο τελωνειακό καθεστώς. 

Ωστόσο, στην περίπτωση αγαθών υπό οιονεί εξαγωγή όπως ορίζονται στο τμήμα 1 στοιχείο ιβ), το κράτος μέλος πραγματικής 
εξαγωγής είναι το κράτος μέλος από το οποίο τα αγαθά μεταφέρθηκαν στο κράτος μέλος στο οποίο τα αγαθά βρίσκονται κατά 
τη στιγμή της υπαγωγής τους στο τελωνειακό καθεστώς. 

Όταν εξάγονται αγαθά μετά την υπαγωγή τους στο τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, το κράτος μέλος 
πραγματικής εξαγωγής είναι το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποιητική δραστηριότητα. 

Τμήμα 18 

Στατιστική διαδικασία 

«Στατιστική διαδικασία»: τα διάφορα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων εισα 
γωγών και εξαγωγών, ειδικότερα σύμφωνα με την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς, όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 3 
του μέρους Γ του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. 

Τμήμα 19 

Προτιμησιακή μεταχείριση των εισαγωγών 

1. Τα στοιχεία σχετικά με την προτιμησιακή μεταχείριση είναι η δασμολογική μεταχείριση που δηλώνεται από τον κώδικα 
προτίμησης, σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται από τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα. 

2. Τα στοιχεία αναφέρονται στην προτιμησιακή μεταχείριση που εφαρμόζεται ή παρέχεται από τις τελωνειακές αρχές. 

Τμήμα 20 

Όροι παράδοσης 

«Όροι παράδοσης»: οι διατάξεις της σύμβασης πώλησης οι οποίες καθορίζουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του πωλητή και του 
αγοραστή, σύμφωνα με τους Incoterms του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Τμήμα 21 

Πλοία και αεροσκάφη 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «πλοία»: τα πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το κεφάλαιο 89 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τα ρυμουλκά, τα πολεμικά σκάφη και οι πλωτές κατασκευές· 

β) «αεροσκάφη»: αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος που αποτελούν τελικά προϊόντα και των οποίων το βάρος χωρίς φορτίο 
υπερβαίνει τα 2 000 kg· άλλα αεροπλάνα και οχήματα αέρος, τα ελικόπτερα, τα διαστημικά οχήματα και τα οχήματα για την 
εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά δεν καλύπτονται από τις παρούσες διατάξεις. 

2. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών καλύπτουν μόνο τις ακόλουθες εξαγωγές και εισαγωγές πλοίων 
και αεροσκαφών: 

α) τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος αναφοράς. Περιλαμβάνονται 
μεταβιβάσεις με σκοπό τη διάλυση πλοίου ή αεροσκάφους. Οι συναλλαγές αυτές εξομοιώνονται με εισαγωγή· 

β) τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκάφους από νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος 
μέλος αναφοράς σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Περιλαμβάνονται 
μεταβιβάσεις με σκοπό τη διάλυση πλοίου ή αεροσκάφους. Οι συναλλαγές αυτές εξομοιώνονται με εξαγωγή· 

γ) τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας καινούργιων πλοίων ή αεροσκαφών από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα 
κατασκευής, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 στοιχείο ιε), στον πρώτο οικονομικό ιδιοκτήτη τους μετά την κατασκευή τους· 

δ) τις εξαγωγές και εισαγωγές πλοίων ή αεροσκαφών με σκοπό ή έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης όπως ορίζεται στο 
τμήμα 1 στοιχείο ιδ). 

3. Για τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές πλοίων και αεροσκαφών, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 
διατάξεις: 

α) Η περίοδος αναφοράς για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) είναι ο 
μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας. Η περίοδος αναφοράς για τις εξαγωγές 
και τις εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) είναι ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο πραγμα 
τοποιείται η εισαγωγή ή η εξαγωγή. 

β) Το κράτος μέλος-εταίρος ή η χώρα-εταίρος είναι: 

i) το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει την οικονομική 
κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εισαγωγή, ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται 
η οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εξαγωγή, για τις συναλλαγές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) και β)· 

ii) το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα κατασκευής, σε περίπτωση καινούργιων πλοίων ή αεροσκαφών, κατά την εισαγωγή· 

iii) το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει την οικονομική 
κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, για τις εισαγωγές πλοίων ή αεροσκαφών με σκοπό τη μεταποίηση βάσει 
σύμβασης, και για τις εξαγωγές πλοίων ή αεροσκαφών έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης· 

iv) το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα που αναλαμβάνει τη μεταποίηση για τις εξαγωγές πλοίων ή αεροσκαφών με σκοπό τη 
μεταποίηση βάσει σύμβασης, και για τις εισαγωγές πλοίων ή αεροσκαφών έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης.
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γ) Η στατιστική αξία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) είναι το 
συνολικό ποσό που θα έπρεπε να τιμολογηθεί —μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης— σε 
περίπτωση πώλησης ή αγοράς ολόκληρου του πλοίου ή του αεροσκάφους. 

δ) Η ποσότητα εκφράζεται σε συμπληρωματικές μονάδες που προβλέπονται στην ισχύουσα συνδυασμένη ονοματολογία κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τα πλοία, και σε καθαρή μάζα και συμπληρωματικές μονάδες που προβλέπονται στην 
ισχύουσα συνδυασμένη ονοματολογία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τα αεροσκάφη. 

4. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος: 

α) Ο εισαγωγέας είναι: 

i) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους για τις 
συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α)· 

ii) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους για τις εισαγωγές 
πλοίων ή αεροσκαφών έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης· 

iii) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τη μεταποίηση για τις εισαγωγές πλοίων ή αεροσκαφών με σκοπό τη 
μεταποίηση βάσει σύμβασης. 

β) Ο εξαγωγέας είναι: 

i) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το οποίο μεταβιβάζεται η οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους για 
τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ)· 

ii) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους για τις εξαγωγές πλοίων 
ή αεροσκαφών με σκοπό τη μεταποίηση βάσει σύμβασης· 

iii) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ανέλαβε τη μεταποίηση για τις εξαγωγές πλοίων ή αεροσκαφών έπειτα από μεταποίηση 
βάσει σύμβασης. 

Κατόπιν αιτήματος της ΕΣΑ, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς που έχουν οριστεί από την εν λόγω αρχή παρέχουν τις στατιστικές 
πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τον εσφαλμένο χαρακτήρα του εν λόγω 
ορισμού. 

5. Οι εθνικές στατιστικές αρχές (ΕΣΑ) έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων τις οποίες ενδεχομένως 
χρειάζονται για την κατάρτιση των στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος των 
ΕΣΑ, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των μητρώων πλοίων και αεροσκαφών παρέχουν όλες τις διαθέσιμες 
πληροφορίες. 

Τμήμα 22 

Αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη»: η παράδοση προϊόντων για το πλήρωμα και τους επιβάτες για κατανάλωση 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού των πλοίων ή 
των αεροσκαφών· 

β) ένα πλοίο ή αεροσκάφος θεωρείται ότι ανήκει στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 στοιχείο ια). 
Στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος, η οικονομική κυριότητα μπορεί να καθορίζεται από τη χώρα νηολόγησης του πλοίου ή 
του αεροσκάφους. 

2. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών καλύπτουν μόνο τις εξαγωγές αγαθών που παραδίδονται από το 
στατιστικό έδαφος του κράτους μέλους αναφοράς σε πλοία και αεροσκάφη που ανήκουν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.
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3. Για τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές αγαθών που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη, εφαρμόζονται οι ακό 
λουθες διατάξεις: 

α) Η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας κατά τον οποίο τα αγαθά παραδίδονται σε πλοίο ή αεροσκάφος. 

β) Μπορεί να χρησιμοποιείται απλουστευμένη κατανομή κατά εμπόρευμα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I μέρος Β 
πίνακες 34 και 35 του παρόντος κανονισμού. 

γ) Μπορούν να χρησιμοποιούνται απλουστευμένοι κωδικοί κράτους μέλος-εταίρου ή χώρας-εταίρου. 

δ) Η καθαρή μάζα καταρτίζεται μόνο για αγαθά που υπάγονται στο κεφάλαιο 27 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Τμήμα 23 

Παράδοση αγαθών προς και από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας»: ο εξοπλισμός και οι μηχανισμοί που πρόκειται να εγκατασταθούν ή είναι εγκατεστημένοι 
και σταθεροί στην ανοικτή θάλασσα εκτός του στατιστικού εδάφους οποιουδήποτε κράτους μέλους· 

β) «παράδοση αγαθών σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας»: η παράδοση προϊόντων για το πλήρωμα και για τη λειτουργία των 
κινητήρων, των μηχανών και του υπόλοιπου εξοπλισμού των εγκαταστάσεων ανοικτής θάλασσας· 

γ) «αγαθά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας»: η παράδοση διαρκών 
αγαθών για την κατασκευή νέας ή την επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας· 

δ) «αγαθά που λαμβάνονται ή παράγονται από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας»: προϊόντα που εξορύσσονται από τον 
θαλάσσιο βυθό ή υπέδαφος, ή παρασκευάζονται από την εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας, και αγαθά που λαμβάνονται 
από την αποξήλωση της εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας· το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνονται ή 
παράγονται από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος αλλά από τις 
διατάξεις των τμημάτων 26 και 27 αντίστοιχα· 

ε) μια εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας θεωρείται ότι ανήκει στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα εφόσον είναι εγκατεστημένη 
σε περιοχή στην οποία το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή 
υπεδάφους ή έχει δικαίωμα να επιτρέψει την εν λόγω εκμετάλλευση. 

2. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών καλύπτουν: 

α) τις εισαγωγές αγαθών που παραδίδονται από: 

i) άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα σε εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας του κράτους μέλους αναφοράς· 

ii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας στο κράτος μέλος αναφοράς· 

iii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας σε εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας του κράτους 
μέλους αναφοράς· 

β) τις εξαγωγές αγαθών που παραδίδονται σε: 

i) άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα από εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας του κράτους μέλους αναφοράς· 

ii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας από το κράτος μέλος αναφοράς· 

iii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας από εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας του 
κράτους μέλους αναφοράς. 

3. Για τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών που παραδίδονται προς και από εγκαταστάσεις 
ανοικτής θάλασσας, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

α) Η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας κατά τον οποίο τα αγαθά παραδίδονται προς ή από εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας.
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β) Για αγαθά που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, μπορεί να χρησιμοποιείται απλουστευμένη κατανομή κατά 
εμπόρευμα, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I μέρος Β πίνακες 34 και 35 του παρόντος κανονισμού. 

Για αγαθά που λαμβάνονται ή παράγονται από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας και για αγαθά που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εγκαταστάσεων ανοικτής θάλασσας, χρησιμοποιείται ο κωδικός εμπορεύματος των 
ισχυουσών διακρίσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας. 

γ) Για αγαθά που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, μπορούν να χρησιμοποιούνται απλουστευμένοι κωδικοί 
κράτους μέλους-εταίρου ή χώρας-εταίρου. 

δ) Η καθαρή μάζα καταρτίζεται για αγαθά που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας που υπάγονται στο κεφάλαιο 
27 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για αγαθά που προορίζονται για 
την κατασκευή εγκαταστάσεων ανοικτής θάλασσας και για αγαθά που λαμβάνονται ή παράγονται από εγκαταστάσεις ανοικτής 
θάλασσας. 

Κατά περίπτωση, καταρτίζεται η ποσότητα στις συμπληρωματικές μονάδες που προβλέπονται στην ισχύουσα συνδυασμένη 
ονοματολογία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς για αγαθά που προορίζονται για την κατασκευή εγκαταστάσεων 
ανοικτής θάλασσας και για αγαθά που λαμβάνονται ή παράγονται από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας. 

Τμήμα 24 

Προϊόντα της θάλασσας 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «προϊόντα της θάλασσας»: τα αλιευτικά προϊόντα, τα ορυκτά, τα προϊόντα ναυαγιαίρεσης και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, εάν 
δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του τμήματος 23, που δεν έχουν ακόμη εκφορτωθεί από ποντοπόρα πλοία· 

β) ένα πλοίο θεωρείται ότι ανήκει στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, όπως ορίζεται στο τμήμα 1 στοιχείο ια). Στο πλαίσιο του 
παρόντος τμήματος, η οικονομική κυριότητα μπορεί να καθορίζεται από τη χώρα νηολόγησης του πλοίου. 

2. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών καλύπτουν τις ακόλουθες εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων της 
θάλασσας: 

α) την εκφόρτωση προϊόντων της θάλασσας στους λιμένες του κράτους μέλους αναφοράς, ή την απόκτησή τους από πλοία που 
ανήκουν στο κράτος μέλος αναφοράς από πλοία που ανήκουν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. Οι συναλλαγές αυτές 
αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές· 

β) την εκφόρτωση προϊόντων της θάλασσας στους λιμένες άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας από πλοίο που ανήκει στο 
κράτος μέλος αναφοράς ή την απόκτησή τους από πλοία που ανήκουν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα από πλοία που 
ανήκουν στο κράτος μέλος αναφοράς. Οι συναλλαγές αυτές αντιμετωπίζονται ως εξαγωγές. 

3. Για τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές προϊόντων της θάλασσας, η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας 
κατά τον οποίο τα προϊόντα της θάλασσας εκφορτώνονται σε λιμένα ή ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η αγορά των 
προϊόντων της θάλασσας. 

4. Οι ΕΣΑ έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων τις οποίες ενδεχομένως χρειάζονται για την εφαρμογή του 
παρόντος τμήματος. 

Τμήμα 25 

Διαστημικά οχήματα 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «διαστημικά οχήματα» νοούνται οι δορυφόροι και άλλα αγαθά που μπορούν 
να ταξιδεύουν έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα, καθώς και τα μέρη των αγαθών αυτών· τα οχήματα εκτόξευσης δεν καλύπτονται 
από τις παρούσες διατάξεις. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται μόνο στις ακόλουθες εξαγωγές και εισαγωγές διαστημικών οχημάτων: 

α) εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος του οποίου η οικονομική κυριότητα έχει μεταβιβαστεί από νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος αναφοράς σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος ή 
σε τρίτη χώρα. Περιλαμβάνεται η εκτόξευση μερών διαστημικού οχήματος με σκοπό τη συναρμολόγησή τους εκτός της 
γήινης ατμόσφαιρας. Οι συναλλαγές αυτές εξομοιώνονται με εξαγωγή·
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β) εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος του οποίου η οικονομική κυριότητα έχει μεταβιβαστεί από νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος 
μέλος αναφοράς. Περιλαμβάνεται η εκτόξευση μερών διαστημικού οχήματος με σκοπό τη συναρμολόγησή τους εκτός της 
γήινης ατμόσφαιρας. Οι συναλλαγές αυτές αντιμετωπίζονται ως εισαγωγή. 

3. Για τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές διαστημικών οχημάτων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

α) Η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας. 

β) Σε περίπτωση εξαγωγών προς διεθνείς οργανισμούς ή διαστημικούς οργανισμούς, χρησιμοποιούνται απλουστευμένοι κωδικοί 
χωρών-εταίρων. 

γ) Η στατιστική αξία αντιστοιχεί στην αξία του διαστημικού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και 
ασφάλισης. 

4. Οι ΕΣΑ έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων τις οποίες ενδεχομένως χρειάζονται για την εφαρμογή του 
παρόντος τμήματος. 

Τμήμα 26 

Φυσικό αέριο 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «φυσικό αέριο» νοείται το φυσικό αέριο σε αέρια κατάσταση το οποίο 
παρέχεται μέσω συστημάτων διανομής φυσικού αερίου. 

2. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών καλύπτουν τις εξαγωγές και εισαγωγές φυσικού αερίου. 

3. Για τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές φυσικού αερίου, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

α) Η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας εξαγωγής ή εισαγωγής. 

β) Η στατιστική αξία μπορεί να βασίζεται σε εκτιμήσεις. 

γ) Το κράτος μέλος-εταίρος ή η χώρα-εταίρος μπορεί να προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση. 

4. Οι ΕΣΑ έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων τις οποίες ενδεχομένως χρειάζονται για την κατάρτιση των 
στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι ΕΣΑ μπορούν να απαιτούν την παροχή των στατιστικών πληροφοριών για 
τις εξαγωγές και τις εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 απευθείας από τους φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος αναφοράς και οι οποίοι κατέχουν ή διαχειρίζονται τα εθνικά δίκτυα μεταφοράς φυσικού 
αερίου. 

Τμήμα 27 

Ηλεκτρική ενέργεια 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «ηλεκτρική ενέργεια» νοείται η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται μέσω 
διασυνοριακών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών καλύπτουν τις εξαγωγές και εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας: 

3. Για τις στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

α) Η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας εξαγωγής ή εισαγωγής. 

β) Το κράτος μέλος-εταίρος ή η χώρα-εταίρος είναι το γειτονικό κράτος μέλος ή η γειτονική τρίτη χώρα. 

γ) Η στατιστική αξία μπορεί να βασίζεται σε εκτιμήσεις. 

δ) Η ποσότητα καταρτίζεται μόνο σε συμπληρωματικές μονάδες που προβλέπονται στην ισχύουσα συνδυασμένη ονοματολογία 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
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4. Οι ΕΣΑ έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων τις οποίες ενδεχομένως χρειάζονται για την κατάρτιση των 
στατιστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι ΕΣΑ μπορούν να απαιτούν την παροχή των στατιστικών πληροφοριών για 
τις εξαγωγές και τις εισαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 απευθείας από τους φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος αναφοράς και οι οποίοι κατέχουν ή διαχειρίζονται τα εθνικό δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 

Τμήμα 28 

Συλλογή και κατάρτιση στατιστικών πληροφοριών προς ανταλλαγή 

1. Για τη συλλογή και την κατάρτιση των στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/2152 και παρατίθενται στο άρθρο 12 του εν λόγω κανονι 
σμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ι (Γενικές διατάξεις) και του κεφαλαίου ΙΙΙ (Συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις) 
του παρόντος παραρτήματος. 

2. Για τον προσδιορισμό της μονάδας μέτρησης, της ταξινόμησης και της κατανομής των στατιστικών πληροφοριών που 
πρέπει να ανταλλάσσονται σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πίνακα 34 του μέρους 
Β του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. 

Ωστόσο, για την κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής εφαρμόζεται ένας συνδυασμός των κωδικών της στήλης Α και 
των υποδιαιρέσεών τους στη στήλη Β του πίνακα Ι του μέρους Γ του παραρτήματος I. 

3. Στην περίπτωση πληροφοριών που διέπονται από στρατιωτικό απόρρητο, σύμφωνα με τους ισχύοντες ορισμούς στα κράτη 
μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν λιγότερο λεπτομερείς πληροφορίες από εκείνες που αναφέρονται στο παράρ 
τημα I μέρος Β πίνακας 34 του παρόντος κανονισμού ή μπορεί να απαλλάσσονται εξολοκλήρου από την υποχρέωση ανταλλαγής 
πληροφοριών που διέπονται από στρατιωτικό απόρρητο. 

4. Τα αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη, όπως αναφέρεται στο τμήμα 22 του παρόντος παραρτήματος, τα 
αγαθά που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 23 σημείο 1 στοιχείο β) του 
παρόντος παραρτήματος, και οι εξαγωγές διαστημικών οχημάτων προς διεθνείς οργανισμούς ή διαστημικούς οργανισμούς, όπως 
αναφέρεται στο τμήμα 25 του παρόντος παραρτήματος, μπορούν να εξαιρεθούν από την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών 
εάν δεν προσδιορίζεται το κράτος μέλος-εταίρος. 

Τμήμα 29 

Εφαρμογή του ποσοστού κάλυψης 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι στατιστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού 
2019/2152 και παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού να καλύπτουν τουλάχιστον το 95 % της 
αξίας των συνολικών ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών από κάθε κράτος μέλος σε όλα τα άλλα κράτη μέλη μαζί, για κάθε έτος 
αναφοράς. 

Τμήμα 30 

Συστατικά των στατιστικών στοιχείων 

1. Για τον προσδιορισμό των συστατικών των στατιστικών στοιχείων που παρατίθενται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του 
κανονισμού 2019/2152, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ (Προσδιορισμός των συστατικών των στατιστικών στοιχεί 
ων) του παρόντος παραρτήματος. 

2. Για τον σκοπό του προσδιορισμού των συστατικών των στατιστικών στοιχείων για συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις, 
μπορούν να προσαρμοστούν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ (Προσδιορισμός των συστατικών των στατιστικών στοιχείων) του 
παρόντος παραρτήματος. 

Τμήμα 31 

Μέτρα απλούστευσης 

1. Κατά τη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονι 
σμού 2019/2152 από τις μονάδες αναφοράς για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών που αναφέρο 
νται στο τμήμα 7 σημείο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την απλούστευση των συστατικών των στατιστικών στοιχείων 
κατά τα οριζόμενα στο παρόν τμήμα.
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2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις μονάδες αναφοράς από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ποσότητα 
των αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτίμηση της καθαρής μάζας και, κατά περίπτωση, της 
συμπληρωματικής μονάδας σύμφωνα με την ισχύουσα συνδυασμένη ονοματολογία κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

3. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «αποστολή» νοούνται όλες οι συναλλαγές κατά τη διάρκεια του μήνα 
αναφοράς που αποτελούν αντικείμενο του ίδιου τιμολογίου. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν τις ακόλουθες απλουστεύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή για αποστολές των 
οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 1 000 EUR: 

α) οι μονάδες αναφοράς μπορούν να υποβάλλουν τις στατιστικές πληροφορίες για το εμπόρευμα χωρίς κατανομή· 

β) τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις μονάδες αναφοράς από την παροχή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την 
ποσότητα των αγαθών, τη χώρα καταγωγής και τη φύση της συναλλαγής. 

4. Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

— «εξαρτήματα μηχανοκίνητων οχημάτων»: εξαρτήματα που υπάγονται στο κεφάλαιο 87 της ισχύουσας συνδυασμένης ονομα 
τολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· 

— «εξαρτήματα αεροσκαφών»: εξαρτήματα που υπάγονται στο κεφάλαιο 88 της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Για τα εξαρτήματα μηχανοκίνητων οχημάτων και αεροσκαφών: 

α) οι μονάδες αναφοράς μπορούν να υποβάλλουν τις στατιστικές πληροφορίες για το εμπόρευμα σε επίπεδο κεφαλαίου της 
ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· 

β) τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις μονάδες αναφοράς από την παροχή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την 
ποσότητα των αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτίμηση της καθαρής μάζας που δεν 
συλλέγεται από τις μονάδες αναφοράς. 

5. Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

— «βιομηχανική εγκατάσταση»: συνδυασμός μηχανών, συσκευών, εξοπλισμών, οργάνων και υλικών που μαζί συνθέτουν σταθερές 
μονάδες μεγάλων διαστάσεων για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών· 

— «συστατικό μέρος»: η παράδοση, για μια βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία αποτελείται από αγαθά που ανήκουν όλα στο 
ίδιο κεφάλαιο της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Υπό τον όρο ότι η συνολική στατιστική αξία μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής εγκατάστασης υπερβαίνει τα 3 εκατ. EUR, εκτός 
εάν πρόκειται για πλήρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για επαναχρησιμοποίηση: 

α) οι μονάδες αναφοράς μπορούν να υποβάλλουν τις στατιστικές πληροφορίες για το εμπόρευμα σε επίπεδο κεφαλαίου της 
ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· 

β) τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις μονάδες αναφοράς από την παροχή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με την 
ποσότητα των αγαθών. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτίμηση της καθαρής μάζας που δεν 
συλλέγεται από τις μονάδες αναφοράς. 

6. Η αξία των εξαγωγών των μονάδων αναφοράς για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές αγαθών που 
επωφελούνται των απλουστεύσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5 % κατ’ ανώτατο 
όριο της στατιστικής αξίας των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 
του κανονισμού 2019/2152, για κάθε έτος αναφοράς.
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7. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις μονάδες αναφοράς για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές 
αγαθών από την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό αναγνώρισης του εταίρου φορέα στο κράτος μέλος εισαγωγής 
μόνον εφόσον: 

α) η μονάδα αναφοράς, για παράδειγμα στο πλαίσιο τριγωνικών συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να παράσχει πληροφορίες 
σχετικά με τον αριθμό αναγνώρισης του εταίρου φορέα στο κράτος μέλος εισαγωγής· 

β) δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός αναγνώρισης του εταίρου φορέα στο κράτος μέλος εισαγωγής. Η απλούστευση αυτή 
περιορίζεται σε: 

— πωλήσεις προς υποκείμενους ή μη υποκείμενους στον φόρο, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών, οι οποίοι δεν είναι εγγε 
γραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ· 

— συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του παρόντος παραρτήματος. 

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις μονάδες αναφοράς για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοενωσιακές εξαγωγές 
αγαθών από τον προσδιορισμό της χώρας καταγωγής μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες ή μπορούν να 
συναχθούν από άλλες πηγές και δεν απαιτούν εκτιμήσεις. 

9. Όταν αναφέρεται συμπληρωματική μονάδα σύμφωνα με το τμήμα 11, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις 
μονάδες αναφοράς από τον προσδιορισμό της καθαρής μάζας. 

Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε εκτίμηση της καθαρής μάζας που δεν συλλέγεται από τις μονάδες 
αναφοράς. 

10. Οι ΕΣΑ: 

α) μπορούν να αρνηθούν ή να περιορίσουν την εφαρμογή των μέτρων απλούστευσης που προβλέπονται στο παρόν τμήμα 
εφόσον διαπιστώσουν αναντιστοιχία μεταξύ του στόχου της ελάφρυνσης του φόρτου σύνταξης δηλώσεων και της διατήρησης 
ικανοποιητικής ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών· 

β) μπορούν να απαιτούν από τις μονάδες αναφοράς να ζητούν εκ των προτέρων άδεια για την εφαρμογή της απλούστευσης. 

Τμήμα 32 

Μεταδεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση στην κατάρτιση των στατιστικών των στοιχείων που ανταλλάσσονται 

1. Η ΕΣΑ του κράτους μέλους εξαγωγής παρέχει στην ΕΣΑ του κράτους μέλους εισαγωγής τα ακόλουθα μεταδεδομένα: 

α) «επιχειρησιακά μεταδεδομένα» τα οποία είναι σημαντικά για τον έλεγχο της ακεραιότητας των αρχείων στοιχείων σε σχέση με 
τις στατιστικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται· 

β) «μεταδεδομένα διαδικασιών» με πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές μεθόδους κατάρτισης και τις πρακτικές που σχετίζονται με 
τη χρήση των στατιστικών πληροφοριών που ανταλλάσσονται. 

2. Η ΕΣΑ του κράτους μέλους εξαγωγής παρέχει στην ΕΣΑ του κράτους μέλους εισαγωγής και στην Επιτροπή (Eurostat) 
«μεταδεδομένα παρακολούθησης» με πληροφορίες σχετικά με τη συνολική αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών, οι οποίες 
είναι σημαντικές για την παρακολούθηση της ποιότητας των στατιστικών πληροφοριών που ανταλλάσσονται. 

3. Τα μεταδεδομένα παρακολούθησης αντικατοπτρίζουν όλες τις στατιστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 και παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, και οι 
οποίες περιλαμβάνονται και δεν περιλαμβάνονται, αντίστοιχα, στις ανταλλασσόμενες στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται 
για κάθε μήνα αναφοράς σύμφωνα με το τμήμα 33. 

Οι πληροφορίες σχετικά με την αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών που περιλαμβάνονται στις διαβιβαζόμενες στατιστικές 
πληροφορίες κατανέμονται ανά κράτος μέλος-εταίρο και ανά εμπόρευμα σε επίπεδο κεφαλαίου της ισχύουσας συνδυασμένης 
ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. 

Οι πληροφορίες σχετικά με την αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών που δεν περιλαμβάνονται στις διαβιβαζόμενες 
στατιστικές πληροφορίες μπορούν να βασίζονται σε εκτιμήσεις και κατανέμονται ανά κράτος μέλος-εταίρο και κατ’ ελάχιστον 
ανά εμπόρευμα σε επίπεδο κεφαλαίου της ισχύουσας συνδυασμένης ονοματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
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Εάν το κράτος μέλος-εταίρος δεν προσδιορίζεται σύμφωνα με το τμήμα 28 σημεία 3 και 4, οι πληροφορίες σχετικά με την αξία 
των ενδοενωσιακών εξαγωγών αγαθών κατανέμονται ανά εμπόρευμα σε επίπεδο κεφαλαίου της ισχύουσας συνδυασμένης ονο 
ματολογίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, εάν οι πληροφορίες που διέπονται από στρατιωτικό απόρρητο 
εξαιρούνται εξολοκλήρου από τις στατιστικές πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με το τμήμα 28 σημείο 3, στα 
μεταδεδομένα παρακολούθησης παρέχεται μόνον η συνολική μηνιαία στατιστική αξία των ενδοενωσιακών εξαγωγών. 

Τμήμα 33 

Χρονοδιάγραμμα για την παροχή των στατιστικών πληροφοριών και μεταδεδομένων 

1. Η ΕΣΑ του κράτους μέλους εξαγωγής παρέχει στην ΕΣΑ του κράτους μέλους εισαγωγής τις στατιστικές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/2152 και παρατίθενται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του εν 
λόγω κανονισμού το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά το τέλος του μήνα αναφοράς. 

2. Σε περίπτωση που τεθούν στη διάθεση της ΕΣΑ του κράτους μέλους εξαγωγής πρόσθετες στατιστικές πληροφορίες μετά 
την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η ΕΣΑ του κράτους μέλους εξαγωγής παρέχει τις πρόσθετες 
αυτές στατιστικές πληροφορίες στην ΕΣΑ του κράτους μέλους εισαγωγής το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30 
ημερολογιακών ημερών μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο κατέστησαν διαθέσιμες οι πρόσθετες πληροφορίες. 

3. Σε περίπτωση που οι στατιστικές πληροφορίες που έχουν ήδη ανταλλαγεί υπόκεινται σε αναθεώρηση, η ΕΣΑ του κράτους 
μέλους εξαγωγής παρέχει τις αναθεωρημένες στατιστικές πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30 
ημερολογιακών ημερών μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο κατέστησαν διαθέσιμες οι αναθεωρημένες στατιστικές πληρο 
φορίες. 

4. Η ΕΣΑ του κράτους μέλους εξαγωγής παρέχει στην ΕΣΑ του κράτους μέλους εισαγωγής: 

α) επιχειρησιακά μεταδεδομένα, όπως αναφέρονται στο τμήμα 32 σημείο 1 στοιχείο α), ταυτόχρονα με τις στατιστικές πληρο 
φορίες τις οποίες αφορούν τα μεταδεδομένα· 

β) μεταδεδομένα διαδικασιών, όπως αναφέρονται στο τμήμα 32 σημείο 1 στοιχείο β) το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο 
κατά τη διαβίβαση των στατιστικών πληροφοριών για τον πρώτο μήνα αναφοράς του έτους το οποίο αφορούν τα μεταδε 
δομένα διαδικασιών. 

Σε περίπτωση σημαντικών μεθοδολογικών ή άλλων αλλαγών που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων στατιστικών 
πληροφοριών, διαβιβάζεται επικαιροποίηση των μεταδεδομένων διαδικασιών το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο κατά 
τη διαβίβαση των στατιστικών πληροφοριών για τον πρώτο μήνα αναφοράς του έτους το οποίο αφορούν τα μεταδεδομένα 
διαδικασιών· 

γ) μεταδεδομένα παρακολούθησης, όπως αναφέρονται στο τμήμα 32 σημείο 2 το αργότερο εντός 35 ημερολογιακών ημερών 
μετά το τέλος του μήνα αναφοράς. 

Σε περίπτωση που καταστούν διαθέσιμες πρόσθετες στατιστικές πληροφορίες για συγκεκριμένο μήνα αναφοράς ή οι στατι 
στικές πληροφορίες που έχουν ήδη ανταλλαγεί υπόκεινται σε αναθεώρηση, παρέχονται αναθεωρημένα μεταδεδομένα παρα 
κολούθησης το αργότερο εντός 35 ημερών μετά το τέλος του μήνα κατά τον οποίο κατέστησαν διαθέσιμες οι πρόσθετες ή 
αναθεωρημένες στατιστικές πληροφορίες. 

Τμήμα 34 

Μέτρα απορρήτου 

1. Οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται από την ΕΣΑ του κράτους μέλους εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 του κανονισμού 2019/2152 τίθενται στη διάθεση μόνο των ΕΣΑ του κράτους μέλους το οποίο αφορούν τα 
στοιχεία. 

2. Μόνο οι ΕΣΑ που χρειάζονται τις στατιστικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών εντός των 
αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους μπορούν να λαμβάνουν τις εν λόγω στατιστικές πληροφορίες.
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Τμήμα 35 

Μέτρα ασφάλειας 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής ( 2 ), προκειμένου να έχουν 
δικαίωμα να λαμβάνουν στατιστικές πληροφορίες και μεταδεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, 
οι ΕΣΑ που λαμβάνουν ή επεξεργάζονται τις εν λόγω στατιστικές πληροφορίες και μεταδεδομένα στο κράτος μέλος εισαγωγής 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα οικεία συστήματα ΤΠ προστατεύονται σε επίπεδο ισοδύναμο με την πολιτική ασφάλειας για τα 
συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών της Επιτροπής, όπως καθορίζεται στην απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επι 
τροπής ( 3 ), στους κανόνες εφαρμογής της και στα αντίστοιχα πρότυπα ασφάλειας. 

Τμήμα 36 

Προστασία δεδομένων 

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, οι ΕΣΑ εκτελούν τα 
καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ( 4 ). 

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή (Eurostat) στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, η τελευταία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 ( 5 ). 

Τμήμα 37 

Μορφότυπος των απόρρητων στοιχείων που ανταλλάσσονται και διαδικασία για την ανταλλαγή 

1. Οι στατιστικές πληροφορίες και τα μεταδεδομένα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου ανταλλάσσο 
νται σε ηλεκτρονική μορφή και διαβιβάζονται ή αναφορτώνονται μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου της Επιτροπής (Eurostat) για 
την υποβολή στοιχείων και, κατά περίπτωση, μεταδεδομένων. 

2. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πρότυπα ανταλλαγής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής τις 
οποίες παρέχει η Επιτροπή (Eurostat).
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( 2 ) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 
17.3.2015, σ. 41). 

( 3 ) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και 
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ L 6 της 11.1.2017, σ. 40). 

( 4 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 

( 5 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).



 

Προσαρτημα 

Κατάλογος των αγαθών και μετακινήσεων που εξαιρούνται από τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές 
εμπόριο αγαθών 

α) Νομισματικός χρυσός· 

β) μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων μέσων τα οποία αποτελούν πληρωμές 
για υπηρεσίες, όπως ταχυδρομικά τέλη, φόροι, τέλη χρήσης· 

γ) αγαθά προς ή έπειτα από προσωρινή χρήση (π.χ. μίσθωση, δάνειο, λειτουργική μίσθωση), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται 
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

— δεν προγραμματίζεται/προγραμματίστηκε ή δεν πραγματοποιείται/πραγματοποιήθηκε επεξεργασία, 

— η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες, 

— η ενδοενωσιακή εξαγωγή/εισαγωγή δεν απαιτείται να δηλωθεί ως ενδοενωσιακή παράδοση/απόκτηση για σκοπούς ΦΠΑ ή 
δεν υπήρξε ή δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει αλλαγή κυριότητας για εξαγωγή/εισαγωγή εκτός Ένωσης· 

δ) αγαθά που μετακινούνται μεταξύ: 

— κράτους μέλους και των εδαφικών θυλάκων του σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, και 

— του κράτους μέλους υποδοχής και των εδαφικών θυλάκων άλλων κρατών μελών, τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών. 

Οι εδαφικοί θύλακες περιλαμβάνουν τις πρεσβείες, τα προξενεία, τις στρατιωτικές βάσεις και τις επιστημονικές βάσεις έξω 
από το έδαφος της μητρικής χώρας· 

ε) αγαθά που χρησιμεύουν ως φορείς εξατομικευμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού· 

στ) δεδομένα και λογισμικό που μεταφορτώνονται από το διαδίκτυο· 

ζ) αγαθά που παρέχονται δωρεάν και δεν αποτελούν αυτά καθαυτά αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, με την προϋπόθεση ότι 
η μετακίνησή τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την προετοιμασία ή την υποστήριξη προσεχούς εμπορικής 
συναλλαγής, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά αγαθών ή υπηρεσιών, όπως: 

— διαφημιστικό υλικό, 

— εμπορικά δείγματα· 

η) αγαθά προς και έπειτα από επισκευή ή συντήρηση και ανταλλακτικά που ενσωματώνονται στο πλαίσιο της επισκευής ή 
συντήρησης, και τα ελαττωματικά εξαρτήματα που αντικαθίστανται· 

θ) μεταφορικά μέσα που ταξιδεύουν κατά τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτών διαστημικών οχημάτων 
κατά τη στιγμή της εκτόξευσης· 

ι) αγαθά που δηλώνονται προφορικά στις τελωνειακές αρχές, τα οποία είτε έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η αξία τους δεν 
υπερβαίνει το ισχύον για τις εκτός Ένωσης συναλλαγές στατιστικό όριο των 1 000 EUR ή τα 1 000 kg σε καθαρή μάζα, 
είτε δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα· 

ια) αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία αφού προηγουμένως υπαχθούν στο τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή εξαιρούνται από τις εμπορικές συναλλαγές αγαθών εκτός Ένωσης· 

ιβ) περιοδικά με συνδρομή· 

ιγ) προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους· προικώα είδη και τα λοιπά 
κινητά, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του με την ευκαιρία του γάμου του· προσωπικά 
είδη που αποκτώνται στο πλαίσιο κληρονομικής διαδοχής· είδη ιματισμού, μαθητικό υλικό και συναφή είδη για μαθητές ή 
φοιτητές· φέρετρα που περιέχουν σορούς, τεφροδόχοι που περιέχουν την τέφρα των νεκρών και αντικείμενα νεκρώσιμου 
διακόσμου που μεταφέρονται με τα φέρετρα και τις τεφροδόχους· εμπορεύματα που παραλαμβάνονται από ευαγείς ή 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς και είδη υπέρ των θυμάτων καταστροφών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών κατά 
επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και για τη διεθνή παροχή υπηρεσιών 

Τμήμα 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει οδηγό για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τις ευρωπαϊκές στατιστικές 
σχετικά με το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών κατά τρόπο παροχής. Ο οδηγός για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον 
αφορά τους τρόπους παροχής θα συμπληρώνει το εγχειρίδιο του 2010 για τις στατιστικές διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών (MSITS 
2010) και τον οδηγό για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων του εγχειριδίου MSITS 2010. 

2. Η πρώτη έκδοση του οδηγού για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τον τρόπο παροχής θα 
δημοσιευθεί έως το τέλος του 2021, ενώ έως το τέλος του 2023 θα δημοσιευθεί αναθεωρημένη δεύτερη έκδοση. 

3. Στην πρώτη έκδοση του οδηγού για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τους τρόπους παροχής θα 
περιγράφονται οι γενικές μέθοδοι εκτίμησης που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των τρόπων παροχής, συμπε 
ριλαμβανομένων των μεθόδων εκτίμησης της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών διανομής. Σημείο αφετηρίας για τις εν λόγω 
μεθόδους αποτελεί η απλουστευμένη προσέγγιση του εγχειριδίου MSITS 2010. Οι γενικές μέθοδοι εκτίμησης βασίζονται στις 
μεθόδους στατιστικής μοντελοποίησης και εκτίμησης, σε άλλες στατιστικές για τις επιχειρήσεις και σε διοικητικές πηγές 
στοιχείων. Κατά γενικό κανόνα, οι προσεγγίσεις αυτές δεν βασίζονται σε ειδικές ανά χώρα παραδοχές και/ή ενδείξεις και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από την εκάστοτε χώρα. 

4. Η δεύτερη έκδοση του οδηγού για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων θα περιέχει συνιστώμενες μεθόδους που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των τρόπων παροχής, της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών διανομής, με την 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών, καθώς και τεχνικές μοντελοποίησης. Οι συνιστώμενες μέθοδοι συνίστανται σε προσεγ 
γίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των γενικών μεθόδων εκτίμησης, λαμβανομένης υπόψη της 
συγκεκριμένης διοικητικής και οικονομικής κατάστασης μιας χώρας. Θα παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις ώστε να καλύ 
πτονται όλες οι συνήθεις δομές. 

5. Μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών εφαρμογής, και κατόπιν διαβούλευσης με τις εθνικές στατιστικές αρχές (ΕΣΑ) των 
κρατών μελών, η Επιτροπή (Eurostat) θα αποφασίσει αν κρίνεται αναγκαία η αναθεώρηση του οδηγού της Eurostat/του ΟΟΣΑ 
για τους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στοιχείων όσον αφορά τις στατιστικές σχετικά με το εμπόριο υπηρεσιών κατά επιχειρη 
ματικά χαρακτηριστικά (STEC). 

Τμήμα 2 

Ορισμοί μεταβλητών και κατανομών 

Για τους σκοπούς των ευρωπαϊκών στατιστικών για το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και για τη 
διεθνή παροχή υπηρεσιών κατά τρόπους παροχής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί μεταβλητών και κατανομών. 

Οι υπηρεσίες είναι το αποτέλεσμα παραγωγικής δραστηριότητας που μεταβάλλει την κατάσταση των καταναλωτικών μονάδων ή 
διευκολύνει την ανταλλαγή προϊόντων ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Κατά κανόνα, οι υπηρεσίες δεν είναι 
διακριτά στοιχεία επί των οποίων μπορούν να συσταθούν δικαιώματα κυριότητας και, γενικά, δεν μπορούν να διαχωριστούν από 
την παραγωγή τους. 

Η διεθνής παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει: 

— το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ μόνιμων κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων (που αντιστοιχούν στους τρόπους 1, 2 και 4 όπως 
ορίζονται στο τμήμα 2 σημείο II) και 

— την παροχή υπηρεσιών μέσω των πράξεων αλλοδαπών θυγατρικών (τρόπος 3 όπως ορίζεται στο τμήμα 2 σημείο II). 

I. Μεταβλητές 

1) Μεταβλητή 460101: Εισαγωγές και αγορά υπηρεσιών 

Οι εισαγωγές και η αγορά υπηρεσιών συνίστανται στην αξία του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από μη μόνιμους 
κατοίκους σε μόνιμους κατοίκους και στην αξία των υπηρεσιών που παρέχονται διεθνώς σε μόνιμους κατοίκους μέσω αλλοδαπών 
θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες στην οικονομία αναφοράς. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από μη μόνιμους κατοίκους σε 
μόνιμους κατοίκους περιλαμβάνουν τους τρόπους 1, 2 και 4, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχονται σε μόνιμους κατοίκους μέσω 
αλλοδαπών θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες στην οικονομία αναφοράς αντιστοιχούν στον τρόπο 3 όπως περιγράφεται στο 
σημείο II παράγραφος 1.
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2) Μεταβλητή 460201: Εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών 

Οι εξαγωγές και η παροχή υπηρεσιών συνίστανται στην αξία του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται από μόνιμους 
κατοίκους σε μη μόνιμους κατοίκους και στην αξία των υπηρεσιών που παρέχονται διεθνώς σε μόνιμους κατοίκους άλλης 
χώρας μέσω της εγκατάστασης αλλοδαπής θυγατρικής (η οποία ελέγχεται από μονάδα μόνιμο κάτοικο) στην εν λόγω χώρα. Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται από μόνιμους κατοίκους σε μη μόνιμους κατοίκους περιλαμβάνουν τους τρόπους 1, 2 και 4, ενώ οι 
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αλλοδαπής θυγατρικής αντιστοιχούν στον τρόπο 3 όπως περιγράφεται στο σημείο II παρά 
γραφος 1. 

3) Μεταβλητή 240401: Στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων 

Η «στατιστική αξία» για τις υπηρεσίες ορίζεται ως η αξία των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ μόνιμων 
κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων σε αγοραίες τιμές. Οι αγοραίες τιμές αφορούν τη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή την αξία 
στην οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών οι υπηρεσίες ή θα μπορούσαν διαφορετικά να αποτελέσουν αντικείμενο συναλ 
λαγής έναντι μετρητών, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων προσαρμογών. 

Επομένως, η στατιστική αξία των εισαγωγών των επιχειρήσεων είναι η αξία, σε αγοραίες τιμές, του συνόλου των υπηρεσιών που 
παρέχονται από μη μόνιμο κάτοικο σε μόνιμους κατοίκους. 

4) Μεταβλητή 251101: Στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων 

Η «στατιστική αξία» για τις υπηρεσίες ορίζεται ως η αξία των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ μόνιμων 
κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων σε αγοραίες τιμές. Οι αγοραίες τιμές αφορούν τη συναλλαγματική ισοτιμία, δηλαδή την αξία 
στην οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών οι υπηρεσίες ή θα μπορούσαν διαφορετικά να αποτελέσουν αντικείμενο συναλ 
λαγής έναντι μετρητών, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων προσαρμογών. 

Επομένως, η στατιστική αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων είναι η αξία, σε αγοραίες τιμές, του συνόλου των υπηρεσιών που 
παρέχονται από μόνιμο κάτοικο σε μη μόνιμους κατοίκους. 

II. Κατανομές 

1. Κατανομή κατά τρόπο παροχής: 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται διεθνώς μπορούν να κατανεμηθούν κατά τους ακόλουθους τέσσερις τρόπους παροχής: 

Τρόπος 1: Διασυνοριακή παροχή — λαμβάνει χώρα όταν μία υπηρεσία παρέχεται «από το έδαφος μιας χώρας στο έδαφος 
οποιασδήποτε άλλης χώρας». Ο τρόπος αυτός είναι παρόμοιος με το εμπόριο αγαθών όταν η παράδοση του προϊόντος εκτελείται 
σε διασυνοριακό επίπεδο και ο καταναλωτής και ο προμηθευτής παραμένουν, αντίστοιχα, στο οικείο έδαφος. 

Τρόπος 2: Κατανάλωση στο εξωτερικό — λαμβάνει χώρα όταν η υπηρεσία παρέχεται «στο έδαφος μιας χώρας προς τον 
καταναλωτή της υπηρεσίας οποιασδήποτε άλλης χώρας». Αυτό σημαίνει ότι είτε ο καταναλωτής είτε η περιουσία του βρίσκεται 
στο εξωτερικό. Τυπικά παραδείγματα αποτελούν τουριστικές δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε μουσεία και θέατρα, καθώς και 
ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την υποβολή σε ιατρική θεραπεία ή την παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης γλωσσών. 
Καλύπτονται επίσης υπηρεσίες όπως η επισκευή σκαφών στο εξωτερικό, όταν μετακινείται ή βρίσκεται στο εξωτερικό μόνο το 
περιουσιακό στοιχείο του καταναλωτή. 

Τρόπος 3: Εμπορική παρουσία — λαμβάνει χώρα μέσω της παροχής υπηρεσίας «από φορέα παροχής υπηρεσιών μιας χώρας, 
μέσω της εμπορικής παρουσίας του στο έδαφος κάποιας άλλης χώρας». Συχνά είναι απαραίτητο οι φορείς παροχής υπηρεσιών να 
δημιουργήσουν εμπορική παρουσία στο εξωτερικό ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία με τον καταναλωτή στα διάφορα στάδια 
της παραγωγής, διανομής, εμπορίας, πώλησης και παράδοσης, καθώς και στο πλαίσιο των υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση. Η εμπορική παρουσία σε αγορά στο εξωτερικό δεν καλύπτει μόνο τα νομικά πρόσωπα υπό την αυστηρή νομική έννοια, 
αλλά και τις νομικές οντότητες που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως γραφεία αντιπροσωπείας και υποκαταστήματα. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, για παράδειγμα, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχει υποκατάστημα ή θυγατρική 
αλλοδαπής τράπεζας, οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει νοσοκομείο αλλοδαπής ιδιοκτησίας και τα μαθήματα που προσφέρει 
σχολείο αλλοδαπής ιδιοκτησίας. 

Τρόπος 4: Παρουσία φυσικών προσώπων — λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο βρίσκεται προσωρινά στο έδαφος οικονομίας 
διαφορετικής από τη δική του με σκοπό την παροχή εμπορικής υπηρεσίας. Ο τρόπος 4 ορίζεται ως η παροχή υπηρεσίας «από 
φορέα παροχής υπηρεσιών μιας χώρας, μέσω της παρουσίας φυσικών προσώπων στο έδαφος οποιασδήποτε άλλης χώρας». Κατά 
κανόνα, ο τρόπος 4 θεωρείται ότι καλύπτει: 

— φορείς παροχής υπηρεσιών επί συμβάσει, είτε πρόκειται για μισθωτούς αλλοδαπού φορέα παροχής υπηρεσιών είτε για 
αυτοαπασχολούμενους·
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— ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους και αλλοδαπούς μισθωτούς που προσλαμβάνονται απευθείας από εταιρείες εγκατεστημένες στο 
εξωτερικό· 

— πωλητές υπηρεσιών οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα υποδοχής με σκοπό τη δημιουργία συμβατικών σχέσεων για τη σύναψη 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή πρόσωπα τα οποία είναι αρμόδια για τη δημιουργία εμπορικής παρουσίας. 

2. Κατανομή προϊόντων κατά συνιστώσες, συμπληρωματικές ομαδοποιήσεις και λεπτομερείς συνιστώσες της EBOPS 
2010 

Οι απαιτούμενες συνιστώσες, συμπληρωματικές ομαδοποιήσεις και λεπτομερείς συνιστώσες της EBOPS ακολουθούν την ταξι 
νόμηση EBOPS 2010 και MSITS 2010 και ορίζονται κατωτέρω: 

1. Υπηρεσίες μεταποίησης που χρησιμοποιούν φυσικές εισροές οι οποίες ανήκουν σε τρίτους 

Οι υπηρεσίες μεταποίησης που χρησιμοποιούν φυσικές εισροές οι οποίες ανήκουν σε τρίτους περιλαμβάνουν δραστηριότητες 
όπως η επεξεργασία, η συναρμολόγηση, η επισήμανση και η συσκευασία, που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
έχουν την κυριότητα των σχετικών αγαθών. Παραδείγματα αποτελούν η διύλιση πετρελαίου, η υγροποίηση φυσικού αερίου και η 
συναρμολόγηση ενδυμάτων και ηλεκτρονικών ειδών. Εξαιρούνται η συναρμολόγηση προκατασκευασμένων κατασκευών (η οποία 
κατατάσσεται στις κατασκευές) και η συναφής με τη μεταφορά των αγαθών επισήμανση και συσκευασία τους (που κατατάσσονται 
στις υπηρεσίες μεταφορών). 

Η μεταποίηση πραγματοποιείται από οντότητα η οποία δεν έχει την κυριότητα των σχετικών αγαθών και αμείβεται από τον κύριο 
των αγαθών. Δεδομένου ότι η κυριότητα των αγαθών δεν μεταβιβάζεται, δεν καταγράφεται καμία συναλλαγή γενικών εμπορευ 
μάτων μεταξύ του μεταποιητή και του κυρίου των αγαθών. Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται μόνον η αμοιβή που χρεώνει ο 
μεταποιητής, αν και στην εν λόγω αμοιβή μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες των υλικών που αγοράζει ο 
μεταποιητής. 

Στοιχείο διεθνούς εμπορίου υπάρχει όταν οι εκτελούμενες εργασίες πραγματοποιούνται από μόνιμο κάτοικο μιας οικονομίας για 
τον κύριο των αγαθών ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος άλλης οικονομίας. Η αντιμετώπιση των υπηρεσιών αυτών δεν εξαρτάται 
από το αν τα αγαθά ανήκαν σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο στη φυσική κατοχή του κυρίου των αγαθών. 

2. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν κατατάσσονται αλλού 

Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που δεν κατατάσσονται αλλού καλύπτουν τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που 
πραγματοποιούνται από μόνιμους κατοίκους σε αγαθά τα οποία ανήκουν σε μη μόνιμους κατοίκους (και αντιστρόφως). Οι 
επισκευές είναι δυνατόν να γίνουν στις εγκαταστάσεις του επισκευαστή ή σε άλλο χώρο. Στο στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνονται 
οι επισκευές και η συντήρηση πλοίων, αεροσκαφών και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. Ο καθαρισμός του εξοπλισμού μετα 
φορών περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες μεταφορών. Οι επισκευές και η συντήρηση κατασκευαστικών έργων περιλαμβάνονται στις 
κατασκευές. Η συντήρηση και οι επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογι 
στών. 

Η αξία που καταγράφεται για τη συντήρηση και τις επισκευές συνίσταται στην αξία των εκτελούμενων εργασιών και όχι στην 
ακαθάριστη αξία των αγαθών πριν και έπειτα από τις επισκευές. Η αξία της συντήρησης και των επισκευών περιλαμβάνει όλα τα 
εξαρτήματα ή τα υλικά που παρέχονται από τον επισκευαστή και περιλαμβάνονται στην τιμή (τα εξαρτήματα και τα υλικά που 
χρεώνονται χωριστά εξαιρούνται από τις υπηρεσίες και συμπεριλαμβάνονται στα γενικά εμπορεύματα). Συμπεριλαμβάνονται 
επίσης τόσο οι επισκευές ήσσονος σημασίας για τη διατήρηση του στοιχείου σε κατάσταση λειτουργίας όσο και οι επισκευές 
μείζονος σημασίας για την παράταση της απόδοσης ή της δυναμικότητας του αγαθού ή για την παράταση της διάρκειας ζωής 
του. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των επισκευών που συμπεριλαμβάνονται από τον πελάτη στην ενδιάμεση ανάλωση και των 
επισκευών που συμπεριλαμβάνονται στον σχηματισμό κεφαλαίου. 

3. Μεταφορές 

Οι μεταφορές περιλαμβάνουν τη διαδικασία της μεταφοράς ανθρώπων και αντικειμένων από έναν τόπο σε άλλον, καθώς και τις 
σχετικές υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες και τις μισθώσεις (ναυλώσεις) μεταφορέων με πλήρωμα. Περιλαμβάνουν επίσης 
τις ταχυδρομικές και τις ταχυμεταφορικές υπηρεσίες. Οι μεταφορές μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τον τρόπο μεταφοράς 
και τι μεταφέρεται (επιβάτες ή φορτίο). 

Ένας φορέας παροχής υπηρεσιών μεταφορών μπορεί να συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
τις υπηρεσίες άλλων φορέων για την παροχή μέρους της τελικής υπηρεσίας μεταφορών. Οι υπηρεσίες αυτού του είδους θα 
πρέπει να καταγράφονται σε ακαθάριστη βάση. Για παράδειγμα, ένας φορέας παροχής ταχυμεταφορικών υπηρεσιών μπορεί να 
συνάπτει χωριστές συμβάσεις με περισσότερους τους ενός φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφορών. Οι προμήθειες που πρέπει να 
καταβάλλουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφορών σε πράκτορα θα πρέπει να καταγράφονται χωριστά. 

3.1. Θαλάσσια μεταφορά 

Η θαλάσσια μεταφορά καλύπτει το σύνολο των διεθνών υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών που εκτελούνται 
από ποντοπόρα πλοία, αλλά δεν περιλαμβάνει τις μεταφορές με υποθαλάσσιους αγωγούς (που κατατάσσονται στη μεταφορά 
μέσω αγωγών) και τους ναύλους κρουαζιέρας (που συμπεριλαμβάνονται στα ταξίδια). 

3.2. Αεροπορική μεταφορά 

Η αεροπορική μεταφορά καλύπτει το σύνολο των διεθνών υπηρεσιών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών που παρέχονται 
από αεροσκάφη.
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3.3. Άλλοι τρόποι μεταφοράς 

Καλύπτουν όλες τις άλλες υπηρεσίες μεταφορών που δεν παρέχονται διά θαλάσσης ή εναερίως και περιλαμβάνουν τους 
ακόλουθους τρόπους μεταφοράς: 

Οι διαστημικές μεταφορές περιλαμβάνουν τις εκτοξεύσεις δορυφόρων που πραγματοποιούνται από εμπορικές επιχειρήσεις για 
τους ιδιοκτήτες των δορυφόρων (όπως οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών) και άλλες λειτουργίες που επιτελούνται από φορείς 
εκμετάλλευσης διαστημικού εξοπλισμού, όπως η μεταφορά αγαθών και προσώπων για επιστημονικά πειράματα. Περιλαμβάνει 
επίσης τη μεταφορά επιβατών στο διάστημα και τις πληρωμές που καταβάλλονται από μια οικονομία με σκοπό οι κάτοικοί της 
να συμπεριληφθούν στους χρήστες διαστημικών οχημάτων μιας άλλης οικονομίας. 

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές καλύπτουν τις διεθνείς μεταφορές με τρένα. 

Οι οδικές μεταφορές καλύπτουν τις διεθνείς μεταφορές με φορτηγά και τις διεθνείς επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και 
πούλμαν. 

Οι μεταφορές με εσωτερική ναυσιπλοΐα καλύπτουν τις διεθνείς μεταφορές μέσω ποταμών, διωρύγων και λιμνών. Περιλαμβάνονται 
οι εσωτερικές πλωτές οδοί μιας χώρας, καθώς και οι πλωτές οδοί που χρησιμοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες 
χώρες. 

Οι μεταφορές με αγωγούς καλύπτουν τη μεταφορά εμπορευμάτων με αγωγούς, όπως η μεταφορά πετρελαίου και συναφών 
προϊόντων, νερού και φυσικού αερίου. Δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διανομής, συνήθως από τους υποσταθμούς στον 
καταναλωτή, για τη διανομή νερού, φυσικού αερίου και προϊόντων πετρελαίου (κατατάσσονται στις λοιπές επιχειρηματικές 
υπηρεσίες π.δ.κ.α.) και η αξία των προϊόντων που μεταφέρονται (κατατάσσεται στα γενικά εμπορεύματα). 

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει τη διακίνηση ή τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλή τάση μέσω διασυν 
δεδεμένης ομάδας γραμμών και σχετικού εξοπλισμού μεταξύ των σημείων παροχής και των σημείων μετασχηματισμού της 
ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλή τάση για την παράδοσή της στους καταναλωτές ή σε άλλα ηλεκτρικά συστήματα. Η μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν η ηλεκτρική ενέργεια εισέρχεται στις εγκαταστάσεις διανομής ενός 
ηλεκτρικού συστήματος οι οποίες παραδίδουν ηλεκτρική ενέργεια στους τελικούς χρήστες για κατανάλωση. Η ίδια η ηλεκτρική 
ενέργεια εξαιρείται (κατατάσσεται στις λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες), όπως και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
συνίσταται στην παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας από τον υποσταθμό στον καταναλωτή (περιλαμβάνεται στις λοιπές επιχειρη 
ματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.). 

Οι λοιπές υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες μεταφορών καλύπτουν όλες τις άλλες υπηρεσίες μεταφορών που δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες των υπηρεσιών μεταφορών που περιγράφονται ανωτέρω. 

3.4. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 

Οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες καλύπτουν την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση επιστολών, εφημε 
ρίδων, περιοδικών, φυλλαδίων, άλλων εντύπων, δεμάτων και πακέτων. Περιλαμβάνουν επίσης τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 
συναλλαγής με το κοινό, όπως πωλήσεις γραμματοσήμων, τις υπηρεσίες αυτοπρόσωπης παραλαβής (poste restante), τις 
υπηρεσίες τηλεγραφημάτων και τις υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων. 

Προαιρετικά: Αποτίμηση των υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών βάσει των διενεργούμενων συναλλαγών 

Η παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την αξία των υπηρεσιών εμπορευματικών υπηρεσιών που παρέχονται από 
μόνιμους κατοίκους σε μη μόνιμους κατοίκους και αντιστρόφως είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση των στοιχείων των 
εμπορευματικών μεταφορών που καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές FOB/αποτίμησης FOB («ελεύθερα επί του μεταφορικού 
μέσου») για τα αγαθά. Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες διότι αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές συναλλαγές της αγοράς 
κατά τον χρόνο που διενεργούνται, χωρίς διορθώσεις, προσαρμογές ή εκτιμήσεις. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπηρεσία μεταφορών καταγράφεται όταν, και μόνον όταν, μια συναλλαγή στο πλαίσιο των 
υπηρεσιών μεταφορών διενεργείται μεταξύ μόνιμου κατοίκου και μη μόνιμου κατοίκου. Η καταγραφή της χωριστής υπηρεσίας 
μεταφορών εξαρτάται από τους όρους παράδοσης που προσδιορίζονται στη σύμβαση για την πώληση ή την αγορά των αγαθών 
και εκτελείται στο πλαίσιο της συναλλαγής της αγοράς. 

Όταν η σύμβαση μεταφορών συνάπτεται μεταξύ δύο μόνιμων κατοίκων για υπηρεσίες μεταφορών που πρόκειται να παρασχεθούν 
για εξαγόμενο αγαθό, η υπηρεσία μεταφορών εξαιρείται βάσει της συγκεκριμένης μεθόδου μέτρησης, ωστόσο ένα μέρος αυτής 
συμπεριλαμβάνεται εάν εφαρμόζονται οι αρχές του ισοζυγίου πληρωμών. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι όροι 
παράδοσης που προσδιορίζονται στη σύμβαση για την πώληση ή την αγορά αγαθού είναι franco domicile («μεταφορικά 
πληρωμένα») και όταν ο εξαγωγέας έχει συνάψει σύμβαση με μόνιμο κάτοικο της οικονομίας εξαγωγής για την παροχή της 
υπηρεσίας μεταφορών. Η μέθοδος μέτρησης βάσει των διενεργούμενων συναλλαγών εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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— Συνάπτεται σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών μεταξύ μόνιμου κατοίκου και μη μόνιμου κατοίκου και ως όρος 
παράδοσης ορίζεται η παράδοση στο εργοστάσιο. Η πλήρης υπηρεσία μεταφορών καταγράφεται, συμπεριλαμβανομένου του 
σκέλους της υπηρεσίας μεταφορών που παρέχεται εντός των συνόρων της οικονομίας εξαγωγής. 

— Εκτέλεση υπηρεσιών μεταφορών μεταξύ μόνιμων κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων στο πλαίσιο του διασυνοριακού 
εμπορίου και της ακτοπλοΐας ή των ενδομεταφορών. 

4. Ταξίδια 

Η συνιστώσα της EBOPS 2010 διαφέρει από την πλειονότητα των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο διεθνούς εμπορίου υπό 
την έννοια ότι βασίζεται στον συναλλασσόμενο. Σε αντίθεση με τις περισσότερες υπηρεσίες της EBOPS, τα ταξίδια δεν αποτελούν 
ειδικό προϊόν. Απεναντίας, περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από μη μόνιμους κατοίκους 
στην οικονομία την οποία επισκέπτονται. Ο όρος «ταξίδια» καλύπτει αγαθά και υπηρεσίες για ιδία χρήση ή για μεταβίβαση, τα 
οποία αποκτούν από μια οικονομία μη μόνιμοι κάτοικοι κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους στην εν λόγω οικονομία. Καλύπτει 
κάθε διαμονή, ανεξαρτήτως διάρκειας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγεται αλλαγή του τόπου μόνιμης κατοικίας. 

Τα συνηθέστερα αγαθά και υπηρεσίες που κατατάσσονται στα ταξίδια είναι τα καταλύματα, η εστίαση και οι μεταφορές που 
αγοράζονται εντός της επισκεπτόμενης οικονομίας (και καταναλώνονται στο σύνολό τους στην οικονομία παροχής). Συμπερι 
λαμβάνονται επίσης δώρα, αναμνηστικά και άλλα είδη τα οποία αγοράζονται για ιδία χρήση και μπορούν να παραληφθούν από 
τις οικονομίες στις οποίες πραγματοποιείται η επίσκεψη. 

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, στα ταξίδια περιλαμβάνονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποκτώνται 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αλλά πληρώνονται σε προγενέστερο ή μεταγενέστερο χρόνο. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
μπορούν να αποκτηθούν με την καταβολή πληρωμής από το πρόσωπο το οποίο μεταβαίνει στον εξωτερικό, ή με την καταβολή 
πληρωμής για λογαριασμό του, να παρασχεθούν χωρίς ανταποδοτικό αποτέλεσμα (για παράδειγμα, παροχή δωρεάν στέγασης και 
σίτισης: στην περίπτωση αυτή υπάρχει επίσης αντίστοιχη μεταφορά) ή να παραχθούν για ίδιο λογαριασμό (όπως συμβαίνει σε 
ορισμένες περιπτώσεις κυριότητας ακίνητης περιουσίας και χρονομεριστικής χρήσης καταλυμάτων). 

5. Κατασκευές 

Οι κατασκευές καλύπτουν τη δημιουργία, τη διαχείριση, την ανακαίνιση, την επισκευή ή την επέκταση πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων υπό μορφή κτιρίων, εγγείων βελτιώσεων μηχανολογικού χαρακτήρα και άλλων κατασκευαστικών εργασιών, όπως 
δρόμοι, γέφυρες και φράγματα. Περιλαμβάνουν τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης, την προετοιμασία 
των εργοταξίων και τις γενικές κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών, όπως ο χρωματισμός, 
τα υδραυλικά και η κατεδάφιση. 

Οι κατασκευές αποτιμώνται σε ακαθάριστη βάση, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των αγαθών και υπηρεσιών που 
χρησιμοποιούνται ως εισροές στις εργασίες, των λοιπών δαπανών παραγωγής και του λειτουργικού πλεονάσματος που αποκο 
μίζουν οι ιδιοκτήτες της κατασκευαστικής επιχείρησης. Αυτή η αρχή αποτίμησης είναι η ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται στην 
αποτίμηση κάθε παραγωγής (τόσο των αγαθών όσο και των υπηρεσιών), όπως περιγράφεται στο εθνικό σύστημα λογαριασμών 
2008 (ΣΕΛ 2008). 

Όταν μια κατασκευαστική εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της στο εξωτερικό μέσω φυσικής παρουσίας για μακρά χρονική περίοδο 
(άνω των 12 μηνών), χωρίς να έχει δημιουργήσει ωστόσο νομική οντότητα στη χώρα του πελάτη, και εφόσον οι εργασίες είναι 
αρκετά σημαντικές, τότε ο αρμόδιος φορέας κατάρτισης στοιχείων μπορεί να χρειαστεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο εξέτασης 
πλασματικής θεσμικής μονάδας από στατιστικής πλευράς. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχες διεθνείς συναλλαγές δεν λαμ 
βάνονται υπόψη στο πλαίσιο του εμπορίου υπηρεσιών [συναλλαγές αυτού του είδους καταγράφονται ως χρηματοοικονομικές 
ροές άμεσων ξένων επενδύσεων, εισόδημα και θέση, ενώ τα στοιχεία που αντιστοιχούν στις πράξεις της θα πρέπει να θεωρούνται 
στατιστικές σχετικά με αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις (FATS)]. Εάν δεν πληρούνται ανωτέρω προϋποθέσεις, οι διεθνείς 
συναλλαγές λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του εμπορίου υπηρεσιών μεταξύ μόνιμων κατοίκων και μη μόνιμων κατοίκων. 

6. Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες 

Οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες καλύπτουν την παροχή σε μη μόνιμους κατοίκους διαφόρων τύπων ασφάλισης 
από ασφαλιστικές επιχειρήσεις μόνιμων κατοίκων και αντιστρόφως. 

Οι ασφάλειες παρέχουν στις επιμέρους μονάδες (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά) που εκτίθενται σε ορισμένους 
κινδύνους χρηματοοικονομική προστασία έναντι των συνεπειών της εμφάνισης συγκεκριμένων γεγονότων. Επιπλέον, οι ασφαλι 
στικές επιχειρήσεις ενεργούν συχνά ως ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί οι οποίοι επενδύουν τα κεφάλαια που 
εισπράττουν από τις εν λόγω μονάδες σε χρηματοοικονομικά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την κάλυψη μελλοντικών 
απαιτήσεων. 

Η σύσταση συνταξιοδοτικών ταμείων αποσκοπεί στην εξασφάλιση συνταξιοδοτικών παροχών ή παροχών αναπηρίας για συγκε 
κριμένες ομάδες μισθωτών. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι παρεμφερή με τα ασφαλιστικά ταμεία υπό την έννοια ότι ενεργούν ως 
μεσάζοντες όσον αφορά την επένδυση των κεφαλαίων προς όφελος των δικαιούχων τους και την αναδιανομή ορισμένων 
κινδύνων. 

Οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες επιμέρους συνιστώσες: πρωτασφάλιση· αντασφά 
λιση· επικουρική ασφάλιση· συνταξιοδοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τυποποιημένων εγγυήσεων.
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7. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καλύπτουν τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης και τις συναφείς υπηρεσίες, 
εξαιρουμένων των υπηρεσιών συναφών προς τις επιχειρήσεις ασφάλισης και τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Οι εν λόγω υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως από τράπεζες και άλλους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
και επικουρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς. Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με 
πράξεις χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα, περιλαμβανο 
μένων, μεταξύ άλλων, της αποδοχής καταθέσεων και της χορήγησης δανείων, της έκδοσης πιστωτικών επιστολών, των υπηρεσιών 
πιστωτικών καρτών, των προμηθειών και χρεώσεων που αφορούν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτόρευσης, αναδοχής 
τίτλων και εκκαθάρισης πληρωμών. Περιλαμβάνονται επίσης οι χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η φύλαξη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή πολύτιμων μετάλλων, η διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, 
οι υπηρεσίες παρακολούθησης, οι υπηρεσίες διευκόλυνσης, οι υπηρεσίες παροχής ρευστότητας, οι υπηρεσίες ανάληψης κινδύνων 
πλην των ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό 
τητας, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες καταπιστευματοδόχων. 

Στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί να προβλέπονται χρεώσεις που αφορούν: ρητές χρεώσεις· περιθώρια στις 
συναλλαγές αγοράς και πώλησης· έξοδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που αφαιρούνται από εισπρακτέο εισόδημα περι 
ουσίας, στην περίπτωση οντοτήτων που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία· ή περιθώρια μεταξύ του επιτοκίου και του επιτοκίου 
αναφοράς επί δανείων και καταθέσεων [αναφέρονται ως έμμεσα μετρούμενες υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης 
(ΥΧΔΜΕ)]. 

Όσον αφορά τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, το ισοζύγιο μεταξύ των ρητώς αναφερόμενων και των 
σιωπηρών χρεώσεων ενδέχεται να διαφοροποιείται, τόσο με την πάροδο του χρόνου όσο και μεταξύ των διαφόρων ιδρυμάτων· 
επομένως, τα συναφή στοιχεία και για τους δύο τύπους χρεώσεων είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας 
όσον αφορά την αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών. 

8. Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν κατατάσσονται αλλού 

Οι χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν κατατάσσονται αλλού περιλαμβάνουν: 

— χρεώσεις για τη χρήση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, 
βιομηχανικές διεργασίες και σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών και των δικαιωμάτων δικαιόχρησης). Τα 
δικαιώματα αυτά μπορούν να προκύψουν από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και από δραστηριότητες 
εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ)· και 

— χρεώσεις για την απόκτηση αδειών αναπαραγωγής ή διανομής διανοητικής ιδιοκτησίας από παραχθέντα πρωτότυπα ή 
αρχέτυπα (π.χ. πνευματικά δικαιώματα σε βιβλία και χειρόγραφα, λογισμικό υπολογιστών, κινηματογραφικά έργα και 
ηχογραφήσεις) και συγγενικών δικαιωμάτων (π.χ. για ζωντανές εκτελέσεις και για τηλεοπτική, καλωδιακή ή δορυφορική 
μετάδοση). 

9. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορίας 

Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπολογιστών ορίζονται με κριτήριο τη φύση της υπηρεσίας και όχι τη μέθοδο 
παροχής της. Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορίας μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω 
σε τρεις επιμέρους συνιστώσες: υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσίες πληροφορίας. 

9.1. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνουν την εκπομπή ή μετάδοση ήχου, εικόνας, δεδομένων ή άλλων πληροφοριών μέσω 
τηλεφώνου, τηλετυπίας, τηλεγραφήματος, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καλωδιακών και δορυφορικών μεταδόσεων, ηλεκτρο 
νικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιχειρηματικών δικτύων, τηλεδιασκέψεων και 
υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνουν την αξία της διαβιβαζόμενης πληροφορίας. Περιλαμβάνουν ωστόσο τις υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου και τις υπηρεσίες διαδικτυακής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεφωνικών δικτύων (που κατατάσσονται στις 
κατασκευές) και οι υπηρεσίες βάσεων δεδομένων (που κατατάσσονται στις υπηρεσίες πληροφορίας). 

9.2. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών καλύπτουν τις σχετικές με το υλισμικό και το λογισμικό υπηρεσίες, καθώς και τις 
υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων. 

9.3. Υπηρεσίες πληροφορίας 

Οι υπηρεσίες πληροφορίας διακρίνονται στις υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων και άλλες υπηρεσίες πληροφορίας: 

— Οι υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων περιλαμβάνουν την παροχή ειδήσεων, φωτογραφιών και άρθρων στα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας. 

— Οι λοιπές υπηρεσίες πληροφορίας περιλαμβάνουν υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, όπως σχεδιασμός της βάσης δεδομένων, 
αποθήκευση δεδομένων και διάδοση δεδομένων και βάσεων δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών καταλόγων και 
καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων), τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και με μαγνητικά, οπτικά ή έντυπα μέσα, καθώς και 
πύλες διαδικτυακής αναζήτησης (μεταξύ άλλων, υπηρεσίες μηχανών αναζήτησης που βρίσκουν διαδικτυακές διευθύνσεις για 
πελάτες που υποβάλλουν ερωτήσεις βάσει λέξεων-κλειδιών). Περιλαμβάνονται επίσης: οι απευθείας και μη μαζικές συνδρομές 
σε εφημερίδες και περιοδικά, είτε ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονική αποστολή ή με άλλο μέσο, άλλες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες παροχής περιεχομένου, καθώς και υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων. (Οι μαζικές συνδρομές σε εφη 
μερίδες και περιοδικά περιλαμβάνονται στα γενικά εμπορεύματα.)
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Το μεταφορτωμένο περιεχόμενο που δεν είναι λογισμικό ούτε ήχος και εικόνα ή συναφές προϊόν κατατάσσεται στις υπηρεσίες 
πληροφορίας. 

10. Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει: υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα και 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης, τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο και λοιπές επιχειρηματικές 
υπηρεσίες. 

10.1. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη βασική έρευνα, την εφαρμοσμένη 
έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη νέων προϊόντων και διεργασιών και καλύπτουν δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις 
φυσικές, τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

10.2. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα και υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης 

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα και οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης περιλαμβάνουν: 
10.2.Α. Νομικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων· 
και 10.2.Β. Υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων. 

10.2.1. (Προαιρετικό στοιχείο) Νομικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης και υπη 
ρεσίες δημοσίων σχέσεων 

Οι υπηρεσίες για τη γενική διαχείριση υποκαταστήματος, θυγατρικής ή εταίρου που παρέχονται από μητρική επιχείρηση ή άλλη 
συνδεδεμένη επιχείρηση περιλαμβάνονται συχνά στις νομικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
διαχείρισης και υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. 

10.2.2. (Προαιρετικό στοιχείο) Υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 

Οι υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ μόνιμων κατοί 
κων και μη μόνιμων κατοίκων περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την εμπορία διαφημίσεων από διαφημιστικά 
γραφεία· την καταχώριση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης διαφημιστικού χώρου· 
τις υπηρεσίες επίδειξης που παρέχονται από εμπορικές εκθέσεις· την προώθηση προϊόντων στο εξωτερικό· την έρευνα αγοράς· τις 
τηλεπωλήσεις· και τις δημοσκοπήσεις σχετικά με διάφορα θέματα. 

10.3. Τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, υπηρεσίες μηχανικών, επιστημονικές και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες· 
υπηρεσίες επεξεργασίας και απορρύπανσης απορριμμάτων, γεωργικές και εξορυκτικές υπηρεσίες· υπηρεσίες λειτουργικής μίσθω 
σης· υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 

10.3.1. (Προαιρετικό στοιχείο) Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, υπηρεσίες μηχανικών, επιστημονικές και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες 

10.3.2. (Προαιρετικό στοιχείο) Υπηρεσίες επεξεργασίας και απορρύπανσης απορριμμάτων, γεωργικές και εξορυκτικές υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες επεξεργασίας και απορρύπανσης απορριμμάτων, γεωργικές και εξορυκτικές υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε τρία μέρη: 
υπηρεσίες επεξεργασίας και απορρύπανσης απορριμμάτων· υπηρεσίες συναφείς με τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία· 
υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη και την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

10.3.3. (Προαιρετικό στοιχείο) Υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης 

Οι υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης περιλαμβάνουν τη δραστηριότητα εκμίσθωσης παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων βάσει 
συμφωνίας η οποία παρέχει στον μισθωτή τη χρήση συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν συνεπάγεται τη μεταφορά 
του συνόλου των κινδύνων και των οφελών της κυριότητας στον μισθωτή. Οι υπηρεσίες καλύπτουν τη μεταξύ μόνιμων 
κατοίκων/μη μόνιμων κατοίκων χρηματοδοτική μίσθωση (ενοικίαση) και ναύλωση πλοίων, αεροσκαφών και μεταφορικού εξοπλι 
σμού, όπως σιδηροδρομικά οχήματα, εμπορευματοκιβώτια και εξέδρες, χωρίς πλήρωμα. Περιλαμβάνονται επίσης οι πληρωμές για 
υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν άλλα είδη εξοπλισμού και μπορούν να διακριθούν από τα ακόλουθα χαρακτηρι 
στικά: 

— κατά κανόνα, ο εκμισθωτής διατηρεί απόθεμα περιουσιακών στοιχείων, το οποίο μπορεί να διατεθεί στους χρήστες προς 
μίσθωση ή ενοικίαση μόλις του ζητηθεί ή σε πολύ σύντομη προθεσμία· 

— οι περίοδοι εκμίσθωσης των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ποικίλουν και ο μισθωτής δύναται να ανανεώσει τη μίσθωση 
κατά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου· 

— ο εκμισθωτής είναι συχνά υπεύθυνος για τη συντήρηση και την επισκευή του περιουσιακού στοιχείου στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας που παρέχεται στον μισθωτή.
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10.3.4. (Προαιρετικό στοιχείο) Υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο 

Οι συναφείς με το εμπόριο υπηρεσίες καλύπτουν τις προμήθειες που καταβάλλονται σε εμπόρους, εμπορομεσίτες, διανομείς, 
εκπλειστηριαστές και παραγγελιοδόχους για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, για παρά 
δειγμα, την αμοιβή του εκπλειστηριαστή ή την προμήθεια του παραγγελιοδόχου επί των πωλήσεων πλοίων, αεροσκαφών και 
άλλων αγαθών. Εάν ο εμπορευόμενος είναι ο κάτοχος των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο πώλησης, το περιθώριο του 
εμπορευόμενου περιλαμβάνεται κατά κανόνα αδιακρίτως στην αξία των αγαθών. 

Τυχόν περιθώρια που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή FOB των αγαθών περιλαμβάνονται στις συναφείς με το εμπόριο 
υπηρεσίες. Δεν περιλαμβάνονται στις συναφείς με το εμπόριο υπηρεσίες: τα τέλη δικαιόχρησης (που περιλαμβάνονται στις 
χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.κ.α.)· η μεσιτεία επί χρηματοοικονομικών μέσων (που περιλαμ 
βάνεται στις υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών μέσων)· και τα τέλη που συνδέονται με τις μεταφορές, όπως οι προμήθειες αντι 
προσώπων (που περιλαμβάνονται στις μεταφορές). 

10.3.5. (Προαιρετικό στοιχείο) Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 

Οι λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. περιλαμβάνουν τα εξής: υπηρεσίες διανομής νερού, ατμού, φυσικού αερίου και 
προϊόντων πετρελαίου, όταν οι υπηρεσίες αυτές προσδιορίζονται χωριστά από τις υπηρεσίες μεταφοράς (η μεταφορά των 
προϊόντων αυτών κατατάσσεται στις μεταφορές)· παροχή κλιματισμού· τοποθέτηση προσωπικού (οι υπηρεσίες που παρέχονται 
από το εν λόγω προσωπικό κατατάσσονται στο αντίστοιχο στοιχείο υπηρεσιών)· υπηρεσίες ασφάλειας και υπηρεσίες ερευνών· 
μετάφραση και διερμηνεία· φωτογραφικές υπηρεσίες· καθαρισμός κτιρίων· υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας σε επιχει 
ρήσεις· και κάθε άλλη επιχειρηματική υπηρεσία που δεν μπορεί να υπαχθεί σε καμία από τις επιχειρηματικές υπηρεσίες που 
απαριθμούνται ανωτέρω. 

11. Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τις οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες και τις λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες. 

11.1. Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες 

Οι οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες καλύπτουν τις υπηρεσίες που συνδέονται με οπτικοακουστικές δραστηριότητες 
(κινηματογραφικές ταινίες, μουσική, ραδιόφωνο και τηλεόραση), καθώς και τις υπηρεσίες που αφορούν τις παραστατικές τέχνες. 

11.2. Λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες υγείας, τις υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και τις 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες, καθώς και τις λοιπές προσωπικές υπηρεσίες. 

12. Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης που δεν κατατάσσονται αλλού 

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης π.δ.κ.α. καλύπτουν: 

— Αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από και προς θύλακες, όπως πρεσβείες και στρατιωτικές βάσεις 

— Αγαθά και υπηρεσίες που αποκτούν από την οικονομία υποδοχής διπλωμάτες, προξενικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί 
υπάλληλοι οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και τα συντηρούμενα μέλη των οικογενειών τους 

— Υπηρεσίες που παρέχονται από και προς γενικές κυβερνήσεις και δεν κατατάσσονται σε άλλες κατηγορίες υπηρεσιών 

Συμπληρωματική ομαδοποίηση της EBOPS 2010 

Το σύνολο των συναφών με το εμπόριο συναλλαγών περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που αφορούν τις υπηρεσίες διανομής 
αγαθών και υπηρεσιών. Καλύπτει τις προμήθειες που καταβάλλονται για συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών σε εμπόρους, 
εμπορομεσίτες, διανομείς κ.λπ., οι οποίοι δεν κατέχουν τα αγαθά που αγοράζουν και πωλούν (τα οποία κατατάσσονται στις 
συναφείς με το εμπόριο υπηρεσίες), καθώς και τα περιθώρια των εμπορευομένων. Κατά γενικό κανόνα, τα περιθώρια των εμπόρων 
χονδρικής και των εμπόρων λιανικής περιλαμβάνονται αδιακρίτως στην αξία των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο πώλησης 
(μεταξύ άλλων όσον αφορά και τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών) και δεν παρουσιάζονται 
χωριστά στις στατιστικές σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών. 

Το σύνολο των συναφών με το εμπόριο συναλλαγών περιλαμβάνει: 

(a) υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο 

(b) τις εκτιμώμενες υπηρεσίες διανομής οι οποίες περιλαμβάνονται στην αξία των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο 
πώλησης (συμπεριλαμβανομένων των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο διεθνών τριγωνικών συναλλαγών).
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Οι υπηρεσίες διανομής περιλαμβάνουν τα εμπορικά περιθώρια των εμπόρων χονδρικής και των εμπόρων λιανικής. 

Στο ΣΕΛ 2008, οι έμποροι χονδρικής και οι έμποροι λιανικής ορίζονται ως οντότητες οι οποίες αγοράζουν και μεταπωλούν 
αγαθά χωρίς καθόλου, ή με ελάχιστη μόνο, μεταποίηση (π.χ. Καθαρισμός και συσκευασία). Παρέχουν υπηρεσία σε παραγωγούς 
και καταναλωτές αγαθών μέσω της αποθήκευσης, της προβολής και της παράδοσης επιλεγμένων αγαθών σε συμβατικούς χώρους, 
διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτόν την αγορά τους. Η παραγωγή τους μετράται με τη συνολική αξία των εμπορικών περιθωρίων 
επί των προϊόντων που αγοράζουν για μεταπώληση. Τα περιθώρια που αντιστοιχούν στις εν λόγω δραστηριότητες διανομής είτε 
συμπεριλαμβάνονται στις τιμές FOB των αγαθών με τα οποία συνδέονται είτε παρέχονται από τον εισαγωγέα. 

Πίνακας 1. Κατανομή προϊόντων κατά κύριες και λεπτομερείς συνιστώσες και συμπληρωματικές ομαδοποιήσεις της EBOPS 
2010 

Κύριες συνιστώσες της EBOPS 2010 Λεπτομερείς συνιστώσες της EBOPS 2010 

1. Υπηρεσίες μεταποίησης που χρησιμοποιούν φυσικές εισ 
ροές οι οποίες ανήκουν σε τρίτους 

2. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής π.δ.κ.α. Προαιρετικά: 2.α Εκ των οποίων: αγαθά 

3. Μεταφορές 

Προαιρετικά: Αποτίμηση των υπηρεσιών εμπορευματικών 
μεταφορών βάσει των διενεργούμενων συναλλαγών 

3.1. Θαλάσσια μεταφορά 

3.2. Αεροπορική μεταφορά 

3.3. Άλλοι τρόποι μεταφοράς 

3.4. Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 

4. Ταξίδια 4.α. Εκ των οποίων: αγαθά 

5. Κατασκευές 5.α. Εκ των οποίων: αγαθά 

6. Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες 

7. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

8. Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτη 
σίας π.δ.κ.α. 

9. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και πληροφορίας 

9.1. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

9.2. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών 

9.3 Υπηρεσίες πληροφορίας 

10. Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 10.1. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 

10.2. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επαγγελματικά 
θέματα και υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης 

Προαιρετικά στοιχεία: 

10.2.1. Νομικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών διαχείρισης και υπηρεσίες δημο 
σίων σχέσεων 

10.2.2. Υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκο 
πήσεων
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Κύριες συνιστώσες της EBOPS 2010 Λεπτομερείς συνιστώσες της EBOPS 2010 

10.3. Τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο 
και λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 

Προαιρετικά στοιχεία: 

10.3.1. Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων, υπηρεσίες μηχανικών, επι 
στημονικές και λοιπές τεχνικές υπηρεσίες 

10.3.2. Υπηρεσίες επεξεργασίας και απορρύπανσης απορριμ 
μάτων, γεωργικές και εξορυκτικές υπηρεσίες 

10.3.3. Υπηρεσίες λειτουργικής μίσθωσης 

10.3.4. Υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο 

10.3.5. Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 

11. Προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες 11.1. Οπτικοακουστικές και συναφείς υπηρεσίες 

11.2. Λοιπές προσωπικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπη 
ρεσίες 

12. Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης π.δ.κ.α. 12.α Εκ των οποίων αγαθά 

Συμπληρωματική ομαδοποίηση της EBOPS 2010 

Γ. Σύνολο συναφών με το εμπόριο συναλλαγών (προαιρετικό στοιχείο) 

Γ.α Υπηρεσίες συναφείς με το εμπόριο (στοιχείο 10.3.4 – προαιρετικό στοιχείο) 

Γ.β Υπηρεσίες διανομής 

Πίνακας 2. Κατανομή κατά προϊόν σύμφωνα με την ταξινόμηση CPA (διαβίβαση προαιρετικών στοιχείων) 

Στην κατανομή κατωτέρω περιγράφεται το προτεινόμενο επίπεδο λεπτομέρειας για τη διαβίβαση των προαιρετικών στοιχείων 
σύμφωνα με την ταξινόμηση CPA. 

Η CPA είναι η ευρωπαϊκή ταξινόμηση προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) ανά δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της CPA, κάθε προϊόν 
λαμβάνει έναν και μοναδικό τίτλο της ταξινόμησης δραστηριοτήτων και υπάγεται, συνεπώς, στην οικονομική δραστηριότητα η 
οποία το παράγει. Ως εκ τούτου, η CPA παρουσιάζει την ίδια δομή με την ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE) 
και χρησιμοποιείται στους εθνικούς λογαριασμούς. 

Α-Υ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

Γ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (Υπηρεσίες μεταποίησης) 

Δ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΑΕΡΙΟ, ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Α-Υ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝ 
ΣΗΣ 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ζ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

45 Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο 
συκλετών 

46 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

47 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

49 Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγών 

50 Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών 

51 Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών 

52 Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά υπηρεσίες 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες 

Θ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

55 Υπηρεσίες καταλύματος 

56 Υπηρεσίες εστίασης (πώλησης τροφίμων και ποτών) 

Ι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

58 Εκδοτικές υπηρεσίες 

59 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις 

60 Υπηρεσίες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 

61 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

62 Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών πληροφορικής και συναφείς 
υπηρεσίες 

63 Υπηρεσίες πληροφορίας

EL 18.8.2020 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 271/141



 

Α-Υ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

64 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση συντάξεων 

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

66 Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 

Λ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

69 Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες 

70 Υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών) εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης 

71 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 

72 Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης 

73 Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς 

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες 

75 Κτηνιατρικές υπηρεσίες 

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

77 Υπηρεσίες ενοικίασης και μίσθωσης 

78 Υπηρεσίες απασχόλησης 

79 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλες υπηρεσίες κράτησης και 
συναφείς υπηρεσίες 

80 Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών 

81 Υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς (υπαίθριους) χώρους 

82 Υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης 
στις επιχειρήσεις 

Ξ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ· ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Α-Υ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Π ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Ρ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

Σ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ· ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Αλλαγή συντελεστών στάθμισης και έτους βάσης και μεταβατικές ρυθμίσεις για τον τομέα 
«Βραχυπρόθεσμες στατιστικές για τις επιχειρήσεις» 

1. Τα κράτη μέλη αναπροσαρμόζουν, όπου χρειάζεται, το σύστημα στάθμισης των σύνθετων δεικτών τουλάχιστον ανά πενταετία. 
Οι συντελεστές στάθμισης που χρησιμοποιούνται στα αναπροσαρμοσμένα συστήματα στάθμισης διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
εντός τριών ετών από τη λήξη του νέου έτους βάσης. Για κάθε δείκτη απαιτούνται οι δικοί του ειδικοί συντελεστές στάθμισης. 
Στον πίνακα κατωτέρω προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους μεταβλητή και κατανομή του τομέα «Βραχυπρόθεσμες στατιστικές 
για τις επιχειρήσεις» η μεταβλητή στάθμισης η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται: 

Μεταβλητή και κατανομές Συντελεστής στάθμισης 

Εγγραφές σε μητρώο, πτωχεύσεις Αριθμός ενεργών επιχειρήσεων 

Παραγωγή (όγκος) Προστιθέμενη αξία 

Καθαρός κύκλος εργασιών, τιμές παραγωγού, όγκος πωλήσε 
ων, οικοδομικές άδειες 

Καθαρός κύκλος εργασιών 

Εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών, τιμές παραγωγού Εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών 

Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών, τιμές παραγωγού Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών 

Μη εγχώριος καθαρός κύκλος εργασιών, τιμές παραγωγού 
της ζώνης του ευρώ/εκτός ζώνης του ευρώ (*) 

Διαχωρισμός μη εγχώριου καθαρού κύκλου εργασιών 

Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς Δεδουλευμένες ώρες από μισθωτούς 

Μισθοί και ημερομίσθια Μισθοί και ημερομίσθια 

Τιμές εισαγωγής Αξίες εισαγωγών 

Τιμές εισαγωγής της ζώνης του ευρώ/εκτός ζώνης του 
ευρώ (**) 

Διαχωρισμός της αξίας εισαγωγών 

(*) Οι συντελεστές στάθμισης του καθαρού κύκλου εργασιών σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ ζώνης του ευρώ/εκτός ζώνης του 
ευρώ πρέπει να διαβιβάζονται μόνο από τις χώρες της ζώνης του ευρώ. 

(**) Οι συντελεστές στάθμισης της αξίας εισαγωγών σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ ζώνης του ευρώ/εκτός ζώνης του ευρώ πρέπει 
να διαβιβάζονται μόνο από τις χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Οι συντελεστές στάθμισης θα πρέπει να βασίζονται στη στατιστική μονάδα «Μονάδα οικονομικής δραστηριότητας (ΜΟΔ)», με 
εξαίρεση τις εγγραφές σε μητρώο και τις πτωχεύσεις, για τις οποίες οι συντελεστές στάθμισης θα πρέπει να βασίζονται στη 
στατιστική μονάδα «Επιχείρηση». Μόνον εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ΜΟΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στατιστική μονάδα η 
οποία εξυπηρετεί τον σκοπό των βραχυπρόθεσμων στατιστικών. Όλα τα κράτη μέλη (μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους) 
πρέπει να διαβιβάζουν στην Eurostat τις κατανομές των συντελεστών στάθμισης σύμφωνα με τις κατανομές των χωρών 
μεγάλου μεγέθους που ορίζονται στις απαιτήσεις στοιχείων του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. 

2. Το πρώτο έτος βάσης είναι το 2015, το δεύτερο έτος βάσης είναι το 2021 και το τρίτο έτος βάσης είναι το 2025. Από το 
2025 και μετά, τα κράτη μέλη αλλάζουν τη βάση των μεταβλητών ανά πενταετία, χρησιμοποιώντας ως έτη βάσης τα έτη που 
λήγουν σε 0 ή σε 5. Η αναπροσαρμογή όλων των δεικτών στο νέο έτος βάσης πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών ετών 
από τη λήξη αυτού του νέου έτους βάσης. 

3. Μεταβατικές ρυθμίσεις: 

(a) Εάν κρίνονται απαραίτητες αναπροσαρμογές μείζονος σημασίας στο εθνικό σύστημα παραγωγής, τα στοιχεία για τις 
περιόδους αναφοράς που ξεκινούν από τον Ιανουάριο/1ο τρίμηνο του 2021 έως τον Δεκέμβριο/4ο τρίμηνο του 2023 
μπορούν να αποσταλούν μετά τις προθεσμίες διαβίβασης στοιχείων που προσδιορίζονται στους πίνακες 2, 3, 5, 6 και 8, 
αλλά το αργότερο εντός των προθεσμιών διαβίβασης στοιχείων που καθορίζονται στους πίνακες 2, 3, 5, 6 και 8 για τις 
περιόδους αναφοράς Ιανουαρίου/1ου τριμήνου του 2024. 

(b) Όσον αφορά τις περιόδους αναφοράς πριν από τον Ιανουάριο του 2024, η μεταβλητή 140101 «Παραγωγή (όγκος)» του 
παραρτήματος I μέρος Β πίνακας 6 για τον τομέα ΣΤ της NACE κατανέμεται κατά το μέγεθος Β-115 (το Β-115 μπορεί 
να υπολογιστεί κατά προσέγγιση ως το άθροισμα των κλάδων ΣΤ41 και ΣΤ43) και το μέγεθος Β-116 (το Β-116 μπορεί 
να υπολογιστεί κατά προσέγγιση με βάση τον κλάδο ΣΤ42).

EL L 271/144 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.8.2020



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Μεταβλητές που συνδέονται με τα λεπτομερή θέματα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο στατιστικών μητρώων 
επιχειρήσεων 

Τα εθνικά στατιστικά μητρώα επιχειρήσεων και το μητρώο EuroGroups περιλαμβάνουν, για τις αντίστοιχες μονάδες που 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, τις μεταβλητές που παρατίθενται κατωτέρω 
για καθένα από τα λεπτομερή θέματα ανά μονάδα. Οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητο να καταγράφονται χωριστά για κάθε 
μονάδα, εφόσον είναι δυνατόν να συναχθούν από άλλη ή άλλες μονάδες. 

Τα στοιχεία που δεν φέρουν καμία επισήμανση είναι υποχρεωτικά, τα στοιχεία που επισημαίνονται με την ένδειξη «υπό 
προϋποθέσεις» είναι υποχρεωτικά εφόσον είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη, τα στοιχεία που επισημαίνονται με την ένδειξη «εν 
μέρει υπό προϋποθέσεις» είναι υποχρεωτικά, εκτός από τα μέρη του στοιχείου τα οποία αναφέρεται ρητώς ότι υπόκεινται σε 
προϋποθέσεις, ενώ τα στοιχεία που επισημαίνονται με την ένδειξη «προαιρετικά» είναι συνιστώμενα. 

1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Λεπτομερές θέμα Μεταβλητές 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν αφορά το μητρώο Euro
Groups) 

1.2 Επωνυμία 

1.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

1.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου, ιστότοπος και πληροφορίες που θα επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων 

1.5 Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός κωδικός 
αναγνώρισης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1.6 Ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρι 
σης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα 

1.7 Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.8 Νομική μορφή 

1.9 Καθεστώς νομικής δραστηριότητας 

1.10 Υπό προϋποθέσεις Επισήμανση για υποκαταστήματα κατά την έννοια του 
παραρτήματος Α κεφάλαιο 18 σημείο 18.12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

1.11 Προαιρετικά Επισήμανση για οντότητες ειδικού σκοπού κατά την 
έννοια του παραρτήματος Α κεφάλαιο 2 σημεία 2.17 
έως 2.20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.12 Υπό προϋποθέσεις Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της επιχείρησης ή των 
επιχειρήσεων (3.1) στις οποίες ανήκει η μονάδα 

1.13 Υπό προϋποθέσεις Ημερομηνία σύνδεσης με την επιχείρηση ή τις επιχει 
ρήσεις 

1.14 Υπό προϋποθέσεις Ημερομηνία διαχωρισμού από την επιχείρηση ή τις 
επιχειρήσεις
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΜΗΤΡΩΑ 

Αναφορά σε συναφή μητρώα στα οποία έχει καταχωρι 
στεί η νομική μονάδα και τα οποία περιέχουν πληρο 
φορίες που μπορούν να αποβούν χρήσιμες για στατι 
στικούς σκοπούς 

1.15 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά στο μητρώο ενδοενωσιακών φορέων και ανα 
φορά σε φακέλους τελωνειακών ερευνών ή στο μητρώο 
φορέων εκτός ΕΕ 

1.16 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά σε διοικητικούς διεθνείς αναγνωριστικούς 
κωδικούς, αναφορά σε στοιχεία ισολογισμού (για μονά 
δες που υποχρεούνται να δημοσιεύουν λογαριασμούς), 
αναφορά στο μητρώο ισοζυγίου πληρωμών ή στο 
μητρώο άμεσων ξένων επενδύσεων και αναφορά στο 
μητρώο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.17 Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου επιχειρήσεων (2.1) 
στον οποίο ανήκει η μονάδα 

1.18 Ημερομηνία σύνδεσης με τον όμιλο επιχειρήσεων 

1.19 Ημερομηνία διαχωρισμού από τον όμιλο επιχειρήσεων 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση των δεσμών ελέγχου μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.20α, 1.21α, 1.22α) 
ή αντιστρόφως (1.20β, 1.21β, 1.22β). Καταχωρίζεται 
μόνο το πρώτο επίπεδο ελέγχου, άμεσου ή έμμεσου, 
για κάθε μονάδα (με τον συνδυασμό τους μπορεί να 
προκύψει ολόκληρη η αλυσίδα ελέγχου) 

1.20α Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της εγκατεστημένης ή 
των εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα 

1.20β Κωδικός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο 
κράτος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική 
μονάδα 

1.21α Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα ή χώρες καταχώρισης, κωδικός ή κωδικοί ανα 
γνώρισης, επωνυμία ή επωνυμίες και διεύθυνση ή διευ 
θύνσεις της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις οποίες 
ελέγχει η νομική μονάδα. Υπό προϋποθέσεις για τον 
κωδικό ή τους κωδικούς αναγνώρισης του μητρώου 
EuroGroups 

1.21β Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα καταχώρισης, κωδικός αναγνώρισης, επωνυμία 
και διεύθυνση της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα. Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups. 

1.22α Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης ή των 
μη εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα 

1.22β Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα
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ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση της σχέσης κυριότητας μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.23α, 1.24α) ή αντι 
στρόφως (1.23β, 1.24β). Το κατώτατο όριο είναι η 
άμεση κυριότητα του 10 % ή μεγαλύτερου μετοχικού 
μεριδίου. 

1.23α Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 
β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστη 

μένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις 
οποίες κατέχει η νομική μονάδα 

1.23β Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 
β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστη 

μένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι 
οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα 

1.24α Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 
β) κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης του μητρώου Euro

Groups και 
γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 

αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και 
δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 

τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις 
οποίες κατέχει η νομική μονάδα και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων. 

1.24β Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 
β) κωδικός αναγνώρισης του μητρώου EuroGroups 

και 
γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 

αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και 
δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 

τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι 
οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα, και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων. 

2. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Λεπτομερές θέμα Μεταβλητές 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης. 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups, εάν ο όμιλος επιχειρήσεων 
είναι πολυεθνικός. 

2.2 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με τον όμιλο επιχειρήσεων 

2.3 Επωνυμία του ομίλου επιχειρήσεων — για τους πολυε 
θνικούς ομίλους, η επωνυμία του μητρώου EuroGro
ups 

2.4 Προαιρετικά Συνοπτική περιγραφή του ομίλου επιχειρήσεων υπό 
μορφή κειμένου 

2.5 Προαιρετικά Διεύθυνση ιστοτόπου του ομίλου επιχειρήσεων 

2.6 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου. Εάν 
το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου δεν είναι 
εγκατεστημένο στο οικείο κράτος, ο κωδικός αναγνώ 
ρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρόσωπα 
τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα μόνιμης 
κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 2.10α.
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2.7 Χώρα καταχώρισης του παγκόσμιου κέντρου αποφά 
σεων του ομίλου — εάν δεν είναι εγκατεστημένο στο 
οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups 

2.8 Προαιρετικά Ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του παγκόσμιου κέντρου αποφάσεων 
του ομίλου 

2.9 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί την επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου. 
Εάν η επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου δεν 
είναι εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, ο κωδικός ανα 
γνώρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρό 
σωπα τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα 
μόνιμης κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 
2.10α. 

2.10 Προαιρετικά Χώρα καταχώρισης, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύ 
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επικεφαλής 
μονάδας του παγκόσμιου ομίλου — εάν δεν είναι 
εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης 
του μητρώου EuroGroups 

2.10α Υπό προϋποθέσεις Χώρα μόνιμης κατοικίας της τελικής ελέγχουσας θεσμι 
κής μονάδας (UCI), εάν η ελέγχουσα μονάδα είναι 
φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι οικονομικός φορέ 
ας 

2.11 Τύπος ομίλου επιχειρήσεων: 

1. καθ’ ολοκληρίαν εγκατεστημένος στο οικείο κράτος 
όμιλος 

2. εγχωρίως ελεγχόμενος πολυεθνικός όμιλος 

3. πολυεθνικός όμιλος που ελέγχεται από το εξωτερικό 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2.12 Ημερομηνία έναρξης του ομίλου επιχειρήσεων 

2.13 Ημερομηνία παύσης του ομίλου επιχειρήσεων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

2.14 Κωδικός κύριας δραστηριότητας του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός κύριας δραστηριότη 
τας του μητρώου EuroGroups 

2.15 Προαιρετικά Δευτερεύουσες δραστηριότητες του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός δευτερεύουσας δρα 
στηριότητας του μητρώου EuroGroups 

2.16 Υπό προϋποθέσεις Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στον 
όμιλο επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
του μητρώου EuroGroups 

2.17 Υπό προϋποθέσεις Καθαρός κύκλος εργασιών (και νόμισμα) του ομίλου 
επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό όμιλο, ο 
καθαρός κύκλος εργασιών (και το νόμισμα) του 
μητρώου EuroGroups 

2.18 Υπό προϋποθέσεις Σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και νόμισμα) του ομί 
λου επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και το νόμι 
σμα) του μητρώου EuroGroups
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2.19 Προαιρετικά Χώρες όπου βρίσκονται μη εγκατεστημένες στο οικείο 
κράτος επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες — για πολυε 
θνικούς ομίλους, οι χώρες καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Λεπτομερές θέμα Μεταβλητές 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο EuroGroups 

3.2 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση 

3.3 Επωνυμία 

3.4 Προαιρετικά Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διεύθυνση ιστοτόπου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

3.5 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων από τις οποίες αποτελείται η 
επιχείρηση 

3.6 Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου επιχειρήσεων στον 
οποίο ανήκει η επιχείρηση 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 3.7 Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 

3.8 Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.9 Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επί 
πεδο της NACE 

3.10 Υπό προϋποθέσεις Δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν, σε 
τετραψήφιο επίπεδο της NACE 

3.11 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

3.12 Αριθμός μισθωτών 

3.13 Προαιρετικά Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλη 
σης 

3.14 Καθαρός κύκλος εργασιών, εκτός των στοιχείων που 
αναγράφονται στο πεδίο 3.15 

3.15 Προαιρετικά Καθαρός κύκλος εργασιών για τη γεωργία, τη θήρα και 
τη δασοκομία, την αλιεία, τη δημόσια διοίκηση και την 
άμυνα, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τα ιδιω 
τικά νοικοκυριά με απασχολούμενα άτομα και τους 
ετερόδικους οργανισμούς. 

3.16 Θεσμικός τομέας και υποτομέας κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

3.17 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιούνται 
οι μεταβλητές 5.1 
– 5.9 

Μέγεθος (π.χ. κύκλος εργασιών, απασχόληση) της 
κύριας δραστηριότητας και καθεμίας από τις δευτε 
ρεύουσες δραστηριότητες της επιχείρησης, οι οποίες 
λόγω του μεγέθους τους ασκούν σημαντική επιρροή 
και των οποίων οι μονάδες οικονομικής δραστηριότη 
τας (ΜΟΔ) έχουν σημαντική επίδραση στα συγκεντρω 
τικά εθνικά στοιχεία.
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4. ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Λεπτομερές θέμα Μεταβλητές 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1 Κωδικός αναγνώρισης 

4.2 Επωνυμία 

4.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

4.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου και πληροφορίες που θα επιτρέπουν την ηλε 
κτρονική συλλογή στοιχείων 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 4.5 Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 

4.6 Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

4.7 Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επί 
πεδο της NACE 

4.8 Υπό προϋποθέσεις Δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν, σε 
τετραψήφιο επίπεδο της NACE. Το σημείο αυτό 
αφορά μόνο τις τοπικές μονάδες που αποτελούν αντι 
κείμενο ερευνών 

4.9 Προαιρετικά Δραστηριότητα που ασκείται στην τοπική μονάδα και 
συνιστά βοηθητική δραστηριότητα της επιχείρησης 
στην οποία ανήκει (Ναι/Όχι) 

4.10 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

4.11 Αριθμός μισθωτών 

4.12 Προαιρετικά Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλη 
σης 

4.13 Κωδικός γεωγραφικής θέσης 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ 

4.14 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της επιχείρησης ή των 
επιχειρήσεων (3.1) στις οποίες ανήκει η τοπική μονάδα 

4.15 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά σε μητρώα στα οποία εμφανίζεται η τοπική 
μονάδα και τα οποία περιέχουν πληροφορίες που μπο 
ρούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς 

5. ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Πληροφορίες σχετικά με τις ΜΟΔ απαιτούνται για τις επιχειρήσεις οι οποίες λόγω του μεγέθους τους (π.χ. κύκλος εργασιών, 
απασχόληση) ασκούν σημαντική επιρροή και των οποίων οι μονάδες οικονομικής δραστηριότητας έχουν σημαντική επίδραση 
στα συγκεντρωτικά (εθνικά) στοιχεία σε επίπεδο δραστηριότητας της NACE. 

Λεπτομερές θέμα Μεταβλητές 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 5.1 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Κωδικός αναγνώρισης 

5.2 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με τη μονάδα οικονομικής δρα 
στηριότητας 

5.3 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Επωνυμία
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5.4 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Διεύθυνση ώστε να επιτρέπεται η συλλογή στοιχείων 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 5.5 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 

5.6 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

5.7 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Κωδικός δραστηριότητας σε τετραψήφιο επίπεδο της 
NACE 

5.8 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Μέγεθος (π.χ. κύκλος εργασιών, απασχόληση) της ΜΟΔ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ 

5.9 Προαιρετικά, εάν 
χρησιμοποιείται η 
μεταβλητή 3.17. 

Κωδικός αναγνώρισης της επιχείρησης της οποίας απο 
τελεί μέρος η ΜΟΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Διατάξεις για την ανταλλαγή απόρρητων στοιχείων για τους σκοπούς του ευρωπαϊκού πλαισίου 
στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων 

Τμήμα 1 

Μέτρα απορρήτου 

Τα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές στατιστικές αρχές (ΕΣΑ), ή τα οποία λαμβάνει η 
Επιτροπή (Eurostat) από άλλες πηγές, αποθηκεύονται στο μητρώο EuroGroups πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων και των 
συστατικών μονάδων τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152. 

Όταν διαβιβάζουν στοιχεία στην Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2152, οι ΕΣΑ επισημαίνουν τα στοιχεία που είναι απόρρητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των στοιχείων, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, και σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στις ΕΣΑ των άλλων κρατών μελών, 
εκτός της χώρας αναφοράς, τα σύνολα στοιχείων των μεταβλητών που προσδιορίζονται στα μέρη Β, Γ και Δ του τμήματος 3, 
συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων απορρήτου, για τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων και των συστατικών μονάδων 
τους. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, τα σύνολα στοιχείων που προσδιορίζονται στο 
μέρος Γ περιορίζονται στους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων για τους οποίους τουλάχιστον μία νομική μονάδα του ομίλου 
είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους. 

Τα σύνολα στοιχείων των μεταβλητών που προσδιορίζονται στο μέρος Γ του τμήματος 3, συμπεριλαμβανομένων των επισημάν 
σεων απορρήτου, μπορούν να διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152, 
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, από την Επιτροπή (Eurostat) στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση επιτρέπεται ρητά από την εθνική αρχή και ότι, στην περίπτωση 
στοιχείων που διαβιβάζονται σε εθνική κεντρική τράπεζα, τουλάχιστον μία μονάδα του πολυεθνικού ομίλου επιχειρήσεων 
είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του κράτους μέλους της εν λόγω εθνικής κεντρικής τράπεζας. 

Τμήμα 2 

Μέτρα ασφάλειας 

Η Επιτροπή (Eurostat) και οι ΕΣΑ αποθηκεύουν τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί ως απόρρητα από τις ΕΣΑ, σύμφωνα με το 
τμήμα 1, σε ασφαλή χώρο με περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Κατόπιν αιτήματος, οι ΕΣΑ παρέχουν για την Επιτροπή 
(Eurostat) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στα οικεία κράτη μέλη. Η Επιτροπή (Eurostat) 
προωθεί τις πληροφορίες αυτές στα λοιπά κράτη μέλη. Κατόπιν αιτήματος, η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει στις ΕΣΑ πληροφορίες 
σχετικά με τα δικά της μέτρα ασφάλειας. 

Οποιαδήποτε διαβίβαση απόρρητων στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού σε μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών (ΕΣΚΤ) πραγματοποιείται μόνον αφού τα μέλη του ΕΣΚΤ λάβουν, στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου αρμοδιοτήτων 
τους, τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 8α και 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ( 1 ) ώστε να διασφαλίζεται: 

— η προστασία των στοιχείων αυτών, και συγκεκριμένα η αποθήκευση των στοιχείων που επισημαίνονται ως απόρρητα σε 
ασφαλή χώρο με περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση· 

— ότι τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς· 

— ότι στην ετήσια έκθεση εμπιστευτικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 έχουν 
συμπεριληφθεί πληροφορίες για τα λαμβανόμενα μέτρα ή ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
έχουν ενημερώσει την Επιτροπή (Eurostat) και τις ΕΣΑ για τα μέτρα αυτά με άλλον τρόπο. 

Τα στοιχεία διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.
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( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8).



 

Τμήμα 3 

Μορφότυπος των στοιχείων και των μεταδεδομένων 

Ο μορφότυπος που καθορίζεται στο μέρος Α του παρόντος τμήματος χρησιμοποιείται για τα στοιχεία που διαβιβάζονται βάσει 
του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 και προσδιορίζονται περαιτέρω στο παράρτημα IV του 
παρόντος κανονισμού. 

Τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα για το μητρώο EuroGroups διαβιβάζονται με τη χρήση των προτύπων στοιχείων και 
μεταδεδομένων του ΕΣΣ όπως καθορίζονται από την Επιτροπή (Eurostat). 

Η τυποποίηση των δομών καταχώρισης των στοιχείων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική επεξεργασία των 
στοιχείων. Αποτελεί απαραίτητο βήμα για την παροχή στοιχείων σύμφωνα με τα πρότυπα της ανταλλαγής στοιχείων που 
καθορίζει η Επιτροπή (Eurostat). 

Τα στοιχεία αποστέλλονται ως σύνολο καταχωρίσεων (σύνολο στοιχείων). 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, τα απόρρητα στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται με την 
πραγματική τιμή που καταχωρίζεται στο πεδίο τιμών και με επισήμανση ότι τα στοιχεία είναι απόρρητα. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα νομισματικά στοιχεία πρέπει να εκφράζονται σε χιλιάδες μονάδες του εθνικού νομίσματος 
(ευρώ για τις χώρες της ζώνης του ευρώ). Όσον αφορά τις χώρες που προσχωρούν στη ζώνη του ευρώ, οι διατάξεις του άρθρου 
10 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από το πρώτο έτος υποβολής στοιχείων σε ευρώ. 

1. Αναγνωριστικός κωδικός συνόλου στοιχείων 

Όλα τα σύνολα στοιχείων τα οποία διαβιβάζουν η Επιτροπή (Eurostat) και οι ΕΣΑ ταυτοποιούνται μέσω της εφαρμογής της 
σύμβασης ονοματοδοσίας που ορίζεται επακριβώς στη λεπτομερή τεκμηρίωση και στις κατευθυντήριες γραμμές για τα πρότυπα 
ανταλλαγής στοιχείων που καθίστανται διαθέσιμα από την Επιτροπή (Eurostat). 

2. Σύνολα στοιχείων και ορισμός των πεδίων 

Στα μέρη Α, Β, Γ και Δ του παρόντος τμήματος παρέχεται το περιεχόμενο των συνόλων στοιχείων που διαβιβάζονται από την 
Επιτροπή (Eurostat) και τις ΕΣΑ. Οι τεχνικές ονομασίες, η δομή, τα πεδία, οι κωδικοί και τα χαρακτηριστικά των συνόλων 
στοιχείων που πρέπει να χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται στην τελευταία έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat). 

Τα στοιχεία που δεν φέρουν καμία επισήμανση στα μέρη Α, Β, Γ και Δ του παρόντος τμήματος είναι υποχρεωτικά, τα στοιχεία 
που επισημαίνονται με την ένδειξη «υπό προϋποθέσεις» είναι υποχρεωτικά εφόσον είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη, ενώ τα 
στοιχεία που επισημαίνονται με την ένδειξη «προαιρετικά» είναι συνιστώμενα. Τα στοιχεία που επισημαίνονται με την ένδειξη «εν 
μέρει υπό προϋποθέσεις» είναι υποχρεωτικά, εκτός από τα μέρη του στοιχείου τα οποία αναφέρεται ρητώς ότι υπόκεινται σε 
προϋποθέσεις. 

Η επεξεργασία των στοιχείων του μητρώου EuroGroups συνιστά κυκλική διαδικασία, την οποία η Επιτροπή (Eurostat) ξεκινά 
κεντρικά. Στο τέλος κάθε κύκλου διατίθεται πλαίσιο πληθυσμού στους αρμόδιους φορείς κατάρτισης στατιστικών στοιχείων στα 
κράτη μέλη. 

Κατά την έναρξη κάθε κύκλου, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στις ΕΣΑ σύνολα στοιχείων με συναφή μεταδεδομένα ώστε να 
διασφαλίζεται ότι σε όλες τις χώρες καθίστανται διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται τα ίδια μεταδεδομένα. 

ΜΕΡΟΣ Α 

Σύνολα στοιχείων των μεταβλητών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV παράγραφος 1 και σημεία 3.1 και 3.2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται από τις ΕΣΑ στην Επιτροπή (Eurostat) 

2.1. Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τις εγκατεστημένες στο οικείο κράτος νομικές μονάδες για σκοπούς ταυτοποίησης 

Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης, οι ΕΣΑ διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) πληροφορίες για τις κατά νόμο συσταθείσες 
εγκατεστημένες στο οικείο κράτος νομικές μονάδες για την υπηρεσία ταυτοποίησης του μητρώου EuroGroups. Οι ΕΣΑ 
διαβιβάζουν τα σύνολα στοιχείων που παρατίθενται κατωτέρω με πληροφορίες ταυτοποίησης των κατά νόμο συσταθεισών 
εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι επισημάνσεις απορρήτου. Η μεταβλητή 
1.6 για το συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων μπορεί να είναι μόνον η ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται για 
νομικά πρόσωπα. 

Σύνολα στοιχείων με πληροφορίες για τις κατά νόμο εγκατεστημένες στο οικείο κράτος νομικές μονάδες για την υπηρεσία 
ταυτοποίησης του μητρώου EuroGroups 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης (συμπεριλαμβανομέ 
νου του κωδικού αναγνώρισης του μητρώου EuroGro
ups όταν αφορά το μητρώο EuroGroups) 

1.2 Επωνυμία
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1.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

1.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου, ιστότοπος και πληροφορίες που θα επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων 

1.5 Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός κωδικός 
αναγνώρισης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1.6 Ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρι 
σης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα 

1.7 Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ 

1.8 Νομική μορφή 

1.9 Καθεστώς νομικής δραστηριότητας 

1.10 Υπό προϋποθέσεις Επισήμανση για υποκαταστήματα κατά την έννοια του 
παραρτήματος Α κεφάλαιο 18 σημείο 18.12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

2.2. Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τις αλλοδαπές νομικές μονάδες για σκοπούς ταυτοποίησης 

Για τους σκοπούς της ταυτοποίησης, οι ΕΣΑ μπορούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) πληροφορίες για τις κατά νόμο 
συσταθείσες αλλοδαπές νομικές μονάδες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του μητρώου EuroGroups. Οι ΕΣΑ 
διαβιβάζουν τα σύνολα στοιχείων που παρατίθενται κατωτέρω για τις κατά νόμο συσταθείσες αλλοδαπές νομικές μονάδες. Η 
μεταβλητή 1.6 για το συγκεκριμένο σύνολο στοιχείων μπορεί να είναι μόνον η ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον 
πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 

Σύνολα στοιχείων με πληροφορίες για τις αλλοδαπές νομικές μονάδες για την υπηρεσία ταυτοποίησης του μητρώου Euro
Groups 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης (συμπεριλαμβανομέ 
νου του κωδικού αναγνώρισης του μητρώου EuroGro
ups όταν αφορά το μητρώο EuroGroups) 

1.2 Επωνυμία 

1.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

1.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου, ιστότοπος και πληροφορίες που θα επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων 

1.5 Προαιρετικά Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός κωδικός 
αναγνώρισης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1.6 Προαιρετικά Ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρι 
σης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα 

1.7 Προαιρετικά Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ 

1.8 Προαιρετικά Νομική μορφή 

1.9 Καθεστώς νομικής δραστηριότητας 

1.10 Υπό προϋποθέσεις Επισήμανση για υποκαταστήματα κατά την έννοια του 
παραρτήματος Α κεφάλαιο 18 σημείο 18.12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

2.3. Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τις νομικές μονάδες και τις σχέσεις που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων 

Ένα άλλο στάδιο της επεξεργασίας των στοιχείων αποτελεί η διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) από τις ΕΣΑ πληροφοριών για 
τις νομικές μονάδες και τις σχέσεις των υποβαλλόμενων νομικών μονάδων. Στο μητρώο EuroGroups διαβιβάζονται δύο σύνολα 
στοιχείων, ένα για τις νομικές μονάδες και ένα για τις αντίστοιχες σχέσεις. Οι ΕΣΑ διαβιβάζουν τα σύνολα στοιχείων που 
παρατίθεται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων απορρήτου για τις νομικές μονάδες και τις αντίστοιχες σχέσεις. 

Σύνολο στοιχείων με πληροφορίες για τις νομικές μονάδες 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν αφορά το μητρώο Euro
Groups) 

1.2 Επωνυμία 

1.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

1.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου, ιστότοπος και πληροφορίες που θα επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων 

1.5 Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός κωδικός 
αναγνώρισης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1.6 Ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρι 
σης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα 

1.7 Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ 

1.8 Νομική μορφή 

1.9 Καθεστώς νομικής δραστηριότητας 

1.10 Υπό προϋποθέσεις Επισήμανση για υποκαταστήματα κατά την έννοια του 
παραρτήματος Α κεφάλαιο 18 σημείο 18.12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

1.11 Προαιρετικά Επισήμανση για οντότητες ειδικού σκοπού κατά την 
έννοια του παραρτήματος Α κεφάλαιο 2 σημεία 2.17 
έως 2.20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

Σύνολο στοιχείων με πληροφορίες για τον έλεγχο και την κυριότητα των μονάδων 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση των δεσμών ελέγχου μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.20α, 1.21α, 1.22α) 
ή αντιστρόφως (1.20β, 1.21β, 1.22β). Καταχωρίζεται 
μόνο το πρώτο επίπεδο ελέγχου, άμεσου ή έμμεσου, 
για κάθε μονάδα (με τον συνδυασμό τους μπορεί να 
προκύψει ολόκληρη η αλυσίδα ελέγχου)
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1.20α Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της εγκατεστημένης ή 
των εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα. 

1.20β Κωδικός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο 
κράτος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική 
μονάδα. 

1.21α Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα ή χώρες καταχώρισης, κωδικός ή κωδικοί ανα 
γνώρισης, επωνυμία ή επωνυμίες και διεύθυνση ή διευ 
θύνσεις της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις οποίες 
ελέγχει η νομική μονάδα. Υπό προϋποθέσεις για τον 
κωδικό ή τους κωδικούς αναγνώρισης του μητρώου 
EuroGroups. 

1.21β Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα καταχώρισης, κωδικός αναγνώρισης, επωνυμία 
και διεύθυνση της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα. Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups. 

1.22α Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης ή των 
μη εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα 

1.22β Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση της σχέσης κυριότητας μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.23α, 1.24α) ή αντι 
στρόφως (1.23β, 1.24β). Το κατώτατο όριο είναι η 
άμεση κυριότητα του 10 % ή μεγαλύτερου μετοχικού 
μεριδίου. 

1.23α Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 

β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστη 
μένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις 
οποίες κατέχει η νομική μονάδα 

1.23β Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 

β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστη 
μένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι 
οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα 

1.24α Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 

β) κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης του μητρώου Euro
Groups και 

γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 
αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και 

δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 
τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις 
οποίες κατέχει η νομική μονάδα και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων. 

1.24β Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 

β) κωδικός αναγνώρισης του μητρώου EuroGroups 
και 

γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 
αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και
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δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 
τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι 
οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα, και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων. 

2.4. Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τις εγκατεστημένες στο οικείο κράτος επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους 
επιχειρήσεων 

Στα στάδια της επεξεργασίας των στοιχείων περιλαμβάνεται η διαβίβαση πληροφοριών από τις ΕΣΑ στην Επιτροπή (Eurostat) για 
τις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκουν οι υποβαλλόμενες νομικές μονάδες. Στο μητρώο EuroGroups διαβιβάζονται συνολικά δύο 
σύνολα στοιχείων, ένα για τις επιχειρήσεις και ένα για τους συνδέσμους μεταξύ των επιχειρήσεων και των νομικών μονάδων. 

Σύνολο στοιχείων με πληροφορίες για τις επιχειρήσεις 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο EuroGroups 

3.2 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση 

3.3 Επωνυμία 

3.4 Προαιρετικά Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διεύθυνση ιστοτόπου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

3.5 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων από τις οποίες αποτελείται η 
επιχείρηση 

3.6 Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου επιχειρήσεων στον 
οποίο ανήκει η επιχείρηση 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 3.7 Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 

3.8 Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.9 Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επί 
πεδο της NACE 

3.11 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

3.12 Αριθμός μισθωτών 

3.14 Καθαρός κύκλος εργασιών, εκτός των στοιχείων που 
αναγράφονται στο πεδίο 3.15 

3.15 Προαιρετικά Καθαρός κύκλος εργασιών για τη γεωργία, τη θήρα και 
τη δασοκομία, την αλιεία, τη δημόσια διοίκηση και την 
άμυνα, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τα ιδιω 
τικά νοικοκυριά με απασχολούμενα άτομα και τους 
ετερόδικους οργανισμούς.
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3.16 Θεσμικός τομέας και υποτομέας κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

Σύνολο στοιχείων με πληροφορίες για τους συνδέσμους μεταξύ των επιχειρήσεων και των νομικών μονάδων 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.12 Υπό προϋποθέσεις Κωδικός αναγνώρισης της επιχείρησης ή των επιχειρή 
σεων (3.1) στις οποίες ανήκει η μονάδα 

3.5 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων από τις οποίες αποτελείται η 
επιχείρηση 

2.5. Ενσωμάτωση στοιχείων από διάφορες πηγές και κατάρτιση στοιχείων για ομίλους επιχειρήσεων 

Ένα άλλο στάδιο της επεξεργασίας των στοιχείων αποτελεί η ενσωμάτωση πληροφοριών που προέρχονται από διάφορα κράτη 
μέλη και άλλους παρόχους στοιχείων σε κεντρικό επίπεδο, στο πλαίσιο της Επιτροπής (Eurostat). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν 
τον έλεγχο και την κυριότητα των νομικών μονάδων, καθώς και τη στατιστική μονάδα «Επιχείρηση». 

Το επόμενο στάδιο της επεξεργασίας των στοιχείων συνίσταται στην κατάρτιση στοιχείων για ομίλους επιχειρήσεων από την 
Επιτροπή (Eurostat). Τα αποτελέσματα της κατάρτισης των εν λόγω στοιχείων διαβιβάζονται από την Επιτροπή (Eurostat) στις 
ΕΣΑ των κρατών μελών στα σύνολα στοιχείων που καθορίζονται στα μέρη Γ και Δ του παρόντος τμήματος. 

2.6. Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τη διόρθωση των ομιλικών δομών και τις μεταβλητές για πολυεθνικούς ομίλους επιχει 
ρήσεων 

Για τις διορθώσεις των δομών των ομίλων επιχειρήσεων, οι ΕΣΑ διαβιβάζουν σύνολα στοιχείων με πληροφορίες για τις 
ελλείπουσες ή μη έγκυρες σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων απορρήτου. Ο μορφότυπος ακολουθεί τη μορφή 
του συνόλου στοιχείων με πληροφορίες για τις σχέσεις, όπως ορίζονται στο σημείο 2.3 του παρόντος τμήματος. 

Οι ΕΣΑ διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) το σύνολο στοιχείων που παρατίθεται κατωτέρω με πληροφορίες ταυτοποίησης 
των πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων όταν το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου είναι εγκατεστημένο στην επικράτεια 
του κράτους μέλους. 

Σύνολο στοιχείων με πληροφορίες για τους ομίλους επιχειρήσεων για το μητρώο EuroGroups 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης. 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups, εάν ο όμιλος επιχειρήσεων 
είναι πολυεθνικός. 

2.3 Επωνυμία του ομίλου επιχειρήσεων — για τους πολυε 
θνικούς ομίλους, η επωνυμία του μητρώου EuroGro
ups 

2.4 Προαιρετικά Συνοπτική περιγραφή του ομίλου επιχειρήσεων υπό 
μορφή κειμένου 

2.5 Προαιρετικά Διεύθυνση ιστοτόπου του ομίλου επιχειρήσεων 

2.6 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου. Εάν 
το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου δεν είναι 
εγκατεστημένο στο οικείο κράτος, ο κωδικός αναγνώ 
ρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρόσωπα 
τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα μόνιμης 
κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 2.10α. 

2.7 Χώρα καταχώρισης του παγκόσμιου κέντρου αποφά 
σεων του ομίλου — εάν δεν είναι εγκατεστημένο στο 
οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups
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2.9 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί την επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου. 
Εάν η επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου δεν 
είναι εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, ο κωδικός ανα 
γνώρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρό 
σωπα τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα 
μόνιμης κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 
2.10α. 

2.10 Προαιρετικά Χώρα καταχώρισης, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύ 
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επικεφαλής 
μονάδας του παγκόσμιου ομίλου — εάν δεν είναι 
εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης 
του μητρώου EuroGroups 

2.10α Υπό προϋποθέσεις Χώρα μόνιμης κατοικίας της τελικής ελέγχουσας θεσμι 
κής μονάδας (UCI), εάν η ελέγχουσα μονάδα είναι 
φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι οικονομικός φορέ 
ας 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

2.14 Κωδικός κύριας δραστηριότητας του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός κύριας δραστηριότη 
τας του μητρώου EuroGroups 

2.15 Προαιρετικά Δευτερεύουσες δραστηριότητες του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός δευτερεύουσας δρα 
στηριότητας του μητρώου EuroGroups 

2.16 Υπό προϋποθέσεις Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στον 
όμιλο επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
του μητρώου EuroGroups 

2.17 Υπό προϋποθέσεις Καθαρός κύκλος εργασιών (και νόμισμα) του ομίλου 
επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό όμιλο, ο 
καθαρός κύκλος εργασιών (και το νόμισμα) του 
μητρώου EuroGroups 

2.18 Υπό προϋποθέσεις Σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και νόμισμα) του ομί 
λου επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και το νόμι 
σμα) του μητρώου EuroGroups 

2.19 Προαιρετικά Χώρες όπου βρίσκονται μη εγκατεστημένες στο οικείο 
κράτος επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες — για πολυε 
θνικούς ομίλους, οι χώρες καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups 

2.7. Ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με μη έγκυρες και εκτός πεδίου εφαρμογής εγκατεστημένες στο οικείο κράτος νομικές 
μονάδες 

Οι ΕΣΑ μπορούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) πληροφορίες για μη έγκυρες ή εκτός πεδίου εφαρμογής εγκατε 
στημένες στο οικείο κράτος νομικές μονάδες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του μητρώου EuroGroups. Οι 
ΕΣΑ διαβιβάζουν τα σύνολα στοιχείων που παρατίθενται κατωτέρω με πληροφορίες ταυτοποίησης για τις εν λόγω νομικές 
μονάδες.
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Σύνολο στοιχείων με πληροφορίες σχετικά με μη έγκυρες νομικές μονάδες για το μητρώο EuroGroups 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν αφορά το μητρώο Euro
Groups) 

Σύνολο στοιχείων με πληροφορίες σχετικά με εκτός πεδίου εφαρμογής νόμιμες μονάδες για το μητρώο EuroGroups 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν αφορά το μητρώο Euro
Groups) 

2.8. Ενσωμάτωση στοιχείων από διάφορες πηγές και κατάρτιση τελικών στοιχείων για πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων 

Το επόμενο στάδιο της επεξεργασίας των στοιχείων συνίσταται στην ενσωμάτωση των πληροφοριών για τη σχέση και τον όμιλο 
επιχειρήσεων που προέρχονται από διάφορα κράτη μέλη σε κεντρικό επίπεδο στην Επιτροπή (Eurostat). Το τελευταίο στάδιο της 
επεξεργασίας είναι η κατάρτιση τελικών στοιχείων για ομίλους επιχειρήσεων από την Επιτροπή (Eurostat). 

Κατά τη λήξη του κύκλου, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στις ΕΣΑ τα αποτελέσματα της κατάρτισης τελικών στοιχείων για 
ομίλους επιχειρήσεων. Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στοιχεία στις ΕΣΑ στα σύνολα στοιχείων που καθορίζονται στα μέρη Γ 
και Δ του παρόντος τμήματος. 

ΜΕΡΟΣ Β 

Σύνολα στοιχείων των μεταβλητών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV σημείο 3.3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 
τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται από την Επιτροπή (Eurostat) στις ΕΣΑ για τους σκοπούς της ταυτοποίησης των 

νομικών μονάδων 

Κατόπιν αιτήματος των ΕΣΑ, η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει τα αποτελέσματα ταυτοποίησης από την υπηρεσία ταυτοποίησης 
του μητρώου EuroGroups στους αρμόδιους υπαλλήλους που συμμετέχουν στην παραγωγή του μητρώου EuroGroups υπό τη 
μορφή των συνόλων στοιχείων που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων απορρήτου. 

Σύνολα στοιχείων με πληροφορίες για τις νομικές μονάδες από την υπηρεσία ταυτοποίησης του μητρώου EuroGroups στις 
ΕΣΑ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν αφορά το μητρώο Euro
Groups) 

1.2 Επωνυμία 

1.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

1.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου, ιστότοπος και πληροφορίες που θα επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων 

1.5 Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός κωδικός 
αναγνώρισης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1.6 Ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρι 
σης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα 

1.7 Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ 

1.8 Νομική μορφή 

ΜΕΡΟΣ Γ 

Σύνολα στοιχείων των μεταβλητών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2152 τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται από την Επιτροπή (Eurostat) στις ΕΣΑ και στις κεντρικές τράπεζες 
για τους σκοπούς της χρήσης του μητρώου EuroGroups, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 

Η Επιτροπή (Eurostat) διαβιβάζει στις ΕΣΑ των κρατών μελών, αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, τις μεταβλητές που 
παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων απορρήτου, για τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων και 
τις συστατικές μονάδες τους, όταν τουλάχιστον μία νομική μονάδα του ομίλου είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του εν λόγω 
κράτους μέλους. 

Αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, η Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να διαβιβάζει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις μεταβλητές που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων απορρήτου, 
για τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων και τις συστατικές μονάδες τους, υπό την προϋπόθεση ότι η διαβίβαση επιτρέπεται 
ρητώς από την ΕΣΑ και ότι, στην περίπτωση στοιχείων που διαβιβάζονται σε εθνική κεντρική τράπεζα, τουλάχιστον μία νομική 
μονάδα του πολυεθνικού ομίλου επιχειρήσεων είναι εγκατεστημένη στην επικράτεια του κράτους μέλους της εν λόγω εθνικής 
κεντρικής τράπεζας. 

1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν αφορά το μητρώο Euro
Groups) 

1.2 Επωνυμία 

1.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

1.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου, ιστότοπος και πληροφορίες που θα επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων 

1.5 Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός κωδικός 
αναγνώρισης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1.6 Ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρι 
σης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα 

1.7 Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ 

1.8 Νομική μορφή 

1.9 Καθεστώς νομικής δραστηριότητας 

1.10 Υπό προϋποθέσεις Επισήμανση για υποκαταστήματα κατά την έννοια του 
παραρτήματος Α κεφάλαιο 18 σημείο 18.12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

1.11 Προαιρετικά Επισήμανση για οντότητες ειδικού σκοπού κατά την 
έννοια του παραρτήματος Α κεφάλαιο 2 σημεία 2.17 
έως 2.20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.12 Υπό προϋποθέσεις Κωδικός αναγνώρισης της επιχείρησης ή των επιχειρή 
σεων (3.1) στις οποίες ανήκει η μονάδα
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1.13 Υπό προϋποθέσεις Ημερομηνία σύνδεσης με την επιχείρηση ή τις επιχει 
ρήσεις 

1.14 Υπό προϋποθέσεις Ημερομηνία διαχωρισμού από την επιχείρηση ή τις 
επιχειρήσεις 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΜΗΤΡΩΑ 

Αναφορά σε συναφή μητρώα στα οποία έχει καταχωρι 
στεί η νομική μονάδα και τα οποία περιέχουν πληρο 
φορίες που μπορούν να αποβούν χρήσιμες για στατι 
στικούς σκοπούς 

1.15 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά στο μητρώο ενδοενωσιακών φορέων και ανα 
φορά σε φακέλους τελωνειακών ερευνών ή στο μητρώο 
φορέων εκτός ΕΕ 

1.16 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά σε διοικητικούς διεθνείς αναγνωριστικούς 
κωδικούς, αναφορά σε στοιχεία ισολογισμού (για μονά 
δες που υποχρεούνται να δημοσιεύουν λογαριασμούς), 
αναφορά στο μητρώο ισοζυγίου πληρωμών ή στο 
μητρώο άμεσων ξένων επενδύσεων και αναφορά στο 
μητρώο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙ 
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.17 Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου επιχειρήσεων (2.1) 
στον οποίο ανήκει η μονάδα 

1.18 Ημερομηνία σύνδεσης με τον όμιλο επιχειρήσεων 

1.19 Ημερομηνία διαχωρισμού από τον όμιλο επιχειρήσεων 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση των δεσμών ελέγχου μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.20α, 1.21α, 1.22α) 
ή αντιστρόφως (1.20β, 1.21β, 1.22β). Καταχωρίζεται 
μόνο το πρώτο επίπεδο ελέγχου, άμεσου ή έμμεσου, 
για κάθε μονάδα (με τον συνδυασμό τους μπορεί να 
προκύψει ολόκληρη η αλυσίδα ελέγχου) 

1.20α Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της εγκατεστημένης ή 
των εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα. 

1.20β Κωδικός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο 
κράτος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική 
μονάδα. 

1.21α Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα ή χώρες καταχώρισης, κωδικός ή κωδικοί ανα 
γνώρισης, επωνυμία ή επωνυμίες και διεύθυνση ή διευ 
θύνσεις της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις οποίες 
ελέγχει η νομική μονάδα. Υπό προϋποθέσεις για τον 
κωδικό ή τους κωδικούς αναγνώρισης του μητρώου 
EuroGroups. 

1.21β Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα καταχώρισης, κωδικός αναγνώρισης, επωνυμία 
και διεύθυνση της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα. Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups. 

1.22α Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης ή των 
μη εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα 

1.22β Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα
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ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση της σχέσης κυριότητας μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.23α, 1.24α) ή αντι 
στρόφως (1.23β, 1.24β). Το κατώτατο όριο είναι η 
άμεση κυριότητα του 10 % ή μεγαλύτερου μετοχικού 
μεριδίου. 

1.23α Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 

β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις οποίες 
κατέχει η νομική μονάδα 

1.23β Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 

β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι οποίες 
κατέχουν τη νομική μονάδα 

1.24α Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 

β) κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης του μητρώου Euro
Groups και 

γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 
αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και 

δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 
τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις 
οποίες κατέχει η νομική μονάδα και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων 

1.24β Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 

β) κωδικός αναγνώρισης του μητρώου EuroGroups 
και 

γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 
αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και 

δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 
τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι 
οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα, και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων. 

2. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups, εάν ο όμιλος επιχειρήσεων 
είναι πολυεθνικός. 

2.2 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με τον όμιλο επιχειρήσεων 

2.3 Επωνυμία του ομίλου επιχειρήσεων — για τους πολυε 
θνικούς ομίλους, η επωνυμία του μητρώου EuroGro
ups 

2.4 Προαιρετικά Συνοπτική περιγραφή του ομίλου επιχειρήσεων υπό 
μορφή κειμένου 

2.5 Προαιρετικά Διεύθυνση ιστοτόπου του ομίλου επιχειρήσεων
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2.6 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου. Εάν 
το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου δεν είναι 
εγκατεστημένο στο οικείο κράτος, ο κωδικός αναγνώ 
ρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρόσωπα 
τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα μόνιμης 
κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 2.10α. 

2.7 Χώρα καταχώρισης του παγκόσμιου κέντρου αποφά 
σεων του ομίλου — εάν δεν είναι εγκατεστημένο στο 
οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups 

2.8 Προαιρετικά Ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του παγκόσμιου κέντρου αποφάσεων 
του ομίλου 

2.9 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί την επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου. 
Εάν η επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου δεν 
είναι εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, ο κωδικός ανα 
γνώρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρό 
σωπα τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα 
μόνιμης κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 
2.10α. 

2.10 Προαιρετικά Χώρα καταχώρισης, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύ 
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επικεφαλής 
μονάδας του παγκόσμιου ομίλου — εάν δεν είναι 
εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης 
του μητρώου EuroGroups 

2.10α Υπό προϋποθέσεις Χώρα μόνιμης κατοικίας της τελικής ελέγχουσας θεσμι 
κής μονάδας (UCI), εάν η ελέγχουσα μονάδα είναι 
φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι οικονομικός φορέ 
ας 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2.12 Ημερομηνία έναρξης του ομίλου επιχειρήσεων 

2.13 Ημερομηνία παύσης του ομίλου επιχειρήσεων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

2.14 Κωδικός κύριας δραστηριότητας του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός κύριας δραστηριότη 
τας του μητρώου EuroGroups 

2.15 Προαιρετικά Δευτερεύουσες δραστηριότητες του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός δευτερεύουσας δρα 
στηριότητας του μητρώου EuroGroups 

2.16 Υπό προϋποθέσεις Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στον 
όμιλο επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
του μητρώου EuroGroups 

2.17 Υπό προϋποθέσεις Καθαρός κύκλος εργασιών (και νόμισμα) του ομίλου 
επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό όμιλο, ο 
καθαρός κύκλος εργασιών (και το νόμισμα) του 
μητρώου EuroGroups
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2.18 Υπό προϋποθέσεις Σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και νόμισμα) του ομί 
λου επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και το νόμι 
σμα) του μητρώου EuroGroups 

2.19 Προαιρετικά Χώρες όπου βρίσκονται μη εγκατεστημένες στο οικείο 
κράτος επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες — για πολυε 
θνικούς ομίλους, οι χώρες καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός αναγνώρισης 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο EuroGroups 

3.2 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση 

3.3 Επωνυμία 

3.4 Προαιρετικά Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διεύθυνση ιστοτόπου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

3.5 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων από τις οποίες αποτελείται η 
επιχείρηση 

3.6 Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου επιχειρήσεων στον 
οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 3.7 Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 

3.8 Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.9 Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επί 
πεδο της NACE 

3.10 Υπό προϋποθέσεις Δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν, σε 
τετραψήφιο επίπεδο της NACE 

3.11 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

3.12 Αριθμός μισθωτών 

3.13 Προαιρετικά Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλη 
σης 

3.14 Καθαρός κύκλος εργασιών, εκτός των στοιχείων που 
αναγράφονται στο πεδίο 3.15 

3.15 Προαιρετικά Καθαρός κύκλος εργασιών για τη γεωργία, τη θήρα και 
τη δασοκομία, την αλιεία, τη δημόσια διοίκηση και την 
άμυνα, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τα ιδιω 
τικά νοικοκυριά με απασχολούμενα άτομα και τους 
ετερόδικους οργανισμούς. 

3.16 Θεσμικός τομέας και υποτομέας κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013
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ΜΕΡΟΣ Δ 

Σύνολα στοιχείων των μεταβλητών που απαριθμούνται στο παράρτημα IV παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2152 τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται από την Επιτροπή (Eurostat) στις ΕΣΑ για τους σκοπούς της 

παραγωγής του μητρώου EuroGroups 

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η υψηλή ποιότητα στην παραγωγή του μητρώου EuroGroups, η Επιτροπή 
(Eurostat) διαβιβάζει στους αρμόδιους υπαλλήλους των ΕΣΑ που συμμετέχουν στην παραγωγή του μητρώου EuroGroups τις 
μεταβλητές που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των επισημάνσεων απορρήτου, για τους πολυεθνικούς ομίλους 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών μονάδων τους. 

1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.1 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

(συμπεριλαμβανομένου του κωδικού αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν αφορά το μητρώο Euro
Groups) 

1.2 Επωνυμία 

1.3 Διεύθυνση (στο υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, 
συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) 

1.4 Προαιρετικά Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο 
μείου, ιστότοπος και πληροφορίες που θα επιτρέπουν 
την ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων 

1.5 Αναγνωριστικός αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ) ή, εάν δεν υπάρχει, άλλος διοικητικός κωδικός 
αναγνώρισης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1.6 Ημερομηνία σύστασης κατά νόμο, εφόσον πρόκειται 
για νομικά πρόσωπα, ή ημερομηνία διοικητικής έγκρι 
σης ως οικονομικού φορέα, εφόσον πρόκειται για 
φυσικά πρόσωπα 

1.7 Ημερομηνία διακοπής εργασιών της νομικής μονάδας 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ 

1.8 Νομική μορφή 

1.9 Καθεστώς νομικής δραστηριότητας 

1.10 Υπό προϋποθέσεις Επισήμανση για υποκαταστήματα κατά την έννοια του 
παραρτήματος Α κεφάλαιο 18 σημείο 18.12 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

1.11 Προαιρετικά Επισήμανση για οντότητες ειδικού σκοπού κατά την 
έννοια του παραρτήματος Α κεφάλαιο 2 σημεία 2.17 
έως 2.20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.12 Υπό προϋποθέσεις Κωδικός αναγνώρισης της επιχείρησης ή των επιχειρή 
σεων (3.1) στις οποίες ανήκει η μονάδα 

1.13 Υπό προϋποθέσεις Ημερομηνία σύνδεσης με την επιχείρηση ή τις επιχει 
ρήσεις 

1.14 Υπό προϋποθέσεις Ημερομηνία διαχωρισμού από την επιχείρηση ή τις 
επιχειρήσεις 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΜΗΤΡΩΑ 

Αναφορά σε συναφή μητρώα στα οποία έχει καταχωρι 
στεί η νομική μονάδα και τα οποία περιέχουν πληρο 
φορίες που μπορούν να αποβούν χρήσιμες για στατι 
στικούς σκοπούς 

1.15 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά στο μητρώο ενδοενωσιακών φορέων και ανα 
φορά σε φακέλους τελωνειακών ερευνών ή στο μητρώο 
φορέων εκτός ΕΕ
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1.16 Υπό προϋποθέσεις Αναφορά σε διοικητικούς διεθνείς αναγνωριστικούς 
κωδικούς, αναφορά σε στοιχεία ισολογισμού (για μονά 
δες που υποχρεούνται να δημοσιεύουν λογαριασμούς), 
αναφορά στο μητρώο ισοζυγίου πληρωμών ή στο 
μητρώο άμεσων ξένων επενδύσεων και αναφορά στο 
μητρώο γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙ 
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.17 Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου επιχειρήσεων (2.1) 
στον οποίο ανήκει η μονάδα 

1.18 Ημερομηνία σύνδεσης με τον όμιλο επιχειρήσεων 

1.19 Ημερομηνία διαχωρισμού από τον όμιλο επιχειρήσεων 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση των δεσμών ελέγχου μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.20α, 1.21α, 1.22α) 
ή αντιστρόφως (1.20β, 1.21β, 1.22β). Καταχωρίζεται 
μόνο το πρώτο επίπεδο ελέγχου, άμεσου ή έμμεσου, 
για κάθε μονάδα (με τον συνδυασμό τους μπορεί να 
προκύψει ολόκληρη η αλυσίδα ελέγχου) 

1.20α Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της εγκατεστημένης ή 
των εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα. 

1.20β Κωδικός αναγνώρισης της εγκατεστημένης στο οικείο 
κράτος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική 
μονάδα 

1.21α Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα ή χώρες καταχώρισης, κωδικός ή κωδικοί ανα 
γνώρισης, επωνυμία ή επωνυμίες και διεύθυνση ή διευ 
θύνσεις της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις οποίες 
ελέγχει η νομική μονάδα. Υπό προϋποθέσεις για τον 
κωδικό ή τους κωδικούς αναγνώρισης του μητρώου 
EuroGroups. 

1.21β Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Χώρα καταχώρισης, κωδικός αναγνώρισης, επωνυμία 
και διεύθυνση της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα. Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups 

1.22α Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης ή των 
μη εγκατεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονά 
δων τις οποίες ελέγχει η νομική μονάδα 

1.22β Υπό προϋποθέσεις Αριθμός ΦΠΑ της μη εγκατεστημένης στο οικείο κρά 
τος νομικής μονάδας η οποία ελέγχει τη νομική μονά 
δα 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Η καταχώριση της σχέσης κυριότητας μπορεί να γίνεται 
από την κορυφή προς τη βάση (1.23α, 1.24α) ή αντι 
στρόφως (1.23β, 1.24β). Το κατώτατο όριο είναι η 
άμεση κυριότητα του 10 % ή μεγαλύτερου μετοχικού 
μεριδίου. 

1.23α Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 

β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις οποίες 
κατέχει η νομική μονάδα
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1.23β Υπό προϋποθέσεις α) Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης και 

β) μερίδια (%) της εγκατεστημένης ή των εγκατεστημέ 
νων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι οποίες 
κατέχουν τη νομική μονάδα 

1.24α Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 

β) κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης του μητρώου Euro
Groups και 

γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 
αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και 

δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 
τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων τις 
οποίες κατέχει η νομική μονάδα και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων 

1.24β Υπό προϋποθέσεις α) Χώρα ή χώρες καταχώρισης και 

β) κωδικός αναγνώρισης του μητρώου EuroGroups 
και 

γ) επωνυμία ή επωνυμίες, διεύθυνση ή διευθύνσεις και 
αριθμός ή αριθμοί ΦΠΑ και 

δ) μερίδια (%) της μη εγκατεστημένης ή των μη εγκα 
τεστημένων στο οικείο κράτος νομικών μονάδων οι 
οποίες κατέχουν τη νομική μονάδα, και 

ε) ημερομηνία έναρξης-λήξης των μεριδίων 

2. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups, εάν ο όμιλος επιχειρήσεων 
είναι πολυεθνικός 

2.2 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με τον όμιλο επιχειρήσεων 

2.3 Επωνυμία του ομίλου επιχειρήσεων — για τους πολυε 
θνικούς ομίλους, η επωνυμία του μητρώου EuroGro
ups 

2.4 Προαιρετικά Συνοπτική περιγραφή του ομίλου επιχειρήσεων υπό 
μορφή κειμένου 

2.5 Προαιρετικά Διεύθυνση ιστοτόπου του ομίλου επιχειρήσεων 

2.6 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου. Εάν 
το παγκόσμιο κέντρο αποφάσεων του ομίλου δεν είναι 
εγκατεστημένο στο οικείο κράτος, ο κωδικός αναγνώ 
ρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρόσωπα 
τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα μόνιμης 
κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 2.10α. 

2.7 Χώρα καταχώρισης του παγκόσμιου κέντρου αποφά 
σεων του ομίλου — εάν δεν είναι εγκατεστημένο στο 
οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups
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2.8 Προαιρετικά Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διεύθυνση ιστοτόπου του παγκό 
σμιου κέντρου αποφάσεων του ομίλου 

2.9 Κωδικός αναγνώρισης της νομικής μονάδας που απο 
τελεί την επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου. 
Εάν η επικεφαλής μονάδα του παγκόσμιου ομίλου δεν 
είναι εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, ο κωδικός ανα 
γνώρισης του μητρώου EuroGroups. Για φυσικά πρό 
σωπα τα οποία δεν είναι οικονομικοί φορείς, η χώρα 
μόνιμης κατοικίας πρέπει να καταγράφεται στο πεδίο 
2.10α. 

2.10 Προαιρετικά Χώρα καταχώρισης, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύ 
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επικεφαλής 
μονάδας του παγκόσμιου ομίλου — εάν δεν είναι 
εγκατεστημένη στο οικείο κράτος, η χώρα καταχώρισης 
του μητρώου EuroGroups 

2.10α Υπό προϋποθέσεις Χώρα μόνιμης κατοικίας της τελικής ελέγχουσας θεσμι 
κής μονάδας (UCI), εάν η ελέγχουσα μονάδα είναι 
φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι οικονομικός φορέ 
ας 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2.12 Ημερομηνία έναρξης του ομίλου επιχειρήσεων 

2.13 Ημερομηνία παύσης του ομίλου επιχειρήσεων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

2.14 Κωδικός κύριας δραστηριότητας του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός κύριας δραστηριότη 
τας του μητρώου EuroGroups 

2.15 Προαιρετικά Δευτερεύουσες δραστηριότητες του ομίλου επιχειρή 
σεων σε διψήφιο επίπεδο της NACE — εάν πρόκειται 
για πολυεθνικό όμιλο, ο κωδικός δευτερεύουσας δρα 
στηριότητας του μητρώου EuroGroups 

2.16 Υπό προϋποθέσεις Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στον 
όμιλο επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, ο αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
του μητρώου EuroGroups 

2.17 Υπό προϋποθέσεις Καθαρός κύκλος εργασιών (και νόμισμα) του ομίλου 
επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό όμιλο, ο 
καθαρός κύκλος εργασιών (και το νόμισμα) του 
μητρώου EuroGroups 

2.18 Υπό προϋποθέσεις Σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και νόμισμα) του ομί 
λου επιχειρήσεων — εάν πρόκειται για πολυεθνικό 
όμιλο, το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (και το νόμι 
σμα) του μητρώου EuroGroups 

2.19 Προαιρετικά Χώρες όπου βρίσκονται μη εγκατεστημένες στο οικείο 
κράτος επιχειρήσεις ή τοπικές μονάδες — για πολυε 
θνικούς ομίλους, οι χώρες καταχώρισης του μητρώου 
EuroGroups
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3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 3.1 Εν μέρει υπό προϋ 
ποθέσεις 

Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης 

Υπό προϋποθέσεις για τον κωδικό αναγνώρισης του 
μητρώου EuroGroups όταν έχει καταχωριστεί στο 
μητρώο EuroGroups 

3.2 Προαιρετικά Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων που είναι σε θέση να υποβάλ 
λουν στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση 

3.3 Επωνυμία 

3.4 Προαιρετικά Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διεύθυνση ιστοτόπου 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

3.5 Κωδικός ή κωδικοί αναγνώρισης της νομικής μονάδας 
ή των νομικών μονάδων από τις οποίες αποτελείται η 
επιχείρηση 

3.6 Κωδικός αναγνώρισης του ομίλου επιχειρήσεων στον 
οποίο ανήκει η επιχείρηση 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 3.7 Ημερομηνία έναρξης δραστηριοτήτων 

3.8 Ημερομηνία οριστικής παύσης δραστηριοτήτων 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ 
ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

3.9 Κωδικός κύριας δραστηριότητας σε τετραψήφιο επί 
πεδο της NACE 

3.10 Υπό προϋποθέσεις Δευτερεύουσες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν, σε 
τετραψήφιο επίπεδο της NACE 

3.11 Αριθμός μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 

3.12 Αριθμός μισθωτών 

3.13 Προαιρετικά Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλη 
σης 

3.14 Καθαρός κύκλος εργασιών, εκτός των στοιχείων που 
αναγράφονται στο πεδίο 3.15 

3.15 Προαιρετικά Καθαρός κύκλος εργασιών για τη γεωργία, τη θήρα και 
τη δασοκομία, την αλιεία, τη δημόσια διοίκηση και την 
άμυνα, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τα ιδιω 
τικά νοικοκυριά με απασχολούμενα άτομα και τους 
ετερόδικους οργανισμούς. 

3.16 Θεσμικός τομέας και υποτομέας κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013
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