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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 251/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
της 11 ης 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)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 11
παράγραφος 2 στοιχεία β) και ε),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 (2) θεσπίστηκε
ένα κοινό πλαίσιο για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών
σχετικά με τη διάρθρωση, τη δραστηριότητα, την
ανταγωνιστικότητα και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στην
Κοινότητα. Για λόγους σαφήνειας και εξορθολογισμού, ο
ανωτέρω κανονισμός αναδιατυπώθηκε και πολλές διατάξεις του
τροποποιήθηκαν ουσιαστικά.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2701/98 της Επιτροπής για τις σειρές
δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (3) πρέπει να
τροποποιηθεί, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προαναφερθείσες
αλλαγές. Για λόγους σαφήνειας πρέπει να αντικατασταθεί από
τον παρόντα κανονισμό.
Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί η συχνότητα της κατάρτισης των
πολυετών στατιστικών για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων και
η κατανομή των αποτελεσμάτων για την παραγωγή στατιστικών
για τη διάρθρωση των επιχειρήσεων, ώστε να παράγονται
συγκρίσιμα και εναρμονισμένα δεδομένα για τα κράτη μέλη.
Είναι απαραίτητο να προσαρμοσθούν ορισμένοι τίτλοι των
χαρακτηριστικών του παραρτήματος V μετά την αναθεώρηση
της στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων κατά
δραστηριότητα (CPA).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού
προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η συχνότητα της κατάρτισης πολυετών στατιστικών και η κατανομή
των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 διευκρινίζονται στις σειρές
δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος
κανονισμού.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν αυτές τις σειρές δεδομένων για το έτος
αναφοράς 2008 και τα επόμενα έτη.
Άρθρο 2
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2701/98 καταργείται.
Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τις σειρές
δεδομένων που διαβιβάζονται για τα έτη αναφοράς έως και το 2007.
Άρθρο 3
Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008
τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2009.
Για την Επιτροπή
Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13-59.
(2) ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 1.
(3) ΕΕ L 344 της 18.12.1998, σ. 81.

31.3.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΕΙΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

1A
1B
1Γ
1Δ
1E
1Ο

Ονομασία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους για υπηρεσίες
Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη δραστηριοτήτων
Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για υπηρεσίες

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.

Σειρά 1Α
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς H έως Ι και Λ έως N και κλάδος 95

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος I τμήμα 4 σημείο 3:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 4:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 12 0 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την απευθείας μεταπώλησή τους
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων (1)
16 13 0 Αριθμός μισθωτών (1)
16 14 0 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

(1)

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Χαρακτηριστικό 16 12 0 Ο αριθμός των άμισθων εργαζομένων μπορεί να διαβιβαστεί από τις δηλούσες αρχές. Εάν δεν διαβιβαστεί, θα
υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ των τιμών που δίνονται για τις μεταβλητές 16 11 0 και 16 13 0. Τα δεδομένα θα θεωρούνται
εμπιστευτικά, αν το 16 11 0 ή το 16 13 0 ή και τα δύο είναι εμπιστευτικά.

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους για υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα 4
σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 1Β
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους για υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια
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Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς H έως Ι και Λ έως N και κλάδος 95

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος 1 τμήμα 4 σημείο 3:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 4:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, σύνολο

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι τμήμα 4 σημεία 3 και 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.
Σειρά 1Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς H έως Ι και Λ έως N και κλάδος 95

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος 1 τμήμα 4 σημείο 3:
11 21 0 Αριθμός τοπικών μονάδων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 5:
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο περιφερειακής
κατανομής

NUTS 2, NUTS1, NUTS0.

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών, που αναφέρονται στο παράρτημα Ι
τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 1Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τάξη 64.11

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 3:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος I τμήμα 4 σημείο 4:
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
16 13 0 Αριθμός μισθωτών
16 14 0 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

31.3.2009

31.3.2009
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Σειρά 1Ε
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη δραστηριοτήτων

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 3:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 4:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 12 0 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την απευθείας μεταπώλησή τους
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων (1)
16 13 0 Αριθμός μισθωτών (1)
16 14 0 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη

(1)

B_TO_N_X_K Συνολική επιχειρηματική οικονομία, εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών
και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
ICT_T
Σύνολο ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+95.1+46.5
+58.2+61+62+63.1)
ICT_M
Βιομηχανία ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8)
ICT_S
Υπηρεσίες ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 95.1+465+582+61+62+63.1)
HIT
Βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 21+26+30.3+32.5)
MHT
Βιομηχανία μέσης-υψηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 20+25.4+27+28
+29+30-30.3+33)
MLT
Βιομηχανία μέσης-χαμηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 19+22+23+24
+25-25.4)
LOT
Βιομηχανία χαμηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 10+11+12+13+14+15
+16+17+18+31+32-32.5)
INF
Τομέας πληροφοριών (NACE αναθ. 2 58.1+59.1+59.2+60+63.9)
HITS
Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας (NACE αναθ. 2: 53+58+60+61+62+63
+72))
KWNMS
Υπηρεσίες αγοράς έντασης γνώσης (NACE αναθ. 2: 50+51+68+69+70
+71+73+74+77+78+80+81+82)
CRA
Υπηρεσίες πληροφορικής (NACE αναθ. 2: 58.2+62+63.1)

Χαρακτηριστικό 16 12 0 Ο αριθμός των άμισθων εργαζομένων μπορεί να διαβιβαστεί από τις δηλούσες αρχές. Εάν δεν διαβιβαστεί, θα
υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ των τιμών που δίνονται για τις μεταβλητές 16 11 0 και 16 13 0. Τα δεδομένα θα θεωρούνται
εμπιστευτικά, αν το 16 11 0 ή το 16 13 0 ή και τα δύο είναι εμπιστευτικά.

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για υπηρεσίες, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα 1 τμήμα 8 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων.

Σειρά 1O
Ονομασία σειράς

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς H έως Ι και Λ έως N και κλάδος 95

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος 1 τμήμα 8:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός δέκα μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου
αναφοράς.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

2A
2B
2Γ
2Δ
2Ε
2ΣΤ
2Ζ
2Η
2Θ
2Ι
2K
2Ο

Ονομασία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τη βιομηχανία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους για τη βιομηχανία
Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για τη βιομηχανία
Ετήσιες στατιστικές ΜΟΔ για τη βιομηχανία
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Άυλες επενδύσεις για τη βιομηχανία
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Υπεργολαβίες για τη βιομηχανία
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών για τη βιομηχανία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες κατά
περιβαλλοντικό τομέα για τη βιομηχανία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες κατά τάξη
μεγέθους (αριθμός απασχολούμενων ατόμων) για τη βιομηχανία
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες κατά
περιβαλλοντικό τομέα για τη βιομηχανία
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες κατά τάξη
μεγέθους (αριθμός απασχολούμενων ατόμων) για τη βιομηχανία
Eτήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη βιομηχανία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.

Σειρά 2A
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του Παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 2:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 3:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 13 0 Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 12 0 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την απευθείας μεταπώλησή τους
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 21 3 Μεταβολή αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό κατασκευή από
την ίδια τη μονάδα
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
13 41 1 Πληρωμές για μακροπρόθεσμη μίσθωση και λειτουργική χρηματοδοτική
μίσθωση
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
15 12 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη
15 13 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υπάρχοντα κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις
15 14 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτιρίων
15 15 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό
15 21 0 Πωλήσεις υλικών επενδυτικών αγαθών
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων (1)
16 13 0 Αριθμός μισθωτών (1)
16 14 0 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης
16 15 0 Αριθμός ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από τους μισθωτούς
18 11 0 Κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε τριψήφιο επίπεδο NACE
αναθ. 2
20 11 0 Αγορές ενεργειακών προϊόντων (NACE αναθ. 2, εξαιρουμένων των τομέων Δ
και Ε)

31.3.2009

31.3.2009

EL

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

NACE
NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,
2,

τριψήφιο επίπεδο (ομάδα) για το χαρακτηριστικό 18 11 0
τετραψήφιο επίπεδο (τάξη)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδα)
διψήφιο επίπεδο (τμήμα)
μονοψήφιο επίπεδο (τομέας) για όλα τα άλλα χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό 16 12 0 Ο αριθμός των άμισθων εργαζομένων μπορεί να διαβιβαστεί από τις δηλούσες αρχές. Εάν δεν διαβιβαστεί, θα
υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ των τιμών που δίνονται για τις μεταβλητές 16 11 0 και 16 13 0. Τα δεδομένα θα θεωρούνται
εμπιστευτικά, αν το 16 11 0 ή το 16 13 0 ή και τα δύο είναι εμπιστευτικά.

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 2B
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 2:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 3:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
16 13 0 Αριθμός μισθωτών
16 15 0 Αριθμός ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από τους μισθωτούς

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, σύνολο

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.
Σειρά 2Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 2:
11 21 0 Αριθμός τοπικών μονάδων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 5:
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο περιφερειακής
κατανομής

NUTS2,
NUTS1,
NUTS0.

Ετήσιες στατιστικές ΜΟΔ για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.
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Σειρά 2Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές ΜΟΔ για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 2:
11 31 0 Αριθμός μονάδων οικονομικής δραστηριότητας
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 6:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές για τις άυλες επενδύσεις για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 2Ε
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Άυλες επενδύσεις για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2009 για τα χαρακτηριστικά 15 42 0 και 15 44 1

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4:
15 42 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε εκχωρήσεις δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
άδειες λειτουργίας, εμπορικά σήματα και συναφή δικαιώματα
15 44 1 Επενδύσεις σε αποκτώμενο λογισμικό

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές για τις υπεργολαβίες για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 2ΣΤ
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Υπεργολαβίες για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008 για το χαρακτηριστικό 23 11 0

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4:
23 11 0 Πληρωμές σε υπεργολάβους

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για την κατανομή του κύκλου εργασιών για τη βιομηχανία, που αναφέρονται
στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

31.3.2009

31.3.2009
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Σειρά 2Ζ
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων-Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο
δραστηριότητας για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Πενταετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4:
18 12 0 Κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες
18 15 0 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
18 16 0 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης καθώς και από
διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες κατά περιβαλλοντικό
τομέα για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/
2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 2Η
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες
κατά περιβαλλοντικό τομέα για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς B-E (εξαιρουμένων των κλάδων 37, 38 και 39 της NACE αναθ. 2)

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 3:
21 11 0 Επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που προορίζονται για την
καταπολέμηση της ρύπανσης, και ειδικά αντιρρυπαντικά μέσα (κυρίως
εξοπλισμός «στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας»)
21 12 0 Επενδύσεις σε καθαρούς εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις («ολοκληρωμένη
τεχνολογία»)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής κατά
περιβαλλοντικό τομέα

Προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων, λοιπές δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας, σύνολο.

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων σχετικά με τις δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες κατά τάξη
μεγέθους του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4
σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 2Θ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες
κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς B-E (εξαιρουμένων των κλάδων 37, 38 και 39 της NACE αναθ. 2)

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 3:
21 11 0 Επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που προορίζονται για την
καταπολέμηση της ρύπανσης, και ειδικά αντιρρυπαντικά μέσα (κυρίως
εξοπλισμός «στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας»)
21 12 0 Επενδύσεις σε καθαρούς εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις («ολοκληρωμένη
τεχνολογία»)
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Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 0-49, 50-249, 250+, σύνολο

31.3.2009

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατά περιβαλλοντικό τομέα για τη
βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 2Ι
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής
κατανεμημένες κατά περιβαλλοντικό τομέα για τη βιομηχανία

προστασίας

Πρώτο έτος αναφοράς

2010

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς B-E (εξαιρουμένων των κλάδων 37, 38 και 39 της NACE αναθ. 2)

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4:
21 14 0 Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής κατά
περιβαλλοντικό τομέα

Προστασία του αέρα του περιβάλλοντος και του κλίματος, διαχείριση λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων, λοιπές δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας, σύνολο.

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους
του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 4 σημεία 3 και
4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 2K
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας
κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων για τη
βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2010

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς B-E (εξαιρουμένων των κλάδων 37, 38 και 39 της NACE αναθ. 2)

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 4 σημείο 4:
21 14 0 Συνολικές τρέχουσες δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 0-49, 50-249, 250+, σύνολο

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη βιομηχανία, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα 8 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων.

Σειρά 2Ο
Ονομασία σειράς

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για τη βιομηχανία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομείς Β-Ε

31.3.2009
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Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙ τμήμα 8:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 10 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου
αναφοράς.

3.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

3A
3B
3Γ
3Δ
3Ε
3ΣΤ
3Ζ
3Η
3Θ
3Ι
3Κ
3Ο

Ονομασία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για το εμπόριο και τη διανομή
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους της απασχόλησης για το εμπόριο και τη διανομή
Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για το εμπόριο και τη διανομή
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους του κύκλου εργασιών για το εμπόριο και τη διανομή
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος για το
χονδρικό και το λιανικό εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος για το
χονδρικό εμπόριο
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος για το
λιανικό εμπόριο
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο δραστηριότητας για το
χονδρικό και το λιανικό εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο δραστηριότητας για το
χονδρικό εμπόριο
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο δραστηριότητας και
αριθμό καταστημάτων λιανικής πώλησης για το λιανικό εμπόριο
Πολυετείς περιφερειακές στατιστικές για το εμπόριο και τη διανομή
Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για το εμπόριο και τη διανομή

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για το εμπόριο και τη διανομή, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 3A
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για το εμπόριο και τη διανομή

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας Ζ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 2
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 3
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 13 0 Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 12 0 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την απευθείας μεταπώλησή τους στην
κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 21 0 Μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών
13 21 1 Μεταβολές αποθεμάτων αγαθών και υπηρεσιών που αγοράστηκαν με σκοπό τη
μεταπώληση στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
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15
15
15
15
15
15
16
16
16
Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

(1)

11
12
13
14
15
21
11
13
14

NACE
NACE
NACE
NACE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη
Ακαθάριστες επενδύσεις σε υπάρχοντα κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις
Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτιρίων
Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό
Πωλήσεις υλικών επενδυτικών αγαθών
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων (1)
Αριθμός μισθωτών (1)
Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης
2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Χαρακτηριστικό 16 12 0 Ο αριθμός των άμισθων εργαζομένων μπορεί να διαβιβαστεί από τις δηλούσες αρχές. Εάν δεν διαβιβαστεί, θα
υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ των τιμών που δίνονται για τις μεταβλητές 16 11 0 και 16 13 0. Τα δεδομένα θα θεωρούνται
εμπιστευτικά, αν το 16 11 0 ή το 16 13 0 ή και τα δύο είναι εμπιστευτικά.

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους της απασχόλησης για το εμπόριο και τη
διανομή, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 3B
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους της απασχόλησης για το εμπόριο και
τη διανομή

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας Ζ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 2
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 3
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, σύνολο

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για το εμπόριο και τη διανομή, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 3Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για το εμπόριο και τη διανομή

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας Ζ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 2
11 21 0 Αριθμός τοπικών μονάδων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 5
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο περιφερειακής
κατανομής

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

31.3.2009

31.3.2009
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Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του κύκλου εργασιών για το εμπόριο και τη
διανομή, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημεία 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 3Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του κύκλου εργασιών
για το εμπόριο και τη διανομή

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας Ζ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 2
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 3
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομέας)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Ετήσιος κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια ευρώ: 0 έως λιγότερα 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, σύνολο

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για την κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος για το χονδρικό
και το λιανικό εμπόριο και την επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4
σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 3Ε
Ονομασία σειράς
Πρώτο έτος αναφοράς
Συχνότητα
Κάλυψη δραστηριότητας
Χαρακτηριστικά
Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Επίπεδο κατανομής του
προϊόντος

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος
για το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο και την επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
2010
Πενταετής
NACE αναθ. 2: κλάδος 45
Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4
18 21 0 Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά προϊόν (σύμφωνα με το τμήμα Ζ της CPA)
NACE αναθ. 2, τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)
CPA 2008
45 11 1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45 11 2 Υπηρεσίες ειδικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων
45 11 3 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων
οχημάτων
45 11 4 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι
αμοιβής ή βάσει σύμβασης
45 19 1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45 19 2 Υπηρεσίες ειδικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων
οχημάτων
45 19 3 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45 19 4 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
45 31 1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων
45 31 2 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
45 32 1 Υπηρεσίες ειδικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
45 32 2 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
μηχανοκίνητων οχημάτων
45 40 1 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μοτοσικλετών και σχετικών ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων
45 40 2 Υπηρεσίες ειδικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων
45 40 3 Άλλες υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων
45 40 4 Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μοτοσικλετών και σχετικών ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
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46
47
47 00 1
47 00 2

Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων
αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων προϊόντων διατροφής, ποτών και καπνού

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο για εμπορικές και για διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για την κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος για το χονδρικό
εμπόριο, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 3ΣΤ
Ονομασία σειράς
Πρώτο έτος αναφοράς
Συχνότητα
Κάλυψη δραστηριότητας
Χαρακτηριστικά
Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Επίπεδο κατανομής του
προϊόντος

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος
για το χονδρικό εμπόριο
2008
Πενταετής
NACE αναθ. 2: κλάδος 46
Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4
18 21 0 Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά προϊόν (σύμφωνα με το τμήμα Ζ της CPA)
NACE αναθ. 2, τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)
CPA 2008
45A
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών εξαιρουμένου του 452 (Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων) και του 454 (Υπηρεσίες εμπορίου, συντήρησης και επισκευής
μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων)
46.11
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
υφαντικών πρώτων υλών και ημικατεργασμένων ειδών έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
46.12
Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και χημικών προϊόντων
βιομηχανικής χρήσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
46.13
Χονδρικό εμπόριο ξυλείας και οικοδομικών υλικών έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
46.14
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και
αεροσκαφών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
46.15
Χονδρικό εμπόριο επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών
κιγκαλερίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
46.16
Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ιματισμού, γουνών,
υποδημάτων και δερμάτινων ειδών έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
46.17
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
46.18
Χονδρικό εμπόριο άλλων συγκεκριμένων προϊόντων έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
46.21
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου δημητριακών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και
ζωοτροφών
46.22
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου λουλουδιών και φυτών
46.23
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζώντων ζώων
46.24
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος
46.31
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φρούτων και λαχανικών
46.32
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κρέατος και προϊόντων κρέατος
46.33
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγών και βρώσιμων
ελαίων και λιπών
46.34
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ποτών
46.35
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου προϊόντων καπνού
46.36
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ζάχαρης και ειδών σοκολατοποιίας και
ζαχαροπλαστικής
46.37
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
46.38
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των
ψαριών, των οστρακοειδών και των μαλακίων
46.41
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
46.42
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών ιματισμού και υποδημάτων
46.43
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
46.44
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών
καθαρισμού
46.45
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου αρωμάτων και καλλυντικών
46.46
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών ειδών
46.47
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων, ταπήτων και φωτιστικού εξοπλισμού
46.48
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ρολογιών και κοσμημάτων
46.49
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων οικιακών ειδών

31.3.2009

31.3.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

46.51

47.00.2

Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και εξαρτημάτων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και
προμηθειών
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εργαλειομηχανών
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων εξόρυξης, για κατασκευαστικά έργα
και για έργα πολιτικού μηχανικού
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική
βιομηχανία, καθώς και ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου επίπλων γραφείου
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών
προϊόντων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου μετάλλων και μεταλλευμάτων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού
θέρμανσης, καθώς και σχετικών προμηθειών
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου χημικών προϊόντων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου απορριμμάτων και υπολειμμάτων
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών, προϊόντων
αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων προϊόντων διατροφής, ποτών και καπνού

ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο για εμπορικές και διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
47
47.00.1

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων για την κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο προϊόντος για το λιανικό
εμπόριο, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 3Ζ
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο
προϊόντος για το λιανικό εμπόριο

Πρώτο έτος αναφοράς

2012

Συχνότητα

Πενταετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: κλάδος 47

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4
18 21 0 Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά προϊόν (σύμφωνα με το τμήμα Ζ της
CPA)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

Επίπεδο κατανομής του
προϊόντος

CPA 2008
45A
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών εξαιρουμένου του 452 (Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων) και του 454 (Υπηρεσίες εμπορίου, συντήρησης και επισκευής
μοτοσικλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων)
45.3
Εμπορικές υπηρεσίες ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων
οχημάτων
46
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών
47.00.1
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών,
προϊόντων αρτοποιίας, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών
47.00.11 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου νωπών φρούτων και λαχανικών
47.00.12 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών
47.00.13 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου κρέατος
47.00.14 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου προϊόντων κρέατος
47.00.15 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων
47.00.16 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου προϊόντων αρτοποιίας
47.00.17 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών ζαχαροπλαστικής
47.00.18 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων
47.00.19 Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αυγών
47.00.2
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων προϊόντων διατροφής, ποτών και καπνού

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

L 86/183

L 86/184

EL
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47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.4
47.00.5
47.00.51
47.00.54
47.00.6
47.00.7
47.00.71
47.00.72
47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.8
47.00.81

Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου αλκοολούχων ποτών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου άλλων ποτών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου προϊόντων καπνού
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου δομικών υλικών και σιδηρικών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου οικιακών ειδών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών κλωστοϋφαντουργίας
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών ιματισμού, φαρμακευτικών και ιατρικών
ειδών, ειδών καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων συντροφιάς και τροφών
για ζώα συντροφιάς
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ειδών ιματισμού
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου υποδημάτων
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φαρμακευτικών ειδών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων
εμπορευμάτων π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου καυσίμων για οχήματα

Παρατήρηση:

Τα προϊόντα της κατηγορίας 47.00.9 [Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου
μεταχειρισμένων ειδών πρέπει να υποδιαιρούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως
και τα «νέα» προϊόντα (47.00.1-47.00.8)]
Σύνολο για εμπορικές κσι διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο δραστηριότητας για το
χονδρικό και το λιανικό εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 3Η
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο
δραστηριότητας για το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών

Πρώτο έτος αναφοράς

2010

Συχνότητα

Πενταετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: κλάδος 45

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4
18 10 0 Κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές
δραστηριότητες
18 15 0 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
18 16 0 Κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης
καθώς και από διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο δραστηριότητας για το
χονδρικό εμπόριο που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 3Θ
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο
δραστηριότητας για το χονδρικό εμπόριο

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Πενταετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: κλάδος 46

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4
18 10 0 Κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές
δραστηριότητες
18 15 0 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
18 16 0 Κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης
καθώς και από διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

31.3.2009

31.3.2009

EL

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο δραστηριότητας και αριθμό
καταστημάτων λιανικής πώλησης για το λιανικό εμπόριο, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.
Σειρά 3Ι
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών κατά τύπο
δραστηριότητας και αριθμό καταστημάτων λιανικής πώλησης για το λιανικό εμπόριο

Πρώτο έτος αναφοράς

2012

Συχνότητα

Πενταετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: κλάδος 47

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 4
Πληροφορίες σχετικά με τις μορφές εμπορίας των επιχειρήσεων
17 32 0 Αριθμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου
18 10 0 Κύκλος εργασιών από γεωργικές, δασοκομικές, αλιευτικές και βιομηχανικές
δραστηριότητες
18 15 0 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
18 16 0 Κύκλος εργασιών από εμπορικές δραστηριότητες αγοράς και μεταπώλησης
καθώς και από διαμεσολαβητικές δραστηριότητες

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς περιφερειακές στατιστικές για το εμπόριο και τη διανομή, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 4
σημεία 2 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 3K
Ονομασία σειράς

Πολυετείς περιφερειακές στατιστικές για το εμπόριο και τη διανομή

Πρώτο έτος αναφοράς

2009

Συχνότητα

Πενταετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας Ζ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 2
11 21 0 Αριθμός τοπικών μονάδων (κλάδοι 45 και 47 μόνο)
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΙΙ τμήμα 4 σημείο 6
12 11 0 Κύκλος εργασιών (κλάδοι 45 και 47 μόνο)
17 33 1 Επιφάνεια καταστημάτων λιανικής πώλησης (κλάδος 47 μόνο)
NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων
Επίπεδο περιφερειακής
κατανομής

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για το εμπόριο και τη διανομή, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 8
σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 3Ο
Ονομασία σειράς

Eτήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για το εμπόριο και τη διανομή

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας Ζ

L 86/185

L 86/186

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Χαρακτηριστικά

12 11 0
16 11 0

Κύκλος εργασιών
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 10 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου
αναφοράς.

4.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

4A
4B
4Γ
4Δ
4Ε
4ΣΤ
4Ζ
4H
4Ο

Ονομασία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τις κατασκευές
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους για τις κατασκευές
Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για τις κατασκευές
Ετήσιες στατιστικές ΜΟΔ για τις κατασκευές
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Στατιστικές για τις άυλες επενδύσεις στις κατασκευές
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Στατιστικές για τις υπεργολαβίες στις κατασκευές
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών για τις κατασκευές
Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Υπεργολαβίες κατά τάξη μεγέθους για τις κατασκευές
Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για τις κατασκευές

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τις κατασκευές, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV τμήμα 4 σημεία 2 και 3 του
κανονισμού (EK) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 4A
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τις κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 2:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 3:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 13 0 Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους για αγαθά προς μεταπώληση (προαιρετικό για
τους κλάδους 41 και 42 και τις ομάδες 43.1 και 43.9)
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 12 0 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώλησή τους στην κατάσταση
στην οποία παραλήφθηκαν (προαιρετικό για τους κλάδους 41 και 42 και τις
ομάδες 43.1 και 43.9)
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 21 3 Μεταβολές αποθεμάτων τελικών προϊόντων και προϊόντων υπό κατασκευή από
την ίδια τη μονάδα
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
13 41 1 Πληρωμές για μακροπρόθεσμη ενοικίαση και λειτουργική χρηματοδοτική
μίσθωση αγαθών
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
15 12 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε γη
15 13 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υπάρχοντα κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις
15 14 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε ανεγέρσεις και μετατροπές κτιρίων
15 15 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό
15 21 0 Πωλήσεις υλικών επενδυτικών αγαθών
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων (1)
16 13 0 Αριθμός μισθωτών (1)
16 14 0 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

31.3.2009

31.3.2009

EL
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16 15 0
18 11 0
20 11 0
Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

(1)

NACE
NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

Αριθμός ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από τους μισθωτούς
Κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα σε τριψήφιο επίπεδο NACE
αναθ. 2
Αγορές ενεργειακών προϊόντων
2 τριψήφιο επίπεδο (ομάδες) για το χαρακτηριστικό 18 11 0
2, τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς) για όλα τα άλλα χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό 16 12 0 Ο αριθμός των άμισθων εργαζομένων μπορεί να διαβιβαστεί από τις δηλούσες αρχές. Εάν δεν διαβιβαστεί, θα
υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ των τιμών που δίνονται για τις μεταβλητές 16 11 0 και 16 13 0. Τα δεδομένα θα θεωρούνται
εμπιστευτικά, αν το 16 11 0 ή το 16 13 0 ή και τα δύο είναι εμπιστευτικά.

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους για τις κατασκευές, που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙV τμήμα 4 σημεία 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 4B
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους για τις κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 2:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 3:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
16 13 0 Αριθμός μισθωτών
16 15 0 Αριθμός ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από τους μισθωτούς

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδος)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομέας)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, σύνολο

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για τις κατασκευές, που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα 4 σημεία 2 και 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.

Σειρά 4Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για τις κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 2:
11 21 0 Αριθμός τοπικών μονάδων
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 5:
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

L 86/187

L 86/188

EL

Επίπεδο περιφερειακής
κατανομής
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NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0.

Ετήσιες στατιστικές ΜΟΔ για τις κατασκευές, που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα 4 σημεία 2 και 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.
Σειρά 4Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές ΜΟΔ για τις κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 6:
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές για τις άυλες επενδύσεις στις κατασκευές, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 4Ε
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Στατιστικές για τις άυλες επενδύσεις στις
κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2009

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 4:
15 44 1 Επενδύσεις σε αγορές λογισμικού

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2 διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές για τις υπεργολαβίες στις κατασκευές, που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα 4 σημείο 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 4ΣΤ
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Στατιστικές για τις υπεργολαβίες στις κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 4
23 11 0 Πληρωμές σε υπεργολάβους
23 12 0 Έσοδα από υπεργολαβίες

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE
NACE
NACE
NACE

αναθ.
αναθ.
αναθ.
αναθ.

2,
2,
2,
2,

τετραψήφιο επίπεδο (τάξεις)
τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

31.3.2009

31.3.2009

EL
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Πολυετείς στατιστικές κατανομής του κύκλου εργασιών για τις κατασκευές, που αναφέρονται στο παράρτημα IV
τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.
Σειρά 4Ζ
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Κατανομή του κύκλου εργασιών για τις κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙV τμήμα 4 σημείο 4:
18 12 1 Κύκλος εργασιών από βιομηχανικές δραστηριότητες πλην των δομικών έργων
18 12 2 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες δομικών έργων
18 16 0 Κύκλος εργασιών από εμπορικές και διαμεσολαβητικές δραστηριότητες
(πράκτορες)
18 15 0 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
18 31 0 Κύκλος εργασιών από οικοδομικές δραστηριότητες (κλάδοι 41 και 42 και
ομάδες 43.1 και 43.9 μόνο)
18 32 0 Κύκλος εργασιών από δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού (κλάδοι 41 και 42
και ομάδες 43.1 και 43.9 μόνο)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Πολυετείς στατιστικές για τις υπεργολαβίες κατά τάξη μεγέθους για τις κατασκευές, που αναφέρονται στο
παράρτημα IV τμήμα 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 4Η
Ονομασία σειράς

Πολυετείς στατιστικές επιχειρήσεων — Υπεργολαβίες κατά τάξη μεγέθους για τις
κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Τριετής

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος IV τμήμα 4 σημείο 4:
23 11 0 Πληρωμές σε υπεργολάβους
23 12 0 Έσοδα από υπεργολαβίες

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδος)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομέας)

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, σύνολο

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για τις κατασκευές, που αναφέρονται στο παράρτημα IV τμήμα 8 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων.
Σειρά 4Ο
Ονομασία σειράς

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για τις κατασκευές

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: τομέας ΣΤ

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος IV τμήμα 8:
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
12 11 0 Κύκλος εργασιών
12 12 0 Αξία παραγωγής
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων

L 86/189

L 86/190
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EL

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

31.3.2009

NACE αναθ. 2, τριψήφιο επίπεδο (ομάδες)
NACE αναθ. 2, διψήφιο επίπεδο (κλάδοι)
NACE αναθ. 2, μονοψήφιο επίπεδο (τομείς)

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα διαβιβάζονται εντός 10 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου
αναφοράς.

5.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

5A
5B
5Γ
5Δ
5Ε
5ΣΤ
5Ζ
5Η

Ονομασία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες με βάση τη νομική μορφή για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης για τις
ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους των εγγεγραμμένων μεικτών
ασφαλίστρων για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους των μεικτών τεχνικών προβλέψεων για
τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά προϊόν για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών,
για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά κράτος μέλος για τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 σημεία 3 και 4 και στο παράρτημα Ι τμήμα 4 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 5A
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE
αναθ. 2, εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 3:

Είδος
ασφαλιστικής
επιχείρησης ή
δραστηριότητας

11
12
12
12

1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6

11
11
11
11

0
0
1
2

12 11 3
12 11 4
12 11 5
12 11 6
12 11 7
12 11 8
12 11 9
13 31 0
16 11 0
32 11 2

Αριθμός επιχειρήσεων
Κύκλος εργασιών ή εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις
Μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες αντασφαλίστεις,
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις,
ατομικά ασφάλιστρα
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις,
ασφάλιστρα ομαδικών συμβάσεων
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις,
περιοδικά ασφάλιστρα
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις,
εφάπαξ ασφάλιστρα
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις,
ασφάλιστρα για συμβάσεις χωρίς συμμετοχή στα κέρδη
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις,
ασφάλιστρα για συμβάσεις με συμμετοχή στα κέρδη
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις,
ασφάλιστρα για συμβάσεις στις οποίες τον επενδυτικό
κίνδυνο τον φέρουν οι ασφαλιζόμενοι
Κόστος προσωπικού
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη
δεδουλευμένα ασφάλιστρα

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,4,5,6

31.3.2009
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32 12 0
32 13 1
32 13 4
32
32
32
32

14
15
16
17

0
0
0
0

32 18 0
32 18 1
32 18 3
32 18 5
32 18 6
32 18 7
32 18 8
32 19 0
32 22 0
32 23 0
32 25 0
32 27 0
32 28 0
32 29 0
32 33 4
32 42 0
32 43 0
32 44 0
32 45 0
32 46 0
32 47 0
32
32
32
32
32

48
49
50
51
61

0
0
0
0
1

32 61 2
32 61 4
32 61 5
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

61
61
61
61
71
71
71
71
71
72

6
7
8
9
1
3
4
5
6
1

Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν
μεταφερθεί από το μη τεχνικό λογαριασμό
Μεικτές πληρωμές αποζημιώσεων
Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς
ζημίες
Μεικτά έξοδα λειτουργίας
Μεταβολή στις εξισωτικές προβλέψεις
Λοιπές θέσεις του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό
Μεικτό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού
(υποσύνολο Ι)
Υπόλοιπο αντασφάλισης
Αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά
ασφάλιστρα
Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό
ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα
Αναλογία των αντασφαλιστών στις μεικτές πληρωμές
αποζημιώσεων
Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό
ποσό της πρόβλεψης για εκκρεμείς ζημίες
Προμήθειες αντασφάλισης και συμμετοχές στα κέρδη
Αναλογία των αντασφαλιστών στο μεικτό ποσό λοιπών
θέσεων του τεχνικού λογαριασμού
Καθαρό αποτέλεσμα του τεχνικού λογαριασμού
(υποσύνολο ΙΙ)
Έσοδα από επενδύσεις
Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες από επενδύσεις
Μεταβολή στο μεικτό ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση
ζωής
Έξοδα επενδύσεων
Μη ρευστοποιηθείσες ζημίες από επενδύσεις
Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν
μεταφερθεί στο μη τεχνικό λογαριασμό
Αναλογία των αντασφαλιστών στη μεταβολή στο μεικτό
ποσό της πρόβλεψης για ασφάλιση ζωής
Έσοδα από επενδύσεις
Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν
μεταφερθεί από τον τεχνικό λογαριασμό ασφάλισης ζωής
Έξοδα επενδύσεων
Καταλογισθέντα έσοδα από επενδύσεις, που έχουν
μεταφερθεί στον τεχνικό λογαριασμό ασφάλισης ζημιών
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμογών της αξίας
Αποτέλεσμα από συνήθεις δραστηριότητες
Έκτακτο κέρδος ή ζημία
Σύνολο φόρων
Αποτελέσματα χρήσεως
Προμήθειες για το σύνολο των ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων
Προμήθειες για τις δραστηριότητες πρωτασφάλισης
Εξωτερικά έξοδα σε αγαθά και υπηρεσίες
Έξωτερικά και εσωτερικά έξοδα διαχείρισης των
αποζημιώσεων
Έξοδα πρόσκτησης
Διοικητικά έξοδα
Λοιπά τεχνικά έξοδα, μεικτά
Έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων
Έσοδα από συμμετοχές
Έσοδα από γη/οικόπεδα και κτίρια
Έσοδα από άλλες επενδύσεις
Έσοδα από αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων
Κέρδη από τη ρευστοποίηση επενδύσεων
Έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων
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2,4,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
2,4,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,3
1,2,3,4
2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3
1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6
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32 72 2

Αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων

31.3.2009

1,2,4,5,6

32 72 3

Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων

1,2,4,5,6

36 11 0

Γη/οικόπεδα και κτίρια

1,2,3,4

36 11 1

Γη/οικόπεδα και κτίρια που χρησιμοποιεί η ασφαλιστική
επιχείρηση για την άσκηση των δραστηριοτήτων της

1,2,3,4

36 12 0

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μερίδια
συμμετοχής

1,2,3,4

36 12 1

Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές

1,2,3,4

36 12 2

Χρεώγραφα και ομολογίες συνδεδεμένων επιχειρήσεων
και απαιτήσεις κατ’ αυτών και χρεώγραφα και ομολογίες
επιχειρήσεων με τις οποίες η ασφαλιστική επιχείρηση έχει
δεσμό συμμετοχής και απαιτήσεις κατ’ αυτών

1,2,3,4

36 13 0

Λοιπές χρηματικές επενδύσεις

1,2,3,4

36 13 1

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

1,2,3,4

36 13 2

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης

1,2,3,4

36 13 3

Μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους

1,2,3,4

36 13 4

Ενυπόθηκα δάνεια

1,2,3,4

36 13 5

Λοιπά δάνεια

1,2,3,4

36 13 6

Λοιπά (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε
πιστωτικά ιδρύματα)

1,2,3,4

36 14 0

Παρακαταθήκες σε εκχωρούσες επιχειρήσεις

1,2,3,4

36 20 0

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για ασφάλιση
ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

1,3

36 30 0

Σύνολο ισολογισμού

1,2,3,4

37 10 0

Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών

1,2,3,4

37 11 0

Μετοχικό κεφάλαιο ή ισοδύναμο κεφάλαιο

1,2,3,4

37 12 0

Διαφορά από έκδοση μετοχών και ομολογιών «υπέρ το
άρτιο», αποθεματικά αναπροσαρμογής και αποθεματικά

1,2,3,4

37 20 0

Μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού

1,2,3,4

37 31 0

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης για μη δεδουλευμένα
ασφάλιστρα

1,2,4,5,6

37 32 0

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης ασφαλίσεων ζωής

1,2,4,5,6

37 33 0

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών

1,2,4,5,6

37 33 1

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών, που
συνδέονται με πρωτασφαλίσεις

2,6

37 34 0

Μεικτό ποσό της πρόβλεψης για συμμετοχή στα κέρδη
και επιστροφές

1,2,3,4

37 35 0

Εξισωτική πρόβλεψη

1,2,3,4

37 36 0

Μεικτό ποσό λοιπών τεχνικών προβλέψεων

1,2,3,4

37 37 0

Μεικτό ποσό τεχνικών προβλέψεων για ασφαλίσεις ζωής,
εφόσον οι ασφαλιζόμενοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο

1,3,4

37 30 1

Σύνολο καθαρού ποσού τεχνικών προβλέψεων

1,2,3,4

37 41 0

Ομολογιακά δάνεια

1,2,3,4

37 42 0

Οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα

1,2,3,4

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 4
32 13 2

Μεικτές πληρωμές για ασφαλιστικές αποζημιώσεις της
τρέχουσας λογιστικής χρήσης

2,4,6

32 16 1

Λοιπά τεχνικά έσοδα, καθαρό ποσό

1,2,4,5,6

32 16 2

Μεταβολή στο καθαρό ποσό των λοιπών τεχνικών
προβλέψεων, εφόσον δεν εμφανίζεται σε άλλη θέση

1,2,4,5,6

32 16 3

Συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές, καθαρό ποσό

1,2,4,5,6

32 16 4

Λοιπά τεχνικά έξοδα, καθαρό ποσό

1,2,4,5,6

36 11 2

Γη/οικόπεδα και κτίρια (τρέχουσα αξία)

1,2,3,4

36 12 3

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές
(τρέχουσα αξία)

1,2,3,4

36 13 8

Λοιπές χρηματικές επενδύσεις (τρέχουσα αξία)

1,2,3,4

31.3.2009
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36 21 0

Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για ασφάλιση
ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο —
οικόπεδα και κτίρια
36 22 0 Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για ασφάλιση
ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο — λοιπές
χρηματικές επενδύσεις
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος I τμήμα 4 σημείο 4
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών
παραγωγής
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
13 13 1 Πληρωμές
για
εργαζομένους
από
γραφεία
διαμεσολάβησης
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
16 14 0 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης
Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης ή ασφαλιστικής
δραστηριότητας
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1,3
1,3

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

1.
2.
3.
4.
5.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών
Μεικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ειδικευμένες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
6.
Δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών των μεικτών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των
αναληφθεισών αντασφαλίσεων)
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες με βάση τη νομική μορφή για ασφαλιστικές υπηρεσίες, που
αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 5B
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες με βάση τη νομική
μορφή για ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE
αναθ. 2, εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 3

11 11 1

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά νομικό
καθεστώς
32 11 4 Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα κατανεμημένα κατά
νομικό καθεστώς
Χαρακτηριστικό του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 4
37 10 1 Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών, κατανεμημένων κατά
νομικό καθεστώς
Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης ή ασφαλιστικής
δραστηριότητας

1.
2.
3.
4.
5.

Κατανομή
καθεστώς

1.
2.
3.

κατά

νομικó

Είδος
ασφαλιστικής
επιχείρησης ή
δραστηριότητας
1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,3,4

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών
Μεικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ειδικευμένες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
6.
Δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών των μεικτών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των
αναληφθεισών αντασφαλίσεων)
Σύνολο
Κεφαλαιουχικές εταιρείες
Επιχειρήσεις αλληλασφάλισης
Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων η
έδρα βρίσκεται σε χώρα που δεν είναι μέλος του ΕΟΧ
4.
Άλλα
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης για
ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
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Σειρά 5Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά χώρα
εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης για ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE
αναθ. 2, εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 3
11 11 5
32 11 5
32 11 6
32 18 2

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων σύμφωνα με τη
χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις
κατανεμημένα σύμφωνα με τη χώρα εγκατάστασης της
μητρικής επιχείρησης
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από αναληφθείσες
αντασφαλίσεις, κατανεμημένα σύμφωνα με τη χώρα
εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης
Αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά
ασφάλιστρα, κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής
επιχείρησης

Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης ή ασφαλιστικής
δραστηριότητας

1.
2.
3.
4.
5.

Κατανομή κατά χώρα
εγκατάστασης της μητρικής
επιχείρησης

1.
Μητρική επιχείρηση με έδρα στο οικείο κράτος μέλος
2.
Μητρική επιχείρηση με έδρα σε άλλη χώρα
Σύνολο

Είδος ασφαλιστικής επιχείρησης ή
δραστηριότητας
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,4,5,6

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών
Μεικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ειδικευμένες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
6.
Δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών των μεικτών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των
αναληφθεισών αντασφαλίσεων)
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων
για ασφαλιστικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 5Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους
των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων για τις ασφαλιστικές
υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE
αναθ. 2, εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 3
11 11 2

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη
μεγέθους των εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων

Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης ή ασφαλιστικής
δραστηριότητας

1.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής
2.
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών
3.
Μεικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Σύνολο

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (σε εκατομμύρια ευρώ):
< 5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1 000, > 1 000, σύνολο

Είδος ασφαλιστικής επιχείρησης ή
δραστηριότητας
1,2,3

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους των μεικτών τεχνικών προβλέψεων για
ασφαλιστικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
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Σειρά 5Ε
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους
των μεικτών τεχνικών προβλέψεων για ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE
αναθ. 2, εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 3
11 11 3

Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη
μεγέθους του μεικτού ποσού των τεχνικών προβλέψεων

Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης ή ασφαλιστικής
δραστηριότητας

1.

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Μεικτό ποσό τεχνικών προβλέψεων (σε εκατομμύρια ευρώ):
< 50, 50-500, 501-2 500, 2 501-5 000, 5 001-10 000, >
10 000, σύνολο

Είδος ασφαλιστικής επιχείρησης ή
δραστηριότητας
1

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά προϊόν για ασφαλιστικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο
παράρτημα V τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 5ΣΤ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά προϊόν για
ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE
αναθ. 2, εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4, σημείο 3
33 11 1

Προαιρετικά
χαρακτηριστικά

Eγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις
κατά προϊόν (βάσει της CPA)
33 12 1 Αναλογία των αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά
ασφάλιστρα κατά προϊόν (βάσει της CPA)
33 13 1 Μεικτές ασφαλιστικές αποζημιώσεις, πρωτασφαλίσεις
κατά προϊόν (βάσει της CPA)
33 14 1 Μεικτές λειτουργικές δαπάνες, πρωτασφαλίσεις κατά
προϊόν (βάσει της CPA)
33 15 1 Υπόλοιπο της αντασφάλισης, πρωτασφαλίσεις κατά
προϊόν (βάσει της CPA)
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 4
37 33 3 Μεικτές προβλέψεις για εκκρεμείς ζημίες, που συνδέονται
με τις πρωτασφαλίσεις κατά προϊόν
39 10 0 Αριθμός συμβάσεων που εκκρεμούν στο τέλος της
λογιστικής χρήσης και συνδέονται με πρωτασφαλίσεις
για όλες τις ατομικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής και για
τα ακόλουθα προϊόντα: μη συνδεδεμένες υπηρεσίες
ασφάλισης ζωής και CPA 65.12.1, 65.12.4 και 65.12.5
39 20 0 Αριθμός ασφαλιζομένων στο τέλος της λογιστικής
χρήσης στο πλαίσιο πρωτασφαλίσεων για όλες τις
ομαδικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής και για το ακόλουθο
προϊόν: CPA 65.12.1
39 30 0 Αριθμός ασφαλισμένων οχημάτων κατά το τέλος της
λογιστικής χρήσης από πρωτασφαλίσεις για το ακόλουθο
προϊόν: CPA 65.12.2
39 40 0 Μεικτό ποσό ασφαλίσεων κατά το τέλος της λογιστικής
χρήσης, που αφορά πρωτασφαλίσεις, για τα ακόλουθα
προϊόντα: άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, πλην ασφαλειών
ζωής και υπηρεσίες ασφάλισης αναπλήρωσης
(αποπληρωμής) κεφαλαίου

Είδος ασφαλιστικής επιχείρησης ή
δραστηριότητας
1,2,5,6
1,2,5,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2,5,6

1,2,5,6

2,6
1,5
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39 50 0

Αριθμός ασφαλιστικών αποζημιώσεων στη διάρκεια της
λογιστικής χρήσης που αφορούν πρωτασφαλίσεις για το
ακόλουθο προϊόν: CPA 65.12.2

Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης ή ασφαλιστικής
δραστηριότητας

1.
2.
5.

Κατανομή κατά προϊόν

CPA + πρόσθετη κατανομή των υπηρεσιών ασφαλειών ζωής

31.3.2009

2,6

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών
Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
6.
Δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών των μεικτών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των
αναληφθεισών αντασφαλίσεων)
Σύνολο
Για τα χαρακτηριστικά 33 11 1 και 33 12 1 Είδος επιχείρησης 1 και
5
65.11.0α Μη συνδεδεμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου
ζωής
65.11.0β Συνδεδεμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ζωής
65.11.0γ Ασφαλιστικές υπηρεσίες τοντίνας
65.11.0δ Ασφαλιστικές υπηρεσίες κεφαλαιοποίησης
65.11.0ε Λοιπές υπηρεσίες ασφάλισης ζωής
65.11.0στ Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων
65.12.1
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά ατυχημάτων και ασθενείας
65.11+65.12.1 Σύνολο ασφαλιστικών υπηρεσιών του κλάδου ζωής
Για τα χαρακτηριστικά 33 11 1, 33 12 1, 33 13 1, 33 14 1,
33 15 1, 37 33 3, Είδος επιχείρησης 2 και 6
65.12.1
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά ατυχημάτων και ασθενείας
65.12.2
Υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων
65.12.21 Υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων, αστική ευθύνη
65.12.29 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων
65.12.3
Υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων, αεροσκαφών και
μεταφορών
65.12.4
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά πυρός και λοιπών υλικών
ζημιών
65.12.5
Ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικής αστικής ευθύνης
65.12.6
Ασφαλιστικές υπηρεσίες πιστώσεων και εγγυήσεων
65.12.7
Υπηρεσίες παροχής βοήθειας, νομικής προστασίας και
ασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών
65.12.9
Λοιπές υπηρεσίες ασφάλισης κατά ζημιών
65.12
Σύνολο ασφαλιστικών υπηρεσιών, εκτός των ασφαλειών
ζωής
Για το χαρακτηριστικό 39 10 0
65.11α
Ατομικά συμβόλαια ασφάλειας ζωής
65.11.0α Μη συνδεδεμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου
ζωής
65.12.1
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά ατυχημάτων και ασθενείας
65.12.4
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά πυρός και λοιπών υλικών
ζημιών
65.12.5
Ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικής αστικής ευθύνης
Για το χαρακτηριστικό 39 20 0
65.11β
Ομαδικά συμβόλαια ασφάλειας ζωής
65.12.1
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά ατυχημάτων και ασθενείας
Για το χαρακτηριστικό 39 30 0
65.12.2
Υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων
Για το χαρακτηριστικό 39 40 0
65.11.0α Μη συνδεδεμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου
ζωής
65.11.0δ Ασφαλιστικές υπηρεσίες κεφαλαιοποίησης
Για το χαρακτηριστικό 39 50 0
65.12.2
Υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, για
ασφαλιστικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/
2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 5Ζ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή,
συμπεριλαμβανομένων των τρίτων χωρών, για ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια
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Κάλυψη
δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE αναθ. 2,
εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 3

11 41 0

Συνολικός αριθμός και τόπος εγκατάστασης υποκαταστημάτων
σε άλλες χώρες
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 4
34 11 0 Γεωγραφική κατανομή — γενικά — των εγγεγραμμένων
μεικτών ασφαλίστρων από πρωτασφάλιση
34 12 0 Γεωγραφική κατανομή — γενικά — των εγγεγραμμένων
μεικτών ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις
34 13 0 Γεωγραφική κατανομή — γενικά — της αναλογίας των
αντασφαλιστών στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα
Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης
ή
ασφαλιστικής
δραστηριότητας

1.
2.
3.
4.
5.

Γεωγραφική κατανομή

(1)
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Είδος
ασφαλιστικής
επιχείρησης ή
δραστηριότητας
1,2,3
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών
Μεικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Ειδικευμένες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις
Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
6.
Δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένων
των
αναληφθεισών
αντασφαλίσεων)
Σύνολο
Για τη μεταβλητή 11 41 0
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Σε άλλες χώρες του ΕΟΧ
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. ΗΠΑ
31. Ιαπωνία
32. Σε άλλες τρίτες χώρες (υπόλοιπος κόσμος)
Σύνολο
Για τις μεταβλητές 34 11 0, 34 12 0 και 34 13 0
1.
Στο κράτος μέλος της έδρας
2.
Σε άλλα κράτη μέλη
3.
Σε άλλες χώρες του ΕΟΧ
4.
Schweiz/Suisse/Svizzera
5.
ΗΠΑ
6.
Ιαπωνία
7.
Σε άλλες τρίτες χώρες (υπόλοιπος κόσμος)
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά κράτος μέλος για ασφαλιστικές υπηρεσίες, που
αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 σημεία 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
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Σειρά 5Η

Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά κράτος
μέλος για ασφαλιστικές υπηρεσίες

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη
δραστηριότητας

Όλες οι δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο 65 της NACE αναθ. 2,
εκτός από την ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος V τμήμα 4 σημείο 3

Είδος
ασφαλιστικής
επιχείρησης ή
δραστηριότητας

34 31 1

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά
προϊόν (βάσει CPA) και κατά κράτος μέλος, γεωγραφική
κατανομή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων βάσει του
δικαιώματος εγκατάστασης

1,2,5,6

34 32 1

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά
προϊόν (βάσει CPA) και κατά κράτος μέλος, γεωγραφική
κατανομή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων βάσει του
δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

1,2,5,6

Κατανομή κατά είδος
επιχείρησης
ή
ασφαλιστικής
δραστηριότητας

1.
2.
5.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής
Ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών
Δραστηριότητες ασφάλισης ζωής των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων
6.
Δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών των μεικτών ασφαλιστικών
επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των αναληφθεισών
αντασφαλίσεων)
Σύνολο

Γεωγραφική κατανομή

1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
31. ΕΟΧ (εξαιρουμένης της δηλούσας χώρας)
Σύνολο
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Κατανομή κατά προϊόν

6.

CPA + πρόσθετη κατανομή των υπηρεσιών ασφαλειών ζωής
Για τα είδη 1 και 5
65.11.0α Μη συνδεδεμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ζωής
65.11.0β Συνδεδεμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ζωής
65.11.0γ Ασφαλιστικές υπηρεσίες τοντίνας
65.11.0δ Ασφαλιστικές υπηρεσίες κεφαλαιοποίησης
65.11.0ε Λοιπές υπηρεσίες ασφάλισης ζωής
65.11.0στ Υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων
65.12.1
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά ατυχημάτων και ασθενείας
Σύνολο
Για τα είδη 2 και 6
65.12.1
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά ατυχημάτων και ασθενείας
65.12.2
Υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτων
65.12.3
Υπηρεσίες ασφάλισης πλοίων, αεροσκαφών και μεταφορών
65.12.4
Υπηρεσίες ασφάλισης κατά πυρός και λοιπών υλικών ζημιών
65.12.5
Ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικής αστικής ευθύνης
65.12.6
Ασφαλιστικές υπηρεσίες πιστώσεων και εγγυήσεων
65.12.7
Υπηρεσίες παροχής βοήθειας, νομικής προστασίας και
ασφάλισης κατά διαφόρων οικονομικών ζημιών
65.12.9
Λοιπές υπηρεσίες ασφάλισης κατά ζημιών
Σύνολο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

6A
6B
6Γ
6Δ
6E
6ΣΤ
6Ζ
6H
6Θ
6Ι

Ονομασία

Eτήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για πιστωτικά ιδρύματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες με βάση τη νομική μορφή για πιστωτικά ιδρύματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης για
πιστωτικά ιδρύματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους για πιστωτικά ιδρύματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά προϊόν για πιστωτικά ιδρύματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά μεμονωμένο κράτος μέλος του ΕΟΧ για
πιστωτικά ιδρύματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή στις χώρες μη μέλη του ΕΟΧ για πιστωτικά
ιδρύματα
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά μεμονωμένο κράτος μέλος της ΕΕ για
πιστωτικά ιδρύματα
Eτήσιες περιφερειακές στατιστικές για πιστωτικά ιδρύματα

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για πιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο παράρτημα VI τμήμα 4 και στο
παράρτημα Ι τμήμα 4 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 6A
Ονομασία σειράς

Eτήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για πιστωτικά ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 11 0 Αριθμός επιχειρήσεων
11 21 0 Αριθμός τοπικών μονάδων
12 12 0 Αξία παραγωγής
12 15 0 Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
13 31 0 Κόστος προσωπικού
13 11 0 Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
15 11 0 Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
16 11 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
16 11 2 Αριθμός απασχολούμενων γυναικών
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L 86/200
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16
16
16
42
42

Αριθμός μισθωτών
Αριθμός γυναικών μισθωτών
Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης
Εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα που προέρχονται από τίτλους με
σταθερή απόδοση
42 12 0 Καταβλητέοι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
42 12 1 Καταβλητέοι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα που συνδέονται με κυκλοφορούντα
χρεώγραφα
42 13 0 Έσοδα από τίτλους
42 13 1 Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης
42 14 0 Εισπρακτέες προμήθειες
42 15 0 Καταβλητέες προμήθειες
42 20 0 Καθαρά κέρδη ή καθαρές ζημίες από χρηματοπιστωτικές πράξεις
42 31 0 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
42 32 0 Γενικές διοικητικές δαπάνες
42 32 2 Άλλες διοικητικές δαπάνες
42 33 0 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
42 35 0 Προσαρμογές και αναπροσαρμογές της αξίας όσον αφορά δάνεια και
προκαταβολές και προβλέψεις για ενδεχόμενα στοιχεία του παθητικού και
για υποχρεώσεις
42 36 0 Άλλες προσαρμογές και αναπροσαρμογές της αξίας
42 40 0 Αποτέλεσμα από συνήθεις δραστηριότητες
42 50 0 Έκτακτο κέρδος ή ζημία
42 51 0 Κάθε είδους φόροι (φόροι επί του αποτελέσματος από συνήθεις
δραστηριότητες, φόροι επί των εκτάκτων αποτελεσμάτων, άλλοι φόροι)
42 60 0 Αποτελέσματα χρήσεως
43 11 0 Δάνεια και προπληρωμές σε πελάτες
43 21 0 Οφειλές προς πελάτες
43 29 0 Σύνολο κεφαλαίων και αποθεματικών
43 30 0 Σύνολο ισολογισμού
47 13 0 Αριθμός αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) που διαθέτουν τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος 1 τμήμα 4 σημείο 4
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

13
13
14
11
11

0
6
0
0
1

Τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2· σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά νομική μορφή για πιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο
παράρτημα VI τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 6B
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά νομική μορφή για πιστωτικά
ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 11 1 Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά νομικό καθεστώς
43 32 0 Σύνολο ισολογισμού κατανεμημένου κατά νομικό καθεστώς

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων

Κατανομή κατά νομικό
καθεστώς

1.
2.
3.
4.

Κεφαλαιουχικές εταιρείες
Συνεταιριστικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις δημόσιου δικαίου
Υποκαταστήματα επιχειρήσεων των οποίων η έδρα βρίσκεται σε χώρα που δεν είναι
μέλος του ΕΟΧ
5.
Άλλα
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης για
πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα V τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
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31.3.2009
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Σειρά 6Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής
επιχείρησης για πιστωτικά ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 11 4 Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τόπο εγκατάστασης της μητρικής
επιχείρησης
43 31 0 Σύνολο ισολογισμού κατανεμημένου κατά χώρα εγκατάστασης της μητρικής
επιχείρησης

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων

Κατανομή κατά χώρα
εγκατάστασης της μητρικής
επιχείρησης

Μητρική επιχείρηση με έδρα στο οικείο κράτος μέλος
Μητρική επιχείρηση με έδρα σε άλλη χώρα
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα VI τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 6Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 11 7 Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων
16 11 1 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατανεμημένων κατά κατηγορία πιστωτικών
ιδρυμάτων

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων

Ανάλυση κατά κατηγορία
πιστωτικών ιδρυμάτων

1.
Εγκεκριμένες τράπεζες
2.
Ειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα
3.
Άλλα πιστωτικά ιδρύματα
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους για πιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο
παράρτημα VI τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 6Ε
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους για πιστωτικά
ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικó του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 11 6 Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξεις μεγέθους του συνόλου του
ισολογισμού

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων
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Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους
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Σύνολο ισολογισμού στο τέλος της λογιστικής χρήσης:
1.
> 99 999 εκατ. ευρώ
2.
10 000-99 999 εκατ. ευρώ
3.
1 000-9 999 εκατ.ευρώ
4.
100-999 εκατ. ευρώ
5.
< 100 εκατ. ευρώ
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά προϊόν για πιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο
παράρτημα VI τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 6ΣΤ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά προϊόν για πιστωτικά ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
44 11 0 Εισπρακτέοι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα κατανεμημένα κατά
(υπο)κατηγορίες της CPA
44 12 0 Καταβλητέοι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα κατανεμημένα κατά
(υπο)κατηγορίες της CPA
44 13 0 Εισπρακτέες προμήθειες κατανεμημένες κατά (υπο)κατηγορίες της CPA
44 14 0 Καταβλητέες προμήθειες κατανεμημένες κατά (υπο)κατηγορίες της CPA
47 11 0 Αριθμός λογαριασμών κατανεμημένων κατά (υπο)κατηγορίες της CPA
47 12 0 Αριθμός απαιτήσεων κατά πελατών κατανεμημένων κατά (υπο)κατηγορίες της
CPA

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κατανομή κατά προϊόν

(Υπο)κατηγορίες της CPA:
64.19.11 Υπηρεσίες καταθέσεων για εταιρικούς και θεσμικούς καταθέτες
64.19.12 Υπηρεσίες καταθέσεων για άλλους καταθέτες
64.19.21 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων μεταξύ βιομηχανιών από νομισματικά
ιδρύματα
64.19.22 Υπηρεσίες χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα
64.19.23 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων από νομισματικά
ιδρύματα
64.19.24 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων μη στεγαστικών πιστώσεων από νομισματικά
ιδρύματα
64.19.25 Υπηρεσίες χορήγησης μη ενυπόθηκων εμπορικών πιστώσεων από νομισματικά
ιδρύματα
64.19.26 Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών από νομισματικά ιδρύματα
64.19.29 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων από νομισματικά ιδρύματα
64.19.30 Υπηρεσίες άλλων ενδιάμεσων νομισματικών οργανισμών, π.δ.κ.α.
64.91.10 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης
64.92.11 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων μεταξύ βιομηχανιών, εκτός αυτών από τα
νομισματικά ιδρύματα
64.92.12 Υπηρεσίες χορήγησης καταναλωτικών πιστώσεων, εκτός αυτών από τα
νομισματικά ιδρύματα
64.92.13 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων στεγαστικών πιστώσεων, εκτός αυτών από
τα νομισματικά ιδρύματα
64.92.14 Υπηρεσίες χορήγησης ενυπόθηκων μη στεγαστικών πιστώσεων, εκτός αυτών
από τα νομισματικά ιδρύματα
64.92.15 Υπηρεσίες χορήγησης μη ενυπόθηκων καταναλωτικών πιστώσεων, εκτός αυτών
από τα νομισματικά ιδρύματα
64.92.16 Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, εκτός αυτών από νομισματικά ιδρύματα
64.92.19 Άλλες υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων, εκτός αυτών από τα νομισματικά
ιδρύματα, π.δ.κ.α.
64.99.1
Άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και
τη χρηματοδότηση συντάξεων, π.δ.κ.α.
66.12
Δραστηριότητες σχετικά με συναλλαγές συμβάσεων, χρεωγράφων και αγαθών
66.19
Άλλες υπηρεσίες βοηθητικές προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από
τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
66.21
Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνου και ζημιών
66.22
Υπηρεσίες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
66.29
Άλλες βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά
ταμεία
66.30
Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
Σύνολο

31.3.2009

31.3.2009
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Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά μεμονωμένο κράτος μέλος του ΕΟΧ για
πιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο παράρτημα VI τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 6Ζ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά μεμονωμένο κράτος
μέλος του ΕΟΧ για πιστωτικά ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
45 11 0 Γεωγραφική κατανομή του συνολικού αριθμού υποκαταστημάτων σε χώρες του
ΕΟΧ
45 21 0 Γεωγραφική κατανομή των εισπρακτέων τόκων και εξομοιούμενων εσόδων
45 22 0 Γεωγραφική κατανομή του συνόλου του ισολογισμού
Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VI τμήμα 4
45 31 0 Γεωγραφική κατανομή των εισπρακτέων τόκων και εξομοιούμενων εσόδων στο
πλαίσιο του τομέα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (σε άλλες χώρες του
ΕΟΧ)
Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων
Γεωγραφική κατανομή

(1)

Γεωγραφική κατανομή κατά κράτος μέλος του ΕΟΧ (1):
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
Σύνολο χωρών ΕΟΧ (πλην της δηλούσας χώρας)

Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να παρέχονται για τη δηλούσα χώρα.

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή στις χώρες μη μέλη του ΕΟΧ για πιστωτικά
ιδρύματα, που αναφέρονται στο παράρτημα VI τμήμα 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 6Η
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή στις χώρες μη μέλη του ΕΟΧ
για πιστωτικά ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008
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Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 41 1

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Συνολικός αριθμός υποκαταστημάτων
εγκατάστασης σε χώρες εκτός του ΕΟΧ

κατανεμημένων

κατά

τόπο

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
45 41 0
45 42 0

Γεωγραφική κατανομή των εισπρακτέων τόκων και εξομοιούμενων εσόδων στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων υποκαταστημάτων (σε χώρες εκτός του ΕΟΧ)
Γεωγραφική κατανομή των εισπρακτέων τόκων και εξομοιούμενων εσόδων στο
πλαίσιο του τομέα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (σε χώρες εκτός του
ΕΟΧ)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Γεωγραφική κατανομή

1.
2.
3.
4.
5.

Schweiz/Suisse/Svizzera
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Σε άλλες τρίτες χώρες (υπόλοιπος κόσμος)
Σύνολο χωρών μη μελών του ΕΟΧ

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά κράτος μέλος της ΕΕ και υπόλοιπο κόσμο για
πιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο παράρτημα VI τμήμα 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 6Θ

Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή ανά κράτος μέλος της ΕΕ και
υπόλοιπο κόσμο για πιστωτικά ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικó του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 51 0

Συνολικός αριθμός χρηματοπιστωτικών θυγατρικών εταιρειών κατανεμημένων
κατά τόπο εγκατάστασης σε άλλες χώρες

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Γεωγραφική κατανομή

Γεωγραφική κατανομή κατά κράτος μέλος της ΕΕ (1) και υπόλοιπο κόσμο:
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(1)

Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
In other EEA countries
Schweiz/Suisse/Svizzera
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Σε άλλες τρίτες χώρες (υπόλοιπος κόσμος)
Σύνολο χωρών (πλην της δηλούσας χώρας)

Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να παρέχονται για τη δηλούσα χώρα.

Ετήσιες περιφερειακές στατιστικές για πιστωτικά ιδρύματα, που αναφέρονται στο παράρτημα VI τμήμα 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.

Σειρά 6Ι
Ονομασία σειράς

Eτήσιες περιφερειακές στατιστικές για πιστωτικά ιδρύματα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2.

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
11 21 0
16 11 0

Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VI τμήμα 4
13 32 0

7.

Αριθμός τοπικών μονάδων
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
Μισθοί και ημερομίσθια

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που υπάγονται στις τάξεις 64.19 και 64.92 της NACE αναθ. 2·
σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επίπεδο περιφερειακής
κατανομής

NUTS1
NUTS0

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

7Α
7B
7Γ
7Δ
7E
7ΣΤ

Ονομασία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους των επενδύσεων για αυτόνομα
συνταξιοδοτικά ταμεία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των ασφαλισμένων για
αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά νόμισμα για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII τμήμα 4
σημείo 2 του και στο παράρτημα Ι τμήμα 4 σημείο 3 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
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Σειρά 7A

Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 2:
11
12
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
12
12
48
48
48
48
48
48
48
13
13
15
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

11
11
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
12
15
03
03
03
03
04
05
06
11
31
11
07
11
12
13
14
15
16
17
18
10
10
10
13
13

0
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
1
2
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
2

48
48
48
48
48
48
16
48
48
48
48
48
48

13
13
20
30
40
50
11
70
70
70
70
70
70

3
4
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5

48 70 6

Αριθμός επιχειρήσεων
Κύκλος εργασιών
Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από ασφαλισμένους
Συνταξιοδοτικές εισφορές που εισπράττονται από εργοδότες
Μεταφορές προς το σύστημα συνταξιοδότησης
Άλλες συνταξιοδοτικές εισφορές
Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα καθορισμένων παροχών
Συνταξιοδοτικές εισφορές σε συστήματα καθορισμένων εισφορών
Συνταξιοδοτικές εισφορές σε υβριδικά συστήματα
Έσοδα από επενδύσεις (ΣΤ)
Κεφαλαιακά κέρδη και ζημίες
Εισπρακτέες ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Λοιπά έσοδα (ΣΤ)
Αξία παραγωγής
Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους των συντελεστών παραγωγής
Συνολικές δαπάνες για συντάξεις
Τακτικές πληρωμές συντάξεων
Εφάπαξ συνταξιοδοτικές πληρωμές
Μεταφορές από το σύστημα συνταξιοδότησης
Μεταβολή του καθαρού ποσού των τεχνικών προβλέψεων (αποθέματα)
Καταβλητέα ασφάλιστρα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Συνολικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Κόστος προσωπικού
Ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά
Σύνολο φόρων
Γη/οικόπεδα και κτίρια (ΣΤ)
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές (ΣΤ)
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης
Μονάδες σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης
Μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους (ΣΤ)
Ενυπόθηκα δάνεια και άλλα δάνεια που δεν καλύπτονται αλλού
Άλλες επενδύσεις
Σύνολο επενδύσεων των συνταξιοδοτικών ταμείων
Σύνολο επενδύσεων σε «συνεισφέρουσα επιχείρηση»
Σύνολο επενδύσεων σε τιμές αγοράς
Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται σε οργανωμένη αγορά
Μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται σε οργανωμένη αγορά που
ειδικεύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μετοχές που δεν αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης
Άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης
Άλλα στοιχεία ενεργητικού
Κεφάλαια και αποθεματικά
Καθαρό ποσό τεχνικών προβλέψεων (ΣΤ)
Άλλα στοιχεία παθητικού
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων
Αριθμός ασφαλισμένων
Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων παροχών
Αριθμός ασφαλισμένων σε συστήματα καθορισμένων εισφορών
Αριθμός ασφαλισμένων σε υβριδικά συστήματα
Αριθμός εν ενεργεία ασφαλισμένων
Αριθμός ασφαλισμένων που έχουν αποχωρήσει από το ασφαλιστικό σύστημα,
αλλά διατηρούν κεκτημένα δικαιώματα
Αριθμός συνταξιούχων

31.3.2009
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Χαρακτηριστικά του παραρτήματος Ι τμήμα 4 σημείο 4:
12 17 0 Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
13 13 1 Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης
13 32 0 Μισθοί και ημερομίσθια
13 33 0 Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης
16 14 0 Αριθμός μισθωτών σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 2
11 61 0 Αριθμός συνταξιοδοτικών συστημάτων
12 14 0 Προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές
48 15 1 Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης που εκδίδονται από δημόσιες
διοικήσεις
48 15 2 Άλλες ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους των επενδύσεων για αυτόνομα
συνταξιοδοτικά ταμεία, που αναφέρονται στο παράρτημα VII τμήμα 4 σημείo 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 7B
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους των επενδύσεων για
αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2 ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 2:
11 11 8 Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά μέγεθος επενδύσεων

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Τάξεις μεγέθους επενδύσεων:
1.
> 5 000 εκατ. ευρώ
2.
2 501-5 000 εκατ. ευρώ
3.
501-2 500 εκατ. ευρώ
4.
50-500 εκατ. ευρώ
5.
< 50 εκατ. ευρώ
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των ασφαλισμένων για
αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, που αναφέρονται στο παράρτημα VII τμήμα 4 σημείo 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των
επιχειρήσεων.

Σειρά 7Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των
ασφαλισμένων για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 2:
11 11 9 Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξεις μεγέθους των ασφαλισμένων

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Τάξεις μεγέθους ασφαλισμένων:
1.
> 100 000 ασφαλισμένοι
2.
10 001-100 000 ασφαλισμένοι
3.
1 001-10 000 ασφαλισμένοι
4.
101-1 000 ασφαλισμένοι
5.
50-100 ασφαλισμένοι
6.
< 50 ασφαλισμένοι
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατανεμημένες κατά νόμισμα για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, που
αναφέρονται στο παράρτημα VII τμήμα 4 σημείo 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
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Σειρά 7Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων
συνταξιοδοτικά ταμεία

κατανεμημένες

κατά

νόμισμα

για

αυτόνομα

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 2
48 64 0 Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων σε ευρώ και νομίσματα πλην ευρώ

Κατανομή κατά νόμισμα

1.
ευρώ
2.
άλλα
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή για αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, που
αναφέρονται στο παράρτημα VII τμήμα 4 σημείo 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 7Ε
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων κατά γεωγραφική κατανομή για αυτόνομα συνταξιοδοτικά
ταμεία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ. 2: ομάδα 65.3

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 2
48 61 0 Γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 2

Προαιρετικά
χαρακτηριστικά·

48 62 0
48 63 0
Γεωγραφική κατανομή

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης κατανεμημένα κατά τόπο
εγκατάστασης
Σύνολο επενδύσεων κατανεμημένων κατά τόπο εγκατάστασης

1.
Χώρα καταγωγής
2.
Άλλες χώρες της ΕΕ
3.
Άλλες χώρες του ΕΟΧ
4.
ΗΠΑ και Καναδάς
5.
Ιαπωνία
6.
Υπόλοιπος κόσμος
Σύνολο

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, που αναφέρονται στο παράρτημα VII
τμήμα 4 σημείo 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 7ΣΤ
Ονομασία σειράς

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Τομείς Β έως Ν και κλάδος 95 της NACE αναθ. 2

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 3:
11 15 0 Αριθμός επιχειρήσεων με δραστηριότητες μη αυτόνομων συνταξιοδοτικών
ταμείων
Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VII τμήμα 4 σημείο 3:
48 08 0 Κύκλος εργασιών των μη αυτόνομων συνταξιοδοτικών ταμείων

Προαιρετικά χαρακτηριστικά
Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Επίπεδο τμήματος + κλάδος 95 της NACE αναθ. 2· Συνολική επιχειρηματική οικονομία

31.3.2009
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

8Α
8B
8Γ
8Δ
8E
8ΣΤ

Ονομασία

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2 κλάδος 62, ομάδες 58.2, 63.1,
73.1, και κλάδος 78, κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος
Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2 κλάδος 62, ομάδες 58.2, 63.1,
73.1, και κλάδος 78, κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη
Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2,
κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος
Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2,
κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη
Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 73.2, 71.1 και 71.2 της NACE αναθ. 2,
κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος
Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 73.2, 71.1 και 71.2 της NACE αναθ. 2,
κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2, κλάδος 62, ομάδες 58.2, 63.1 και 73.1,
και κλάδος 78, κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος, που αναφέρονται στο παράρτημα VIII τμήμα 4 σημείο 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.

Σειρά 8A
Σειρά

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2 κλάδος 62, ομάδες
58.2, 63.1, 73.1, και κλάδος 78, κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Κλάδος 62, ομάδες 58.2, 63.1 και 73.1, και κλάδος 78 της NACE αναθ. 2

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VIII τμήμα 4 σημείο 2
12 11 0 Kύκλος εργασιών (για τις επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους εργαζομένους
μόνο)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Κλάδοι 62 και 78 της NACE αναθ. 2.
Ομάδες 58.2, 63.1 και 73.1 της NACE αναθ. 2

Επίπεδο κατανομής κατά
τύπο προϊόντος

CPA
Για τη NACE αναθ. 2: κλάδος 62 και ομάδες 58.2 και 63.1 (Υπηρεσίες ηλεκτρονικών
υπολογιστών)
58.21
Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
58.29
Έκδοση άλλου λογισμικού
58.29.1+58.29.2 Πακέτα λογισμικού συστημάτων· πακέτα λογισμικού εφαρμογών
58.29.3+58.29.4 Τηλεφορτώσεις λογισμικού· επιγραμμικό λογισμικό
58.29.5
Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τη χρήση λογισμικού υπολογιστών
62.01
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
62.02
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές
62.03
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
62.09
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
63.11
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες
63.12
Δικτυακές πύλες
95.11
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ

ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Μεταπώληση [περιλαμβάνεται κάθε μεταπώληση (χονδρική και λιανική)
λογισμικού που δεν έχει αναπτυχθεί από την επιχείρηση, καθώς και η
μεταπώληση υλικού εξοπλισμού που δεν έχει κατασκευαστεί από την
επιχείρηση]
Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Για τη NACE αναθ. 2: ομάδα 73.1 (Διαφήμιση)
73.11.1
Υπηρεσίες παρεχόμενες από διαφημιστικά γραφεία
73.11.11
Πλήρεις διαφημιστικές υπηρεσίες
73.11.12
Απευθείας εμπορική προώθηση και αποστολή ατομικών επιστολών
73.11.13
Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και διαφημιστικών ιδεών
73.11.19
Άλλες διαφημιστικές υπηρεσίες
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73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, έναντι αμοβής ή βάσει
σύμβασης
Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το
ραδιόφωνο, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης,
Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο, έναντι αμοιβής
ή βάσει σύμβασης
Πώληση διαφήμισης σχετικά με εκδηλώσεις
Άλλες πωλήσεις διαφημιστικού χώρου ή χρόνου έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Για τη NACE αναθ. 2: κλάδος 78 (Δραστηριότητες απασχόλησης)
78.10.1
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως εργασίας
78.10.11
Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών
78.10.12
Υπηρεσίες μόνιμης τοποθέτησης προσωπικού, εκτός των υπηρεσιών
αναζήτησης στελεχών
78.20.1
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας
78.20.11
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την παροχή
προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
78.20.12
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την παροχή
λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
78.20.13
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την παροχή
προσωπικού στον τομέα του εμπορίου
78.20.14
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την παροχή
προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του
εφοδιασμού ή της βιομηχανίας
78.20.15
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την παροχή
προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια
78.20.16
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την παροχή
ιατρικού προσωπικού
78.20.19
Υπηρεσίες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας για την παροχή
άλλου προσωπικού
78.30.1
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Συνολικός κύκλος εργασιών

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2, κλάδος 62, ομάδες 58.2, 63.1 και 73.1, και
κλάδος 78, κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη, που αναφέρονται στο παράρτημα VIII τμήμα 4 σημείο 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 8B
Σειρά

Ετήσιες στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2 κλάδος 62, ομάδες 58.2, 63.1, 73.1, και κλάδος 78, κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

Κλάδος 62, ομάδες 58.2, 63.1 και 73.1, και κλάδος 78 της NACE αναθ. 2

χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VIII τμήμα 4 σημείο 2
12 11 0 Kύκλος εργασιών (για τις επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους εργαζομένους
μόνο)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Κλάδοι 62 και 78 της NACE αναθ.2.
Ομάδες 58.2, 63.1 και 73.1 της NACE αναθ. 2

Επίπεδο κατανομής κατά
τόπο διαμονής του πελάτη

1.

Κάτοικος [όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών 1995 (ESA95)
σημείο 1.30]
2.
Μη κάτοικος
Εκ των οποίων:
2.1 Εντός ΕΕ
2.2 Εκτός ΕΕ

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2,
κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος, που αναφέρονται στο παράρτημα VIII τμήμα 4 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 8Γ
Σειρά

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 69.1, 69.2 και 70.2 της
NACE αναθ. 2, κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος

Πρώτο έτος αναφοράς

2008

Συχνότητα

Διετής

31.3.2009

31.3.2009
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Κάλυψη δραστηριότητας

Ομάδες 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VIII τμήμα 4 σημείο 3
12 11 0 Kύκλος εργασιών (για τις επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους εργαζομένους
μόνο)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Ομάδες 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2

Επίπεδο κατανομής κατά
τύπο προϊόντος

CPA
Για τη NACE αναθ. 2: ομάδα 69.1 (νομικές υπηρεσίες)
69.10.11
Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης
στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12
Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων, σχετικά με το
επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13
Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων, σχετικά με το
εργατικό δίκαιο
69.10.14
Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων, σχετικά με το
αστικό δίκαιο
69.10.15
Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.16
Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες
69.10.17
Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
69.10.18
Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
69.10.19
Άλλες νομικές υπηρεσίες
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Για τη NACE αναθ. 2: ομάδα 69.2 (Τήρηση λογιστικών βιβλίων και δραστηριότητες
λογιστικού ελέγχου· υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών)
69.20.1
Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.2
Λογιστικές υπηρεσίες
69.20.21+22+23 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης· υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών
καταστάσεων· υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.24
Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29
Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.3
Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.4
Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Για τη NACE αναθ. 2: ομάδα 70.2 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης)
70.21.1
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
70.22.1
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών
διαχείρισης
70.22.11
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
70.22.12
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
(εκτός του φόρου νομικών προσώπων)
70.22.13
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
70.22.14
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού
70.22.15
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
70.22.16
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού και
άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.17
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
70.22.2
Άλλες υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
70.22.3
Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
70.22.4
Εμπορικά σήματα και συμβάσεις δικαιόχρησης
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2,
κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη, που αναφέρονται στο παράρτημα VIII τμήμα 4 σημείο 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 8Δ
Σειρά
Πρώτο έτος αναφοράς

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 69.1, 69.2 και 70.2 της
NACE αναθ. 2, κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη
2008
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Συχνότητα

Διετής

Κάλυψη δραστηριότητας

Ομάδες 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VIII τμήμα 4 σημείο 3
12 11 0 Kύκλος εργασιών (για τις επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους εργαζομένους
μόνο)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Ομάδες 69.1, 69.2 και 70.2 της NACE αναθ. 2

Επίπεδο κατανομής κατά
τόπο διαμονής του πελάτη

1.

Κάτοικος [όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών 1995 (ESA95)
σημείο 1.30]
2.
Μη κάτοικος
Εκ των οποίων:
2.1 Εντός ΕΕ
2.2 Εκτός ΕΕ

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2, ομάδες 73.2, 71.1 και 71.2,
κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος, που αναφέρονται στο παράρτημα VIII τμήμα 4 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 8Ε
Σειρά

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες των ομάδων 73.2, 71.1 και 71.2 της
NACE αναθ. 2, κατανεμημένες κατά τύπο προϊόντος

Πρώτο έτος αναφοράς

2009

Συχνότητα

Διετής

Κάλυψη δραστηριότητας

Ομάδες 73.2, 71.1 και 71.2 της NACE αναθ. 2

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VIII τμήμα 4 σημείο 3
12 11 0 Kύκλος εργασιών (για τις επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους εργαζομένους μόνο)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Ομάδες 73.2 και 71.2 και τάξεις 71.11 και 71.12 της NACE αναθ. 2

Επίπεδο κατανομής κατά
τύπο προϊόντος

CPA
Για τη ΝΑCE αναθ. 2: ομάδα 73.2 (Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων)
73.20.1
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες
73.20.11
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές στατιστικές έρευνες
73.20.12
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποσοτικές ad hoc στατιστικές έρευνες
73.20.13
Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποσοτικές συνεχείς και τακτικές στατιστικές έρευνες
73.20.14+19 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες· άλλες υπηρεσίες
έρευνας αγοράς
73.20.2
Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Για τη NACE αναθ. 2: τάξη 71.11 (Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων)
71.11.1
Σχέδια και σκαριφήματα για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
71.11.2
Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια
71.11.21+22 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών και μη οικιστικών
κτιρίων
71.11.23
Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες ιστορικής αποκατάστασης
71.11.24
Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.3
Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού
71.11.4
Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής σχετικών
αρχιτεκτονικών συμβουλών
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Για τη NACE
συμβουλών)
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

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών
αναθ. 2: τάξη 71.12 (Υπηρεσίες μηχανικών και συναφείς υπηρεσίες τεχνικών
Υπηρεσίες μηχανικών
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη
επικίνδυνων)
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για
αποστραγγιστικά έργα
Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής
Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα

31.3.2009

31.3.2009
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71.12.2
71.12.3

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και
συμβουλών

ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Για τη NACE αναθ. 2: ομάδα 71.2 (Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων)
71.20.1
Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
71.20.11
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας
71.20.12
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων
71.20.13
Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών
συστημάτων
71.20.14
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
71.20.19
Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Άλλα προϊόντα π.δ.κ.α.
Σύνολο κύκλου εργασιών

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2, ομάδες 73.2, 71.1 και 71.2,
κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη, που αναφέρονται στο παράρτημα VIII τμήμα 4 σημείο 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 8ΣΤ
Σειρά

9.

Διετείς στατιστικές επιχειρήσεων για δραστηριότητες της NACE αναθ. 2, ομάδες 73.2, 71.1
και 71.2 , κατανεμημένες κατά τόπο διαμονής του πελάτη

Πρώτο έτος αναφοράς

2009

Συχνότητα

Διετής

Κάλυψη δραστηριότητας

Ομάδες 73.2, 71.1 και 71.2 της NACE αναθ. 2

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος VIII τμήμα 4 σημείο 3
12 11 0 Kύκλος εργασιών (για τις επιχειρήσεις με 20 ή περισσότερους εργαζομένους
μόνο)

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Ομάδες 73.2 και 71.2 και τάξεις 71.11 και 71.12 της NACE αναθ. 2

Επίπεδο κατανομής κατά
τόπο διαμονής του πελάτη

1.

Κάτοικος [όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών 1995 (ESA95)
σημείο 1.30]
2.
Μη κάτοικος
εκ των οποίων:
2.1 Εντός ΕΕ
2.2 Εκτός ΕΕ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συνοπτικός πίνακας
Κωδικός σειράς

9Α
9Β
9Γ
9Δ

Ονομασία

Ετήσιες δημογραφικές στατιστικές κατανεμημένες κατά νομική μορφή
Ετήσιες δημογραφικές στατιστικές κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών
Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για θανάτους επιχειρήσεων, κατανεμημένα κατά νομική μορφή
Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για θανάτους επιχειρήσεων, κατανεμημένα κατά τάξη μεγέθους του
αριθμού των μισθωτών

Ετήσιες δημογραφικές στατιστικές κατανεμημένες κατά νομική μορφή, που αναφέρονται στο παράρτημα IX τμήμα 5
σημεία 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 9A
Ονομασία σειράς
Πρώτο έτος αναφοράς
Συχνότητα
Κάλυψη δραστηριότητας

Ετήσιες δημογραφικές στατιστικές κατανεμημένες κατά νομική μορφή
2004 για τα χαρακτηριστικά 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0,
16 92 1, 16 93 0 και 16 93 1
Ετήσια
NACE αναθ.1.1: τομείς Γ έως K για τα έτη αναφοράς 2004-2007
NACE αναθ. 2: τομείς B έως N για τα στοιχεία που παρέχονται από το έτος αναφοράς 2008 και
μετά
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χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 1
11 91 0 Πληθυσμός ενεργών επιχειρήσεων κατά την t
11 92 0 Αριθμός γεννήσεων επιχειρήσεων κατά την t
11 93 0 Αριθμός θανάτων επιχειρήσεων κατά την t
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 2
16 91 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων κατά
την t
16 91 1 Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων κατά την t
16 92 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των γεννήσεων επιχειρήσεων
κατά την t
16 92 1 Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των γεννήσεων επιχειρήσεων κατά την t
16 93 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά
την t
16 93 1 Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά την t

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Για τα έτη αναφοράς 2004-2007: NACE αναθ.1.1
Γ
Δ
ΔΑ
ΔΒ
ΔΓ
ΔΔ
ΔΕ
ΔΣΤ
ΔΖ
ΔΗ
ΔΘ
ΔΙ
ΔΚ
ΔΛ
ΔΜ
ΔΝ
E
ΣΤ
Ζ
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
Θ
60
61
62
63
64.1
64.2
65

Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνοβιομηχανία
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου
Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από
χαρτί· εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες
Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και
πυρηνικών καυσίμων
Παραγωγή χημικών ουσιών, χημικών προϊόντων και συνθετικών
ινών
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών
Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών
Βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων,
μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Πώληση, συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών· λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα
Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το
εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών· ·επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και
ζώντων ζώων
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων,
καλλυντικών και ειδών τουαλέτας· άλλο λιανικό εμπόριο
καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα· λιανικό εμπόριο
μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
Λιανικό εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα
Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και άλλες επιχειρήσεις
παροχής καταλύματος για μικρή χρονική διάρκεια
Εστιατόρια, μπαρ, καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
Χερσαίες μεταφορές μεταφορές μέσω αγωγών
Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών
Αεροπορικές μεταφορές
Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες·
δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Ταχυδρομικές δραστηριότητες
Τηλεπικοινωνίες
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων

31.3.2009
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66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4
72
72.1
72.2
72.21
72.22
72.3
72.4
72.5
72.6
73
73.1
73.2
74
74.11+7412+7413+7414

74.11
74.12
74.13
74.14
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.81
74.82
74.85
74.86
74.87

Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων
Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακίνητων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή·
εκμίσθωση ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
Εκμίσθωση αυτοκινήτων
Εκμίσθωση εξοπλισμού μεταφορών
Εκμίσθωση άλλων χερσαίων μεταφορικών μέσων
Εκμίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορές μέσω υδάτινων
οδών
Εκμίσθωση εναέριων μεταφορικών μέσων για αεροπορικές
μεταφορές
Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων
πολιτικού μηχανικού
Εκμίσθωση
μηχανημάτων
και
εξοπλισμού
γραφείου,
περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής
Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού
Έκδοση λογισμικού
Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού
Επεξεργασία δεδομένων
Δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων
Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών
και εξοπλισμού πληροφορικής
Άλλες δραστηριότητες συναφείς με τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές
Έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες
Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της τάξης
74.15 της NACE αναθ. 1.1 Δραστηριότητες διαχείρισης
εταιρειών χαρτοφυλακίου
Νομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης
βιβλίων και ελέγχου· δραστηριότητες παροχής φορολογικών
συμβουλών· έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής
γνώμης· παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών
Νομικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου·
δραστηριότητες παροχής φορολογικών συμβουλών
Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών
συμβουλών
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Διαφήμιση
Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού
Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και ασφαλείας
Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και
άλλων χώρων
Διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες συσκευασίας
Δραστηριότητες γραμματείας και μετάφρασης
Δραστηριότητες κέντρων κλήσεων
Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
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Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη
C_TO_K
C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K

ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Σύνολο επιχειρηματικής οικονομίας, εξαιρουμένης της NACE
74.15
Ορυχεία και λατομεία συν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου και νερού
Σύνολο βιομηχανίας (πλην των κατασκευών)
Βιομηχανία ΤΠΕ (30+313+32+332+333)
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών
εξαιρουμένης της βιομηχανίας ΤΠΕ (DL-30-313-32-332-333)
Υπηρεσίες, εξαιρουμένων: της δημόσιας διοίκησης, της υγείας,
της εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών
υπέρ του κοινωνικού συνόλου και δραστηριοτήτων διαχείρισης
εταιρειών χαρτοφυλακίου
Χονδρικό εμπόριο ΤΠΕ
Χονδρικό εμπόριο, εξαιρουμένου του χονδρικού εμπορίου ΤΠΕ
Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της
δημόσιας διοίκησης και των δραστηριοτήτων διαχείρισης
εταιρειών χαρτοφυλακίου
Υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών
Εκτελεστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες έντασης γνώσης
Τομέας ΤΠΕ
Υπηρεσίες ΤΠΕ (συμπεριλαμβανομένου του χονδρικού εμπορίου
ΤΠΕ)

Από το έτος αναφοράς 2008 και μετά: NACE αναθ. 2
Β
Γ
10 + 11 +12
13 + 14
15
16
17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 + 32
33
Δ
E
ΣΤ
Ζ
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5

Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση
Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων
καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και κατασκευή ειδών
ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων· εκτυπώσεις και
αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων· παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων· κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων· κατασκευή λοιπού εξοπλισμού
μεταφορών
Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα
καταστήματα
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47.6
47.7
47.8
47.9
Η
49
50
51
52
53
Θ
55
56
Ι
58
59
60
61
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66
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Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε
ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών
Μεταφορά και αποθήκευση
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

μεταφορά

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Χρηματοπιστωτικές
και
ασφαλιστικές
δραστηριότητες,
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου
(NACE αναθ. 26 42)
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία πλην
των δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός
από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Λ
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης

Μ
69
69.1
69.2

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Νομικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού
ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών·
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
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71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
Ν
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες
παροχής τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες
και τη μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Διαφήμιση
Διαφημιστικά γραφεία
Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
Άλλες
επαγγελματικές,
επιστημονικές
και
τεχνικές
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
Άλλες
επαγγελματικές,
επιστημονικές
και
τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού
και υλικών αγαθών
Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού
και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Εκμίσθωση διανοητικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων,
με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας
Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών
πρακτορείων,
γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
Δραστηριότητες έρευνας
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς
χώρους
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες καθαρισμού
Γενικός καθαρισμός κτιρίων
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού
καθαρισμού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

31.3.2009
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82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη
και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών
και εμπορικών πληροφοριών
Δραστηριότητες συσκευασίας
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
π.δ.κ.α.

Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Επίπεδο κατανομής κατά
νομική μορφή

1.
2.
3.
4.

Επιχειρηματική οικονομία, εξαιρουμένης της ομάδας 64.2 της
NACE αναθ. 2: Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
Βιομηχανία
Βιομηχανία ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 261+262+263+264+268)
Υπηρεσίες της επιχειρηματικής οικονομίας, εξαιρουμένης της
ομάδας 64.2 της NACE: δραστηριότητες εταιρειών
χαρτοφυλακίου
Σύνολο ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 261+262+263+264+268+951
+465+582+61+62+631)
Υπηρεσίες ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 951+465+582+61+62+631)
Χονδρικό εμπόριο ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 465)

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.τ.λ.
Σύνολο, αδιακρίτως νομικής μορφής.

Τα στοιχεία που αφορούν θανάτους επιχειρήσεων στην παρούσα σειρά αποστέλλονται 30 μήνες μετά το τέλος του έτους
αναφοράς.
Ετήσιες δημογραφικές στατιστικές κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών, που
αναφέρονται στο παράρτημα IX τμήμα 5 σημεία 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 9B
Ονομασία σειράς

Ετήσιες δημογραφικές στατιστικές κατανεμημένες κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των
μισθωτών

Πρώτο έτος αναφοράς

2004 για τα χαρακτηριστικά 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 92 0, 16 92 1,
16 93 0 και 16 93 1
2005 για τα χαρακτηριστικά 11 94 1, 16 94 1 και 16 95 1
2006 για τα χαρακτηριστικά 11 94 2, 16 94 2 και 16 95 2
2007 για τα χαρακτηριστικά 11 94 3, 16 94 3 και 16 95 3
2008 για τα χαρακτηριστικά 11 94 4, 16 94 4 και 16 95 4
2009 για τα χαρακτηριστικά 11 94 5, 16 94 5 και 16 95 5

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ.1.1. τομείς Γ έως K για τα έτη αναφοράς 2004-2007
NACE αναθ. 2: τομείς B έως N για τα στοιχεία που παρέχονται από το έτος αναφοράς 2008 και
μετά

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 1
11 91 0 Πληθυσμός ενεργών επιχειρήσεων κατά την t
11 92 0 Αριθμός γεννήσεων επιχειρήσεων κατά την t
11 93 0 Αριθμός θανάτων επιχειρήσεων κατά την t
11 94 1 Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-1 που επιβίωσαν στην t
11 94 2 Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-2 που επιβίωσαν στην t
11 94 3 Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-3 που επιβίωσαν στην t
11 94 4 Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-4 που επιβίωσαν στην t
11 94 5 Αριθμός νεοσύστατων επιχειρήσεων στην t-5 που επιβίωσαν στην t
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 2
16 91 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων κατά
την t
16 91 1 Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των ενεργών επιχειρήσεων κατά την t
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16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
16 94 1
16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των γεννήσεων επιχειρήσεων
κατά την t
Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των γεννήσεων επιχειρήσεων κατά την t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά
την t
Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά την t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων
κατά την t-1 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων
κατά την t-2 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων
κατά την t-3 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων
κατά την t-4 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων
κατά την t-5 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολουμένων ατόμων κατά το έτος γέννησης των νεοσύστατων
επιχειρήσεων της t-1 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης στον πληθυσμό των
νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-2 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης στον πληθυσμό των
νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-3 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης στον πληθυσμό των
νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-4 οι οποίες επιβίωσαν στην t
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων κατά το έτος γέννησης στον πληθυσμό των
νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά την t-5 οι οποίες επιβίωσαν στην t

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Βλέπε σειρά 9Α

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός μισθωτών: Μηδέν, μεταξύ 1 και 4, μεταξύ 5 και 9, 10 ή περισσότεροι, σύνολο

Τα στοιχεία που αφορούν θανάτους επιχειρήσεων στην παρούσα σειρά αποστέλλονται 30 μήνες μετά το τέλος του έτους
αναφοράς.
Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για θανάτους επιχειρήσεων, κατανεμημένα κατά νομική μορφή, που
αναφέρονται στο παράρτημα IX τμήμα 5 σημεία 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

Σειρά 9Γ
Ονομασία σειράς

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για θανάτους επιχειρήσεων, κατανεμημένα κατά νομική
μορφή

Πρώτο έτος αναφοράς

2006 για τα χαρακτηριστικά 11 93 0, 16 93 0 και 16 93 1

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ.1.1.: τομείς Γ έως K για τα έτη αναφοράς 2006-2007
NACE αναθ. 2: τομείς B έως N για τα στοιχεία που παρέχονται από το έτος αναφοράς 2008 και
μετά

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 1
11 93 0 Αριθμός θανάτων επιχειρήσεων κατά την t
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 2
16 93 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά
την t
16 93 1 Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά την t

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Για τα έτη αναφοράς 2006-2007: NACE αναθ.1.1
Γ
Δ
ΔΑ
ΔΒ
ΔΓ
ΔΔ
ΔΕ
ΔΣΤ
ΔΖ
ΔΗ
ΔΘ

Ορυχεία και λατομεία
Μεταποιητικές βιομηχανίες
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνοβιομηχανία
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου
Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από
χαρτί· εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες
Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και
πυρηνικών καυσίμων
Παραγωγή χημικών ουσιών, χημικών προϊόντων και συνθετικών
ινών
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

31.3.2009

31.3.2009
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ΔΙ
ΔΚ
ΔΛ
ΔΜ
ΔΝ
E
ΣΤ
Ζ
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
Θ
60
61
62
63
64.1
64.2
65
66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών
Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών
Βιομηχανίες κατασκευών π.δ.κ.α.
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων,
μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
Πώληση, συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών· λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα
Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το
εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών· επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων και
ζωντανών ζώων
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων,
καλλυντικών και ειδών τουαλέτας· άλλο λιανικό εμπόριο
καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα· λιανικό εμπόριο
μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
Λιανικό εμπόριο που δεν διενεργείται σε καταστήματα
Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Ξενοδοχεία και εστιατόρια
Ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και άλλες
επιχειρήσεις παροχής καταλύματος για μικρή χρονική διάρκεια
Εστιατόρια, μπαρ, καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες
Χερσαίες μεταφορές· μεταφορές μέσω αγωγών
Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών
Αεροπορικές μεταφορές
Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες·
δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Ταχυδρομικές δραστηριότητες
Τηλεπικοινωνίες
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων
Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων
χρηματοπιστωτικών οργανισμών
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων
Ανάπτυξη και πώληση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακίνητων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης
Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή·
εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Εκμίσθωση αυτοκινήτων
Εκμίσθωση εξοπλισμού μεταφορών
Εκμίσθωση άλλων χερσαίων μεταφορικών μέσων
Εκμίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορές μέσω υδάτινων
οδών
Εκμίσθωση μεταφορικών μέσων για αεροπορικές μεταφορές
Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
Εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων
πολιτικού μηχανικού
Εκμίσθωση
μηχανημάτων
και
εξοπλισμού
γραφείου,
περιλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
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72
72.1
72.2
72.21
72.22
72.3
72.4
72.5
72.6
73
73.1
73.2
74
74.11+7412+7413+7414

74.11
74.12
74.13
74.14
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.81
74.82
74.85
74.86
74.87

Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής
Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού
Εκδόσεις λογισμικού
Παροχή συμβουλών όσον αφορά το λογισμικό και προμήθεια
λογισμικού
Επεξεργασία δεδομένων
Δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων
Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών
και εξοπλισμού πληροφορικής
Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική
Έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες
Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της τάξης
74.15 της NACE — Δραστηριότητες διαχείρισης εταιρειών
χαρτοφυλακίου
Νομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης
βιβλίων και ελέγχου· δραστηριότητες παροχής φορολογικών
συμβουλών· έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής
γνώμης· παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
Νομικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου·
παροχή φορολογικών συμβουλών
Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών
συμβουλών
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Διαφήμιση
Εξεύρεση και προμήθεια προσωπικού
Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής προστασίας
Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και
άλλων χώρων
Διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες συσκευασίας
Δραστηριότητες γραμματείας και μετάφρασης
Δραστηριότητες κέντρων κλήσεων
Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

Ειδικά συγκεντρωτικά μεγέθη
C_TO_K
C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K

ICTW
OTHW
74B
74P
74E
KIBS
ICTA
ICTS

Σύνολο επιχειρηματικής οικονομίας, εξαιρουμένης της NACE
74.15
Ορυχεία και λατομεία συν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου και νερού
Σύνολο βιομηχανίας (πλην των κατασκευών)
Βιομηχανία ΤΠΕ (30+313+32+332+333)
Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών
εξαιρουμένης της βιομηχανίας ΤΠΕ (DL-30-313-32-332-333)
Υπηρεσίες, εξαιρουμένων: της δημόσιας διοίκησης, της υγείας,
της εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών
υπέρ του κοινωνικού συνόλου και δραστηριοτήτων διαχείρισης
εταιρειών χαρτοφυλακίου
Χονδρικό εμπόριο ΤΠΕ
Χονδρικό εμπόριο, εξαιρουμένου του χονδρικού εμπορίου ΤΠΕ
Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της
δημόσιας διοίκησης και των δραστηριοτήτων διαχείρισης
εταιρειών χαρτοφυλακίου
Υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών
Εκτελεστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες έντασης γνώσης
Τομέας ΤΠΕ
Υπηρεσίες ΤΠΕ (συμπεριλαμβανομένου του χονδρικού εμπορίου
ΤΠΕ)

Από το έτος αναφοράς 2008 και μετά: NACE αναθ. 2
Β
Γ
10 + 11 + 12
13 + 14
15
16

Ορυχεία και λατομεία
Μεταποίηση
Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων
καπνού
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και κατασκευή ειδών
ένδυσης
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό,
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής

31.3.2009

31.3.2009
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17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 + 32
33
Δ
E
ΣΤ
Ζ
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
Η
49
50
51
52
53
Θ
55
56
Ι
58
59
60
61
62
62.0
62.01
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Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων· εκτυπώσεις και
αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων· παραγωγή βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές
ύλες
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
Παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών
προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και
οπτικών προϊόντων· κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων· κατασκευή λοιπού εξοπλισμού
μεταφορών
Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού
Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε
ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή
αγορών
Μεταφορά και αποθήκευση
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

μεταφορά

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης
Καταλύματα
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία
Εκδοτικές δραστηριότητες
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

L 86/224

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1+64.3+64.9
65
66

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
Χρηματοπιστωτικές
και
ασφαλιστικές
δραστηριότητες,
εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου
(NACE αναθ. 2 64.2)
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία πλην
των δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός
από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Λ
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει
σύμβασης

Μ
69
69.1
69.2

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
Νομικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού
ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών·
τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες
παροχής τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη
μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες
και τη μηχανική
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και
ανθρωπιστικές επιστήμες
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
Διαφήμιση
Διαφημιστικά γραφεία
Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
Άλλες
επαγγελματικές,
επιστημονικές
και
τεχνικές
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
Άλλες
επαγγελματικές,
επιστημονικές
και
τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κτηνιατρικές δραστηριότητες

70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
Ν
77
77.1
77.11
77.12
77.2

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών
μηχανοκίνητων οχημάτων
Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
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77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99
Ειδικά

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής
χρήσης
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού
και υλικών αγαθών
Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού
και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Εκμίσθωση διανοητικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων,
με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίας
Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως προσωρινής εργασίας
Άλλη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού
Δραστηριότητες
ταξιδιωτικών
πρακτορείων,
γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων
οργανωμένων ταξιδιών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς
δραστηριότητες
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
Δραστηριότητες έρευνας
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς
χώρους
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών
Δραστηριότητες καθαρισμού
Γενικός καθαρισμός κτιρίων
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού
καθαρισμού
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη
και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών
και εμπορικών πληροφοριών
Δραστηριότητες συσκευασίας
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
π.δ.κ.α.
συγκεντρωτικά μεγέθη

B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Επίπεδο κατανομής κατά
νομικό καθεστώς

1.
2.
3.
4.

Επιχειρηματική οικονομία, εξαιρουμένης της ομάδας 64.2 της
NACE αναθ. 2: Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου
Βιομηχανία
Βιομηχανία ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 261+262+263+264+268)
Υπηρεσίες της επιχειρηματικής οικονομίας, εξαιρουμένης της
ομάδας 64.2 της NACE: Δραστηριότητες εταιρειών
χαρτοφυλακίου
Σύνολο ΤΠΕ (NACE Rev.2261+262+263+264+268+951
+465+582+61+62+631)
Υπηρεσίες ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 951+465+582+61+62+631)
Χονδρικό εμπόριο ΤΠΕ (NACE αναθ. 2: 46.5)

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.τ.λ.
Σύνολο, αδιακρίτως νομικής μορφής.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους θανάτους πρέπει να αποστέλλονται 18 μήνες μετά το τέλος του έτους αναφοράς.
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Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για θανάτους επιχειρήσεων, κατανεμημένα κατά τάξη μεγέθους του αριθμού
των μισθωτών, που αναφέρονται στο παράρτημα IX τμήμα 5 σημεία 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Σειρά 9Δ
Ονομασία σειράς

Ετήσια προκαταρκτικά αποτελέσματα για θανάτους επιχειρήσεων, κατανεμημένα κατά τάξη
μεγέθους του αριθμού των μισθωτών

Πρώτο έτος αναφοράς

2006 για τα χαρακτηριστικά 11 93 0, 16 93 0 και 16 93 1

Συχνότητα

Ετήσια

Κάλυψη δραστηριότητας

NACE αναθ.1.1.: τομείς Γ έως K για τα έτη αναφοράς 2006-2007
NACE αναθ. 2: τομείς B έως N για τα στοιχεία που παρέχονται από το έτος αναφοράς 2008 και
μετά

Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 1
11 93 0 Αριθμός θανάτων επιχειρήσεων κατά την t
Χαρακτηριστικά του παραρτήματος ΙΧ τμήμα 5 σημείο 2
16 93 0 Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά
την t
16 93 1 Αριθμός μισθωτών στον πληθυσμό των θανάτων επιχειρήσεων κατά την t

Επίπεδο κατανομής των
δραστηριοτήτων

Ίδιο όπως στη σειρά 9Γ

Επίπεδο κατανομής κατά
τάξη μεγέθους

Αριθμός μισθωτών: Μηδέν, μεταξύ 1 και 4, μεταξύ 5 και 9, 10 ή περισσότεροι, σύνολο

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους θανάτους πρέπει να αποστέλλονται 18 μήνες μετά το τέλος του έτους αναφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αλλαγές στον κανονισμό αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων που προκύπτουν από την αναθεώρηση της CPA

Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:
1.

Το τμήμα 4 παράγραφος 3 (g) αντικαθίσταται από τα εξής:
Κωδικός

11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0

32 11 4
32 11 5
32 11 6
32 18 2
32 16 0
32 18 0
32 18 8

32 19 0

32 61 4
13 31 0
32 61 5
32 61 6
32 61 7
32 61 8
32 61 9
32 71 1
32 71 3
32 71 4
32 71 5
32 71 6
32 72 1
32 72 2
32 72 3
33 12 1

34 31 1

34 32 1

Τίτλος

Διαρθρωτικά στοιχεία
Αριθμός επιχειρήσεων
Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά νομικό καθεστώς
Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη μεγέθους
εγγεγραμμένων μεικτών ασφαλίστρων
Αριθμός επιχειρήσεων κατανεμημένων κατά τάξη μεγέθους
μεικτών τεχνικών προβλέψεων
Αριθμός επιχειρήσεων κατά έδρα της μητρικής εταιρείας
Συνολικός αριθμός και τόπος εγκατάστασης υποκαταστημάτων
σε άλλες χώρες
Λογιστικά στοιχεία/τεχνικό μέρος του λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα κατανεμημένα κατά νομικό
καθεστώς
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις
κατανεμημένα σύμφωνα με την έδρα της μητρικής επιχείρησης
Μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από αναληφθείσες
αντασφαλίσεις, κατανεμημένα σύμφωνα με την έδρα της
μητρικής επιχείρησης
Αναλογία των ασφαλίστρων στα εγγεγραμμένα μεικτά
ασφάλιστρα· κατανεμημένων σύμφωνα με την έδρα της
μητρικής επιχείρησης
Άλλα στοιχεία του τεχνικού λογαριασμού, μεικτό ποσό
Υπόλοιπο της αντασφάλισης
Αναλογία των αντασφαλίστρων στο μεικτό ποσό άλλων
στοιχείων του τεχνικού λογαριασμού
Λογιστικά στοιχεία/μη τεχνικό μέρος του λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεων
Μερικό σύνολο II (καθαρό αποτέλεσμα του τεχνικού
λογαριασμού)
Πρόσθετα στοιχεία που αφορούν το λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσεων
Εξωτερικές δαπάνες σε αγαθά και υπηρεσίες
Κόστος προσωπικού
Έξοδα διαχείρισης εξωτερικών και εσωτερικών αποζημιώσεων
Έξοδα πρόσκτησης
Διοικητικά έξοδα
Λοιπά τεχνικά έξοδα, μεικτά
Έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων
Έσοδα από συμμετοχές
Έσοδα από γη-οικόπεδα και κτίρια
Έσοδα από άλλες επενδύσεις
Έσοδα από αναπροσαρμογές αξίας των επενδύσεων
Κέρδη από ρευστοποίηση των επενδύσεων
Έξοδα διαχείρισης των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των
τόκων
Αναπροσαρμογές της αξίας των επενδύσεων
Ζημίες από ρευστοποίηση επενδύσεων
Στοιχεία κατά προϊόν βάσει της CPA
Αναλογία των αντασφαλίστρων στα εγγεγραμμένα μεικτά
ασφάλιστρα κατά προϊόν (βάσει της CPA)
Στοιχεία για τη διεθνοποίηση (γεωγραφική κατανομή της
εγγεγραμμένης δραστηριότητας βάσει του δικαιώματος
εγκατάστασης)
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά
προϊόν (βάσει της CPA) και κατά κράτος μέλος
Στοιχεία για τη διεθνοποίηση (γεωγραφική κατανομή της
εγγεγραμμένης δραστηριότητας βάσει του δικαιώματος
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών)
Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις κατά
προϊόν (βάσει της CPA) και κατά κράτος μέλος

Σχετικές επιχειρήσεις/δραστηριότητες

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)
(1, 2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(3)

(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

3,
3,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

4)
4)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
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Το τμήμα 4 παράγραφος 4 (d) αντικαθίσταται από τα εξής:

Κωδικός

32 13 2

34 12 0
34 13 0

36 11 2
36 12 3
36 13 8
36 21 0
36 22 0
37 10 1
37 33 3

39 10 0

39 20 0

39 30 0
39 40 0

39 50 0

Τίτλος

Λογιστικά στοιχεία/τεχνικό μέρος του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
Μεικτές πληρωμές για ασφαλιστικές αποζημιώσεις της
τρέχουσας λογιστικής χρήσης
Στοιχεία για τη διεθνοποίηση (γενικώς)
Γεωγραφική κατανομή των μεικτών ασφαλίστρων από
αναληφθείσες αντασφαλίσεις μεικτά ασφάλιστρα
Γεωγραφική κατανομή της αναλογίας των
αντασφαλίστρων στα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα
Στοιχεία ισολογισμού (ενεργητικό/παθητικό)
Γη-οικόπεδα και κτίρια (τρέχουσα αξία)
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συμμετοχές
(τρέχουσα αξία)
Λοιπές χρηματικές επενδύσεις (τρέχουσα αξία)
Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για
ασφάλιση ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό
κίνδυνο — γη-οικόπεδα και κτίρια
Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλιζομένων για
ασφάλιση ζωής, οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό
κίνδυνο — λοιπές χρηματικές επενδύσεις
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων, κατανεμημένο κατά νομικό
καθεστώς
Μεικτό ποσό πρόβλεψης εκκρεμών ζημιών από
πρωτασφαλίσεις, κατά προϊόν (βάσει της CPA)
Λοιπά στοιχεία
Αριθμός ασφαλιστηρίων συμβολαίων που εκκρεμούν
στο τέλος της λογιστικής χρήσης και αφορούν
πρωτασφαλίσεις για όλα τα ατομικά ασφαλιστήρια
συμβόλαια ζωής και για τα ακόλουθα προϊόντα: Μη
συνδεδεμένες υπηρεσίες ασφάλισης ζωής και CPA
65.12.1, 65.12.4 και 65.12.5
Αριθμός ασφαλισμένων κατά το τέλος της λογιστικής
χρήσης, από πρωτασφαλίσεις για όλα τα ομαδικά
ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής και για τα ακόλουθα
προϊόντα: CPA 65.12.1
Αριθμός ασφαλισμένων οχημάτων κατά το τέλος της
λογιστικής χρήσης, από πρωτασφαλίσεις, για το
ακόλουθο προϊόν: CPA 65.12.2
Μεικτό ποσό ασφαλίσεων κατά το τέλος της λογιστικής
χρήσης, που αφορά πρωτασφαλίσεις, για τα ακόλουθα
προϊόντα: Μη συνδεδεμένες υπηρεσίες ασφάλισης ζωής
και υπηρεσίες ασφάλισης κεφαλαιοποίησης
Αριθμός ασφαλιστικών αποζημιώσεων για ζημιές που
προέκυψαν στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης,
αναφορικά με τις πρωτασφαλίσεις, για το ακόλουθο
προϊόν: CPA 65.12.2

Σχετικές επιχειρήσεις/
δραστηριότητες

Σχόλια

(2, 4, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 3)
(1, 3)
(1, 2, 3, 4)
(2, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(2, 6)

Προαιρετικά

(1, 5)

Προαιρετικά

(2, 6)

Προαιρετικά

