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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 715/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Αυγούστου 2010
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προσαρμογές
μετά την αναθεώρηση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE
αναθεώρηση 2 και της στατιστικής ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) στους
εθνικούς λογαριασμούς
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (3), (εφεξής
«CPA 2008») θέσπισε αναθεωρημένη στατιστική ταξινόμηση
προϊόντων ανά δραστηριότητα.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 που καθιερώνει το ευρω
παϊκό σύστημα λογαριασμών 1995 (εφεξής «ΕΣΛ 95») παρέ
χει μεθοδολογία κοινών προτύπων, ορισμών, ταξινομήσεων
και λογιστικών κανόνων σύμφωνα με την οποία τα κράτη
μέλη καταρτίζουν τους λογαριασμούς τους.

(5)

Η θέσπιση αναθεωρημένης στατιστικής ταξινόμησης των
οικονομικών δραστηριοτήτων και αναθεωρημένης στατιστικής
ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα απαιτεί την προ
σαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96.

(6)

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής στατιστικών για θέματα
νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών
(CMFB) που έχει συσταθεί με την απόφαση 2006/856/ΕΚ
του Συμβουλίου (4).

(7)

Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής ευρωπαϊκού στατιστικού
συστήματος,

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περι
φερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

(3)

Η καθιέρωση επικαιροποιημένου συστήματος ταξινόμησης
είναι πολύ σημαντική για τις συνεχείς προσπάθειες της Επι
τροπής με στόχο τη διατήρηση της συνάφειας των ευρωπαϊ
κών στατιστικών, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών
εξελίξεων και των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία.
Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου
2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του
Συμβουλίου καθώς και ορισμένων κανονισμών των ΕΚ σχε
τικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (2), θεσπίστηκε αναθε
ωρημένη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριο
τήτων με την ονομασία NACE αναθεώρηση 2 («NACE αναθ.
2»).
O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008,
για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων
ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανο

(1) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 τροποποιείται ως εξής:
1) Ο όρος «NACE αναθ. 1» αντικαθίσταται από τον όρο «NACE
αναθ. 2» σε ολόκληρο το κείμενο με εξαίρεση την παράγραφο
8.153.
2) Στην παράγραφο 2.34, το «τμήμα 70» αντικαθίσταται από τον
όρο «κλάδος 68».
(3) ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65.
(4) ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 21.
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3) Το κείμενο της υποσημείωσης 1 στην παράγραφο 2.103 αντι
καθίσταται από το «NACE αναθ. 2: Στατιστική ταξινόμηση των
οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου
2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικο
νομικών δραστηριοτήτων NACE αναθεώρηση 2 και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμ
βουλίου καθώς και ορισμένων κανονισμών των ΕΚ σχετικών με
ειδικούς στατιστικούς τομείς».
4) Στην υποσημείωση 2 στην παράγραφο 2.106, ο όρος «ISIC
αναθ. 3» αντικαθίσταται από τον όρο «ISIC αναθ. 4».
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9) Στο παράρτημα II παράγραφος 7, η «τάξη 70.20 “Εκμίσθωση
ιδιόκτητων ακίνητων”» αντικαθίσταται από την «τάξη 68.20
“Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινή
των”», κλάδος 71 «Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού
χωρίς χειριστή και ενοικίαση ειδών προσωπικής και οικιακής
χρήσης» αντικαθίστανται από τον «κλάδο 77 “Δραστηριότητες
ενοικίασης και εκμίσθωσης”» και η «τάξη 60.24» αντικαθίστα
ται από την «τάξη 49.41».
10) Στο παράρτημα II παράγραφος 11, η «τάξη 65.21» αντικαθί
σταται από την «τάξη 64.91».
11) Στο παράρτημα II παράγραφος 14, η «τάξη 65.22» αντικαθί
σταται από την «τάξη 64.92».

5) Το κείμενο της υποσημείωσης στην παράγραφο 2.118 αντικα
θίσταται από το ακόλουθο: «CPA: Στατιστική ταξινόμηση προϊ
όντων ανά δραστηριότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη δημιουργία νέας
στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA)
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93».
6) Στο παράρτημα 7.1, του κεφαλαίου 7, ο ορισμός «Εξοπλισμός
μεταφορών (AN.11131)» αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Εξοπλισμός μεταφοράς ανθρώπων και αντικειμένων. Στα παρα
δείγματα περιλαμβάνονται προϊόντα άλλα από αυτά που περι
λαμβάνονται στους κλάδους της CPA (1) 29 και 30, όπως
αυτοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα,
πλοία, σιδηροδρομικά και τροχιοδρομικά οχήματα έλξης και
τροχαίο υλικό, αεροσκάφη και διαστημόπλοια, καθώς και
μοτοσικλέτες, ποδήλατα κ.λπ.».
7) Στο παράρτημα 7.1, του κεφαλαίου 7, ο ορισμός «Λοιπά
μηχανήματα και εξοπλισμός (AN.11132)» αντικαθίσταται από
τον ακόλουθο: «Μηχανήματα και εξοπλισμός που δεν έχει
ταξινομηθεί αλλού. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται προϊ
όντα εκτός των εξαρτημάτων, των υπηρεσιών εγκατάστασης,
επισκευής και συντήρησης που περιλαμβάνονται στις ομάδες
της CPA 28.1, μηχανήματα γενικής χρήσης· 28.2, άλλα μηχα
νήματα γενικής χρήσης· 28.3, γεωργικά και δασοκομικά μηχα
νήματα· 28.4, μηχανήματα μορφοποίησης μετάλλου και εργα
λειομηχανές· 28.9, άλλα μηχανήματα ειδικής χρήσης· 26.2,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός·
26.3, εξοπλισμός επικοινωνιών· 26.4 ηλεκτρονικά είδη ευρείας
κατανάλωσης· 26.5 εξοπλισμός μετρήσεων, δοκιμών και πλοή
γησης· ρολόγια χεριού και τοίχου· 26.6 ακτινολογικά, ηλε
κτροϊατρικά και ηλεκτροθεραπευτικά μηχανήματα· 26.7 οπτικά
όργανα και φωτογραφικός εξοπλισμός· και στην υποδιαίρεση
της CPA 27, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Άλλα παραδείγματα
είναι προϊόντα εκτός των ανταλλακτικών, των υπηρεσιών εγκα
τάστασης και συντήρησης που περιλαμβάνονται στην υποκατη
γορία 20.13.14 της CPA, καύσιμα στοιχεία (κασέτες), που δεν
έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες· στον
κλάδο 31 της CPA, έπιπλα· στις ομάδες της CPA 32.2, μου
σικά όργανα· 32.3, αθλητικά είδη· και 25.3, ατμογεννήτριες,
εκτός των λεβήτων ζεστού νερού για κεντρική θέρμανση».
8) Το κείμενο της υποσημείωσης 1 του παραρτήματος 7.1, του
κεφαλαίου 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «Στατιστική
ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA)».

12) Στο παράρτημα III παράγραφος 14, η «τάξη 75.30» αντικαθί
σταται από την «τάξη 84.30».
13) Στο παράρτημα III παράγραφος 17, η «τάξη 66.02» αντικαθί
σταται από την «τάξη 65.30».
14) Στο παράρτημα III παράγραφος 32, η «τάξη 66.01» αντικαθί
σταται από την «τάξη 65.11».
15) Στο παράρτημα III παράγραφος 37, η «τάξη 66.03» αντικαθί
σταται από την «τάξη 65.12».
16) Στο παράρτημα III παράγραφος 41, η «τάξη 67.20» αντικαθί
σταται από την «ομάδα 66.2».
17) Στον πίνακα 8.22, ο τίτλος του πίνακα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (κατά
τμήματα της NACE)» αντικαθίσταται από τον τίτλο «ΒΙΟΜΗ
ΧΑΝΙΕΣ (κατά τομείς της NACE αναθ. 1)».
18) Στο παράρτημα IV, ο τίτλος του τομέα «ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Α), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ρ) ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) (ΡΙ)»
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Α*), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ρ*)
ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) (AN)».
19) Στο παράρτημα IV, το κείμενο μετά τον τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑ
ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Α), ΠΡΟΪ
ΟΝΤΩΝ (Ρ) ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) (ΡΙ)» αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρ
τήματος του παρόντος κανονισμού.
20) Στο παράρτημα B, το «A3» αντικαθίσταται από το «A*3», το
«A6» αντικαθίσταται από το «A*10», το «A6†» αντικαθίσταται
από το «A*10», το «A17» αντικαθίσταται από το «A*21», το
«A31» αντικαθίσταται από το «A*38», και το «A60» αντικαθί
σταται από το «A*64» σε όλο το κείμενο.
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21) Στο παράρτημα B, στον πίνακα «Επισκόπηση των πινάκων»:
— Οι τίτλοι με παραπομπή στους πίνακες 15 και 16 διαγράφονται:
15

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιμές, περιλαμβανομένης της
μετατροπής σε τιμές αγοραστή, A60 * P60

36

2007

2000 και εξής

16

Πίνακας χρήσης σε τιμές αγοραστή, A60 * P60

36

2007

2000 και εξής

και αντικαθίστανται από τους ακόλουθους:
15

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιμές, περιλαμβανομένης της
μετατροπής σε τιμές αγοραστή

36

2007

2000 και εξής

16

Πίνακας χρήσης σε τιμές αγοραστή

36

2007

2000 και εξής

— Οι τίτλοι με παραπομπή στους πίνακες 17, 18 και 19 διαγράφονται:
17

Συμμετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές τιμές, P60 *
P60, πενταετής

36

2008

2000 και εξής

18

Συμμετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγω
γής σε βασικές τιμές, P60 * P60, πενταετής

36

2008

2000 και εξής

19

Συμμετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε βασι
κές τιμές, P60 * P60, πενταετής

36

2008

2000 και εξής

και αντικαθίστανται από τους ακόλουθους:
17

Συμμετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές τιμές, πεντα
ετής

36

2008

2000 και εξής

18

Συμμετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγω
γής σε βασικές τιμές, πενταετής

36

2008

2000 και εξής

19

Συμμετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε βασι
κές τιμές, πενταετής

36

2008

2000 και εξής

22) Στο παράρτημα B, το «n = 60» αντικαθίσταται από «n = 64» και το «m = 60» αντικαθίσταται από «m = 64»
σε όλο το κείμενο.
23) Στο παράρτημα Β, ο πίνακας 10 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Πίνακας 10 — Πίνακες κατά κλάδο και κατά περιφέρεια (NUTS II)
Κωδικός

Κατάλογος μεταβλητών

Ανάλυση

B1.g

1. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές (τρέχουσες τιμές)

A*10

D.1

2. Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (τρέχουσες τιμές)

A*10

P.51

3. Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές)

A*10

4. Απασχόληση σε χιλιάδες άτομα και χιλιάδες ώρες εργασίας
ETO

— Σύνολο

A*10

EEM

— Μισθωτοί

A*10»
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24) Στο παράρτημα Β, ο πίνακας 12 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Πίνακας 12 — Πίνακες κατά κλάδο και κατά περιφέρεια (NUTS III)
Κωδικός

B1.g

Κατάλογος μεταβλητών

Ανάλυση

1. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές (τρέχουσες τιμές)

A*10

2. Απασχόληση (χιλιάδες άτομα)
ETO

— Σύνολο

A*10

EEM

— Μισθωτοί

A*10»

25) Στο παράρτημα B, στους πίνακες 15 και 16, «Προϊόντα (CPA)» αντικαθίσταται από «Προϊόντα (P*64)» και ο
τίτλος «Κλάδοι (NACE A60)» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Κλάδοι (A*64)».
26) Στο παράρτημα B, στους πίνακες 17, 18 και 19, ο τίτλος «Προϊόντα» αντικαθίσταται από τον τίτλο
«Προϊόντα (P*64)».
27) Στο παράρτημα B, στο τμήμα «Παρεκκλίσεις ανά κράτος μέλος»:
— Βουλγαρία: Πίνακας 2.1 «Παρεκκλίσεις για πίνακες», η ακόλουθη παραπομπή στον πίνακα 22 διαγρά
φεται:
22

Όλες οι μεταβλητές

Έτος 2005: πρώτη διαβίβαση το 2008

2005

2008

Έτη 2000-2004: πρώτη διαβίβαση το 2010

2000-2004

2010

Έτη 1998-1999: πρώτη διαβίβαση το 2011

1998-1999

2011

Έτη 1995-1997: να μη διαβιβασθούν

1995-1997

Να μη διαβι
βασθούν

2005

2008

Έτη 2000-2004: πρώτη διαβίβαση το 2010

2000-2004

2010

Έτη 1995-1999: να μη διαβιβασθούν

1995-1999

Να μη διαβι
βασθούν

και αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
22

Όλες οι μεταβλητές

Έτος 2005: πρώτη διαβίβαση το 2008

— Βουλγαρία: Πίνακας 2.2 «Παρεκκλίσεις για μεμονωμένες μεταβλητές/στοιχεία στους πίνακες» η ακόλουθη
παραπομπή στον πίνακα 10 διαγράφεται:
10

Ακαθάριστος σχηματισμός
παγίου κεφαλαίου (P.51)

Έτη 2005-2006: πρώτη διαβίβαση το 2009

2005-2006

2009

Έτη 2000-2004: πρώτη διαβίβαση το 2011

2000-2004

2011

Έτη 1998-1999: πρώτη διαβίβαση το 2012

1998-1999

2012

Έτη 1995-1997: να μη διαβιβασθούν

1995-1997

Να μη διαβι
βασθούν
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και αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
10

Ακαθάριστος σχηματισμός
παγίου κεφαλαίου (P.51)

Έτη 2005-2006: πρώτη διαβίβαση το 2009

2005-2006

2009

Έτη 2000-2004: πρώτη διαβίβαση το 2011

2000-2004

2011

Έτος 1999: πρώτη διαβίβαση το 2012

1999

2012

Έτη 1995-1998: να μη διαβιβασθούν

1995-1998

Να μη διαβι
βασθούν

— Ελλάδα: Πίνακας 7.2 «Παρεκκλίσεις για ατομικές μεταβλητές/στοιχεία στους πίνακες» η ακόλουθη παρα
πομπή στον πίνακα 1 διαγράφεται:
1

Απασχόληση — τριμηνιαία

Έτη 1990-1994: πρώτη διαβίβαση το 2011

1990-1994

2011

και αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
1

Απασχόληση — τριμηνι
αία-σύνολα

Έτη 1990-1994: πρώτη διαβίβαση το 2011

1990-1994

2011

Απασχόληση — τριμηνι
αία-ανάλυση κατά κλάδο

Έτη 1990-1994: να μη διαβιβασθούν

1990-1994

Να μη διαβι
βασθούν

— Γαλλία: Πίνακας 9.1 «Παρεκκλίσεις για πίνακες», η ακόλουθη παραπομπή στον πίνακα 3 διαγράφεται:
3

Όλες οι μεταβλητές: ανά
λυση κατά κλάδο A31,
A60

Έτη 1980-1998: πρώτη διαβίβαση το 2011

1980-1998

2011

Έτη 1995-1998: πρώτη διαβίβαση το 2012

1995-1998

2012

Έτη 1980-1994: να μη διαβιβασθούν

1980-1994

Να μη διαβι
βασθούν

και αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
3

Όλες οι μεταβλητές εκτός
του πληθυσμού, της απα
σχόλησης, του εισοδήμα
τος εξαρτημένης εργασίας:
ανάλυση
κατά
κλάδο
A*38, A*64

— Κάτω Χώρες: Πίνακας 18.2 «Παρεκκλίσεις για ατομικές μεταβλητές/στοιχεία στους πίνακες», η ακόλουθη
παραπομπή στον πίνακα 1 διαγράφεται:
1

Μισθωτοί και αυτοαπασχο
λούμενοι σε παραγωγικές
μονάδες μόνιμων κατοίκων:
κλάδοι J έως K και L έως
P, άτομα — ετήσια

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβασθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

και αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
1

Μισθωτοί και αυτοαπασχο
λούμενοι σε παραγωγικές
μονάδες μόνιμων κατοίκων:
κλάδοι K έως L και Ο έως
Τ, άτομα — ετήσια

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβασθούν
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— Κάτω Χώρες: Πίνακας 18.2 «Παρεκκλίσεις για ατομικές μεταβλητές/στοιχεία στους πίνακες», η ακόλουθη
παραπομπή στον πίνακα 3 διαγράφεται:
3

3

3

3

Τρέχουσες τιμές:
Μεταβλητές P.1, P.2, B1.G, D.29D.39, D.1, D.11 για τους κλάδους
B, DC_DD, DI, DN

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές B.2N+B.3N για τους
κλάδους B, CA_CB, DC_DD,
DH_DI, DK_DN, DH, DO

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές B.1G για τους κλάδους
B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K,
O_P

Έτη 1980-1987: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1987

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητή K.1 για τους κλάδους B,
CA_ CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN,
H_O

Έτη 1980-1995: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1995

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές P.5, P.52, P.53 ανάλυση
κατά κλάδο

Έτη 1980-1994: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1994

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητή P.51 για τους κλάδους
B, CA_CB, DC_DD, DI

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές P.5, P.52, P.53

Έτη 1980-1987: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1987

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές P.5, P.52, P.53 ανάλυση
κατά κλάδο

Έτη 1988-1995: να μη διαβιβα
σθούν

1988-1995

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητή P.51 για τους κλάδους
B, CA_CB, DC_DD, DI

Έτη 1980-1987: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1987

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές P.1, P.2, B1.G, D.29D.39, για τους κλάδους 03, 1316, 23, 28

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές B.2N+B3.N για τους
κλάδους, 03, 05-09, 13-16, 2223, 27-32

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές B.1G για τους κλάδους
03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68,
96-98

Έτη 1980-1987: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1987

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητή K.1 για τους κλάδους,
03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32,
55-96

Έτη 1980-1995: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1995

Να μη διαβι
βασθούν

Τιμές προηγούμενου έτους και αλυ
σωτοί δείκτες όγκου:

Τρέχουσες τιμές:

Τιμές προηγούμενου έτους και αλυ
σωτοί δείκτες όγκου:

και αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
3

3

Τρέχουσες τιμές:

Τιμές προηγούμενου έτους και αλυ
σωτοί δείκτες όγκου:

11.8.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

3

L 210/7

Τρέχουσες τιμές:
Μεταβλητές P.5, P.52, P.53 ανάλυση
κατά κλάδο

Έτη 1980-1994: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1994

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητή P.51 για τους κλάδους
03, 05-09, 13-16, 23

Έτη 1980-1986: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1986

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές P.5, P.52, P.53

Έτη 1980-1987: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1987

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητές P.5, P.52, P.53 ανάλυση
κατά κλάδο

Έτη 1988-1995: να μη διαβιβα
σθούν

1988-1995

Να μη διαβι
βασθούν

Μεταβλητή P.51 για τους κλάδους
03, 05-09, 13-16, 23

Έτη 1980-1987: να μη διαβιβα
σθούν

1980-1987

Να μη διαβι
βασθούν

Τιμές προηγούμενου έτους και αλυ
σωτοί δείκτες όγκου:

— Σουηδία: Πίνακας 26.2 «Παρεκκλίσεις για ατομικές μεταβλητές/στοιχεία στους πίνακες», ο όρος «Διαχωρι
σμός κλάδων 50-52» διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον όρο «Διαχωρισμός κλάδων 45-47».
28) Στο παράρτημα Β, το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά τον πίνακα 26:
«ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Οι αναλύσεις A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 που απορρέουν από την NACE αναθ. 2 και οι P*3, P*10,
P*21, P*38 και P*64 που απορρέουν από την CPA 2008 χρησιμοποιούνται για όλα τα στοιχεία που
διαβιβάζονται μετά την 31η Αυγούστου 2011, με τις εξαιρέσεις που απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο.
Τα κράτη μέλη για τα οποία χορηγείται παρέκκλιση για τις διαβιβάσεις των στοιχείων για τους πίνακες 15
έως 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 έως το 2011 ή αργότερα πρέπει να εφαρμόζουν τις
αναλύσεις A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 και P60 για περιόδους αναφοράς έως το
2007 και τις αναλύσεις A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 και P*64 για περιόδους
αναφοράς από το 2008 και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο διαβίβασης των στοιχείων.
2. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, για τη διαβίβαση του πίνακα 10 θα χρησιμοποιούνται είτε η ανάλυση
A*10 της NACE αναθ. 2 είτε οι ακόλουθες ομαδοποιημένες θέσεις της ανάλυσης A*10 της NACE
αναθ. 2:
— (G, H, I και J) αντί (G, H και I) και (J),
— (K, L, M και N) αντί (K), (L) και (M και N),
— (O, P, Q, R, S, T και U) αντί (O, P και Q) και (R, S, T και U).
Από την 1η Ιανουαρίου 2015, για τη διαβίβαση του πίνακα 10 θα χρησιμοποιείται η ανάλυση A*10 της
NACE αναθ. 2.
3. Για τη διαβίβαση του πίνακα 12 θα χρησιμοποιούνται είτε η ανάλυση A*10 της NACE αναθ. 2 ή οι
επόμενες ομαδοποιημένες θέσεις της ανάλυσης A*10 της NACE αναθ. 2:
— (G, H, I και J) αντί (G, H και I) και (J)·
— (K, L, M και N) αντί (K), (L) και (M και N)·
— (O, P, Q, R, S, T και U) αντί (O, P και Q) και (R, S, T και U).
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4. Για τη διαβίβαση στοιχείων σύμφωνα με τις αναλύσεις
A*38 και A*64 των στοιχείων 26α και 44α, αντίστοιχα,
“εκ των οποίων: τεκμαρτά μισθώματα των κατοικιών που
ιδιοκατοικούνται” που προσδιορίζονται στο τμήμα ΑΝΑΚΑ
ΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Α*),
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ρ*) ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΧΗΜΑΤΙ
ΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) (AN) του παραρτήματος IV
είναι υποχρεωτικό μόνο για τις μεταβλητές P.1, P.2, B.1g
που προσδιορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος B
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96.
5. Με την πρώτη διαβίβαση που αναμένεται μετά την 31η
Αυγούστου 2011 στο πλαίσιο του προγράμματος διαβίβα
σης στοιχείων εθνικών λογαριασμών του ΕΣΛ 95 χρησιμο
ποιώντας την NACE αναθ. 2 ή την CPA 2008, παρέχονται
στοιχεία με ανάλυση κατά κλάδο ή προϊόν που καλύπτουν
τις ακόλουθες περιόδους παρακολούθησης:
α) Πίνακας 1:

από το 2000 (2000Q1 για τα τριμηνι
αία στοιχεία) και εξής·

β) Πίνακας 3:

από το 2000 και εξής·

γ) Πίνακας 10: 2009·

11.8.2010

ματος διαβίβασης στοιχείων εθνικών λογαριασμών του ΕΣΛ
95 χρησιμοποιώντας την NACE αναθ. 2 ή την CPA 2008,
παρέχονται στοιχεία με ανάλυση κατά κλάδο ή προϊόν που
καλύπτουν τουλάχιστον τις ακόλουθες περιόδους παρακο
λούθησης:
α) Πίνακας 1 (εκτός των μεταβλητών που απαριθμούνται
στον τίτλο “Πληθυσμός, απασχόληση, εισόδημα εξαρτη
μένης εργασίας”):
— Το 1990 (1990Q1 για τα τριμηνιαία στοιχεία) και
εξής για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την
Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την
Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την
Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, τη Σουη
δία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
— Το 1995 (1995Q1 για τα τριμηνιαία στοιχεία) και
εξής για τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία,
την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία,
την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμα
νία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία·
β) Πίνακας 3 (εκτός των μεταβλητών που απαριθμούνται
στον τίτλο “Απασχόληση και εισόδημα εξαρτημένης
εργασίας”): από το 1995 και εξής για A*10 και A*38;

δ) Πίνακας 12: 2009·
γ) Πίνακας 10: από το 2000 και εξής·
ε) Πίνακας 20: από το 2000 και εξής·
στ) Πίνακας 22: από το 2000 και εξής.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ετήσια στοιχεία για τον πίνακα
1, μαζί με την πρώτη διαβίβαση του πίνακα 1 σε τριμηνιαία
βάση για το 2011Q2 και έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2011
το αργότερο.
6. Με την πρώτη διαβίβαση, που αναμένεται μετά την 31η
Αυγούστου 2011, των πινάκων στο πλαίσιο του προγράμ

δ) Πίνακας 12: από το 2000 και εξής.
7. Για τους πίνακες 15, 16, 17, 18 και 19, δεν απαιτούνται
στοιχεία παρελθόντων ετών με τη χρήση της NACE αναθ. 2
ή της CPA 2008.»
Άρθρο 2
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, 10 Αυγούστου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«A*3
Αύξων αριθ.

Τομείς της NACE αναθ. 2

1

A

2

B, Γ, Δ, E και ΣΤ

3

Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ,
Σ, Τ και Υ

Περιγραφή

Γεωργία, δασοκομíα και αλιεία
Ορυχεία και λατομεία· μεταποίηση· παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού· παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, δια
χείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, κατασκευές
Υπηρεσίες

A*10
Αύξων αριθ.

Τομείς της NACE αναθ. 2

1

A

2

B, Γ, Δ και E

2a

Γ

εκ των οποίων: μεταποίηση

3

ΣΤ

Κατασκευές

4

Ζ, H και Θ

5

Ι

Ενημέρωση και επικοινωνία

6

Κ

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

7

Λ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

8

Μ και Ν

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες· διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες

9

Ξ, Ο και Π

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση· εκπαίδευση·
δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

10

Π, Σ, Τ και Υ

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία· επισκευή ειδών οικιακής χρήσης και
άλλες υπηρεσίες

Περιγραφή

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία και λατομεία· μεταποίηση· παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού· παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, δια
χείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης·

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο
σικλετών· μεταφορά και αποθήκευση· Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

A*21
Αύξων αριθ.

Τομέας της NACE Κλάδοι της NACE
αναθ. 2
αναθ. 2

Περιγραφή

1

A

01-03

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

2

Β

05-09

Ορυχεία και λατομεία

3

Γ

10-33

Μεταποίηση

4

Δ

35

5

Ε

36-39

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριό
τητες εξυγίανσης·
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Τομέας της NACE Κλάδοι της NACE
αναθ. 2
αναθ. 2

Περιγραφή

6

ΣΤ

41-43

Κατασκευές

7

Ζ

45-47

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο
σικλετών

8

Η

49-53

Μεταφορά και αποθήκευση

9

Θ

55-56

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

10

Ι

58-63

Ενημέρωση και επικοινωνία

11

K

64-66

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

12

Λ

68

13

M

69-75

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

14

N

77-82

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

15

Ξ

84

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

16

Ο

85

Εκπαίδευση

17

Π

86-88

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

18

Ρ

90-93

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

19

Σ

94-96

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

20

Τ

97-98

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστη
ριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
για ίδια χρήση

21

Υ

99

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

A*38
Αύξων αριθ.

Κλάδοι της NACE αναθ. 2

1

01-03

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

2

05-09

Ορυχεία και λατομεία

3

10-12

Βιομηχανία τροφίμων, ποτοποιία και παραγωγή προϊόντων καπνού

4

13-15

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και δερμάτινων
προϊόντων

5

16-18

Κατασκευή προϊόντων ξύλου και χαρτιού, και εκτύπωση

6

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

7

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

8

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμά
των

Περιγραφή

11.8.2010

EL

11.8.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αύξων αριθ.

Κλάδοι της NACE αναθ. 2

9

22-23

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, και
άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

10

24-25

Παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων, με
εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

11

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

12

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

13

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

14

29-30

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών

15

31-33

Κατασκευή επίπλων· μεταποιητικές δραστηριότητες· επισκευή και εγκατά
σταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

16

35

17

36-39

Παροχή νερού· επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριό
τητες εξυγίανσης·

18

41-43

Κατασκευές

19

45-47

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο
σικλετών

20

49-53

Μεταφορά και αποθήκευση

21

55-56

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

22

58-60

Εκδοτικές, οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές δραστηριότητες

23

61

24

62-63

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή συμβουλών και συνα
φείς δραστηριότητες· δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών πληροφορίας

25

64-66

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

26

68

26a

Περιγραφή

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Τηλεπικοινωνίες

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
εκ των οποίων: τεκμαρτά μισθώματα λόγω ιδιοκατοίκησης

27

69-71

28

72

29

73-75

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς· άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες· κτηνιατρικές δραστηριότητες

30

77-82

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες· δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης· δραστηριότητες αρχιτεκτό
νων και μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

L 210/11

EL

L 210/12

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αύξων αριθ.

Κλάδοι της NACE αναθ. 2

Περιγραφή

31

84

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

32

85

Εκπαίδευση

33

86

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

34

87-88

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας

35

90-93

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

36

94-96

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

37

97-98

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστη
ριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
για ίδια χρήση

38

99

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

A*64
Αύξων αριθ.

Κλάδοι της NACE αναθ. 2

1

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

2

02

Δασοκομία και υλοτομία

3

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

4

05-09

Ορυχεία και λατομεία

5

10-12

Παραγωγή τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού

6

13-15

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και δερμάτινων
προϊόντων

7

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή ή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός
από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

8

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

9

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

10

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

11

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

12

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμά
των

13

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

14

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

15

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

16

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη
εξοπλισμού

Περιγραφή

11.8.2010

EL

11.8.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αύξων αριθ.

Κλάδοι της NACE αναθ. 2

Περιγραφή

17

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

18

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

19

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

20

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκού
μενων οχημάτων

21

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

22

31-32

Κατασκευή επίπλων· άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

23

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

24

35

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

25

36

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

26

37-39

Επεξεργασία λυμάτων· συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανά
κτηση υλικών· δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη δια
χείριση αποβλήτων

27

41-43

Κατασκευές

28

45

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

29

46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσικλετών

30

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτο
σικλετών

31

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω σωληναγωγών

32

50

Πλωτές μεταφορές

33

51

Αεροπορικές μεταφορές

34

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

35

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

36

55-56

37

58

38

59-60

39

61

40

62-63

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμ
βουλών και συναφείς δραστηριότητες· δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφο
ρίας

41

64

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος· και υπηρεσιών εστίασης
Εκδοτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτι
κών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων και μουσικών εκδόσεων· δραστηριότητες
προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Τηλεπικοινωνίες

L 210/13

EL

L 210/14

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αύξων αριθ.

Κλάδοι της NACE αναθ. 2

Περιγραφή

42

65

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

43

66

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες

44

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
εκ των οποίων: τεκμαρτά μισθώματα λόγω ιδιοκατοίκησης

44a
45

69-70

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες· δραστηριότητες κεντρικών γραφείων·
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

46

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκι
μές και αναλύσεις

47

72

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

48

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

49

74-75

50

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

51

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

52

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

53

80-82

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας· δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους· διοικητικές δραστηριότητες
γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

54

84

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

55

85

Εκπαίδευση

56

86

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

57

87-88

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας

58

90-92

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση· δραστηριότητες
βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριό
τητες· τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

59

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

60

94

Δραστηριότητες οργανώσεων

61

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

62

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

63

97-98

64

99

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες· κτηνιατρι
κές δραστηριότητες

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστη
ριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για
ίδια χρήση
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

11.8.2010

EL

11.8.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P*3
Αύξων αριθ.

Τμήματα της CPA 2008

1

A

2

B, Γ, Δ, E και ΣΤ

3

Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ,
Σ, Τ και Υ

Περιγραφή

Προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας
Ορυχεία και λατομεία· Προϊόντα μεταποίησης· Ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο,
ατμός και κλιματισμός· παροχή νερού· υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων,
διαχείρισης αποβλήτων και εξυγείανσης· Κατασκευές και κατασκευαστικές
εργασίες
Υπηρεσίες

P*10
Αύξων αριθ.

Τμήματα της CPA 2008

1

A

2

B, Γ, Δ και E

2a

Γ

εκ των οποίων: προϊόντα μεταποίησης

3

ΣΤ

Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες

4

Ζ, H και Θ

5

Ι

Υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας

6

K

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

7

Λ

Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

8

Μ και Ν

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες· διοικητικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες υποστήριξης

9

Ξ, Ο και Π

Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινω
νικής ασφάλισης· υπηρεσίες εκπαίδευσης· υπηρεσίες σχετικές με την ανθρώ
πινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

10

Ρ, Σ, Τ και Υ

Υπηρεσίες σχετικές με τις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία· επι
σκευές ειδών οικιακής χρήσης και άλλες υπηρεσίες

Περιγραφή

Προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας
Ορυχεία και λατομεία· προϊόντα μεταποίησης· ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, ατμός
και κλιματισμός· παροχή νερού· υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρι
σης αποβλήτων και εξυγίανσης·

Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου· υπηρεσίες επισκευής μηχανοκί
νητων οχημάτων και μοτοσικλετών· υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης·
υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης

P*21
Αύξων αριθ.

Τμήμα της CPA
2008

Κλάδοι της CPA
2008

1

A

01-03

Προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας

2

Β

05-09

Ορυχεία και λατομεία

3

Γ

10-33

Προϊόντα μεταποίησης

4

Δ

35

5

Ε

36-39

Υδροδότηση· υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης

6

ΣΤ

41-43

Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες

7

Ζ

45-47

Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου· υπηρεσίες επισκευή μηχανοκί
νητων οχημάτων και μοτοσικλετών

Περιγραφή

Ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, ατμός και κλιματισμός

L 210/15

EL

L 210/16

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αύξων αριθ.

Τμήμα της CPA
2008

Κλάδοι της CPA
2008

8

Η

49-53

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

9

Θ

55-56

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης

10

Ι

58-63

Υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας

11

K

64-66

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

12

Λ

68

13

Μ

69-75

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες

14

N

77-82

Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης

15

Ξ

84

Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινω
νικής ασφάλισης

16

Ο

85

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

17

Π

86-88

Υπηρεσίες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

18

Ρ

90-93

Υπηρεσίες σχετικές με τις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία

19

Σ

94-96

Λοιπές υπηρεσίες

20

T

97-98

Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες
ιδιωτικών νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
για ίδια χρήση

21

Υ

99

Περιγραφή

Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

Υπηρεσίες που παρέχονται από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς

P*38
Αύξων αριθ.

Κλάδοι της CPA 2008

1

01-03

Προϊόντα γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας

2

05-09

Ορυχεία και λατομεία

3

10-12

Είδη διατροφής, ποτά και προϊόντα καπνού

4

13-15

Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, είδη ένδυσης και δερμάτινα προϊόντα

5

16-18

Προϊόντα ξύλου και χαρτιού και υπηρεσίες εκτύπωσης

6

19

Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου

7

20

Χημικές ουσίες και προϊόντα

8

21

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα

9

22-23

Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες και άλλα μη μεταλ
λικά ορυκτά προϊόντα

10

24-25

Βασικά μέταλλα και κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα, εκτός μηχανημά
των και ειδών εξοπλισμού

11

26

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα

12

27

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Περιγραφή

11.8.2010

EL
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Αύξων αριθ.

Κλάδοι της CPA 2008

13

28

14

29-30

Εξοπλισμός μεταφορών

15

31-33

Έπιπλα· άλλα προϊόντα μεταποίησης· υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης
μηχανημάτων και εξοπλισμού

16

35

17

36-39

Παροχή νερού· υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και
εξυγίανσης·

18

41-43

Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες

19

45-47

Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου· υπηρεσίες επισκευής μηχανοκί
νητων οχημάτων και μοτοσικλετών

20

49-53

Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης

21

55-56

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης

22

58-60

Εκδοτικές, οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες

23

61

24

62-63

Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβου
λών πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας

25

64-66

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες

26

68

26a

Περιγραφή

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, ατμός και κλιματισμός

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
εκ των οποίων: τεκμαρτά μισθώματα λόγω ιδιοκατοίκησης

27

69-71

28

72

29

73-75

Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς· άλλες επαγγελματικές, επιστημο
νικές και τεχνικές υπηρεσίες· κτηνιατρικές υπηρεσίες

30

77-82

Διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης

31

84

Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινω
νικής ασφάλισης

32

85

Υπηρεσίες εκπαίδευσης.

33

86

Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας

34

87-88

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας

35

90-93

Υπηρεσίες σχετικές με τις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία

36

94-96

Άλλες υπηρεσίες

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες· υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών)
εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης· υπηρεσίες αρχιτεκτό
νων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων·
Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης
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Αύξων αριθ.

Κλάδοι της CPA 2008

37

97-98

38

99

Περιγραφή

Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες
νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια
χρήση
Υπηρεσίες που παρέχονται από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς

P*64
Αύξων αριθ.

Κλάδοι της CPA 2008

1

01

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και συναφείς υπηρεσίες

2

02

Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας και συναφείς υπηρεσίες

3

03

Ψάρια και άλλα αλιευτικά προϊόντα· προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· υποστηρι
κτικές προς την αλιεία υπηρεσίες

4

05-09

Ορυχεία και λατομεία

5

10-12

Είδη διατροφής· ποτά· προϊόντα καπνού·

6

13-15

Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· είδη ένδυσης· δέρμα και συναφή προϊόντα

7

16

Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη καλαθο
ποιίας και σπαρτοπλεκτικής

8

17

Χαρτί και προϊόντα από χαρτί

9

18

Υπηρεσίες εκτύπωσης και εγγραφής προεγγεγραμμένων μέσων

10

19

Προϊόντα οπτάνθρακα και προϊόντα διύλισης πετρελαίου

11

20

Χημικές ουσίες και προϊόντα

12

21

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά σκευάσματα

13

22

Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

14

23

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

15

24

Βασικά μέταλλα

16

25

Κατασκευασμένα μεταλλικά προϊόντα εκτός μηχανημάτων και ειδών εξοπλι
σμού

17

26

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα

18

27

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

19

28

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.

20

29

Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

21

30

Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών

22

31-32

23

33

Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού

24

35

Ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, ατμός και κλιματισμός

25

36

Φυσικό νερό· υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού

Περιγραφή

Έπιπλα· άλλα προϊόντα μεταποίησης

11.8.2010
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11.8.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αύξων αριθ.

Κλάδοι της CPA 2008

Περιγραφή

26

37-39

Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων· λυματολάσπη· υπηρεσίες συλλογής, επε
ξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων· υπηρεσίες ανάκτησης υλικών· υπηρεσίες
εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων

27

41-43

Κατασκευές και κατασκευαστικές εργασίες

28

45

Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής μηχα
νοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

29

46

Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου, εκτός χονδρικού εμπορίου μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών

30

47

Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου, εκτός από το λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσικλετών

31

49

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και υπηρεσίες μεταφορών μέσω αγωγών

32

50

Υπηρεσίες υδάτινων μεταφορών

33

51

Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών

34

52

Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά υπηρεσίες

35

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες

36

55-56

37

58

38

59-60

39

61

40

62-63

Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβου
λών πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες· υπηρεσίες πληροφορίας

41

64

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εκτός από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και τη
χρηματοδότηση συντάξεων

42

65

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

43

66

Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές και τις ασφαλιστικές υπη
ρεσίες

44

68

Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης
Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ταινιών βίντεο και τηλεο
πτικού προγράμματος, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις· υπηρεσίες προ
γραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

εκ των οποίων: τεκμαρτά μισθώματα λόγω ιδιοκατοίκησης

44a
45

69-70

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες υπηρεσίες κεντρικών γραφείων (εδρών)
εταιρειών· υπηρεσίες παροχής συμβουλών διαχείρισης

46

71

Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών· υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
αναλύσεων·

47

72

Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης

48

73

Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς

49

74-75

50

77

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες· κτηνιατρικές
υπηρεσίες
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης
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Κλάδοι της CPA 2008

Περιγραφή

51

78

Υπηρεσίες απασχόλησης

52

79

Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
άλλες υπηρεσίες κράτησης και συναφείς υπηρεσίες

53

80-82

Υπηρεσίες παροχής προστασίας και ερευνών· υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτε
ρικούς χώρους· Υπηρεσίες διοίκησης γραφείου, γραμματειακής υποστήριξης
και άλλες υπηρεσίες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

54

84

Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας· υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινω
νικής ασφάλισης

55

85

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

56

86

Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας

57

87-88

Υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον· υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος

58

90-92

Υπηρεσίες δημιουργικής δραστηριότητας, τεχνών και ψυχαγωγίας· υπηρεσίες
βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες·
υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

59

93

Αθλητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

60

94

Υπηρεσίες παρεχόμενες από οργανώσεις

61

95

Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής και
οικιακής χρήσης

62

96

Άλλες προσωπικές υπηρεσίες

63

97-98

64

99

Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών· διαφοροποιημένα αγαθά και υπηρεσίες
που παράγονται από νοικοκυριά για ίδια χρήση
Υπηρεσίες που παρέχονται από ετερόδικους οργανισμούς και φορείς

AN_F6: Ανάλυση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Περιγραφή

Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων

AN.1111

κατοικίες

AN.1112

λοιπά κτίρια και κατασκευές

AN.11131

εξοπλισμός μεταφορών

AN.11132

λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός

AN.1114

καλλιεργούμενα περιουσιακά στοιχεία

AN.112

άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

AN_F6†: Ανάλυση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Περιγραφή

Κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων

AN.1111

κατοικίες

AN.1112

λοιπά κτίρια και κατασκευές

AN.11131

εξοπλισμός μεταφορών
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Κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων

AN.11132

L 210/21

Περιγραφή

λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός

εκ των οποίων: AN.111321

μηχανήματα γραφείου και υλικός εξοπλισμός ηλεκτρονικών
υπολογιστών

εκ των οποίων AN.111322

ραδιοφωνικός, τηλεοπτικός και επικοινωνιακός εξοπλισμός

AN.1114

καλλιεργούμενα περιουσιακά στοιχεία

AN.112

άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

εκ των οποίων: AN.1122

λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών»

