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Η εξέλιξη των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε έτος βάσης 2005=100,0, 

για το Γ΄ τρίµηνο 2013, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα, ως προς τον πραγµατικό αριθµό 

εργάσιµων ηµερών στοιχεία για επί µέρους κλάδους υπηρεσιών, έχει ως εξής: 

 

Κλάδοι υπηρεσιών 

 

 
Ετήσια 
µεταβολή  

(%) 
• υπηρεσίες ταχυδροµικών και ταχυ-µεταφορικών δραστηριοτήτων (κλάδος 53) -3,7 

• υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων (κλάδος 58) -22,2 

• υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (κλάδος 61) -12,1 

• υπηρεσίες πληροφορικής (κλάδος 62) 16,2 

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων και δραστηριοτήτων 

παροχής πληροφόρησης (κλάδος 63) 
-25,8 

• υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων (κλάδος 69)  -1,1 

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής συµβουλών διαχείρισης (κλάδος70.2) -6,2 

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφών 

δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συµβουλών (κλάδος 71) 
-4,4 

• υπηρεσίες διαφήµισης, έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων κοινής γνώµης 

(κλάδος 73) 
-19,2 

• υπηρεσίες άλλων επαγγελµατικών, επιστηµονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων (κλάδος 74) 
-18,3 

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε την απασχόληση (κλάδος 78) 8,5 

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε την παροχή προστασίας και τη 

διενέργεια έρευνας (κλάδος 80) 
-2,4 

• υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισµού (κλάδος 81.2) -13,8 

• υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (κλάδος 82) 
-18,0 

 
 
Ειδικότερα, η εξέλιξη των καταρτιζόµενων ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών, 
παρουσιάζεται στους πίνακες 1,2 και 3 που ακολουθούν. 
 
Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οι ετήσιες µεταβολές των δεικτών του Γ΄τριµήνου 2013, σε 
σύγκριση µε το Γ΄τρίµηνο 2012, καθώς και οι ετήσιες µεταβολές του Γ΄τριµήνου 2012 σε σύγκριση 
µε το Γ΄τρίµηνο 2011. 
 
Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται οι τριµηνιαίες µεταβολές των δεικτών του  Γ΄τριµήνου 2013, σε 
σύγκριση µε το Β΄τρίµηνο 2013, καθώς και οι τριµηνιαίες µεταβολές του Γ΄τριµήνου 2012, σε 
σύγκριση µε το Β΄τρίµηνο 2012. 
 
Στον πίνακα 3, παρουσιάζεται η εξέλιξη των δεικτών ανά τρίµηνο για την περίοδο 2009 – 2013. 
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Πίνακας 1 
Ετήσιες µεταβολές ∆εικτών Κύκλου  Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών 

(διορθωµένα στοιχεία, ως προς τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών) 

(2005=100,0)     
Κωδικός 

κλάδου 
Ονοµασία κλάδου 

Γ΄ τρίµηνο  

2013* 

Γ΄ τρίµηνο 

 2012 

Γ΄ τρίµηνο  

2011 

Μεταβολή (%) 

Γ΄ τρ.13/Γ΄τρ.12 

Μεταβολή (%) 

Γ΄τρ.12/Γ΄τρ.11 

53 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες ταχυδροµικών και ταχυ-

µεταφορικών δραστηριοτήτων 

86,9 90,3 107,8 -3,7 -16,3 

58 
∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων 
36,5 46,8 48,3 -22,2 -3,0 

       61 
∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
66,7 75,9 81,0 -12,1 -6,3 

62 
∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες πληροφορικής  
52,9 45,5 61,8 16,2 -26,4 

63 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας δεδοµένων και 

δραστηριοτήτων παροχής 

πληροφόρησης 

117,1 157,9 152,5 -25,8 3,5 

69 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών 

δραστηριοτήτων  

127,9 129,3 95,8 -1,1 35,0 

70.2 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής 

συµβουλών διαχείρισης 

74,5 79,4 70,1 -6,2 13,4 

69+ 70.2 ∆είκτης κλάδων 69 και 70.2 (αθροιστικά) 92,0 95,8 78,5 -3,9 22,0 

71 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες δραστηριοτήτων 

αρχιτεκτόνων και µηχανικών και 

συναφών δραστηριοτήτων παροχής 

τεχνικών συµβουλών 

50,6 53,0 62,9 -4,4 -15,8 

73 

 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες διαφήµισης, έρευνας αγοράς 

και δηµοσκοπήσεων κοινής γνώµης 

27,9 34,6 44,7 -19,2 -22,7 

74 

 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες άλλων επαγγελµατικών, 

επιστηµονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων 

21,9 26,8 32,1 -18,3 -16,7 

78 

 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε 

την απασχόληση 

 

133,4 123,0 126,9 8,5 -3,1 

80 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε 

την παροχή προστασίας και  τη 

διενέργεια έρευνας  

 

149,6 153,3 162,5 -2,4 -5,7 

81.2 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισµού  

 

86,1 99,9 116,3 -13,8 -14,2 

82 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις 

υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων 

γραφείου και στις  υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις 

επιχειρήσεις  

 

36,2 44,2 49,4 -18,0 -10,5 

            *Προσωρινά στοιχεία     
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Πίνακας 2 

Τριµηνιαίες µεταβολές ∆εικτών Κύκλου  Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών 

(διορθωµένα στοιχεία, ως προς τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών) 

(2005=100,0)     
Κωδικός 

κλάδου 
Ονοµασία κλάδου 

Γ΄ τρίµηνο*  

2013 

Β΄ τρίµηνο* * 

2013 

Μεταβολή (%) 

Γ΄τρ.13/Β΄τρ.13 

Γ΄ τρίµηνο  

2012 

Β΄ τρίµηνο  

2012 

Μεταβολή (%) 

Γ΄τρ.12/Β΄τρ.12 

53 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

ταχυδροµικών και ταχυ-µεταφορικών 

δραστηριοτήτων 

86,9 90,7 -4,2 90,3 97,1 -7,1 

58 
∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

εκδοτικών δραστηριοτήτων 
36,5 41,2 -11,6 46,8 48,6 -3,7 

       61 
∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών 
66,7 66,8 -0,1 75,9 76,3 -0,6 

62 
∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

πληροφορικής  
52,9 54,9 -3,6 45,5 61,7 -26,2 

63 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων και 

δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης 

117,1 125,0 -6,3 157,9 188,9 -16,4 

69 
∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων  
127,9 229,2 -44,2 129,3 195,6 -33,9 

70.2 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων παροχής συµβουλών 

διαχείρισης 

74,5 94,1 -20,8 79,4 78,2 1,6 

69+ 70.2 ∆είκτης κλάδων 69 και 70.2 (αθροιστικά) 92,0 138,4 -33,5 95,8 116,7 -17,9 

71 

 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και µηχανικών 

και συναφών δραστηριοτήτων παροχής 

τεχνικών συµβουλών 

50,6 60,5 -16,3 53,0 63,7 -16,9 

73 

 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

διαφήµισης, έρευνας αγοράς και 

δηµοσκοπήσεων κοινής γνώµης 

27,9 40,0 -30,2 34,6 49,6 -30,3 

74 

 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

άλλων επαγγελµατικών, επιστηµονικών και 

τεχνικών δραστηριοτήτων 

21,9 27,4 -20,0 26,8 28,9 -7,2 

78 

 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων σχετικών µε την απασχόληση 

 

133,4 152,8 -12,7 123,0 133,1 -7,6 

80 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων σχετικών µε την παροχή 

προστασίας και  τη διενέργεια έρευνας  

 

149,6 143,8 4,0 153,3 143,0 7,2 

81.2 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

δραστηριοτήτων καθαρισµού  

 

86,1 96,2 -10,5 99,9 110,4 -9,6 

82 

∆είκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις  

υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς 

τις επιχειρήσεις  

 

36,2 38,2 -5,1 44,2 47,8 -7,6 

 
  *Προσωρινά στοιχεία   ** Αναθεωρηµένα στοιχεία 
 

 
 
 



 4

   Πίνακας 3. Εξέλιξη ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών(διορθωµένα στοιχεία, ως προς τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών)  ( 2005=100,0) 

    Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας της ταξινόμησης Νace Rev.2 

    
53 58 61 62 63 69 70.2 69+70.2 71 73 74 78 80 81.2 82 

Έτος - 
Τρίµηνο 

Υπηρεσίες  
ταχυδροµικών  
και ταχυµετα- 
φορικών δρα- 
στηριοτήτων 

Υπηρεσίες  
εκδοτικών  
δραστη- 
ριοτήτων 

Υπηρεσίες 
τηλεπι- 

κοινωνιών  

Υπηρεσίες 
πληρο- 
φορικής  

Υπηρεσίες 
δραστηριοτήτων 
επεξεργασίας 
δεδοµένων και 
δραστηριοτήτων 

παροχής 
πληροφόρησης  

Υπηρεσίες  
νοµικών  
και λογι- 
στικών  
δραστη- 
ριοτήτων  

Υπηρεσίες 
δραστηριο- 

τήτων  
παροχής  

συµβουλών  
διαχείρισης  

∆είκτης 
κλάδων 

 69 και 70.2 
(αθροιστικά) 

Υπηρεσίες 
δραστη- 

ριοτήτων αρχιτε- 
κτόνων και µηχα- 

νικών και 
συναφών  

δραστηριοτήτων 
παροχής τεχνικών 

συµβουλών 

Υπηρεσίες  
διαφήµισης,  
έρευνας  

αγοράς και  
δηµοσκοπήσεων  
κοινής γνώµης  

Υπηρεσίες άλλων 
επαγγελµατικών, 
επιστηµονικών και 

τεχνικών 
δραστηριοτήτων 

Υπηρεσίες 
δραστηριο- 

τήτων  
σχετικών  
µε την  

απασχόληση  

Υπηρεσίες 
δραστηριοτήτων 
σχετικών µε  
την παροχή 

προστασίας και τη 
διενέργεια έρευνας 

Υπηρεσίες 
δραστη- 
ριοτήτων 

καθαρισµού  

Υπηρεσίες διοι- 
κητικών δραστη- 

ριοτήτων 
γραφείου  

και υπηρεσίες  
δραστηριοτήτων  
υποστήριξης 

προς  
τις επιχειρήσεις 

2009 Α 123,7 75,7 97,5 90,4 188,0 109,7 78,5 88,8 87,6 70,4 91,3 154,0 168,4 127,3 96,7 

  Β 128,8 94,9 95,8 111,0 234,6 154,4 125,3 134,9 112,6 94,3 75,1 147,5 175,5 146,6 83,3 

  Γ 115,5 89,1 97,9 113,9 156,3 96,1 78,7 84,4 106,8 65,1 92,8 138,0 157,1 157,6 116,6 

  ∆ 133,3 106,5 97,2 136,5 191,5 151,5 157,7 155,7 130,0 109,8 81,4 168,6 170,2 160,2 87,6 

  Μέσος  

ετήσιος 
125,3 91,5 97,1 112,9 192,6 127,9 110,0 115,9 109,2 84,9 85,2 152,0 167,8 147,9 96,1 

2010 Α 120,4 69,0 91,2 84,9 199,3 137,8 74,5 95,3 68,9 65,0 53,0 154,5 171,5 134,1 94,8 

  Β 121,6 81,1 87,7 77,5 169,1 154,6 86,8 109,1 84,4 81,9 67,2 134,6 185,4 161,1 82,5 

  Γ 105,0 61,8 90,3 57,9 123,8 90,7 80,1 83,5 76,4 43,4 39,5 132,9 157,6 133,1 50,9 

  ∆ 118,3 93,5 75,1 87,4 198,5 160,0 133,1 141,9 118,0 68,5 64,8 153,7 166,1 170,6 58,9 

  Μέσος  

ετήσιος 
116,3 76,3 86,1 76,9 172,7 135,8 93,6 107,4 86,9 64,7 56,1 143,9 170,2 149,7 71,8 

2011 Α 108,9 52,5 79,0 62,2 171,9 125,9 61,3 82,5 54,0 48,0 59,5 138,8 159,1 125,9 75,3 

  Β 111,7 66,5 78,0 71,4 179,0 164,0 102,3 122,6 73,6 54,5 52,6 142,8  153,0  130,3 58,7 

  Γ 107,8 48,3 81,0 61,8 152,5 95,8 70,1 78,5 62,9 44,7 32,1 126,9 162,5 116,3 49,4 

  ∆ 116,2 56,1 75,6 83,3 196,1 169,2 133,2 145,0 88,9 56,8 30,6 144,5 161,0 126,8 49,7 

  Μέσος  

ετήσιος 111,2 55,9 78,4 69,7 174,9 138,7 91,7 107,1 69,9 51,0 43,7 138,2 158,9 124,8 58,3 

2012 Α 91,2 40,9 75,5 55,8 151,2 118,2 57,8 77,6 50,4 37,3 45,3 136,8 155,9 112,4 80,3 

      Β 97,1 48,6 76,3 61,7 188,9 195,6 78,2 116,7 63,7 49,6 28,9 133,1 143,0 110,4 47,8 

      Γ 90,3 46,8 75,9 45,5 157,9 129,3 79,4 95,8 53,0 34,6 26,8 123,0 153,3 99,9 44,2 

     ∆ 97,7 55,0 70,0 74,0 165,6 173,5 150,0 157,7 77,9 48,4 29,7 141,1 148,2 115,5 40,7 

  Μέσος  

ετήσιος 94,1 47,8 74,4 59,2 165,9 154,1 91,3 111,9 61,3 42,5 32,7 133,5 150,1 109,5 53,2 

2013     Α 83,9 45,9 64,2 45,4 143,3 110,2 68,1 81,9 36,9 28,4 26,0 136,3 143,2 96,8 67,7 

 Β** 90,7 41,2 66,8 54,9 125,0 229,2 94,1 138,4 60,5 40,0 27,4 152,8 143,8 96,2 38,2 

      Γ* 86,9 36,5 66,7 52,9 117,1 127,9 74,5 92,0 50,6 27,9 21,9 133,4 149,6 86,1 36,2 

 
*Προσωρινά στοιχεία   ** Αναθεωρηµένα στοιχεία 
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 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

Γενικά Οι ∆είκτες Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών είναι τριµηνιαίοι δείκτες, οι οποίοι 
ανακοινώθηκαν στην Ελλάδα, για πρώτη φορά το 2006, µε έτος βάσης το 2005=100. Η αρχική 
κατάρτιση των ∆εικτών αυτών έγινε σύµφωνα µε την παλαιά ταξινόµηση NACE Rev.1 και κάλυψε την 
περίοδο 2005-2008. Εντός του 2009 τέθηκε σε ισχύ η τρέχουσα κατάρτιση των νέων ∆εικτών που έγινε 
σύµφωνα µε τη νέα ταξινόµηση NACE Rev.2. 

  
Σκοπός των δεικτών-
χρησιµοποιούµενοι 

ορισµοί 
  

Οι δείκτες κύκλου εργασιών  στις υπηρεσίες είναι δείκτες του οικονοµικού κύκλου της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας  και δείχνουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Ο στόχος των δεικτών αυτών είναι η 
µέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώµενων  κλάδων υπηρεσιών στην αγορά, σε όρους αξίας. Ο 
κύκλος  εργασιών υπολογίζεται χωρίς το ΦΠΑ και περιλαµβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιµολογήσει  
η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (τριµήνου).  
Περιλαµβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών από όλες τις δραστηριότητες (κύριες και δευτερεύουσες 
τακτικές) της επιχείρησης (λογαριασµοί: 70,71,72,73), όπως προκύπτει από τα ποσά που έχει 
τιµολογήσει η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς και τα οποία αντιστοιχούν σε έσοδα 
από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους.  
Περιλαµβάνονται, επίσης, όλα τα άλλα έξοδα (µεταφορικά, συσκευασίας, κλπ.) που βαρύνουν τους 
πελάτες, ακόµη και αν τα έξοδα αυτά αναγράφονται χωριστά στο τιµολόγιο.  
 
Ο κύκλος εργασιών δεν περιλαµβάνει το ΦΠΑ και άλλους συναφείς εκπεστέους φόρους που 
συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών, καθώς και όλα τα τέλη και τους φόρους επί των αγαθών ή 
επί των υπηρεσιών που τιµολογήθηκαν από την επιχείρηση. 
 
 

Νοµικό πλαίσιο Οι ∆είκτες Κύκλου Εργασιών  στον τοµέα των Υπηρεσιών  είναι  βραχυχρόνιοι δείκτες και καταρτίζονται  στο 
πλαίσιο  εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου 1165/98, ‘’ περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών’’, 
στο  πλαίσιο των απαιτήσεων  του Κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συµβουλίου 
1158/05 που τροποποιεί και συµπληρώνει τον  αρχικό Κανονισµό 1165/98, καθώς και στο πλαίσιο 
εφαρµογής της νέας  στατιστικής ταξινόµησης οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2 , βάσει του 
Κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1893/2006. 
 

Περίοδος αναφοράς  Τρίµηνο 
 

Έτος βάσης 2005=100,0 
 

Αναθεώρηση Η αναθεώρηση των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών γίνεται στο πλαίσιο εφαρµογής 
του Κανονισµού 1165/98 του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται 
κάθε πέντε (5) χρόνια, µε έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5.  
 

Στατιστική ταξινόµηση Χρησιµοποιείται η νέα στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2, της Eurostat  
(Κανονισµός 1893/2006). 
 

Γεωγραφική κάλυψη Σύνολο Χώρας 
 

 Κάλυψη  κλάδων 
οικονοµικών 

δραστηριοτήτων 

Οι  νέοι ∆είκτες Κύκλου Εργασιών  στον τοµέα των Υπηρεσιών καταρτίζονται για τις υπηρεσίες των 
παρακάτω κλάδων:  

• υπηρεσίες ταχυδροµικών και ταχυ-µεταφορικών δραστηριοτήτων(κλάδος 53) 
• υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων(κλάδος 58) 
• υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (κλάδος 61). 
• υπηρεσίες πληροφορικής (κλάδος 62). 
• υπηρεσίες επεξεργασίας δεδοµένων και παροχής πληροφόρησης(κλάδος 63) 
• υπηρεσίες νοµικών και λογιστικών δραστηριοτήτων (κλάδος 69) 
• υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής συµβουλών διαχείρισης (κλάδος70.2) 
• υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής 

τεχνικών συµβουλών (κλάδος 71) 
• υπηρεσίες διαφήµισης, έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων κοινής γνώµης(κλάδος 73) 
• υπηρεσίες άλλων επαγγελµατικών, επιστηµονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (κλάδος 74) 
• υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε την απασχόληση(κλάδος 78) 
• υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών µε την παροχή προστασίας και διενέργεια έρευνας (κλάδος 

80) 
• υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισµού (κλάδος 81.2) 
• υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς 

τις επιχειρήσεις (κλάδος 82) 
 

∆ιενεργούµενη έρευνα  Στην έρευνα για την κατάρτιση των ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών  για τους 
αναφερόµενους κλάδους της στατιστικής ταξινόµησης NACE Rev.2, περιλήφθηκαν συνολικά 2.535 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στους εν λόγω κλάδους, για το σύνολο Χώρας,  µε ετήσιο (2005) κύκλο 
εργασιών ίσο ή µεγαλύτερο των 600.000 Ευρώ. Η έρευνα διενεργείται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 
µεγέθους 394 επιχειρήσεων, σε όλη τη Χώρα, για την κάλυψη όλων των κλάδων. 
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Υπολογισµός των 
δεικτών 

Ο υπολογισµός των δεικτών γίνεται µε την εφαρµογή της µεθόδου της αλύσωσης, ενώ πραγµατοποιείται 
αναγωγή των δεικτών σε τυπικό τρίµηνο, πολλαπλασιάζοντας τις εκτιµηθείσες αξίες κύκλου εργασιών µε 
ειδικό διορθωτικό συντελεστή, σύµφωνα µε τον αριθµό εργάσιµων ηµερών κάθε τριµήνου. Το τυπικό τρίµηνο 
αναφέρεται στον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών. 
 

Καταρτιζόµενες σειρές 
δεικτών 

Οι  αρχικές χρονοσειρές των δεικτών της περιόδου 2005-2008 προσαρµόστηκαν (κατά το 2009) στη νέα 
ταξινόµηση NACE Rev.2. Επιπλέον, για τη σύνδεση των νέων αυτών χρονοσειρών από το 2000, όπως 
απαιτείται  από τον Κανονισµό (ΕΚ) 472/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το backcasting, έγινε η 
απαραίτητη εκτίµηση για την περίοδο 2000-2004. 
 

∆ηµοσίευση στοιχείων Τα στοιχεία των νέων ∆εικτών Κύκλου Εργασιών στον τοµέα των Υπηρεσιών, µε έτος βάσης 2005=100,0, 
δηµοσιεύονται από το Α’ τρίµηνο 2009, µε αναδροµικά στοιχεία, από το Α’ τρίµηνο 2000. 
 

Παραποµπές Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισµού των ∆εικτών Κύκλου 
Εργασιών στον τοµέα  των Υπηρεσιών, καθώς και στοιχεία χρονολογικών σειρών των δεικτών αυτών 
διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr). 

 


