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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 και την κατάργηση 11 
νομικών πράξεων στον τομέα των εθνικών λογαριασμών
(COM(2021)0776 – C9-0461/2021 – 2021/0407(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2021)0776),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0461/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 25ης Μαρτίου 
20221,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0202/2022),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν την αντικαταστήσει 
με νέο κείμενο, εάν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή εάν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ L 218 της 2.6.2022, σ. 2.
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Τροπολογία 1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2021/0407 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 και την κατάργηση 11 
νομικών πράξεων στον τομέα των εθνικών λογαριασμών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου3, με τον οποίο θεσπίστηκε το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό σύστημα 
λογαριασμών (ΕΣΛ 2010), περιέχει το πλαίσιο αναφοράς των κοινών προτύπων, 
ορισμών, ταξινομήσεων και λογιστικών κανόνων για την κατάρτιση των λογαριασμών 

* Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές 
σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
2 ΕΕ C […] της […], σ. […].
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 
2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 
της 26.6.2013, σ. 1).
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των κρατών μελών για τις στατιστικές απαιτήσεις της Ένωσης, με σκοπό τη λήψη 
συγκρίσιμων αποτελεσμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

(2) Το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 προβλέπει τη μεθοδολογία για 
την κατάρτιση των λογαριασμών των κρατών μελών.

(3) Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013, διαπιστώθηκαν ήσσονος 
σημασίας ανακολουθίες στο κείμενο του παραρτήματος Α του εν λόγω κανονισμού, οι 
οποίες θα πρέπει να διορθωθούν.

(4) Το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 (στο εξής: πρόγραμμα 
διαβίβασης) προβλέπει ένα σύνολο πινάκων δεδομένων των εθνικών λογαριασμών 
και σχετικών μεταδεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται για ενωσιακούς σκοπούς 
εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

(5) Το πρόγραμμα διαβίβασης των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών και των 
σχετικών μεταδεδομένων θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών, το NextGenerationEU και οι νέες πολιτικές 
προτεραιότητες, καθώς και η ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
Ένωση.

(6) Η 49η σύνοδος της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών εξέτασε και 
ενέκρινε την αναθεωρημένη ταξινόμηση για την ταξινόμηση της ατομικής 
κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (COICOP 2018), ως το διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. 
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 παραπέμπει στην προηγούμενη ταξινόμηση 
(COICOP 1999) τόσο στο παράρτημα Α όσο και στο παράρτημα Β και, ως εκ τούτου, 
οι εν λόγω παραπομπές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(6α) Απαιτούνται περιοδικές επικαιροποιήσεις ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 
αλληλεπίδραση μεταξύ της παγκοσμιοποίησης, της πράσινης και της ψηφιακής 
μετάβασης και των εθνικών λογαριασμών, προκειμένου να παρέχονται στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τα απαραίτητα δεδομένα και οι αναγκαίες γνώσεις 
για να διασφαλίζονται η ανταγωνιστικότητα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η 
δημοσιονομική ανθεκτικότητα, τα υγιή δημόσια οικονομικά και η δίκαιη 
φορολογική πολιτική. Επιπλέον, η 51η σύνοδος της Στατιστικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών έχει ήδη ζητήσει από τη Διαγραμματειακή ομάδα εργασίας για 
τους εθνικούς λογαριασμούς (ISWGNA) να καταρτίσει χάρτη πορείας για την 
αναθεώρηση του συστήματος εθνικών λογαριασμών του 2008, προκειμένου να 
εγκριθεί από την Επιτροπή το 2025.

(6β) Η επικαιροποίηση των διεθνών εγχειριδίων σχετικά με τους εθνικούς λογαριασμούς 
είναι απαραίτητη, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα ευημερίας και βιωσιμότητας, 
δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας που επηρεάζει την οικονομική 
ευημερία του πληθυσμού πραγματοποιείται πέρα από το σύνορο παραγωγής 
(production frontier).

(7) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
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(8) Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/516 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4, έντεκα νομικές 
πράξεις που βασίζονται στο προηγούμενο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών, το οποίο 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου5, δεν είναι πλέον 
συναφείς. Τα μέτρα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
αντικαταστήσουν εκείνα των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 359/20026,, (ΕΚ) 
αριθ. 1267/20037, (ΕΚ) αριθ. 1392/20078, (ΕΚ) αριθ. 400/20099, (ΕΚ) 
αριθ. 1221/200210, (ΕΚ) αριθ. 501/200411 και (ΕΚ) αριθ. 1161/200512 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1222/2004 του Συμβουλίου13 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 264/200014 και των 
αποφάσεων 2002/990/ΕΚ15 και 98/715/ΕΚ της Επιτροπής16. Συνεπώς, οι εν λόγω 
νομοθετικές πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν.

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/516 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 
2019, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε αγοραίες τιμές και την κατάργηση της 
οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του 
Συμβουλίου («κανονισμός ΑΕΕ») (ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 19).
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού 
συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1).
6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
χρήση του ΕΣΟΛ 95 για τον καθορισμό των συνεισφορών των κρατών μελών στον ίδιο πόρο που βασίζεται 
στον ΦΠΑ (ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1).
7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προθεσμίες 
διαβίβασης των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών των εθνικών λογαριασμών, τις παρεκκλίσεις σχετικά με τη 
διαβίβαση των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών των εθνικών λογαριασμών και τη διαβίβαση των δεδομένων 
περί απασχόλησης σε μονάδες «ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν» (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).
8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1392/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τη 
διαβίβαση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών (ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 1).
9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 400/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου περί του ευρωπαϊκού 
συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 11).
10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 2002, όσον αφορά τους τριμηνιαίους μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του Δημοσίου (ΕΕ L 179 
της 9.7.2002, σ. 1).
11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης 
Μαρτίου 2004, σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του Δημοσίου (ΕΕ L 81 της 
19.3.2004, σ. 1).
12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 
Ιουλίου 2005, για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά θεσμικό τομέα (ΕΕ 
L 191 της 22.7.2005, σ. 22).
13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2004 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2004, για την κατάρτιση και 
διαβίβαση στοιχείων για το τριμηνιαίο δημόσιο χρέος (ΕΕ L 233 της 2.7.2004, σ. 1).
14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες στατιστικές δημοσίων 
οικονομικών (ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 4).
15 Απόφαση 2002/990/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2002, για την περαιτέρω αποσαφήνιση 
του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές για τη μέτρηση 
τιμών και όγκων στους εθνικούς λογαριασμούς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2002) 5054].
16 Απόφαση 98/715/EK της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 1998, που αποσαφηνίζει το παράρτημα Α 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών 
λογαριασμών στην Κοινότητα όσον αφορά τις αρχές μέτρησης τιμών και όγκων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:1996:310:TOC
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(9) Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2024 ώστε να συμπέσει με 
το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα για τις εναρμονισμένες αναθεωρήσεις των δεικτών 
αναφοράς για τους εθνικούς λογαριασμούς στα κράτη μέλη. Αυτό δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να καταρτίζουν τις στατιστικές τους σύμφωνα με τα τροποποιημένα 
παραρτήματα πριν από την εν λόγω ημερομηνία γενικής εφαρμογής.

(9α) Με στόχο τον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 
COVID-19, η Ένωση έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδίως το 
NextGenerationEU και τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, 
προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνικών 
δομών των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, οι στατιστικές της Ένωσης θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν δεόντως τους στατιστικούς λογαριασμούς των θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να συνεχιστούν οι 
τεχνικές εργασίες για τον σκοπό αυτό, ώστε να αναπτυχθεί μια αξιόπιστη 
μεθοδολογία που θα επιτρέπει την κατάρτιση και τη διάδοση των εν λόγω 
λογαριασμών από την Επιτροπή (Eurostat), με τακτικές εκθέσεις σχετικά με την 
πρόοδο που σημειώνεται, ιδίως προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να θέτει, το συντομότερο δυνατόν, τις σχετικές 
πληροφορίες στη διάθεση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για το έλλειμμα και το χρέος.

(10) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινών 
στατιστικών προτύπων που καθιστούν δυνατή την παραγωγή εναρμονισμένων 
δεδομένων εθνικών λογαριασμών για λόγους συνολικής συνοχής, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(11) Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος. 

(11α) Η αναθεώρηση του συστήματος εθνικών λογαριασμών το 2025 θα παράσχει την 
ευκαιρία επικαιροποίησης των διεθνώς συμφωνημένων εννοιών, ορισμών, 
ταξινομήσεων και λογιστικών κανόνων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια, 
την ανισότητα, τη βιωσιμότητα και την ευημερία, και θα είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη στήριξη των φορέων χάραξης πολιτικής στη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 
τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και 
την ενεργοποίηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Επομένως, η 
Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με τη θέση της Ένωσης όσον αφορά την αναθεώρηση του διεθνούς συστήματος 
εθνικών λογαριασμών πριν από την ολοκλήρωσή του το 2025,

C(1998) 3685].
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 τροποποιείται με το κείμενο που 
παρατίθεται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 αντικαθίσταται από το παράρτημα 2 
του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Οι νομικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα 3 του παρόντος κανονισμού 
καταργούνται.

Άρθρο 3α
Ρήτρα επανεξέτασης

Έως την 1η Ιανουαρίου 2024, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμπερίληψη των λογαριασμών 
των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και υποβάλλει, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, σχετική νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 4

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024. 

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

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Το παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 1.51 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

2. Η παράγραφος 1.51 στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η) Αποσαφηνίστηκε η αντιμετώπιση των υπερβολικών μερισμάτων που πληρώνονται από 
τις δημόσιες επιχειρήσεις, ήτοι πρέπει να θεωρούνται κατ’ εξαίρεση πληρωμές και να 
αντιμετωπίζονται ως αναλήψεις από το μετοχικό κεφάλαιο· 

3. Στο διάγραμμα της παραγράφου 1.118 προστίθεται ο τίτλος:

«Διάγραμμα 1.1 — Διάγραμμα της ακολουθίας λογαριασμών» 

4. Στην παράγραφο 3.98 το ακόλουθο κείμενο «Η τελική καταναλωτική δαπάνη (P.3) 
της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες δαπανών, παρόμοιες με τις 
δαπάνες των ΜΚΙΕΝ:» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η τελική καταναλωτική δαπάνη (P.3) της γενικής κυβέρνησης περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 
συναλλαγών, παρόμοιες με τις συναλλαγές των ΜΚΙΕΝ:»

5. Η παράγραφος 3.105 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Εναλλακτικά, η ατομική καταναλωτική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης αντιστοιχεί στο 
τμήμα 15 της ταξινόμησης της ατομικής κατανάλωσης με βάση τον σκοπό (COICOP), που 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες: 
15.1 Στέγαση (αντιστοιχεί στην ομάδα 10.6 της COFOG) 
15.2 Υγεία (αντιστοιχεί στις ομάδες 7.1 έως 7.4 της COFOG)
15.3 Αναψυχή και πολιτισμός (αντιστοιχεί στις ομάδες 8.1 και 8.2 της COFOG)
15.4 Εκπαίδευση (αντιστοιχεί στις ομάδες 9.1 έως 9.6 της COFOG)
15.5 Κοινωνική προστασία (αντιστοιχεί στις ομάδες 10.1 έως 10.5 και στην ομάδα 10.7 της 
COFOG).»

6. Η παράγραφος 3.124 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ορισμός: Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (P.51g) αποτελείται από τις 
αποκτήσεις, μείον τις διαθέσεις, εκ μέρους παραγωγών μόνιμων κατοίκων, παγίων 
περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, συν ορισμένες 
προσθήκες στην αξία μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων που επιτυγχάνονται με την 
παραγωγική δραστηριότητα του παραγωγού ή των θεσμικών μονάδων. Τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία είναι παραχθέντα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή για 
διάστημα μεγαλύτερο του έτους.» 

7. Η παράγραφος 3.132 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή 
για διάστημα μεγαλύτερο του έτους·»

8. Η παράγραφος 3.138 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το κόστος μεταβίβασης της κυριότητας μπορεί να αφορά τόσο τα παραχθέντα περιουσιακά 
στοιχεία, που περιλαμβάνουν και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, όσο και τα μη παραχθέντα 
περιουσιακά στοιχεία, όπως η γη.
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Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται στην τιμή αγοραστή στην περίπτωση των παραχθέντων 
περιουσιακών στοιχείων. Διαχωρίζεται από τις ίδιες τις αγορές και τις πωλήσεις στην 
περίπτωση της γης και των λοιπών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων και 
καταγράφεται σε χωριστή θέση (P.512) στην ταξινόμηση του ακαθάριστου σχηματισμού 
παγίου κεφαλαίου. 

9. Στην παράγραφο 3.181, το κείμενο «Η μεταβίβαση υπαρχόντων αγαθών 
καταγράφεται ως αρνητική δαπάνη (απόκτηση) για τον πωλητή και ως θετική δαπάνη 
(απόκτηση) για τον αγοραστή», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η μεταβίβαση υπαρχόντων αγαθών καταγράφεται ως αρνητική δαπάνη (διάθεση) για τον 
πωλητή και ως θετική δαπάνη (απόκτηση) για τον αγοραστή.» 

10. Στην παράγραφο 4.40 απαλείφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Οι λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής (D.39) καταγράφονται ως πόροι στους λογαριασμούς 
δημιουργίας εισοδήματος των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή των τομέων που τις 
εισπράττουν.»

11. Η παράγραφος 4.50 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι τόκοι καταγράφονται σε δεδουλευμένη βάση, ήτοι πιστώνονται συνεχώς, με την πάροδο 
του χρόνου, στον δανειστή επί του ποσού του οφειλόμενου αρχικού κεφαλαίου. Οι 
δεδουλευμένοι τόκοι για κάθε λογιστική περίοδο πρέπει να καταγράφονται είτε 
καταβάλλονται πραγματικά είτε προστίθενται στο αρχικό κεφάλαιο. Όταν δεν 
καταβάλλονται, η αύξηση του αρχικού κεφαλαίου καταγράφεται στον χρηματοοικονομικό 
λογαριασμό ως απόκτηση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου εκ μέρους του 
πιστωτή και ισόποση ανάληψη υποχρέωσης από τον οφειλέτη.» 

12. Στην παράγραφο 4.82, το κείμενο «Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υποχρέωση 
πληρωμής φόρων εισοδήματος μπορεί να καθοριστεί μόνο σε λογιστική περίοδο 
μεταγενέστερη απ’ αυτή κατά την οποία παράγεται το εισόδημα. Επομένως, 
χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τον χρόνο καταγραφής των φόρων 
αυτών. Οι φόροι εισοδήματος που παρακρατούνται στην πηγή, όπως οι φόροι που 
παρακρατούνται από τους εργοδότες και οι τακτικές προκαταβολές φόρων 
εισοδήματος, μπορούν να καταγράφονται κατά τις περιόδους στις οποίες 
καταβάλλονται, ενώ η τυχόν τελική υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος 
μπορεί να καταγράφεται στην περίοδο κατά την οποία καθορίζεται η υποχρέωση 
αυτή.», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υποχρέωση πληρωμής φόρων εισοδήματος μπορεί να 
καθοριστεί μόνο σε λογιστική περίοδο μεταγενέστερη απ’ αυτή κατά την οποία παράγεται το 
εισόδημα. Επομένως, χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας όσον αφορά τον χρόνο καταγραφής 
των φόρων αυτών. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

13. Η παράγραφος 4.93 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) κοινωνικές εισφορές τις οποίες καταβάλλουν σε οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης 
πρόσωπα που δεν υπόκεινται σ’ αυτές διά νόμου·» 

14. Η παράγραφος 5.117 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η διαφορά μεταξύ δανειακών συναλλαγών (F.4) και συναλλαγών σε καταθέσεις (F.22) είναι 
ότι ο πιστωτής προσφέρει μια μη τυποποιημένη μη διαπραγματεύσιμη σύμβαση στην 
περίπτωση του δανείου, όχι όμως και στην περίπτωση της κατάθεσης.»

15. Η παράγραφος 5.235 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
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«Οι δεδουλευμένες ΥΧΔΜΕ που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο 
χρηματοοικονομικό μέσο, ενώ η προπληρωμή ασφαλίστρων περιλαμβάνεται στα τεχνικά 
ασφαλιστικά αποθεματικά (F.61)· σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει εγγραφή 
στις εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές.»

16. Η παράγραφος 5.236 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 «γ) μίσθωση κτιρίων που καθίσταται πληρωτέα με την πάροδο του χρόνου· και» 

17. Η παράγραφος 7.88 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αγοραία αξία των προθεσμιακών συμβολαίων (forwards) μπορεί να αλλάζει μεταξύ 
θετικής (περιουσιακό στοιχείο) και αρνητικής (υποχρέωση) θέσης ανάλογα με τις μεταβολές 
της τιμής των υποκείμενων στοιχείων και, κατά συνέπεια, τα εν λόγω δικαιώματα και 
συμβόλαια μπορεί να είναι άλλοτε περιουσιακά στοιχεία και άλλοτε υποχρεώσεις για τους 
εκδότες και τους κατόχους. Ορισμένα προθεσμιακά συμβόλαια λειτουργούν με κατάθεση 
περιθωρίου, όπου τα κέρδη ή οι ζημίες διακανονίζονται καθημερινά· στις περιπτώσεις αυτές 
η αξία ισολογισμού θα είναι μηδενική.»

18. Στο κεφάλαιο 8, ο πίνακας 8.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
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«Πίνακας 8.1 — Συνοπτική παρουσίαση των λογαριασμών, των εξισωτικών μεγεθών και των κύριων συγκεντρωτικών μεγεθών
Λογαριασμοί Εξισωτικά μεγέθη Κύρια 

συγκεντρωτικά 
μεγέθη

Πλήρης ακολουθία λογαριασμών για τους θεσμικούς τομείς
Τρέχοντες 
λογαριασμ
οί

I. Λογαριασμ
ός 
παραγωγής

I. Λογαριασμός 
παραγωγής

    B.1g Προστιθέμεν
η αξία, 
ακαθάριστη

Ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν 
(ΑΕΠ)

 II. Λογαριασμ
οί διανομής 
και χρήσης 
εισοδήματ
ος

II.1 Λογαριασμοί 
πρωτογενούς 
διανομής 
εισοδήματος

II.1.
1

Λογαριασμός 
δημιουργίας 
εισοδήματος

  B.2g
B.3g

Λειτουργικό 
πλεόνασμα, 
ακαθάριστο
Μεικτό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

 

     II.1.
2

Λογαριασμός 
διανομής 
πρωτογενούς 
εισοδήματος

II.1.2.
1

Λογαριασμός 
επιχειρηματικού 
εισοδήματος

B.4g Επιχειρηματικ
ό εισόδημα, 
ακαθάριστο

 

       II.1.2.
2

Λογαριασμός 
διανομής λοιπού 
πρωτογενούς 
εισοδήματος

B.5g Ισοζύγιο 
πρωτογενών 
εισοδημάτων, 
ακαθάριστο

Ακαθάριστο 
εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ)

   II.2 Λογαριασμός 
δευτερογενούς 
διανομής 
εισοδήματος

    B.6g Διαθέσιμο 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

Ακαθάριστο 
εθνικό 
διαθέσιμο 
εισόδημα

   II.3 Λογαριασμός 
αναδιανομής 
εισοδήματος σε 
είδος

    B.7g Προσαρμοσμ
ένο 
διαθέσιμο 
εισόδημα, 
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ακαθάριστο

   II.4 Λογαριασμός 
χρήσης 
εισοδήματος

II.4.
1

Λογαριασμός 
χρήσης 
διαθέσιμου 
εισοδήματος

  B.8g Αποταμίευση, 
ακαθάριστη

Ακαθάριστη 
εθνική 
αποταμίευση

     II.4.
2

Λογαριασμός 
χρήσης 
προσαρμοσμένο
υ διαθέσιμου 
εισοδήματος

     

Λογαριασμ
οί 
συσσώρευσ
ης

III
.

Λογαριασμ
οί 
συσσώρευσ
ης

III.
1

Λογαριασμός 
κεφαλαίου

III.1.
1

Λογαριασμός 
μεταβολής της 
καθαρής θέσης 
λόγω 
αποταμίευσης 
και κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων

  B.101 Μεταβολή 
καθαρής 
θέσης λόγω 
αποταμίευση
ς και 
κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεω
ν

 

     III.1.
2

Λογαριασμός 
απόκτησης μη 
χρηματοοικονομι
κών 
περιουσιακών 
στοιχείων

  B.9 Καθαρή 
ικανότητα 
χρηματοδότη
σης / Καθαρή 
ανάγκη 
χρηματοδότη
σης

 

   III.
2

Χρηματοοικονομ
ικός 
λογαριασμός

    B.9F Καθαρή 
ικανότητα 
χρηματοδότη
σης / Καθαρή 
ανάγκη 
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χρηματοδότη
σης

   III.
3

Λογαριασμός 
λοιπών 
μεταβολών 
περιουσιακών 
στοιχείων

III.3.
1

Λογαριασμός 
λοιπών 
μεταβολών του 
όγκου των 
περιουσιακών 
στοιχείων

  B.102 Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης λόγω 
λοιπών 
μεταβολών 
του όγκου 
των 
περιουσιακώ
ν στοιχείων

 

     III.3.
2

Λογαριασμοί 
αναπροσαρμογής

  B.103 Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης λόγω 
ονομαστικών 
κερδών/ζημι
ών κτήσης

 

       III.3.2.
1

Λογαριασμός 
ουδέτερων 
κερδών/ζημιών 
κτήσης

B.103
1

Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης λόγω 
ουδετέρων 
κερδών/ζημι
ών κτήσης

 

       III.3.2.
2

Λογαριασμός 
πραγματικών 
κερδών/ζημιών 
κτήσης

B.103
2

Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης λόγω 
πραγματικών 
κερδών/ζημι
ών κτήσης

 

Ισολογισμο
ί

IV
.

Ισολογισμο
ί

IV.
1

Ισολογισμός 
ανοίγματος

    B.90 Καθαρή θέση Εθνική καθαρή 
θέση
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   IV.
2

Μεταβολές του 
ισολογισμού

    B.10 Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης, 
συνολικές

Μεταβολές της 
εθνικής 
καθαρής θέσης

   IV.
3

Ισολογισμός 
κλεισίματος

    B.90 Καθαρή θέση Εθνική καθαρή 
θέση

Λογαριασμ
οί 
συναλλαγ
ών

           

 0. Λογαριασμ
ός αγαθών 
και 
υπηρεσιών

         

Λογαριασμός της αλλοδαπής (λογαριασμός εξωτερικών συναλλαγών)
Τρέχων 
λογαριασμ
ός

V. Λογαριασμ
ός της 
αλλοδαπής

V.I Εξωτερικός 
λογαριασμός 
αγαθών και 
υπηρεσιών

    B.11 Εξωτερικό 
ισοζύγιο 
αγαθών και 
υπηρεσιών

Εξωτερικό 
ισοζύγιο 
αγαθών και 
υπηρεσιών

   V.II Εξωτερικός 
λογαριασμός 
πρωτογενών 
εισοδημάτων και 
τρεχουσών 
μεταβιβάσεων

    B.12 Τρέχον 
εξωτερικό 
ισοζύγιο

Τρέχον 
εξωτερικό 
ισοζύγιο

Λογαριασμ
οί 
συσσώρευσ
ης

  V.II
I

Εξωτερικοί 
λογαριασμοί 
συσσώρευσης

V.III.
1

Λογαριασμός 
κεφαλαίου

V.III.1.
1

Λογαριασμός 
μεταβολής της 
καθαρής θέσης 
λόγω τρέχοντος 
εξωτερικού 
ισοζυγίου και 

B.101 Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης λόγω 
του τρέχοντος 
εξωτερικού 
ισοζυγίου και 
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κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων

κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεω
ν

       V.III.1.
2

Λογαριασμός 
απόκτησης μη 
χρηματοοικονομι
κών 
περιουσιακών 
στοιχείων

B.9 Καθαρή 
ικανότητα 
χρηματοδότη
σης / Καθαρή 
ανάγκη 
χρηματοδότη
σης

 

     V.III.
2

Χρηματοοικονομι
κός λογαριασμός

  B.9F Καθαρή 
ικανότητα 
χρηματοδότη
σης / Καθαρή 
ανάγκη 
χρηματοδότη
σης

Καθαρή 
ικανότητα 
χρηματοδότηση
ς / Καθαρή 
ανάγκη 
χρηματοδότηση
ς

     V.III.
3

Λογαριασμός 
λοιπών 
μεταβολών 
περιουσιακών 
στοιχείων

V.III.3.
1

Λογαριασμός 
λοιπών 
μεταβολών του 
όγκου των 
περιουσιακών 
στοιχείων

B.102 Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης λόγω 
λοιπών 
μεταβολών 
του όγκου 
των 
περιουσιακώ
ν στοιχείων

 

       V.III.3.
2

Λογαριασμοί 
αναπροσαρμογής

B.103 Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης λόγω 
ονομαστικών 
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κερδών/ζημι
ών κτήσης

Ισολογισμο
ί

  V.I
V

Εξωτερικός 
λογαριασμός 
περιουσιακών 
στοιχείων και 
υποχρεώσεων

V.IV.
1

Ισολογισμός 
ανοίγματος

  B.90 Καθαρή θέση Καθαρή 
εξωτερική 
χρηματοοικονο
μική θέση

     V.IV.
2

Μεταβολές του 
ισολογισμού

  B.10 Μεταβολές 
της καθαρής 
θέσης

 

     V.IV.
3

Ισολογισμός 
κλεισίματος

  B.90 Καθαρή θέση Καθαρή 
εξωτερική 
χρηματοοικονο
μική θέση
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»

19. Η παράγραφος 9.61 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ωστόσο, οι αναλυτικές ιδιότητες των πινάκων “προϊόν προς προϊόν” και των πινάκων 
“κλάδος προς κλάδο” δεν διαφέρουν σημαντικά. Οι διαφορές μεταξύ των πινάκων “προϊόν 
προς προϊόν” και των πινάκων “κλάδος προς κλάδο” οφείλονται στην ύπαρξη ενός γενικά 
περιορισμένου όγκου δευτερεύουσας παραγωγής. Στην πράξη, οι αναλυτικές χρήσεις των 
πινάκων εισροών–εκροών προϋποθέτουν εμμέσως την ύπαρξη τεχνολογίας για κάθε κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχουν καταρτιστεί 
αρχικά οι πίνακες. Επιπλέον, στην πράξη, κάθε πίνακας του τύπου “προϊόν προς προϊόν” 
είναι αναδιαρθρωμένος πίνακας του τύπου “κλάδος προς κλάδο”, επειδή εξακολουθεί να 
περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά των ΜΟΔ και των επιχειρήσεων των πινάκων προσφοράς 
και χρήσεων.»

20. Η παράγραφος 10.27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για τις συναλλαγές υπηρεσιών είναι συχνά πιο δύσκολο να προσδιοριστούν τα 
χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις φυσικές μονάδες και μπορεί να προκύψουν διαφορές 
απόψεων σχετικά με τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν. Η δυσκολία αυτή μπορεί να 
αφορά σημαντικούς κλάδους όπως τις υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, το 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την 
έρευνα και την ανάπτυξη, την υγειονομική περίθαλψη ή την ψυχαγωγία. Η επιλογή φυσικών 
μονάδων για τις δραστηριότητες αυτές παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο για τα μεγέθη μέτρησης 
τιμών και όγκου στους εθνικούς λογαριασμούς (20).»
Η υποσημείωση 20 στην παράγραφο 10.27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Eurostat, Handbook on price and volume measures in national accounts, 2016.»

21. Η υποσημείωση 22 στην παράγραφο 10.56 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Eurostat – ΟΟΣΑ, Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities, 
2012.»

22. Στην παράγραφο 14.06, το κείμενο «Οι υπολογισμοί των ΥΧΔΜΕ επικεντρώνονται 
στους υποτομείς S.122 και S.125· κατά συνθήκη, οι ΥΧΔΜΕ δεν υπολογίζονται για 
την κεντρική τράπεζα (βλ. μέρος VI).» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι υπολογισμοί των ΥΧΔΜΕ επικεντρώνονται στους υποτομείς S.122 και S.125· κατά 
συνθήκη, οι ΥΧΔΜΕ δεν υπολογίζονται για την κεντρική τράπεζα (βλ. παράγραφο 14.16).» 

23. Στο κεφάλαιο 15, ο πίνακας 15.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«
Είδος συναλλαγής / άλλης οικονομικής ροής Είδος χρήσης/αγοράς και είδος περιουσιακού 

στοιχείου και είδος πληρωμής
Ενδιάμεση ανάλωση Λειτουργική μίσθωση παραχθέντων περιουσιακών 

στοιχείων, π.χ. μηχανημάτων και δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας 
Τακτικές πληρωμές από εταιρείες για την παροχή 
νερού 
ΥΧΔΜΕ που συνδέονται με την παροχή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου Μόνο για παραχθέντα περιουσιακά στοιχεία και 
μόνο για τον οικονομικό κάτοχο



RR\1259657EL.docx 21/126 PE731.555v02-00

EL

Τελική καταναλωτική δαπάνη Λειτουργική μίσθωση διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών 
Αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών, 
περιλαμβανομένων όσων χρηματοδοτούνται από 
χρηματοδοτική μίσθωση ή συμφωνία αγοράς με 
δόσεις

Αγορά μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

 

Σχηματισμός παγίου κεφαλαίου Αγορά παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων 
(περιλαμβανομένων όσων χρηματοδοτούνται από 
χρηματοδοτική μίσθωση) 

Απόκτηση φυσικών πόρων Αγορά φυσικού πόρου, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματος χρήσης του μέχρι να εξαντληθεί
Αγορά του δικαιώματος χρήσης φυσικού πόρου για 
παρατεταμένη περίοδο, π.χ. ποσόστωση αλιείας

Απόκτηση άλλων μη παραχθέντων 
περιουσιακών στοιχείων

Μεταβιβάσιμες ρυθμίσεις χρονομεριστικής 
μίσθωσης 
Αγορά σύμβασης που μπορεί να μεταβιβαστεί σε 
τρίτο μέρος 
Συμβάσεις για μελλοντική παραγωγή, για 
παράδειγμα συμβάσεις με ποδοσφαιριστές και 
συγγραφείς
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Πληρωμή ως εισόδημα περιουσίας Μίσθωση εκμετάλλευσης πόρων, δηλαδή πληρωμή 
για βραχυπρόθεσμη χρήση φυσικού πόρου 

Μισθώματα Τακτικές πληρωμές για το δικαίωμα άντλησης 
νερού
Χρηματοδοτική μίσθωση, δηλαδή αγορά μη 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που 
χρηματοδοτείται ταυτόχρονα από δάνειο

Μεταβίβαση εισοδήματος Άδειες που εκδίδονται από τη γενική κυβέρνηση 
για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας, 
που δεν εξαρτώνται από κριτήρια ή με δυσανάλογη 
χρέωση σε σύγκριση με το κόστος διαχείρισης του 
συστήματος των αδειών 
Άδειες εκπομπών που εκδίδονται από τη γενική 
κυβέρνηση για τον έλεγχο των συνολικών 
εκπομπών

Λοιποί φόροι επί της παραγωγής

Χρηματοοικονομική συναλλαγή: δάνειο Χρηματοδοτική μίσθωση, δηλαδή αγορά μη 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που 
χρηματοδοτείται ταυτόχρονα από δάνειο

Λοιπές μεταβολές του όγκου περιουσιακών 
στοιχείων

Εξάντληση των φυσικών πόρων από τον κάτοχο 
Παράνομη υλοτομία, αλιεία ή θήρα (κατάσχεση 
καλλιεργούμενων περιουσιακών στοιχείων ή 
φυσικών πόρων χωρίς αποζημίωση)

Μεταβολή της τιμής των περιουσιακών 
στοιχείων

Λήξη των συμβάσεων και των αδειών που 
καταγράφονται ως περιουσιακά στοιχεία

»

24. Στην παράγραφο 15.27, το κείμενο «Αυτό το περιουσιακό στοιχείο (κατηγορία 
AN.222) καταγράφεται μόνο αν η αξία του, δηλ. το ποσό κατά το οποίο τα οφέλη που 
παρέχει στον κάτοχο υπερβαίνουν τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στον εκδότη 
της άδειας, μπορεί να ρευστοποιηθεί μέσω της μεταβίβασης του περιουσιακού 
στοιχείου. Αυτές οι άδειες παρατηρούνται για πρώτη φορά μέσω της οικονομικής 
εμφάνισης των περιουσιακών στοιχείων (κατηγορία K.1, βλέπε παράγραφο 6.06, 
στοιχείο ζ). Αν η αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν ρευστοποιηθεί, θα τείνει προς 
το μηδέν όσο πλησιάζει το τέλος της περιόδου μίσθωσης.» αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«Αυτό το περιουσιακό στοιχείο (κατηγορία AN.222) αναγνωρίζεται μόνο αν η αξία του, δηλ. 
το ποσό κατά το οποίο τα οφέλη που παρέχει στον κάτοχο υπερβαίνουν την αξία που πρέπει 
να καταβληθεί στον εκδότη της άδειας, μπορεί να ρευστοποιηθεί μέσω της μεταβίβασης του 
περιουσιακού στοιχείου. Αυτές οι άδειες παρατηρούνται για πρώτη φορά μέσω της 
οικονομικής εμφάνισης των περιουσιακών στοιχείων (κατηγορία K.1, βλέπε παράγραφο 6.06, 
στοιχείο ζ). Αν η αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν ρευστοποιηθεί, θα τείνει προς το 
μηδέν όσο πλησιάζει το τέλος της περιόδου μίσθωσης.»

25. Η παράγραφος 15.32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όταν η γενική κυβέρνηση περιορίζει, π.χ., τον αριθμό των αυτοκινήτων που μπορούν να 
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λειτουργούν ως ταξί ή τον αριθμό των καζίνο μέσω της έκδοσης αδειών, στην 
πραγματικότητα δημιουργεί μονοπωλιακά κέρδη για τους αδειοδοτημένους φορείς και 
ανακτά μέρος των κερδών με τη μορφή τελών. Τα τέλη αυτά καταγράφονται ως λοιποί φόροι 
επί της παραγωγής. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η γενική 
κυβέρνηση εκδίδει άδειες για τον περιορισμό του αριθμού των μονάδων που 
δραστηριοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο τομέα, όταν ο περιορισμός καθορίζεται αυθαίρετα 
και δεν εξαρτάται μόνο από κριτήρια επιλεξιμότητας.»

26. Η παράγραφος 15.35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η άδεια άσκησης ειδικών δραστηριοτήτων, ως περιουσιακό στοιχείο, εμφανίζεται πρώτα 
στον λογαριασμό λοιπών μεταβολών του όγκου των περιουσιακών στοιχείων. Οι μεταβολές 
της αξίας, τόσο οι αυξήσεις όσο και οι μειώσεις, καταγράφονται στον λογαριασμό 
αναπροσαρμογής του αγοραστή.»

27. Στο κεφάλαιο 16, ο πίνακας 16.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
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Χρήσεις Πόροι
   S.1 S.1

5
S.14 S.13 S.12 S.11   S.11 S.12 S.13 S.14 S.1

5
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6   6    6  D.
44
1

Εισόδημ
α 
περιουσί
ας 
αποδοτέ
ο στους 
κατόχου
ς 
ασφαλισ
τήριων 
συμβολα
ίων

5 0 0 1 0 6 0  6

          Λογαριασ
μός 
δευτερογ
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ενούς 
διανομής 
εισοδήμα
τος

44  1 43 0 31 4 0 8 D.
71
1

Καθαρά 
ασφάλισ
τρα για 
ασφαλίσ
εις κατά 
ζημιών

 44    44   44

45  0 45    45  D.
72
1

Απαιτήσ
εις από 
ασφαλίσ
εις κατά 
ζημιών

6 0 1 35 0 42 3  45

          Λογαριασ
μός 
χρήσης 
διαθέσιμ
ου 
εισοδήμα
τος

         

2   2  2    P.
3

Τελική 
καταναλ
ωτική 
δαπάνη

       2 2

          Χρηματοοι
κονομικός 
ισολογισμ
ός 
(ανοίγματ
ος)
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74  0 74  40 0 9 25 AF
.6
1

Τεχνικά 
αποθεματ
ικά 
ασφαλίσε
ων κατά 
ζημιών

 74    74   74

          Χρηματο
οικονομι
κός 
ισολογισ
μός 
(κλεισίμα
τος)

         

81  0 81 0 44 0 11 25 AF
.6
1

Τεχνικά 
αποθεματ
ικά 
ασφαλίσε
ων κατά 
ζημιών

 81    81   81

          Χρηματο
οικονομι
κή 
συναλλα
γή

         

7  0 7 0 4 0 2 1 F.
61

Τεχνικά 
αποθεματ
ικά 
ασφαλίσε
ων κατά 
ζημιών

 7    7   7

          Λογαριασ
μός 
αναπροσ
αρμογής
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0  0 0 0 0 0 0 0 AF
.6
1

Τεχνικά 
αποθεματ
ικά 
ασφαλίσε
ων κατά 
ζημιών

 0    0   0
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28. Η παράγραφος 17.148 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν η γενική κυβέρνηση αναλάβει την ευθύνη για την παροχή σύνταξης σε εργαζομένους 
μονάδας που δεν ανήκει στη γενική κυβέρνηση μέσω ρητής συναλλαγής, κάθε πληρωμή από 
τη μονάδα που δεν ανήκει στη γενική κυβέρνηση πρέπει να καταγράφεται ως προπληρωμένες 
κοινωνικές εισφορές (F.89). Αυτού του είδους οι ρυθμίσεις περιγράφονται περαιτέρω στις 
παραγράφους 20.273 έως 20.275.» 

29. Η παράγραφος 17.165 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο προεξοφλητικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εκτιμήσεις των μελλοντικών 
συνταξιοδοτικών παροχών στην περίπτωση δικαιωμάτων που έχουν ήδη θεμελιωθεί σε μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία είναι μία από τις σημαντικότερες παραδοχές που μπορούν να 
γίνουν κατά τη μοντελοποίηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων, δεδομένου ότι ο 
συσσωρευμένος αντίκτυπός του μπορεί να είναι πολύ μεγάλος για πολλές δεκαετίες. Ο 
προεξοφλητικός συντελεστής που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας επιλεγμένης προσέγγισης 
μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, πράγμα που οδηγεί σε αναπροσαρμογές στους 
λογαριασμούς.»

30. Η υποσημείωση 29 στην παράγραφο 18.26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«United Nations, International merchandise trade statistics: Concepts and definitions, 2010.» 

31. Στις παραγράφους 20.57, 20.63, 20.65, το κείμενο «(πλην οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

(πλην των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης)» 

32. Στην παράγραφο 20.76, ο πίνακας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«
Σύνολο 
εσόδων

= σύνολο φόρων D.2 + D.5 + D.91

+ καθαρές κοινωνικές εισφορές D.61

+ σύνολο πωλήσεων αγαθών και 
υπηρεσιών

P.11 + P.12 + P.131

+ λοιπά τρέχοντα έσοδα D.39 + D.4 + D.7

+ λοιπά έσοδα κεφαλαίου D.92 + D.99

»

33. Η παράγραφος 20.77 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το σύνολο των φόρων περιλαμβάνει τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών 
(D.2), τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος και περιουσίας κ.λπ. (D.5) και τους φόρους 
κεφαλαίου (D.91). Οι καθαρές κοινωνικές εισφορές αποτελούνται από τις πραγματικές 
κοινωνικές εισφορές (πραγματικές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές D.611 και πραγματικές 
κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών D.613), τις τεκμαρτές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές 
(D.612) και τα συμπληρώματα κοινωνικών εισφορών νοικοκυριών (D.614) μείον τις 
λειτουργικές δαπάνες συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (D.61SC).»

34. Στην παράγραφο 20.84, το πλαίσιο 20.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
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Πόροι ΕΣΛ Έσοδα ΕΣΛ — ΣΟΓΚ
P.1 Παραγωγή, από την οποία  
 Εμπορεύσιμη παραγωγή (P.11) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

 
Παραγωγή για ιδία τελική χρήση 
(P.12) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

 
Μη εμπορεύσιμη παραγωγή (P.13), 
από την οποία:  

 
— Πληρωμές για μη εμπορεύσιμη 
παραγωγή (P.131) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

 
— Μη εμπορεύσιμη παραγωγή, λοιπή 
(P.132)

Μη υπολογιζόμενη στο σύνολο 
εσόδων

D.2
Φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών (εισπρακτέοι) Σύνολο φόρων

D.3 Επιδοτήσεις (εισπρακτέες) Λοιπά τρέχοντα έσοδα
D.4 Εισόδημα περιουσίας Λοιπά τρέχοντα έσοδα

D.5
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος και 
περιουσίας Σύνολο φόρων

D.61 Κοινωνικές εισφορές Καθαρές κοινωνικές εισφορές
D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις Λοιπά τρέχοντα έσοδα
D.91r Φόροι κεφαλαίου (εισπρακτέοι) Σύνολο φόρων

D.92r
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
(εισπρακτέες) Λοιπά έσοδα κεφαλαίου

D.99r
Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 
(εισπρακτέες) Λοιπά έσοδα κεφαλαίου

Χρήσεις και κεφαλαιακές συναλλαγές του ΕΣΛ Δαπάνες ΕΣΛ — ΣΟΓΚ
P.2 Ενδιάμεση ανάλωση Ενδιάμεση ανάλωση
D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

D.2
Φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών (πληρωτέοι) Λοιπές τρέχουσες δαπάνες

D.3 Επιδοτήσεις (πληρωτέες) Επιδοτήσεις
D.41 Τόκοι Τόκοι
D.4 Εισόδημα περιουσίας (εκτός D.41) Λοιπές τρέχουσες δαπάνες
D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος Λοιπές τρέχουσες δαπάνες

D.62
Κοινωνικές παροχές εκτός από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος

Κοινωνικές παροχές εκτός από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος

D.632

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 
μέσω παραγωγών εμπορεύσιμων 
προϊόντων

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 
μέσω παραγωγών εμπορεύσιμων 
προϊόντων

D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις Λοιπές τρέχουσες δαπάνες

D.8
Προσαρμογή για τη μεταβολή 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων Λοιπές τρέχουσες δαπάνες

P.31
Ατομική καταναλωτική δαπάνη σε 
εμπορεύσιμη παραγωγή

Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 
μέσω παραγωγών εμπορεύσιμων 
προϊόντων
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P.31
Ατομική καταναλωτική δαπάνη σε μη 
εμπορεύσιμη παραγωγή

Μη υπολογιζόμενη στο σύνολο 
δαπανών

P.32 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη
Μη υπολογιζόμενη στο σύνολο 
δαπανών

P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Κεφαλαιουχικές δαπάνες

NP

Αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη 
παραχθέντων περιουσιακών 
στοιχείων Κεφαλαιουχικές δαπάνες

D.92p
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
(πληρωτέες) Κεφαλαιουχικές δαπάνες

D.99p
Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 
(πληρωτέες) Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Στο κεντρικό πλαίσιο του ΕΣΛ, η καθαρή ικανότητα 
χρηματοδότησης / καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης (B.9) 
είναι το εξισωτικό μέγεθος του λογαριασμού κεφαλαίου. Το 
εξισωτικό μέγεθος της γενικής κυβέρνησης στην 
παρουσίαση των ΣΟΓΚ στο ΕΣΛ είναι ταυτόσημο με την 
καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης / καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης (B.9). Το παρακάτω πλαίσιο εξηγεί γιατί.

Το κεντρικό πλαίσιο του ΕΣΛ

Ο πρώτος λογαριασμός είναι ο λογαριασμός παραγωγής 
και, επομένως, ο πρώτος πόρος ενός θεσμικού τομέα στο 
ΕΣΛ είναι η παραγωγή του. Καθώς η πλειονότητα των 
υπηρεσιών που παρέχονται από τη γενική κυβέρνηση δεν 
πωλούνται σε οικονομικά σημαντικές τιμές και, επομένως, 
είναι μη εμπορεύσιμες, η παραγωγή της γενικής 
κυβέρνησης μετράται κατά σύμβαση ως το σύνολο του 
κόστους παραγωγής.

Ομοίως, η τελική συλλογική καταναλωτική δαπάνη, που 
αποτελείται από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο 
κοινωνικό σύνολο από τη γενική κυβέρνηση ως γενικές 
υπηρεσίες, άμυνα, ασφάλεια και δημόσια τάξη, μετράται ως 
το σύνολο του κόστους παραγωγής. Επίσης κατά σύμβαση, 
η συλλογική καταναλωτική δαπάνη (P.32) ισούται με την 
πραγματική τελική κατανάλωση (P.4) της γενικής 
κυβέρνησης.

Η τελική ατομική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
που παρέχεται απευθείας από τη γενική κυβέρνηση σε μη 
εμπορεύσιμη βάση μετράται επίσης μέσω του κόστους 
παραγωγής της.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, δύο τύποι ροών 
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«τεκμαίρονται» στους λογαριασμούς της γενικής 
κυβέρνησης του ΕΣΛ:

(1) στην πλευρά των πόρων, η λοιπή μη εμπορεύσιμη 
παραγωγή (P.132), που καταγράφεται στον λογαριασμό 
παραγωγής·

(2) στην πλευρά των χρήσεων, η πραγματική τελική 
κατανάλωση (P.4) και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε 
είδος — μη εμπορεύσιμη παραγωγή (D.631). Αυτές 
καταγράφονται στον λογαριασμό αναδιανομής 
εισοδήματος σε είδος και στον λογαριασμό χρήσης 
προσαρμοσμένου διαθέσιμου εισοδήματος.

Κάθε τεκμαρτή ροή ισούται προς το άθροισμα των 
πραγματικών ροών: ήτοι, το κόστος παραγωγής. Αυτοί οι 
δύο τύποι τεκμαρτών ροών, στην πλευρά των πόρων και 
στην πλευρά των χρήσεων, ισοσκελίζονται στην ακολουθία 
λογαριασμών του ΕΣΛ.

Η παρουσίαση των στατιστικών ΕΣΛ — ΣΟΓΚ

Οι ίδιες βασικές κατηγορίες συναλλαγών χρησιμοποιούνται 
στην παρουσίαση ΕΣΛ – ΣΟΓΚ, αλλά κυρίως στη βάση 
των πραγματικών νομισματικών ροών, για τον υπολογισμό 
των συνολικών εσόδων και των συνολικών δαπανών της 
γενικής κυβέρνησης. Μόνο μια επιλογή τεκμαρτών ροών 
λαμβάνεται υπόψη: οι τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές και 
οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις σε είδος.

Η απάλειψη, από την πλευρά των πόρων, της μη 
εμπορεύσιμης παραγωγής (P.132) για τον υπολογισμό των 
συνολικών εσόδων και η απάλειψη, από την πλευρά των 
χρήσεων, της πραγματικής τελικής κατανάλωσης (P.4 = 
P.32) και των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος — μη 
εμπορεύσιμη παραγωγή (D.631) για τον υπολογισμό της 
συνολικής δαπάνης καταλήγει στο ίδιο εξισωτικό μέγεθος: 
την καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης / καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης (B.9).

Οι μόνες κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος που 
λαμβάνονται υπόψη στο συγκεντρωτικό μέγεθος της 
συνολικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης στις ΣΟΓΚ 
είναι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος που παρέχονται 
σε νοικοκυριά μέσω παραγωγών εμπορεύσιμων προϊόντων 
(D.632), καθώς αυτές υπόκεινται σε πραγματικές πληρωμές 
μονάδων της γενικής κυβέρνησης. Οι εν λόγω συναλλαγές 
πρέπει επίσης να προστίθενται στο άθροισμα του κόστους 
παραγωγής (που ισούται με τη λοιπή μη εμπορεύσιμη 
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παραγωγή — P.132) για τον υπολογισμό της τελικής 
καταναλωτικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης.

P.3 = P.132 + D.632

»

35. Η παράγραφος 20.90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι επιδοτήσεις που εισπράττονται από μονάδες της γενικής κυβέρνησης αποτελούνται μόνο 
από λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής. Όταν εισπράττονται από παράγουσες οντότητες που 
ανήκουν στη γενική κυβέρνηση, οι επιδοτήσεις προϊόντων περιλαμβάνονται στην αποτίμηση 
της παραγωγής και των πωλήσεων σε βασικές τιμές.»

36. Η παράγραφος 20.130 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η επαναγορά υποχρεώσεων από μια μονάδα καταγράφεται ως εξόφληση υποχρεώσεων και 
όχι ως απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Ομοίως, στο επίπεδο ενός υποτομέα ή ενός τομέα, 
η αγορά, από μια μονάδα της γενικής κυβέρνησης, υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί από 
άλλη μονάδα του σχετικού υποτομέα θα εμφανισθεί στην ενοποιημένη παρουσίαση ως 
εξόφληση υποχρεώσεων από τον εν λόγω υποτομέα ή τομέα.»

37. Η παράγραφος 20.158 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι φόροι ή οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται από μια μονάδα ή οντότητα της γενικής 
κυβέρνησης σε μια άλλη δεν πρέπει να ενοποιούνται. Οι φόροι ή οι επιδοτήσεις προϊόντων 
δεν μπορούν να ενοποιηθούν στο σύστημα διότι δεν υπάρχει αντίστοιχος τομέας 
συναλλασσομένου στο ΕΣΛ για τις εν λόγω συναλλαγές· τα σχετικά ποσά δεν 
αναγνωρίζονται χωριστά ως δαπάνες και έσοδα (αντίστοιχα) αλλά αντιθέτως 
συμπεριλαμβάνονται στην —ή εξαιρούνται από την— αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης ή των 
πωλήσεων.»

38. Η παράγραφος 21.22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων στη σωστή τους αξία όχι μόνο παρέχουν 
καλύτερη εικόνα του ισολογισμού από τις αποτιμήσεις σε ιστορικό κόστος, αλλά 
δημιουργούν επίσης περισσότερα στοιχεία για τα κέρδη/ζημίες κτήσης.»

39. Η παράγραφος 22.13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην COICOP διακρίνονται 15 κύριες κατηγορίες: 
α) τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά· 
β) αλκοολούχα ποτά, καπνός και ναρκωτικά· 
γ) είδη ένδυσης και υπόδησης· 
δ) στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα· 
ε) επίπλωση και διακόσμηση, οικιακός εξοπλισμός και συνήθης συντήρηση κατοικιών· 
στ) υγεία· 
ζ) μεταφορές· 
η) ενημέρωση και επικοινωνία· 
θ) αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός· 
ι) εκπαιδευτικές υπηρεσίες· 
ια) εστιατόρια και υπηρεσίες παροχής καταλύματος· 
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ιβ) ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
ιγ) προσωπική φροντίδα, κοινωνική προστασία και διάφορα αγαθά και υπηρεσίες· 
ιγ) δαπάνες ατομικής κατανάλωσης μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά· και 
ιδ) δαπάνες ατομικής κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης. 
Οι πρώτες 13 κατηγορίες παρέχουν αθροιστικά τη συνολική ατομική καταναλωτική δαπάνη 
των νοικοκυριών. Οι δύο τελευταίες προσδιορίζουν την ατομική καταναλωτική δαπάνη του 
τομέα των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) και του 
τομέα της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος. Οι 15 
κατηγορίες από κοινού αντιπροσωπεύουν την πραγματική τελική κατανάλωση των 
νοικοκυριών.»

40. Η παράγραφος 22.14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Η ατομική καταναλωτική δαπάνη των ΜΚΙΕΝ και της γενικής κυβέρνησης αναλύεται σε 
πέντε κοινές υποκατηγορίες που αντιστοιχούν σε σημαντικά θέματα πολιτικής: στέγαση, 
υγεία, αναψυχή και πολιτισμό, εκπαίδευση και κοινωνική προστασία. Αυτές αποτελούν 
επίσης λειτουργίες της COICOP για την ατομική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών· η 
κοινωνική προστασία αποτελεί υποκατηγορία της κατηγορίας 13: προσωπική φροντίδα, 
κοινωνική προστασία και διάφορα αγαθά και υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, η COICOP δείχνει 
επίσης, για καθεμία απ’ αυτές τις πέντε κοινές υποκατηγορίες, τον ρόλο των ιδιωτικών 
νοικοκυριών, της γενικής κυβέρνησης και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που 
εξυπηρετούν νοικοκυριά. Για παράδειγμα, μπορεί να δείχνει τον ρόλο της γενικής 
κυβέρνησης στην παροχή στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης.»

41. Η παράγραφος 22.16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η ταξινόμηση των δαπανών της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία (ταξινόμηση των 
κρατικών λειτουργιών — COFOG) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την περιγραφή και την 
ανάλυση των οικονομικών της γενικής κυβέρνησης. Οι 10 μεγάλες διαιρέσεις που 
διακρίνονται είναι οι εξής: 
α) γενικές δημόσιες υπηρεσίες· 
β) άμυνα· 
γ) δημόσια τάξη και ασφάλεια· 
δ) οικονομικές υποθέσεις· 
ε) προστασία του περιβάλλοντος· 
στ) στέγαση και υποδομή κοινής ωφελείας· 
ζ) υγεία· 
η) αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία· 
θ) εκπαίδευση· και 
ι) κοινωνική προστασία. 
Η ταξινόμηση χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση της ατομικής και της συλλογικής 
καταναλωτικής δαπάνης της γενικής κυβέρνησης. Ωστόσο, χρησιμεύει επίσης για να 
περιγράψει τον ρόλο και άλλων τύπων δαπανών, όπως οι επιδοτήσεις, οι επιχορηγήσεις 
επενδύσεων και οι κοινωνικές παροχές, που πραγματοποιούνται για την επιδίωξη σκοπών 
πολιτικής.»

42. Η παράγραφος 23.05 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι λειτουργικές ταξινομήσεις περιλαμβάνουν όχι μόνο την COFOG και την COICOP αλλά 
και την COPNI (ταξινόμηση των δαπανών κατά σκοπό των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 
που εξυπηρετούν νοικοκυριά) και την COPP (ταξινόμηση των δαπανών των παραγωγών με 
βάση τον σκοπό). Αυτές οι ταξινομήσεις χρησιμοποιούνται για τη λειτουργική ανάλυση των 
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δαπανών από τις εταιρείες, τη γενική κυβέρνηση, τα νοικοκυριά και τα μη κερδοσκοπικά 
ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά και για τους λειτουργικούς δορυφορικούς 
λογαριασμούς.» 

43. Στο κεφάλαιο 23, ο πίνακας που παρεμβάλλεται υπό τον τίτλο «Συναλλαγές 
προϊόντων (P)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«
P.1 Παραγωγή
P.11 Εμπορεύσιμη παραγωγή
P.119 Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης που μετρούνται έμμεσα 

(ΥΧΔΜΕ)
P.12 Παραγωγή για ιδία τελική χρήση
P.13 Μη εμπορεύσιμη παραγωγή
P.131 Πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή
P.132 Μη εμπορεύσιμη παραγωγή, λοιπή
P.2 Ενδιάμεση ανάλωση
P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη
P.31 Ατομική καταναλωτική δαπάνη
P.32 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη
P.4 Πραγματική τελική κατανάλωση
P.41 Πραγματική ατομική κατανάλωση
P.42 Πραγματική συλλογική κατανάλωση
P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου / P.5n Καθαρός σχηματισμός 

κεφαλαίου
P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
P.511 Αποκτήσεις μείον διαθέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
P.5111 Αποκτήσεις νέων παγίων περιουσιακών στοιχείων
P.5112 Αποκτήσεις υπαρχόντων παγίων περιουσιακών στοιχείων
P.5113 Διαθέσεις υπαρχόντων παγίων περιουσιακών στοιχείων
P.512 Κόστος μεταβίβασης της κυριότητας μη παραχθέντων περιουσιακών 

στοιχείων
P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου (–)
P.51c1 Ανάλωση παγίου κεφαλαίου στο ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα (–)
P.51c2 Ανάλωση παγίου κεφαλαίου στο ακαθάριστο μεικτό εισόδημα (–)
P.51n Καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
P.52 Μεταβολές αποθεμάτων
P.53 Αποκτήσεις μείον διαθέσεις τιμαλφών
P.6 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
P.61 Εξαγωγές αγαθών
P.62 Εξαγωγές υπηρεσιών
P.7 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
P.71 Εισαγωγές αγαθών
P.72 Εισαγωγές υπηρεσιών

»

44. Στο κεφάλαιο 23, το κείμενο και ο πίνακας που παρεμβάλλονται υπό τον τίτλο 
«Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για την κωδικοποίηση των διαρκών καταναλωτικών αγαθών χρησιμοποιείται το γράμμα 
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Χ ως πρόθεμα και προστίθενται το DHHCE (δαπάνες κατανάλωσης νοικοκυριών σε 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά) συν ένα ψηφίο για τις υποομάδες και δύο ψηφία για τα 
στοιχεία.

Κωδικοί ΣΕΛ

XDHHCE1 Έπιπλα και οικιακές συσκευές

XDHHCE11 Έπιπλα και διακοσμητικά είδη

XDHHCE12 Τάπητες και άλλα καλύμματα δαπέδου

XDHHCE13 Μεγάλες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές ή μη

XDHHCE14 Μεγάλα εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

XDHHCE2 Προσωπικός εξοπλισμός μεταφορών

XDHHCE21 Αυτοκίνητα οχήματα

XDHHCE22 Μοτοσικλέτες

XDHHCE23 Ποδήλατα

XDHHCE24 Ζωήλατα οχήματα

XDHHCE3 Αγαθά αναψυχής και ψυχαγωγίας

XDHHCE31 Τηλεφωνικός και τηλεομοιοτυπικός εξοπλισμός

XDHHCE32 Εξοπλισμός για τη λήψη, την εγγραφή και την αναπαραγωγή ήχου και 
εικόνων

XDHHCE33 Φωτογραφικός και κινηματογραφικός εξοπλισμός και οπτικά όργανα

XDHHCE34 Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

XDHHCE35 Μεγάλα διαρκή αγαθά αναψυχής ανοικτών χώρων

XDHHCE36 Μουσικά όργανα και μεγάλα διαρκή αγαθά αναψυχής κλειστών 
χώρων

XDHHCE4 Άλλα διαρκή αγαθά

XDHHCE41 Κοσμήματα και ρολόγια κάθε είδους

XDHHCE42 Θεραπευτικές ιατρικές συσκευές και εξοπλισμός

»

45. Στο κεφάλαιο 23, ο πίνακας που παρεμβάλλεται υπό τον τίτλο «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ (COICOP)» 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

01 Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

01.1 Τρόφιμα

01.2 Μη αλκοολούχα ποτά

01.3 Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών του πρωτογενούς τομέα για την 
παραγωγή τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών
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02 Αλκοολούχα ποτά, καπνός και ναρκωτικά

02.1 Αλκοολούχα ποτά

02.2 Υπηρεσίες παραγωγής αλκοολούχων ποτών

02.3 Καπνός

02.4 Ναρκωτικά

03 Είδη ένδυσης και υπόδησης

03.1 Είδη ένδυσης

03.2 Είδη υπόδησης

04 Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα

04.1 Πραγματικά μισθώματα για στέγαση

04.2 Τεκμαρτά μισθώματα για στέγαση

04.3 Συντήρηση, επισκευή και ασφάλεια κατοικιών

04.4 Ύδρευση και διάφορες υπηρεσίες σχετικά με την κατοικία

04.5 Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα

05 Επίπλωση και διακόσμηση, οικιακός εξοπλισμός και συνήθης συντήρηση 
κατοικιών

05.1 Έπιπλα, είδη επίπλωσης και ελεύθεροι τάπητες

05.2 Υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης

05.3 Οικιακές συσκευές

05.4 Υαλικά, επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης

05.5 Εργαλεία και εξοπλισμός για το σπίτι και τον κήπο

05.6 Αγαθά και υπηρεσίες για συνήθη οικιακή συντήρηση

06 Υγεία

06.1 Φάρμακα και προϊόντα υγείας

06.2 Υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

06.3 Υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης

06.4 Άλλες υπηρεσίες υγείας

07 Μεταφορές

07.1 Αγορά οχημάτων

07.2 Χειρισμός προσωπικού εξοπλισμού μεταφορών

07.3 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών

07.4 Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων

08 Ενημέρωση και επικοινωνία

08.1 Εξοπλισμός πληροφοριών και επικοινωνιών
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08.2 Λογισμικό εκτός από παιχνίδια

08.3 Υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας

09 Αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός

09.1 Διαρκή αγαθά αναψυχής

09.2 Άλλα είδη αναψυχής

09.3 Προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς

09.4 Υπηρεσίες αναψυχής

09.5 Πολιτιστικά αγαθά

09.6 Πολιτιστικές υπηρεσίες

09.7 Εφημερίδες, βιβλία και γραφική ύλη

09.8 Οργανωμένες διακοπές

10 Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

10.1 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση

10.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

10.3 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.4 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

10.5 Εκπαίδευση που δεν μπορεί να ταξινομηθεί βάσει του επιπέδου

11 Εστιατόρια και υπηρεσίες παροχής καταλύματος

11.1 Υπηρεσίες εστίασης (πώλησης τροφίμων και ποτών)

11.2 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος

12 Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

12.1 Ασφαλίσεις

12.2 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

13 Προσωπική φροντίδα, κοινωνική προστασία και διάφορα αγαθά και 
υπηρεσίες

13.1 Προσωπική φροντίδα

13.2 Άλλα προσωπικά είδη

13.3 Κοινωνική προστασία

13.9 Άλλες υπηρεσίες

14 Δαπάνες ατομικής κατανάλωσης μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που 
εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ)

14.1 Στέγαση

14.2 Υγεία

14.3 Αναψυχή και πολιτισμός

14.4 Εκπαίδευση
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14.5 Κοινωνική προστασία

14.6 Άλλες υπηρεσίες

15 Δαπάνες ατομικής κατανάλωσης της γενικής κυβέρνησης

15.1 Στέγαση

15.2 Υγεία

15.3 Αναψυχή και πολιτισμός

15.4 Εκπαίδευση

15.5 Κοινωνική προστασία

»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πρόγραμμα διαβίβασης δεδομένων και μεταδεδομένων

I. Γενικές απαιτήσεις 

Δεδομένα

46. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τους λογαριασμούς που 
ορίζονται στους πίνακες δεδομένων του παρόντος παραρτήματος. Σε κάθε χωριστό 
πίνακα δεδομένων προσδιορίζονται οι υποχρεωτικές και προαιρετικές μεταβλητές που 
διαβιβάζονται, οι απαιτούμενες περίοδοι αναφοράς καθώς και τα περιθώρια έγκαιρης 
διαβίβασης.

Επισκόπηση των πινάκων δεδομένων(1)

Αριθ. 
πίνακα

Θέμα των πινάκων Προθεσμία t + 
μήνες (ημέρες 
όπου 
προσδιορίζεται)

Καλυπτό
μενη 
περίοδος

1F Ταχείες (Flash) εκτιμήσεις του ΑΕΠ και της 
απασχόλησης — τριμηνιαίες προαιρετικές 
διαβιβάσεις

Οι ημερομηνίες 
συμφωνούνται 
μεταξύ των 
συμμετεχόντων 
κρατών μελών 
και της 
Επιτροπής 
(Eurostat) και 
αντιστοιχούν στις 
δημοσιεύσεις της 
Eurostat σε 30 ή 
45 ημέρες

Το 
τελευταίο 
τρίμηνο 
για το 
οποίο 
υποβλήθη
καν 
στοιχεία

1Q Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη εθνικών 
λογαριασμών — τριμηνιαία

2/(3) 1995Q1 
και μετά

1A Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη εθνικών 
λογαριασμών — ετήσια

2/(3)/9 1995 και 
μετά

2 Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη της γενικής 
κυβέρνησης και των υποτομέων της — ετήσια

3/9 1995 και 
μετά

3 Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη κατά οικονομική 
δραστηριότητα — ετήσια

9/21 1995 και 
μετά

5 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών κατά 
σκοπό — ετήσια

9 1995 και 
μετά

6 Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα 
(συναλλαγές) — ετήσιοι

4/9 1995 και 
μετά

7 Ισολογισμοί χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων — ετήσιοι

4/9 1995 και 
μετά

8 Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα 
— ετήσιοι

9 1995 και 
μετά

801 Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα 
— τριμηνιαίοι — μη προσαρμοσμένα δεδομένα

85 ημέρες/(3) 1999Q1 
και μετά
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Επισκόπηση των πινάκων δεδομένων(1)

801SA Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα 
— τριμηνιαίοι — εποχικά και ημερολογιακά 
προσαρμοσμένα δεδομένα

85 ημέρες + 3 
εργάσιμες ημέρες

1999Q1 
και μετά

9 Ανάλυση φορολογικών εσόδων και εσόδων από 
κοινωνικές εισφορές, συμπεριλαμβανομένου του 
καταλόγου φόρων και κοινωνικών εισφορών 
σύμφωνα με την εθνική ταξινόμηση — ετήσια

9 1995 και 
μετά

10 Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη κατά περιφέρεια, 
επίπεδα NUTS 2 και 3 — ετήσια

12/24 2000 και 
μετά

11 Δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία 
(COFOG) — ετήσιες

11 1995 και 
μετά

13 Λογαριασμοί νοικοκυριών κατά περιφέρεια, 
επίπεδο NUTS 2 — ετήσιοι

24 2000 και 
μετά

15 Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιμές, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής σε τιμές 
αγοραστή — ετήσιος

36 2010 και 
μετά

16 Πίνακας χρήσεων σε τιμές αγοραστή — ετήσιος 36 2010 και 
μετά

17 Συμμετρικός πίνακας εισροών–εκροών σε βασικές 
τιμές — πενταετής

36 2010 και 
μετά

20 Διασταυρωμένη ταξινόμηση των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων κατά οικονομική 
δραστηριότητα και κατά περιουσιακό στοιχείο 
(αποθέματα) — ετήσια

24 2000 και 
μετά

22 Διασταυρωμένη ταξινόμηση του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά οικονομική 
δραστηριότητα και κατά περιουσιακό στοιχείο 
(συναλλαγές) — ετήσια

9/24 1995 και 
μετά

25 Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της γενικής 
κυβέρνησης — τριμηνιαίοι

3 2002Q1 
και μετά

26 Ισολογισμοί για μη χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία — ετήσιοι

24 1995 και 
μετά

27 Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί και ισολογισμοί 
της γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίοι 

85 ημέρες/3 1999Q1 
και μετά

28 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (χρέος Μάαστριχτ) της 
γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίο

3 2000Q1 
και μετά

28A Διάρθρωση του ακαθάριστου δημόσιου χρέους 
(χρέους Μάαστριχτ) της γενικής κυβέρνησης — 
ετήσια

100 ημέρες / 283 
ημέρες

Προηγού
μενα 4 
έτη 
αναφοράς 

29 Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 
κοινωνικής ασφάλισης — τριετή

24 2012 και 
μετά

t = περίοδος αναφοράς (έτος ή τρίμηνο).

(1) Για λεπτομερή περιγραφή των επακριβών απαιτήσεων, ανατρέξτε στους 
συγκεκριμένους πίνακες. Οι προθεσμίες εντός παρενθέσεων ισχύουν μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις.
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47. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν όλα τα υποχρεωτικά δεδομένα προς δημοσίευση από την 
Επιτροπή (Eurostat) έως τις προγραμματισμένες ημερομηνίες δημοσίευσης των 
ευρωπαϊκών συγκεντρωτικών μεγεθών. Εάν δεν είναι δυνατή η διάδοση των 
δεδομένων που διαβιβάζονται για λόγους στατιστικού απορρήτου, η πραγματική τιμή 
αποστέλλεται με τις συμφωνηθείσες επισημάνσεις στατιστικού απορρήτου πρώτου 
και δεύτερου βαθμού. Με εξαίρεση τις ημερομηνίες μέχρι τις οποίες απαγορεύεται η 
δημοσίευση, η εφαρμογή άλλων επισημάνσεων που περιορίζουν τη δημοσίευση 
αιτιολογείται και επεξηγείται με μεταδεδομένα.

48. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν όλα τα δεδομένα σύμφωνα με τις έννοιες και τους 
ορισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού. Όταν τα 
δεδομένα που διαβιβάζονται αποκλίνουν από τις έννοιες και τους ορισμούς, οι 
παρατηρήσεις που επηρεάζονται αποστέλλονται με επισήμανση που υποδεικνύει ότι 
ο ορισμός διαφέρει.

49. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν όλα τα δεδομένα σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

50. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή (Eurostat) συντονίζουν τις ημερομηνίες δημοσίευσης 
των λογαριασμών. Όταν οι εθνικές ημερομηνίες δημοσίευσης είναι μεταγενέστερες 
από τις προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων στην Επιτροπή (Eurostat), τα δεδομένα 
αποστέλλονται με επισήμανση που υποδεικνύει την προσωρινή απαγόρευση της 
δημοσίευσης, καθώς και την ημερομηνία και ώρα μέχρι την οποία απαγορεύεται η 
διάδοση. 

51. Στο μέτρο του δυνατού αποφεύγεται ο καθορισμός ημερομηνιών απαγόρευσης της 
δημοσίευσης οι οποίες είναι μεταγενέστερες της ημερομηνίας δημοσίευσης για τα 
ευρωπαϊκά συγκεντρωτικά μεγέθη. 

Περίοδοι αναφοράς

52. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ολόκληρη την υποχρεωτική χρονοσειρά στην Επιτροπή 
(Eurostat) σε κάθε προθεσμία, συμπεριλαμβανομένων μη αναθεωρημένων 
δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους μεμονωμένους 
πίνακες. Όταν τα δεδομένα που διαβιβάζονται παρουσιάζουν διακοπές στη 
χρονοσειρά, η τιμή της σχετικής περιόδου αναφοράς αποστέλλεται με επισήμανση που 
υποδεικνύει την εν λόγω διακοπή.

53. Εάν τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγαλύτερες χρονοσειρές από τις υποχρεωτικές 
περιόδους αναφοράς που προσδιορίζονται στους πίνακες δεδομένων, μπορούν να 
διαβιβάζουν ολόκληρη τη σειρά σε προαιρετική βάση.

Μεταδεδομένα

54. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις μεταδεδομένων για κάθε πίνακα θα συμφωνούνται 
μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών μέσω διαβουλεύσεων με τις 
σχετικές τεχνικές ομάδες και —στο πλαίσιο του προγράμματος διαβίβασης— θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι περιπτώσεις στις οποίες ζητούνται επανειλημμένα οι ίδιες 
πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών και πινάκων.

55. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για σημαντικές μεθοδολογικές 
ή άλλες αλλαγές που επηρεάζουν τα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται με τη μορφή μεταδεδομένων που συνοδεύουν τα διαβιβαζόμενα δεδομένα 
και δίνουν τη δυνατότητα στην Επιτροπή (Eurostat) να αξιολογήσει τις αλλαγές και 
να ενημερώσει τους χρήστες για τις εν λόγω αλλαγές. Όταν τα μεταδεδομένα αφορούν 
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εμπιστευτικές πληροφορίες, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) ότι 
δεν είναι δυνατή η διάδοση του σχετικού κειμένου των μεταδεδομένων.

56. Τα μεταδεδομένα σχετικά με τις μεθόδους και τις πηγές αποστέλλονται όταν η 
μέθοδος και οι πηγές εφαρμόζονται στον διαβιβαζόμενο πίνακα δεδομένων και κάθε 
φορά που πραγματοποιείται κάποια αλλαγή. Τα εν λόγω μεταδεδομένα παρέχουν 
σύντομες επεξηγήσεις σχετικά με τις μεθόδους και τις πηγές δεδομένων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση του πίνακα σύμφωνα με το παράρτημα Α του 
παρόντος κανονισμού.

57. Τα μεταδεδομένα σχετικά με τις αποκλίσεις από τις έννοιες και τους ορισμούς 
αποστέλλονται με κάθε διαβίβαση δεδομένων μόνον όταν δεν εφαρμόζονται οι έννοιες 
και οι ορισμοί που προσδιορίζονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού. Τα 
εν λόγω μεταδεδομένα παρέχουν σύντομες επεξηγήσεις σχετικά με τις έννοιες και 
τους ορισμούς που πράγματι έχουν εφαρμοστεί στα διαβιβαζόμενα δεδομένα και τους 
λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι έννοιες και οι ορισμοί που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.

58. Τα μεταδεδομένα σχετικά με σημαντικά γεγονότα, όπως σημαντικές αναθεωρήσεις 
δεδομένων, ασυνέπειες στα δεδομένα, ακραίες τιμές, διακοπές στη χρονοσειρά, καθώς 
και ασυνήθιστες μηδενικές και αρνητικές τιμές αποστέλλονται μόνον όταν 
προκύπτουν τέτοιου είδους γεγονότα στα διαβιβαζόμενα δεδομένα. Τα εν λόγω 
μεταδεδομένα παρέχουν σύντομες επεξηγήσεις σχετικά με τους λόγους για τους 
οποίους παρατηρείται το γεγονός στα διαβιβαζόμενα δεδομένα και ποιες μεταβλητές 
και περίοδοι αναφοράς επηρεάζονται.

59. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μεταδεδομένα σχετικά με περιοδικές αναθεωρήσεις 
παρέχουν επεξηγήσεις σχετικά με τους λόγους επικαιροποίησης της χρονοσειράς και 
τις μεταβλητές που επηρεάζονται.

60. Τα μεταδεδομένα σχετικά με ασυνέπειες παρέχουν σύντομες εξηγήσεις αναφορικά με 
τους λόγους για την έλλειψη συνέπειας μεταξύ των μεταβλητών εντός ενός πίνακα, 
μεταξύ των ετήσιων και τριμηνιαίων συχνοτήτων των πινάκων δεδομένων, κατά 
περίπτωση, και μεταξύ ταυτόσημων μεταβλητών λογαριασμών που υποβάλλονται σε 
διαφορετικούς πίνακες δεδομένων για κάθε διαβίβαση δεδομένων όταν 
παρουσιάζονται διαφορές.

61. Τα μεταδεδομένα σχετικά με την εποχική προσαρμογή αποστέλλονται μία φορά όταν 
εφαρμοστεί μια μέθοδος στα διαβιβαζόμενα δεδομένα και κάθε φορά που 
επικαιροποιείται η εν λόγω μέθοδος. Τα εν λόγω μεταδεδομένα παρέχουν σύντομες 
επεξηγήσεις όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά της μεθόδου εποχικής 
προσαρμογής, δηλ. αν πρόκειται για άμεση ή έμμεση προσέγγιση, τη μέθοδο εποχικής 
προσαρμογής και το σχετικό λογισμικό, την παρουσία ημερολογιακών επιδράσεων 
και τη συγκριτική προσαρμογή στα ετήσια δεδομένα.

62. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν διευκρινίσεις 
σχετικά με τα διαβιβαζόμενα μεταδεδομένα και συμπεριλαμβάνουν άλλες 
πληροφορίες που έχουν σημασία για τους χρήστες των δεδομένων. 

63. Οι μεταβλητές που είναι άνευ αντικειμένου σε ένα κράτος μέλος διαβιβάζονται με την 
κατάλληλη επισήμανση. Παρέχεται επεξήγηση όταν ζητείται από την Επιτροπή 
(Eurostat).

Προθεσμίες διαβίβασης
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64. Οι πίνακες δεδομένων, συνοδευόμενοι από μεταδεδομένα, διαβιβάζονται έως τις 
συγκεκριμένες προθεσμίες που καθορίζονται για κάθε πίνακα.

65. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) κάθε φορά που δημοσιεύονται 
από την εθνική αρχή το αργότερο την ημέρα της δημοσίευσής τους. 

66. Εάν τα κράτη μέλη διαπιστώσουν σφάλματα στα διαβιβασθέντα δεδομένα, 
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή (Eurostat) και διαβιβάζουν τα διορθωμένα 
δεδομένα το συντομότερο δυνατόν μόλις καταστεί δυνατή η διόρθωση του 
σφάλματος.

67. Εάν ένα κράτος μέλος διαβιβάζει πλήρη σύνολα δεδομένων σύμφωνα με τα κριτήρια 
ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας, δεν απαιτείται εκ νέου διαβίβαση δεδομένων στη 
λήξη της προθεσμίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένους 
μεμονωμένους πίνακες. 

Συνέπεια

68. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε έναν πίνακα χαρακτηρίζονται από εσωτερική 
συνέπεια. Οι τιμές που διαβιβάζονται για την ίδια μεταβλητή σε διαφορετικούς 
πίνακες δεδομένων θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αριθμητική συνέπεια όταν 
έχουν την ίδια προθεσμία ή διαβιβάζονται εκ νέου στην ίδια προθεσμία με άλλους 
πίνακες.

69. Το άθροισμα των τριμηνιαίων τιμών μιας μεταβλητής που δεν είναι προσαρμοσμένη 
για τις εποχικές και ημερολογιακές επιδράσεις σε πίνακα με τριμηνιαία δεδομένα 
χαρακτηρίζεται από αριθμητική συνέπεια για κάθε έτος αναφοράς με την ίδια 
μεταβλητή σε αντίστοιχο πίνακα με ετήσια δεδομένα, όταν οι αντίστοιχοι πίνακες 
έχουν την ίδια προθεσμία.

Πίνακες 1Q και 1A — Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη των τριμηνιαίων (Q) και των ετήσιων (A) 
εθνικών λογαριασμών.

Τα δεδομένα του πίνακα 1A (ετήσια) υποβάλλονται σε t+2 μήνες και t+9 μήνες και τα δεδομένα του πίνακα 
1Q (τριμηνιαία) σε t+2 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι πίνακες διαβιβάζονται εκ νέου σε t+3 μήνες 
εάν οι διαφορές με τον πίνακα 801 είναι σημαντικές. Ο πίνακας 1Q συμφωνεί με τον πίνακα 1A σε t+9 
μήνες.
Τα δεδομένα σε τρέχουσες τιμές (CUP) από το 1995, σε τιμές προηγούμενου έτους (PYP) από το1996 και 
σε αλυσωτούς δείκτες όγκου (CLV) από το 1995 για τα ετήσια δεδομένα και από το 1ο τρίμηνο του 1996 
για τα τριμηνιαία δεδομένα είναι υποχρεωτικά (x) όπως προσδιορίζεται κατωτέρω. Ορισμένες αναλύσεις 
είναι προαιρετικές (o).
Τα τριμηνιαία δεδομένα παρέχονται σε μη εποχικά προσαρμοσμένη μορφή καθώς και σε εποχικά 
προσαρμοσμένη μορφή (περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ημερολογιακών προσαρμογών), εκτός από 
τις τιμές προηγούμενου έτους Η παροχή τριμηνιαίων δεδομένων που περιλαμβάνουν μόνο ημερολογιακές ή 
εποχικές προσαρμογές είναι προαιρετική.
Για συγκεκριμένες διοικητικές χρήσεις, το ετήσιο B.1*g θα πρέπει να διαβιβάζεται με την υψηλότερη 
διαθέσιμη ακρίβεια, αλλά να περιορίζεται σε τιμές που να έχουν νόημα, π.χ. με 8 δεκαδικά ψηφία 
κατ’ ανώτατο όριο όταν εκφράζεται σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα και 3 δεκαδικά ψηφία για τα 
δεδομένα που εκφράζονται σε χιλιάδες άτομα.

Κωδικός Κατάλογος μεταβλητών

Τριμηνιαί
α 
δεδομένα 
(Q)
T+2/(3) 
μήνες

Ετήσια 
δεδομένα 
(A)
T+2/(3)/9 
μήνες

Ανά-
λυση Μονάδα
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B.1*g Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 
αγοραίες τιμές X x CUP,PYP,CLV

Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη παραγωγής

B.1g Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 
βασικές τιμές X x A*10 CUP,PYP,CLV

D.21-D.31 Φόροι μείον επιδοτήσεις 
προϊόντων X x CUP,PYP,CLV

D.21 Φόροι επί προϊόντων O t+9 CUP,PYP,CLV
D.31 Επιδοτήσεις προϊόντων O t+9 CUP,PYP,CLV

Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη δαπανών

B.1*g Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε 
αγοραίες τιμές X x CUP,PYP,CLV

P.3_S1 Συνολική τελική καταναλωτική 
δαπάνη X x CUP,PYP,CLV

P.3_S14 Τελική καταναλωτική δαπάνη 
νοικοκυριών (εγχώρια έννοια) X x CUP,PYP,CLV

 Εκ των 
οποίων  Αναλύσεις ανά διάρκεια (DUR)

-Διαρκή αγαθά X x DUR CUP,PYP,CLV

-Άλλα αγαθά και υπηρεσίες X x DUR CUP,PYP,CLV

--Ημιδιαρκή αγαθά X t+9 DUR CUP,PYP,CLV

--Μη διαρκή αγαθά X t+9 DUR CUP,PYP,CLV
 --Υπηρεσίες X t+9 DUR CUP,PYP,CLV

P.3_S1M
Τελική καταναλωτική δαπάνη των 
νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ 
(εθνική έννοια)

X x CUP,PYP,CLV

P.3_S14 Τελική καταναλωτική δαπάνη 
νοικοκυριών (εθνική έννοια) X x CUP,PYP,CLV

P.3_S15 Τελική καταναλωτική δαπάνη των 
ΜΚΙΕΝ X x CUP,PYP,CLV

P.3_S13 Τελική καταναλωτική δαπάνη της 
γενικής κυβέρνησης x x CUP,PYP,CLV

P.31_S13 Ατομική καταναλωτική δαπάνη x x CUP,PYP,CLV
P.32_S13 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη x x CUP,PYP,CLV
P.41 Πραγματική ατομική κατανάλωση x x CUP,PYP,CLV

P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου x x CUP,PYP,CLV

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου x x CUP,PYP,CLV

 Εκ των 
οποίων

 Αναλύσεις κατά είδος 
περιουσιακού στοιχείου (AN_F6)

AN.111 Κατοικίες x x AN_F
6

CUP,PYP,CLV

AN.112 Λοιπά κτίρια και κατασκευές x x AN_F
6

CUP,PYP,CLV

AN.113 + 
AN.114

Μηχανήματα και εξοπλισμός + 
οπλικά συστήματα x x AN_F

6
CUP,PYP,CLV

AN.1131 Εξοπλισμός μεταφορών x x AN_F
6

CUP,PYP,CLV

AN.1132 Εξοπλισμός ΤΠΕ x x
AN_F
6

CUP,PYP,CLV

AN.1139 
+ AN.114

Λοιπά μηχανήματα και 
εξοπλισμός + οπλικά συστήματα o o

AN_F
6

CUP,PYP,CLV
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AN.115 
Καλλιεργούμενοι βιολογικοί 
πόροι x x AN_F

6
CUP,PYP,CLV

AN.117 Προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας x x AN_F
6

CUP,PYP,CLV

P.52 Μεταβολές αποθεμάτων x x CUP,PYP

P.53 Αποκτήσεις μείον διαθέσεις 
τιμαλφών x x  CUP,PYP

P.6 Εξαγωγές αγαθών (fob) και 
υπηρεσιών x x GEO CUP,PYP,CLV

P.61 Εξαγωγές αγαθών o o GEO CUP,PYP,CLV
P.62 Εξαγωγές υπηρεσιών o o GEO CUP,PYP,CLV

P.7 Εισαγωγές αγαθών (fob) και 
υπηρεσιών x x GEO CUP,PYP,CLV

P.71 Εισαγωγές αγαθών o o GEO CUP,PYP,CLV
P.72 Εισαγωγές υπηρεσιών o o GEO CUP,PYP,CLV

B.11 Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών x x CUP,PYP

B.111 Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών o o CUP,PYP
B.112 Εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών o o CUP,PYP

Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη εισοδήματος

B.2g + 
B.3g

Ακαθάριστο λειτουργικό 
πλεόνασμα και ακαθάριστο μεικτό 
εισόδημα

x x  CUP

D.2-D.3 Φόροι μείον επιδοτήσεις 
παραγωγής και εισαγωγών x x  CUP

D.2 Φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών x x  CUP

D.3 Επιδοτήσεις x x  CUP

D.1
Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας 
σε παραγωγικές μονάδες μόνιμων 
κατοίκων (εγχώρια έννοια)

x x A*10 CUP

D.11 Μισθοί και ημερομίσθια x x A*10 CUP
D.12 Κοινωνικές εισφορές εργοδοτών x x A*10 CUP
Πληθυσμός και απασχόληση 
Υποχρεωτικές μονάδες (x): άτομα (PS) για τον πληθυσμό και όλες τις μεταβλητές απασχόλησης, και 
δεδουλευμένες ώρες (HW) για την απασχόληση σε παραγωγικές μονάδες μόνιμων κατοίκων.
Τα δεδομένα για τις θέσεις εργασίας (JB) και τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (FTE) είναι προαιρετικά 
(o) για την απασχόληση σε παραγωγικές μονάδες μόνιμων κατοίκων

POP Συνολικός πληθυσμός 
(χιλιάδες άτομα) x x  PS

EMP_NC Απασχόληση μόνιμων κατοίκων 
(εθνική έννοια) x x  PS

EEM_NC Μισθωτοί μόνιμοι κάτοικοι 
(εθνική έννοια) x x  PS

ESE_NC
Αυτοαπασχολούμενοι μόνιμοι 
κάτοικοι 
(εθνική έννοια)

x x  PS

x x A*10 PS, HW
EMP

Απασχόληση σε παραγωγικές 
μονάδες μόνιμων κατοίκων 
(εγχώρια έννοια) o o A*10 JB, FTE

x x A*10 PS, HW
EEM

Μισθωτοί σε παραγωγικές 
μονάδες μόνιμων κατοίκων 
(εγχώρια έννοια) o o A*10 JB, FTE

ESE Αυτοαπασχολούμενοι σε x x A*10 PS, HW 
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παραγωγικές μονάδες μόνιμων 
κατοίκων (εγχώρια έννοια) o o A*10 JB, FTE

Γεωγραφικές αναλύσεις εξαγωγών και εισαγωγών — σύμφωνα με την πραγματική σύνθεση στο τέλος της 
τελευταίας περιόδου αναφοράς («σταθερή σύνθεση»)

GEO Υποχρεωτικά για τις συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές· 
Προαιρετικά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες

Μονάδα με υποχρεωτικό έτος 
έναρξης

Κωδικός Αναλύσεις κατά αντίστοιχο τομέα CUP PYP CLV

B0
Κράτη μέλη της ΕΕ συμπεριλ. των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1

U2
Ζώνη του ευρώ (κράτη μέλη και θεσμικά όργανα της ζώνης 
του ευρώ) 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1

U3

Εντός ΕΕ και εκτός της ζώνης του ευρώ (κράτη μέλη και 
θεσμικά όργανα της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του 
ευρώ) 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1

4Y Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης o o o
D0 Εκτός ΕΕ 2008/Q1 2012/Q1 2012/Q1

Πίνακας 1F — Ταχείες (Flash) εκτιμήσεις του ΑΕΠ και της απασχόλησης — τριμηνιαίες προαιρετικές 
διαβιβάσεις
Οι προαιρετικές διαβιβάσεις ταχειών (flash) εκτιμήσεων του ΑΕΠ και της αύξησης της απασχόλησης 
συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών με στόχο τη διασφάλιση τακτικής 
συντονισμένης δημοσίευσης των εν λόγω εκτιμήσεων περίπου 30 ή 45 ημέρες μετά την περίοδο αναφοράς. 
Τα κράτη μέλη που διαβιβάζουν τέτοιου είδους εκτιμήσεις στην Επιτροπή (Eurostat) τις αποστέλλουν 
τακτικά κάθε τρίμηνο τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία 
δημοσίευσης — με σαφή ένδειξη για το αν οι εκτιμήσεις μπορούν να δημοσιευτούν (προτιμώμενη επιλογή). 

Κωδικός Ταχείες (Flash) εκτιμήσεις Περιοδικότητ
α Βάση

B.1*g Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές Τριμηνιαία Όγκος

EMP Συνολική απασχόληση σε παραγωγικές μονάδες μόνιμων 
κατοίκων Τριμηνιαία Άτομα

Πίνακας 2 — Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη της γενικής κυβέρνησης και των υποτομέων της — ετήσια

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα (με ακρίβεια αναφοράς 
τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στο εθνικό νόμισμα), με εξαιρέσεις που προσδιορίζονται κατωτέρω από το 1995 σε 
t+3 και t+9 μήνες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. 
Τομέας και υποτομείς:
Τα δεδομένα για τη γενική κυβέρνηση και την ανάλυση των υποτομέων της πρέπει να υποβάλλονται σε 
υποχρεωτική βάση (οι εξαιρέσεις προσδιορίζονται κατωτέρω):

- S.13 γενική κυβέρνηση
- S.1311 κεντρική κυβέρνηση
- S.1312 κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους
- S.1313 τοπική αυτοδιοίκηση
- S.1314 οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης.

Τυχόν μη υποχρεωτικά δεδομένα για τη γενική κυβέρνηση και τους υποτομείς της αναφέρονται στις σημειώσεις 
κατωτέρω. Διαφορετικά, τα δεδομένα είναι υποχρεωτικά από το έτος αναφοράς 1995 και μετά.
Ορισμένα στοιχεία που αφορούν συναλλαγές με όργανα και οργανισμούς της ΕΕ διαβιβάζονται σε υποχρεωτική 
βάση όπως προσδιορίζονται κατωτέρω για:

- S.212 τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- S.1 τη συνολική οικονομία.

Τα δεδομένα για τους υποτομείς υποβάλλονται ενοποιημένα στα στοιχεία «εισόδημα περιουσίας» (D.4), «λοιπές 
τρέχουσες μεταβιβάσεις» (D.7) και «κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» (D.9) (και τα υποστοιχεία τους· εν μέρει 
ενοποιημένα στο σύνολο δαπανών και στο σύνολο εσόδων — TE και TR) εντός κάθε υποτομέα αλλά όχι μεταξύ 
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υποτομέων. Τα δεδομένα του τομέα S.13 ισούνται με το άθροισμα των δεδομένων των υποτομέων, με εξαίρεση 
τα στοιχεία D.4, D.7 και D.9 (και τα υποστοιχεία και τις ομαδοποιήσεις τους) τα οποία ενοποιούνται μεταξύ 
υποτομέων (με αντίστοιχη πληροφόρηση από την πλευρά των δαπανών). Όταν πραγματοποιούνται σημαντικές 
πληρωμές εντός ή μεταξύ υποτομέων για στοιχεία διαφορετικά από το εισόδημα περιουσίας (D.4), τις λοιπές 
τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) ή τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (D.9) και τα υποστοιχεία τους, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προσδιορίζουν τις πληρωμές αυτές στις υποσημειώσεις του αποστολέα.
Τα υποβαλλόμενα δεδομένα συμφωνούν με τα δεδομένα που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2009.
Κωδικός Συναλλαγή Σημειώσεις

P.1 Παραγωγή

P.11 + P.12 Εμπορεύσιμη παραγωγή και παραγωγή για ιδία τελική 
χρήση

P.11 Εμπορεύσιμη παραγωγή προαιρετικά

P.12 Παραγωγή για ιδία τελική χρήση προαιρετικά

P.12_GFSM_D.1
Παραγωγή για ιδία τελική χρήση, κόστος αποδοτέο στο 
εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (για τους σκοπούς 
υποβολής στοιχείων κατά GFSM)

προαιρετικά· για τους 
σκοπούς της υποβολής 
στοιχείων σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του 
εγχειριδίου για τις 
στατιστικές των δημόσιων 
οικονομικών (Government 
Finance Statistics Manual, 
GFSM) του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου

P.12_GFSM_P.2
Παραγωγή για ιδία τελική χρήση, κόστος αποδοτέο 
στην ενδιάμεση ανάλωση (για τους σκοπούς υποβολής 
στοιχείων κατά GFSM)

προαιρετικά· βλ. 
P.12_GFSM_P.2

P.12_GFSM_P.51C
Παραγωγή για ιδία τελική χρήση, κόστος αποδοτέο 
στην ανάλωση παγίου κεφαλαίου (για τους σκοπούς 
υποβολής στοιχείων κατά GFSM)

προαιρετικά· βλ. 
P.12_GFSM_P.2

P.13 Μη εμπορεύσιμη παραγωγή
P.131 Πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή

Υπόμνημα: κόστος είσπραξης ιδίων πόρων

υποχρεωτικά για τον 
τομέα S.13 από το έτος 
αναφοράς 2004 και 
μετά, προαιρετικά για 
τους υποτομείς

P.132 Μη εμπορεύσιμη παραγωγή, λοιπή

P.11 + P.12 + P.131 Εμπορεύσιμη παραγωγή, παραγωγή για ιδία τελική 
χρήση και πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή

P.2 Ενδιάμεση ανάλωση
B.1g Προστιθέμενη αξία, ακαθάριστη
P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου
B.1n Προστιθέμενη αξία, καθαρή
D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, δαπάνες
D.11 Μισθοί και ημερομίσθια, δαπάνες, προαιρετικά

D.12 Κοινωνικές εισφορές εργοδοτών, δαπάνες προαιρετικά

D.29p Λοιποί φόροι επί της παραγωγής, δαπάνες

D.39r Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, έσοδα να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο
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D.3r_S.212 Επιδοτήσεις, έσοδα, από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υποχρεωτικά μόνο για 
τον τομέα S.1 από το 
έτος αναφοράς 2004 και 
μετά, προαιρετικά για 
τον τομέα S.13 και τους 
υποτομείς

B.2n Λειτουργικό πλεόνασμα, καθαρό

D.2r Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών, έσοδα

να διαβιβάζονται επίσης 
για τον S.212 
(υποχρεωτικά από το 
έτος αναφοράς 2004 και 
μετά)

D.21r Φόροι επί προϊόντων, έσοδα

να διαβιβάζονται επίσης 
για τον S.212 
(υποχρεωτικά από το 
έτος αναφοράς 2004 και 
μετά)

D.211r Φόροι τύπου φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), 
έσοδα

D.29r Λοιποί φόροι επί της παραγωγής, έσοδα

να διαβιβάζονται επίσης 
για τον S.212 
(υποχρεωτικά από το 
έτος αναφοράς 2004 και 
μετά)

D.4r Εισόδημα περιουσίας, έσοδα 
D.41r Τόκοι, έσοδα 

D.41Gr Σύνολο τόκων πριν από την κατανομή των ΥΧΔΜΕ, 
έσοδα

προαιρετικά

D.42r + D.43r + D.44r + 
D.45r Λοιπά εισοδήματα περιουσίας, έσοδα 

D.42r Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών, έσοδα προαιρετικά

D.43r Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ, έσοδα προαιρετικά

D.44r Λοιπά εισοδήματα από επενδύσεις, έσοδα προαιρετικά

D.45r Μισθώματα, έσοδα προαιρετικά

D.3p Επιδοτήσεις, δαπάνες να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο

D.31p Επιδοτήσεις προϊόντων, δαπάνες να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο

D.39p Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, δαπάνες να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο

D.4p Εισόδημα περιουσίας, δαπάνες 

D.4p_S.1311 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κεντρική κυβέρνηση» 
(S.1311) 

D.4p_S.1312 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κυβέρνηση 
ομόσπονδου κράτους» (S.1312) 

D.4p_S.1313 εκ των οποίων, στον υποτομέα «τοπική 
αυτοδιοίκηση» (S.1313) 

D.4p_S.1314 εκ των οποίων, στον υποτομέα «οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης» (S.1314) 

D.41p Τόκοι, δαπάνες 

D.41Gp Σύνολο τόκων πριν από την κατανομή των ΥΧΔΜΕ, 
δαπάνες

προαιρετικά
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D.42p + D.43p + D.44p + 
D.45p Λοιπά εισοδήματα περιουσίας, δαπάνες 

D.42p Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών, δαπάνες προαιρετικά

D.43p Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ, δαπάνες προαιρετικά

D.44p Λοιπά εισοδήματα από επενδύσεις, δαπάνες προαιρετικά

D.45p Μισθώματα, δαπάνες προαιρετικά

B.5n Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, καθαρό

D.5r Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ., 
έσοδα

D.51r Φόροι εισοδήματος, έσοδα προαιρετικά

D.51a + D.51c1
Φόροι επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων 
νοικοκυριών συμπεριλαμβανομένων των κερδών 
κτήσης, έσοδα

προαιρετικά

D.51b + D.51c2
Φόροι επί των εισοδημάτων ή των κερδών 
επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των κερδών 
κτήσης, έσοδα

προαιρετικά

D.59r Λοιποί τρέχοντες φόροι, έσοδα προαιρετικά

D.61r Καθαρές κοινωνικές εισφορές, έσοδα
D.611r Πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών, έσοδα

D.613r Πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών, 
έσοδα

D.7r Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, έσοδα 

D.7r_S.212
Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, έσοδα, από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

υποχρεωτικά για τους 
τομείς S.13 και S.1 από 
το έτος αναφοράς 2004 
και μετά· προαιρετικά 
για τους υποτομείς του 
τομέα S.13.

D.71r Καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις κατά ζημιών, 
έσοδα

προαιρετικά

D.72r Απαιτήσεις από ασφαλίσεις κατά ζημιών, έσοδα προαιρετικά

D.73r Τρέχουσες μεταβιβάσεις στο εσωτερικό της γενικής 
κυβέρνησης, έσοδα

προαιρετικά

D.74r Τρέχουσα διεθνής συνεργασία, έσοδα προαιρετικά

D.74r_S.212 Τρέχουσα διεθνής συνεργασία, έσοδα, από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υποχρεωτικά για τον 
τομέα S.13 από το έτος 
αναφοράς 2004 και 
μετά· προαιρετικά για 
τους υποτομείς του τομέα 
S.13. 

D.75r Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις, έσοδα προαιρετικά

D.76r
Ίδιοι πόροι της ΕΕ που βασίζονται στον φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στο ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), έσοδα

όταν χρησιμοποιούνται, 
υποχρεωτικά σε επίπεδο 
S.13 από το έτος 
αναφοράς 2004 και μετά

D.5p Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ., 
δαπάνες

D.62p Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις σε είδος, δαπάνες

D.621p Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα, δαπάνες προαιρετικά
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D.622p Λοιπές παροχές κοινωνικής ασφάλισης, δαπάνες προαιρετικά

D.623p Παροχές κοινωνικής ασφάλισης σε χρήμα, δαπάνες προαιρετικά

D.62p COFOG 10.2
Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις σε είδος, δαπάνες, εκ των οποίων 
COFOG 10.2

προαιρετικά

D.62p COFOG 10.3
Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις σε είδος, δαπάνες, εκ των οποίων 
COFOG 10.3

προαιρετικά

D.62p COFOG 10.5
Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις σε είδος, δαπάνες, εκ των οποίων 
COFOG 10.5

προαιρετικά

D.632p Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος — αγορασμένη 
εμπορεύσιμη παραγωγή, δαπάνες

D.62p + D.632p

Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις σε είδος, δαπάνες και τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις σε είδος — αγορασμένη εμπορεύσιμη 
παραγωγή, δαπάνες

D.7p Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, δαπάνες 

D.7p_S.1311 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κεντρική κυβέρνηση» 
(S.1311) 

D.7p_S.1312 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κυβέρνηση 
ομόσπονδου κράτους» (S.1312) 

D.7p_S.1313 εκ των οποίων, στον υποτομέα «τοπική 
αυτοδιοίκηση» (S.1313) 

D.7p_S.1314 εκ των οποίων, στον υποτομέα «οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης» (S.1314) 

D.71p Καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις κατά ζημιών, 
δαπάνες

προαιρετικά

D.72p Απαιτήσεις από ασφαλίσεις κατά ζημιών, δαπάνες προαιρετικά

D.73p Τρέχουσες μεταβιβάσεις στο εσωτερικό της γενικής 
κυβέρνησης, δαπάνες

προαιρετικά

D.74p Τρέχουσα διεθνής συνεργασία, δαπάνες προαιρετικά

D.74p_S.212 Τρέχουσα διεθνής συνεργασία, δαπάνες, προς τα 
όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υποχρεωτικά για τον 
τομέα S.13 από το έτος 
αναφοράς 2004 και 
μετά· προαιρετικά για 
τους υποτομείς του τομέα 
S.13.

D.75p Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις, δαπάνες προαιρετικά

D.76p
Ίδιοι πόροι της ΕΕ που βασίζονται στον φόρο 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και στο ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ), δαπάνες

υποχρεωτικά για τον 
τομέα S.13 από το έτος 
αναφοράς 2004 και 
μετά· προαιρετικά για 
τους υποτομείς του τομέα 
S.13.

B.6n Διαθέσιμο εισόδημα, καθαρό
P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη
P.31 Ατομική καταναλωτική δαπάνη
P.32 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη

D.8 Προσαρμογή για τη μεταβολή συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων
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Πίνακας 2 — Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη της γενικής κυβέρνησης και των υποτομέων της — ετήσια

B.8g Αποταμίευση, ακαθάριστη
B.8n Αποταμίευση, καθαρή
D.9r Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, έσοδα 
D.9r_S.2 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, έσοδα, από την αλλοδαπή προαιρετικά

D.9r_S.212 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, έσοδα, από τα όργανα και 
τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υποχρεωτικά για τους 
τομείς S.13 και S.1 από 
το έτος αναφοράς 2004 
και μετά· προαιρετικά 
για τους υποτομείς του 
τομέα S.13.

D.91r Φόροι κεφαλαίου, έσοδα 

D.92r + D.99r Επιχορηγήσεις επενδύσεων και λοιπές κεφαλαιακές 
μεταβιβάσεις, έσοδα 

D.92r Επιχορηγήσεις επενδύσεων, έσοδα προαιρετικά

D.99r Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, έσοδα προαιρετικά

D.9p Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, δαπάνες 

D.9p_S.1311 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κεντρική κυβέρνηση» 
(S.1311) 

D.9p_S.1312 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κυβέρνηση 
ομόσπονδου κράτους» (S.1312) 

D.9p_S.1313 εκ των οποίων, στον υποτομέα «τοπική 
αυτοδιοίκηση» (S.1313) 

D.9p_S.1314 εκ των οποίων, στον υποτομέα «οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης» (S.1314) 

D.9p_ S.2 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, δαπάνες, στην αλλοδαπή προαιρετικά

D.9p_S.212 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, δαπάνες, από τα όργανα 
και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υποχρεωτικά για τους 
τομείς S.13 και S.1 από 
το έτος αναφοράς 2004 
και μετά· προαιρετικά 
για τους υποτομείς του 
τομέα S.13.

D.92p Επιχορηγήσεις επενδύσεων, δαπάνες
D.99p Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, δαπάνες προαιρετικά

P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου
P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

P.52 + P.53 Μεταβολές αποθεμάτων και αποκτήσεις μείον 
διαθέσεις τιμαλφών

NP Αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών 
μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων

P.5 + NP 
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και αποκτήσεις 
μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη 
παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων

B.9 Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης (+) / καθαρή 
ανάγκη χρηματοδότησης (–)

TE Σύνολο δαπανών
TR Σύνολο εσόδων

D.995
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από τη γενική κυβέρνηση 
σε σχετικούς τομείς που αντιπροσωπεύουν φόρους και 
κοινωνικές εισφορές που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι 

Το D.995 πρέπει να 
αφαιρείται από το D.99r. 
Το D.9p δεν πρέπει να 
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Πίνακας 2 — Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη της γενικής κυβέρνησης και των υποτομέων της — ετήσια

απίθανο να εισπραχθούν περιλαμβάνει κανένα 
ποσό για το D.995. Το 
D.995r πρέπει να 
αναφέρεται με θετικό 
πρόσημο.

PTC Σύνολο πληρωτέων εκπτώσεων φόρου

Διαβιβάζεται σε 
προαιρετική βάση για 
τους υποτομείς και για τα 
έτη αναφοράς έως το 
2011.
Ολόκληρο το ποσό της 
πληρωτέας έκπτωσης 
φόρου πρέπει να 
καταγράφεται ως 
δαπάνη της κυβέρνησης 
(«Σύνολο πληρωτέων 
εκπτώσεων φόρου», 
PTC) ενώ παράλληλα 
πρέπει να αναφέρεται το 
ποσό της 
«μεταβιβαστέας 
συνιστώσας» (TC).

TC Πληρωτέες εκπτώσεις φόρου που υπερβαίνουν τη 
φορολογική υποχρέωση του φορολογουμένου 

βλ. PTC.
Η «μεταβιβαστέα 
συνιστώσα» (TC) 
αντιστοιχεί σε 
πληρωτέες εκπτώσεις 
φόρου που υπερβαίνουν 
τη φορολογική 
υποχρέωση του 
φορολογουμένου και 
καταβάλλονται στον 
φορολογούμενο.

EMP (PS) Απασχόληση σε άτομα προαιρετικά, σε χιλιάδες

AN.1 Παραχθέντα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία

προαιρετικά

AN.11 Πάγια περιουσιακά στοιχεία προαιρετικά

AN.12 + AN.13 Αποθέματα και τιμαλφή προαιρετικά

AN.2 Μη παραχθέντα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία

προαιρετικά

AN.21 Φυσικοί πόροι προαιρετικά

AN.22 Συμβάσεις, μισθώσεις και άδειες προαιρετικά

Πίνακας 3 — Λεπτομερείς αναλύσεις των κύριων συγκεντρωτικών μεγεθών και της απασχόλησης 
κατά κλάδο — ετήσια

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε t+9 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς για αναλύσεις NACE έως το επίπεδο 
A*21 (συμπεριλαμβανομένης της συνολικής οικονομίας και του επιπέδου A*10) και σε t+21 μήνες για το 
επίπεδο A*64 (συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου A*38). Οι αναλύσεις αυτές είναι υποχρεωτικές (x)· οι 
αναλύσεις επιπέδου A*88 είναι προαιρετικές (o).  
Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη παραγωγής και εισοδήματος:
Τα δεδομένα σε τρέχουσες τιμές (CUP) υποβάλλονται από το 1995· σε τιμές προηγούμενου έτους (PYP) 
από το 1996 και σε αλυσωτούς δείκτες όγκου (CLV) από το 1995· οι τιμές PYP και CLV είναι 
προαιρετικές για τις μεταβλητές P1 και P2 αλλά υποχρεωτικές για τις μεταβλητές B.1g και P51c· τα 
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τεκμαρτά μισθώματα λόγω ιδιοκατοίκησης (στοιχείο 44 — «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας») είναι 
υποχρεωτικά μόνο για τις μεταβλητές P.1, P.2, B.1g.

Κωδικός Κατάλογος μεταβλητών
 t+9 

μήνες 
t+21 

μήνες
CUP
1995

PYP
1996

CLV
1995

P.1 Παραγωγή σε βασικές τιμές κατά 
κλάδο A*21 A*64 x o o

P.2 Ενδιάμεση ανάλωση σε τιμές 
αγοραστή κατά κλάδο A*21 A*64 x o o

B.1g Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 
βασικές τιμές κατά κλάδο A*21 A*64 x x x

P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά 
κλάδο A*21 A*64 x x x

B.2n+B.3n Καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα 
και καθαρό μεικτό εισόδημα A*21 A*64 x 

D.29 – 
D.39

Λοιποί φόροι επί της παραγωγής 
μείον τις λοιπές επιδοτήσεις 
παραγωγής

A*21 A*64 x 

D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας 
κατά κλάδο A*21 A*64 x 

D.11 Μισθοί και ημερομίσθια A*21 A*64 x
Απασχόληση σε παραγωγικές μονάδες μόνιμων κατοίκων (εγχώρια έννοια, DC)

Τα δεδομένα αναφέρονται σε άτομα (PS) και δεδουλευμένες ώρες (HW) από το 1995. Σε t+9 μήνες τα 
δεδομένα είναι υποχρεωτικά (x) για αναλύσεις NACE έως το επίπεδο A*21 (συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής οικονομίας και του επιπέδου A*10) και σε t+21 μήνες για το επίπεδο A*64 για τα άτομα (PS) 
και το επίπεδο A*38 για τις δεδουλευμένες ώρες (HW)· οι αναλύσεις επιπέδου A*88 και τα δεδομένα για 
τις θέσεις εργασίας (JB) και τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (FTE) είναι προαιρετικά (o)

Κωδικός Κατάλογος μεταβλητών 

t+9 
μήνες
A*21 
PS/HW
1995

t+21 
μήνες
A*64 
PS
1995

t+21 
μήνες

A*38 
HW
1995 JB FTE

EMP Συνολική απασχόληση (DC) x x x o o

EEM Μισθωτοί (DC) x x x o o

ESE Αυτοαπασχολούμενοι (DC) x x x o o

Πίνακας 5 — Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών κατά σκοπό — ετήσια
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε t+9 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς σε τρέχουσες τιμές (CUP) από το 
1995, σε τιμές προηγούμενου έτους (PYP) από το 1996 και σε αλυσωτούς δείκτες όγκου (CLV) από το 
1995. Για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση την εγχώρια έννοια (DC) ζητούνται 
αναλύσεις κατά είδος δαπάνης σύμφωνα με την ταξινόμηση COICOP 2018, με αναλύσεις τμημάτων (2 
ψηφία) και ομάδων (3 ψηφία) όπως εφαρμόζονται για την κατάρτιση των εναρμονισμένων δεικτών τιμών 
καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).
Κωδικό
ς Κατάλογος μεταβλητών Έννοια Μονάδα

P.31_S1
4

Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών 
μόνιμων και μη μόνιμων κατοίκων στην 
οικονομική επικράτεια

Εγχώρια – DC CUP,PYP,CLV

Εκ των 
οποίων Αναλύσεις COICOP Εγχώρια – DC CUP,PYP,CLV

P.33 Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
μόνιμων κατοίκων στην αλλοδαπή  CUP,PYP,CLV
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P.34
Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
μη μόνιμων κατοίκων στην οικονομική 
επικράτεια

 CUP,PYP,CLV

P.31_S1
4

Τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
μόνιμων κατοίκων στην οικονομική επικράτεια 
και στην αλλοδαπή

Εθνική – NC CUP,PYP,CLV
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Πίνακας 6 — Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα — ετήσιοι
Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρέχουσες τιμές σε t+4 και/ή t+9 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς από το 1995. 
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.11 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.11DO Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.11001 Δημόσιες μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες· S.110011 Εκ των οποίων: Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.11002 Ημεδαπές 
ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες S.110021 Εκ των οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων· S.11003 Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή.
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.12 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.12DO Χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.12001 Δημόσιες 
χρηματοοικονομικές εταιρείες S.120011 Εκ των οποίων: Δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.12002 Ημεδαπές 
ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες· S.120021 Εκ των οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών επιχειρήσεων· 
S.12003 Χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή· S.122 Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα· S.123 Αμοιβαία κεφάλαια της 
χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ)· S.125 Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία· S.126 Επικουρικοί 
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς· S.127 Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων· S.128 Ασφαλιστικές εταιρείες· S.129 Συνταξιοδοτικά ταμεία.
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.2 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.21 κράτη μέλη και όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S.21) S.2I κράτη 
μέλη της ζώνης του ευρώ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλα όργανα και οργανισμοί της ζώνης του ευρώ· S.22 κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς 
οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αναλύσεις ΟΝΕ και ΕΕ θα πρέπει να παρουσιάζουν την πραγματική σύνθεση στο τέλος της τελευταίας περιόδου αναφοράς («σταθερή σύνθεση»).

Πίνακας 6 Ενοποιημένες Μη ενοποιημένες

Συναλλαγές υποχρεωτικά υποχρεωτικά

Λοιπές μεταβολές του όγκου προαιρετικά υποχρεωτικά

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής προαιρετικά υποχρεωτικά

Αντίστοιχη πληροφόρηση*  προαιρετικά
* Μη ενοποιημένη αντίστοιχη πληροφόρηση παρέχεται σε προαιρετική βάση και περιορίζεται μόνο στους ακόλουθους αντίστοιχους 
τομείς:
S.11 Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες
S.12 Χρηματοοικονομικές εταιρείες
S.13 Γενική κυβέρνηση
S.14 + S.15 Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά
S.2 Αλλοδαπή

(Συναλλαγές, λοιπές μεταβολές του όγκου και λογαριασμοί αναπροσαρμογής —ενοποιημένοι και μη ενοποιημένοι— και αντίστοιχη πληροφόρηση)
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Κωδικός ΕΣΛ 
(χρηματοοικονομικό 

μέσο)

Συναλλαγές / λοιπές 
μεταβολές του όγκου / 

αναπροσαρμογή 
χρηματοοικονομικών 

μέσων

S.
1

S.
11

S.
12

S.
12

1

S.
12

4

S.
12

1+
S.

12
2+

S.
12

3

S.
12

2+
S.

12
3

S.
12

5+
S.

12
6+

S.
12

7

S.
12

8+
S.

12
9

S.
13

S.
13

11

S.
13

12

S.
13

13

S.
13

14

S.
14

+S
.1

5

S.
14

S.
15 S.
2

 Ενεργητικό                   

F.A

Σύνολο 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών 
στοιχείων

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.1
Νομισματικός χρυσός 
και ειδικά τραβηκτικά 
δικαιώματα (ΕΤΔ)

xra_ocv  xra_ocv x  xt+4    xra_ocv x x x x    xra_ocv

F.11 Νομισματικός χρυσός xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.12 ΕΤΔ xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.2
Μετρητά και 
καταθέσεις xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.21 Μετρητά xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.22
Μεταβιβάσιμες 
καταθέσεις xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.221 Διατραπεζικές θέσεις o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.229
Λοιπές μεταβιβάσιμες 
καταθέσεις o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.29 Λοιπές καταθέσεις xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.3 Χρεόγραφα xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.31 Βραχυπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.32 Μακροπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.4 Δάνεια xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv
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F.41 Βραχυπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.42 Μακροπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.5

Συμμετοχικοί τίτλοι 
και μετοχές/μερίδια 
εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.51 Συμμετοχικοί τίτλοι xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.511 Εισηγμένες μετοχές xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.512 Μη εισηγμένες μετοχές xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.519
Λοιποί συμμετοχικοί 
τίτλοι xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.52
Μετοχές/μερίδια 
εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου

xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.521

Μετοχές/μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 
της χρηματαγοράς 
(ΑΚΧΑ)

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.522

Μετοχές/μερίδια 
εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου πλην 
των ΑΚΧΑ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.6

Ασφαλιστικά 
συστήματα, 
συνταξιοδοτικά 
συστήματα και 
συστήματα 
τυποποιημένων 
εγγυήσεων

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.61
Τεχνικά αποθεματικά 
ασφαλίσεων κατά 
ζημιών

x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x

F.62 Δικαιώματα x x x x x x x x x x x x x x x x2012  x
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ασφαλίσεων ζωής και 
προσόδων

F.63+ F.64+ F.65

Συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, 
απαιτήσεις των 
συνταξιοδοτικών 
ταμείων από τους 
διευθυντές των 
συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και 
δικαιώματα μη 
συνταξιοδοτικών 
παροχών

x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x

F.63
Συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα o  o o o o o o o      o o  o

F.64

Απαιτήσεις 
συνταξιοδοτικών 
ταμείων από 
διευθυντές 
συνταξιοδοτικών 
συστημάτων

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.65
Δικαιώματα μη 
συνταξιοδοτικών 
παροχών

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.66

Προβλέψεις για 
καταπτώσεις 
τυποποιημένων 
εγγυήσεων

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

F.7

Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα και 
μετοχικά δικαιώματα 
προαίρεσης που 
χορηγούνται σε 
μισθωτούς

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.71
Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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F.711
Δικαιώματα 
προαίρεσης (options) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.712
Προθεσμιακά 
συμβόλαια (forwards) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.72

Μετοχικά δικαιώματα 
προαίρεσης που 
χορηγούνται σε 
μισθωτούς

o              o o  o

F.8
Λοιποί εισπρακτέοι 
λογαριασμοί xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.81
Εμπορικές πιστώσεις 
και προκαταβολές xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.89

Λοιποί εισπρακτέοι 
λογαριασμοί, εκτός 
από εμπορικές 
πιστώσεις και 
προκαταβολές

xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

 Παθητικό                   

F.L
Σύνολο 
χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.1
Νομισματικός χρυσός 
και ειδικά τραβηκτικά 
δικαιώματα (ΕΤΔ)

xra_ocv  xra_ocv x  xt+4    xra_ocv x x x x    xra_ocv

F.11 Νομισματικός χρυσός xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.12 ΕΤΔ xt+4  xt+4 x  xt+4    xt+4 x x x x    xt+4

F.2
Μετρητά και 
καταθέσεις xra_ocv xra_ocv xra_ocv x  xt+4 x xt+4  xra_ocv x x x x    xra_ocv

F.21 Μετρητά xt+4  xt+4 x  xt+4 x xt+4  xt+4 x x x x    xt+4

F.22
Μεταβιβάσιμες 
καταθέσεις xt+4 xt+4 xt+4 x  xt+4 x xt+4  xt+4 x x x x    xt+4

F.221 Διατραπεζικές θέσεις o o o o  o o o  o o o o o    o

F.229 Λοιπές μεταβιβάσιμες o o o o  o o o  o o o o o    o
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καταθέσεις

F.29 Λοιπές καταθέσεις xt+4 xt+4 xt+4 x  xt+4 x xt+4  xt+4 x x x x    xt+4

F.3 Χρεόγραφα xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.31 Βραχυπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.32 Μακροπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.4 Δάνεια xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.41 Βραχυπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.42 Μακροπρόθεσμα xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.5

Συμμετοχικοί τίτλοι 
και μετοχές/μερίδια 
εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.51 Συμμετοχικοί τίτλοι xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.511 Εισηγμένες μετοχές xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.512 Μη εισηγμένες μετοχές xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.519
Λοιποί συμμετοχικοί 
τίτλοι xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.52
Μετοχές/μερίδια 
εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου

xt+4  xt+4 x x xt+4 x   xt+4 x x x x    xt+4

F.521

Μετοχές/μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων 
της χρηματαγοράς 
(ΑΚΧΑ)

o  o   o o   o o o o o    o

F.522

Μετοχές/μερίδια 
εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου πλην 
των ΑΚΧΑ

o  o  o o    o o o o o    o

F.6
Ασφαλιστικά 
συστήματα, xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv
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συνταξιοδοτικά 
συστήματα και 
συστήματα 
τυποποιημένων 
εγγυήσεων

F.61
Τεχνικά αποθεματικά 
ασφαλίσεων κατά 
ζημιών

x x x x x x x x x x x x x x    x

F.62
Δικαιώματα 
ασφαλίσεων ζωής και 
προσόδων

x  x x x x x x x x x x x x    x

F.63+ F.64+ F.65

Συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, 
απαιτήσεις των 
συνταξιοδοτικών 
ταμείων από τους 
διευθυντές των 
συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και 
δικαιώματα μη 
συνταξιοδοτικών 
παροχών

x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x

F.63
Συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.64

Απαιτήσεις 
συνταξιοδοτικών 
ταμείων από 
διευθυντές 
συνταξιοδοτικών 
συστημάτων

o o o o o o o o o o o o o o    o

F.65
Δικαιώματα μη 
συνταξιοδοτικών 
παροχών

o o o o o o o o o o o o o o o  o o

F.66
Προβλέψεις για 
καταπτώσεις 
τυποποιημένων 

x x x x x x x x x x x x x x    x
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εγγυήσεων

F.7

Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα και μετοχικά 
δικαιώματα προαίρεσης 
που χορηγούνται σε 
μισθωτούς

xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.71
Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.711
Δικαιώματα 
προαίρεσης (options) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.712
Προθεσμιακά 
συμβόλαια (forwards) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

F.72

Μετοχικά δικαιώματα 
προαίρεσης που 
χορηγούνται σε 
μισθωτούς

o o o o o o o o o o o o o o o  o o

F.8
Λοιποί πληρωτέοι 
λογαριασμοί xra_ocv xra_ocv xra_ocv x x xt+4 x xt+4 xt+4 xra_ocv x x x x xra_ocv xnc xnc xra_ocv

F.81
Εμπορικές πιστώσεις 
και προκαταβολές xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

F.89

Λοιποί πληρωτέοι 
λογαριασμοί, εκτός από 
εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές

xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

(B.9F)
Καθαρές 
χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές(i)

xt+4 xt+4 xt+4 x x xt+4 x xt+4 xt+4 xt+4 x x x x xt+4 xnc xnc xt+4

Επεξήγηση:

x υποχρεωτικά σε t+9 μήνες

o προαιρετικά

xt+4m υποχρεωτικά σε t+4 μήνες

xra_ocv
υποχρεωτικά για τις συναλλαγές σε t+4 μήνες·
υποχρεωτικά επίσης για τους μη ενοποιημένους λογαριασμούς αναπροσαρμογής και τις λοιπές μεταβολές του όγκου από το έτος αναφοράς 2012 σε t+4 μήνες

xnc υποχρεωτική διαβίβαση για μη ενοποιημένες συναλλαγές από το έτος αναφοράς 2012 σε t+4 μήνες
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x2012 προαιρετικά για τα έτη αναφοράς πριν από το 2012· υποχρεωτικά για τα έτη αναφοράς από το 2012 και μετά

 μη συναφή κελιά

(i) Μόνο για τις «συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα» αλλά δεν έχει νόημα για τις «μεταβολές όγκου», την «αναπροσαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων» και τις πληροφορίες για τους 
αντίστοιχους τομείς.
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Πίνακας 7 — Ισολογισμοί χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων — ετήσιοι
Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρέχουσες τιμές σε t+4 και/ή t+9 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς από το 1995. 
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.11 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.11DO Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.11001 Δημόσιες 
μη χρηματοοικονομικές εταιρείες· S.110011 Εκ των οποίων: Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.11002 
Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες S.110021 Εκ των οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.11003 Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή.
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.12 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.12DO Χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.12001 Δημόσιες 
χρηματοοικονομικές εταιρείες S.120011 Εκ των οποίων: Δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.12002 Ημεδαπές 
ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες· S.120021 Εκ των οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών επιχειρήσεων· 
S.12003 Χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή· S.122 Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα· S.123 Αμοιβαία κεφάλαια 
της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ)· S.123A ΑΚΧΑ σταθερής καθαρής αξίας ενεργητικού· S.123B ΑΚΧΑ κυμαινόμενης καθαρής αξίας ενεργητικού· S.124A Εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Σύνολο· S.124A1 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Εταιρείες επενδύσεων σε 
ακίνητη περιουσία· S.124A2 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια· S.124A3 Εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια· S.124A4 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — 
Μεικτά ή εξισορροπημένα αμοιβαία κεφάλαια· S.124A5 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου· 
S.124A9 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανοικτού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Άλλα αμοιβαία κεφάλαια· S.124B Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου, 
πλην των ΑΚΧΑ — Σύνολο· S.124B1 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία· S.124B2 Εταιρείες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια· S.124B3 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ 
— Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια· S.124B4 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Μεικτά ή εξισορροπημένα αμοιβαία κεφάλαια· S.124B5 
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου· S.124B9 Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κλειστού 
τύπου, πλην των ΑΚΧΑ — Άλλα αμοιβαία κεφάλαια· S.125 Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία· S.125A Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης· S.125B Χρηματοοικονομικές εταιρείες που ασχολούνται με τη 
χορήγηση δανείων· S.125C Εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές επί κινητών αξιών και παραγώγων· S.125D Εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες· S.125E Λοιποί 
ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί — Σύνολο· S.125E1 εκ των οποίων: Κεντρικοί εκκαθαρίζοντες αντισυμβαλλόμενοι· S.126 Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί και φορείς· S.127 Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων· S.1271 Εταιρείες καταπιστευματικής διαχείρισης (trusts), κτηματομεσιτικά 
γραφεία, οργανισμοί πληρωμών· S.1272 Θυγατρικές χρηματοοικονομικές οντότητες ομίλων εταιρειών — Σύνολο· S.1272A Εκ των οποίων: Θυγατρικές εταιρείες τύπου ΟΕΣ 
ιδιοκτησίας εξωτερικού· S.1273 Λοιπές θυγατρικές χρηματοδοτικές εταιρείες και δανειστές χρημάτων· S.128 Ασφαλιστικές εταιρείες· S.1281 Εταιρείες ασφαλίσεων κατά ζημιών· 
S.1282 Εταιρείες ασφαλίσεων ζωής· S.129 Συνταξιοδοτικά ταμεία· S.129A Ταμεία καθορισμένων παροχών· S.129B Ταμεία καθορισμένων εισφορών.
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.2 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.21 κράτη μέλη και όργανα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S.21) S.2I 
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλα όργανα και οργανισμοί της ζώνης του ευρώ· S.22 κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
διεθνείς οργανισμοί που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αναλύσεις ΟΝΕ και ΕΕ θα πρέπει να παρουσιάζουν την πραγματική σύνθεση στο τέλος της τελευταίας περιόδου αναφοράς («σταθερή σύνθεση»).

Πίνακας 7 Ενοποιημένα Μη ενοποιημένα

Αποθέματα υποχρεωτικά υποχρεωτικά
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Αντίστοιχη πληροφόρηση*  προαιρετικά
* Μη ενοποιημένη αντίστοιχη πληροφόρηση παρέχεται σε προαιρετική βάση και περιορίζεται μόνο στους ακόλουθους αντίστοιχους 
τομείς:
S.11 Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες
S.12 Χρηματοοικονομικές εταιρείες
S.13 Γενική κυβέρνηση
S.14 + S.15 Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά
S.2 Αλλοδαπή

(Αποθέματα χρηματοοικονομικών μέσων —ενοποιημένα και μη ενοποιημένα— και αντίστοιχη πληροφόρηση)

Κωδικός ΕΣΛ 
(χρηματοοικονομικό 

μέσο)

Συναλλαγές / λοιπές 
μεταβολές του όγκου / 

αναπροσαρμογή 
χρηματοοικονομικών μέσων 

S.
1

S.
11

S.
12

S.
12

1

S.
12

4

S.
12

1+
S.

12
2+

S.
12

3

S.
12

2+
S.

12
3

S.
12

5+
S.

12
6+

S.
12

7

S.
12

8+
S.

12
9

S.
13

S.
13

11

S.
13

12

S.
13

13

S.
13

14

S.
14

+S
.1

5

S.
14

S.
15 S.
2

 Ενεργητικό                   

AF.A Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.1
Νομισματικός χρυσός και 
ειδικά τραβηκτικά 
δικαιώματα (ΕΤΔ)

xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.11 Νομισματικός χρυσός xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.12 ΕΤΔ xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.2 Μετρητά και καταθέσεις xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.2 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.21 Μετρητά xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.22 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.221 Διατραπεζικές θέσεις o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.229 Λοιπές μεταβιβάσιμες 
καταθέσεις o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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AF.29 Λοιπές καταθέσεις xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.3 Χρεόγραφα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.3 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.31 Βραχυπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.32 Μακροπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.32 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
ενός έτους ή μικρότερη o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.32 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
άνω του ενός έτους o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.4 Δάνεια xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.4M2 Εκ των οποίων: Μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.41 Βραχυπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4D

Εκ των οποίων: Συμφωνία 
επαναγοράς, δανεισμός 
αξιογράφων και δανεισμός 
περιθωρίου

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Μακροπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.42 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
ενός έτους ή μικρότερη o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
άνω του ενός έτους o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.5
Συμμετοχικοί τίτλοι και 
μετοχές/μερίδια εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.5 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.51 Συμμετοχικοί τίτλοι xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.511 Εισηγμένες μετοχές xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.512 Μη εισηγμένες μετοχές xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m
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AF.519 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.52 Μετοχές/μερίδια εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.521
Μετοχές/μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων της χρηματαγοράς 
(ΑΚΧΑ)

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.522
Μετοχές/μερίδια εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
πλην των ΑΚΧΑ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.6

Ασφαλιστικά συστήματα, 
συνταξιοδοτικά συστήματα 
και συστήματα 
τυποποιημένων εγγυήσεων

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.6 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.61 Τεχνικά αποθεματικά 
ασφαλίσεων κατά ζημιών x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x

AF.62 Δικαιώματα ασφαλίσεων 
ζωής και προσόδων xm xm xm x x xm x xm xm xm x x x x xm x2012  xm

AF.63+ AF.64+ 
AF.65

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
απαιτήσεις των 
συνταξιοδοτικών ταμείων 
από τους διευθυντές των 
συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και δικαιώματα 
μη συνταξιοδοτικών παροχών

xm xm xm x x xm x xm xm xm x x x x xm x2012 x2012 xm

AF.63 Συνταξιοδοτικά δικαιώματα o  o o o o o o o      o o  o

AF.64

Απαιτήσεις συνταξιοδοτικών 
ταμείων από διευθυντές 
συνταξιοδοτικών 
συστημάτων

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.65 Δικαιώματα μη 
συνταξιοδοτικών παροχών o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.66 Προβλέψεις για καταπτώσεις 
τυποποιημένων εγγυήσεων x x x x x x x x x x x x x x x x2012 x2012 x
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AF.7

Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα και μετοχικά 
δικαιώματα προαίρεσης που 
χορηγούνται σε μισθωτούς

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.7 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.71 Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.711 Δικαιώματα προαίρεσης 
(options) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.712 Προθεσμιακά συμβόλαια 
(forwards) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.72
Μετοχικά δικαιώματα 
προαίρεσης που χορηγούνται 
σε μισθωτούς

o              o o  o

AF.8 Λοιποί εισπρακτέοι 
λογαριασμοί xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.8 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.81 Εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.89

Λοιποί εισπρακτέοι 
λογαριασμοί, εκτός από 
εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

 Παθητικό                   

AF.L Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.1
Νομισματικός χρυσός και 
ειδικά τραβηκτικά 
δικαιώματα (ΕΤΔ)

xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.11 Νομισματικός χρυσός xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.12 ΕΤΔ xt+4m  xt+4m x  xt+4m    xt+4m x x x x    xt+4m

AF.2 Μετρητά και καταθέσεις xt+4m xt+4m xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m
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AF.2 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o  o o o  o o o o o    o

AF.21 Μετρητά xt+4m  xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m

AF.22 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις xt+4m xt+4m xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m

AF.221 Διατραπεζικές θέσεις o o o o  o o o  o o o o o    o

AF.229 Λοιπές μεταβιβάσιμες 
καταθέσεις o o o o  o o o  o o o o o    o

AF.29 Λοιπές καταθέσεις xt+4m xt+4m xt+4m x  xt+4m x xt+4m  xt+4m x x x x    xt+4m

AF.3 Χρεόγραφα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.3 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.31 Βραχυπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.31 Εκ των οποίων: Ονομαστική 
αξία o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.32 Μακροπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.32 Εκ των οποίων: Ονομαστική 
αξία o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.32 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
ενός έτους ή μικρότερη o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.32 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
άνω του ενός έτους o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.4 Δάνεια xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.4M2 Εκ των οποίων: Μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.41 Βραχυπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.4D

Εκ των οποίων: Συμφωνία 
επαναγοράς, δανεισμός 
αξιογράφων και δανεισμός 
περιθωρίου

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Μακροπρόθεσμα xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m
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AF.42 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
ενός έτους ή μικρότερη o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.42 Με εναπομένουσα ληκτότητα 
άνω του ενός έτους o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.5
Συμμετοχικοί τίτλοι και 
μετοχές/μερίδια εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.5 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.51 Συμμετοχικοί τίτλοι xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.511 Εισηγμένες μετοχές xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.512 Μη εισηγμένες μετοχές xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.519 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.52 Μετοχές/μερίδια εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου xt+4m  xt+4m x x xt+4m x   xt+4m x x x x    xt+4m

AF.521
Μετοχές/μερίδια αμοιβαίων 
κεφαλαίων της χρηματαγοράς 
(ΑΚΧΑ)

o  o   o o   o o o o o    o

AF.522
Μετοχές/μερίδια εταιρειών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
πλην των ΑΚΧΑ

o  o  o o    o o o o o    o

AF.6

Ασφαλιστικά συστήματα, 
συνταξιοδοτικά συστήματα 
και συστήματα 
τυποποιημένων εγγυήσεων

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.6 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.61 Τεχνικά αποθεματικά 
ασφαλίσεων κατά ζημιών x x x x x x x x x x x x x x    x

AF.62 Δικαιώματα ασφαλίσεων 
ζωής και προσόδων xm  xm x x xm x xm xm xm x x x x    xm

AF.63+ AF.64+ 
AF.65

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα, 
απαιτήσεις των 
συνταξιοδοτικών ταμείων 
από τους διευθυντές των 

xm xm xm x x xm x xm xm xm x x x x xm x2012 x2012 xm
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συνταξιοδοτικών 
συστημάτων και δικαιώματα 
μη συνταξιοδοτικών παροχών

AF.63 Συνταξιοδοτικά δικαιώματα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.64

Απαιτήσεις συνταξιοδοτικών 
ταμείων από διευθυντές 
συνταξιοδοτικών 
συστημάτων

o o o o o o o o o o o o o o    o

AF.65 Δικαιώματα μη 
συνταξιοδοτικών παροχών o o o o o o o o o o o o o o o  o o

AF.66 Προβλέψεις για καταπτώσεις 
τυποποιημένων εγγυήσεων x x x x x x x x x x x x x x    x

AF.7

Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα και μετοχικά 
δικαιώματα προαίρεσης που 
χορηγούνται σε μισθωτούς

xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.7 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.71 Χρηματοοικονομικά 
παράγωγα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.711 Δικαιώματα προαίρεσης 
(options) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.712 Προθεσμιακά συμβόλαια 
(forwards) o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.72
Μετοχικά δικαιώματα 
προαίρεσης που χορηγούνται 
σε μισθωτούς

o o o o o o o o o o o o o o o  o o

AF.8 Λοιποί πληρωτέοι 
λογαριασμοί xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.8 Εκ των οποίων: Εθνικό 
νόμισμα o o o o o o o o o o o o o o o o o o

AF.81 Εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

AF.89 Λοιποί πληρωτέοι 
λογαριασμοί, εκτός από xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m
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εμπορικές πιστώσεις και 
προκαταβολές

(BF.90) Καθαρή χρηματοοικονομική 
θέση(i) xt+4m xt+4m xt+4m x x xt+4m x xt+4m xt+4m xt+4m x x x x xt+4m xnc xnc xt+4m

Επεξήγηση:
x υποχρεωτικά σε t+9 μήνες
o προαιρετικά

xt+4m υποχρεωτικά σε t+4 μήνες

xnc υποχρεωτική διαβίβαση για μη ενοποιημένα αποθέματα από το έτος αναφοράς 2012 σε t+4 μήνες

x2012 προαιρετικά για τα έτη αναφοράς πριν από το 2012· υποχρεωτικά για τα έτη αναφοράς από το 2012 και μετά

 μη συναφή κελιά

(i) Η παροχή πληροφοριών για τους αντίστοιχους τομείς δεν έχει νόημα για το στοιχείο αυτό.
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Πίνακας 8 — Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα — ετήσιοι
Τα δεδομένα υποβάλλονται από το 1995 σε t+9 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Τα δεδομένα όσον αφορά 
τους τομείς S.14 και S.15 για τα έτη αναφοράς πριν από το 2012 διαβιβάζονται σε προαιρετική βάση. Η 
διαβίβαση είναι υποχρεωτική από το έτος αναφοράς 2012 και μετά.
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.11 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.11DO Μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.11001 Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες· 
S.110011 Εκ των οποίων: Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.11002 Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες S.110021 Εκ των 
οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων· S.11003 Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή· 
Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.12 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.12DO 
Χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.12001 Δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες 
S.120011 Εκ των οποίων: Δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.12002 Ημεδαπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες· S.120021 Εκ των 
οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων· S.12003 Χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή· S12K Νομισματικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ)· S12P Λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (χρηματοοικονομικές 
εταιρείες πλην των ΝΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία)· S12Q Ασφαλιστικές εταιρείες 
και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Κωδικός Συναλλαγές και εξισωτικά μεγέθη Τομείς

I Λογαριασμός παραγωγής / Εξωτερικός λογαριασμός αγαθών και υπηρεσιών

Πόροι  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.1 Παραγωγή x x x x x x2012 x2012   

(P.11+P.12 
+P.131)

Εμπορεύσιμη παραγωγή, παραγωγή 
για ιδία τελική χρήση και πληρωμές 
για λοιπή μη εμπορεύσιμη 
παραγωγή

   x      

P.11 Εμπορεύσιμη παραγωγή x x x x x x2012 x2012   
P.12 Παραγωγή για ιδία τελική χρήση x x x x x x2012 x2012   
P.13 Μη εμπορεύσιμη παραγωγή x   x x  x2012   
P.7 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών         x
P.71 Εισαγωγές αγαθών         x
P.72 Εισαγωγές υπηρεσιών         x
P.72F Εισαγωγές ΥΧΔΜΕ         o
(D.21 — 
D.31)  Φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων x       x  

Χρήσεις  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.2 Ενδιάμεση ανάλωση x x x x x x2012 x2012   
P.6 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών         x
P.61 Εξαγωγές αγαθών         x
P.62 Εξαγωγές υπηρεσιών         x
P.62F Εξαγωγές ΥΧΔΜΕ         o

B.1g Προστιθέμενη αξία, ακαθάριστη / 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν x x x x x x2012 x2012 x  

B.11 Εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 
υπηρεσιών         x



RR\1259657EL.docx 75/126 PE731.555v02-00

EL

P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου x x x x x x2012 x2012   

B.1n Προστιθέμενη αξία, καθαρή / 
καθαρό εγχώριο προϊόν x x x x x x2012 x2012 x  

II.1.1 Λογαριασμός δημιουργίας εισοδήματος

Πόροι  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.1g Προστιθέμενη αξία, ακαθάριστη / 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν x x x x x x2012 x2012 x  

D.3 Επιδοτήσεις x x x x x x2012 x2012 x  
D.31 Επιδοτήσεις προϊόντων x       x  
D.39 Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής x x x x x x2012 x2012   

Χρήσεις  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας x x x x x x2012 x2012  
D.11 Μισθοί και ημερομίσθια x x x x x x2012 x2012  

D.12 Κοινωνικές εισφορές εργοδοτών x x x x x x2012 x2012  

D.2 Φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών x x x x x x2012 x2012 x  

D.21 Φόροι επί προϊόντων x       x  
D.29 Λοιποί φόροι επί της παραγωγής x x x x x x2012 x2012   

(B.2g+ 
B.3g)

Λειτουργικό πλεόνασμα, 
ακαθάριστο, συν μεικτό εισόδημα, 
ακαθάριστο

x x x x x x2012 x2012   

B.2g Λειτουργικό πλεόνασμα, 
ακαθάριστο x    x x2012    

B.3g Μεικτό εισόδημα, ακαθάριστο x    x x2012    

II.1.2 Λογαριασμός διανομής πρωτογενούς εισοδήματος

Πόροι  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

(B.2g+B.3g
)

Λειτουργικό πλεόνασμα, 
ακαθάριστο, συν μεικτό εισόδημα, 
ακαθάριστο

x x x x x x2012 x2012   

B.2g Λειτουργικό πλεόνασμα, 
ακαθάριστο x    x x2012    

B.3g Μεικτό εισόδημα, ακαθάριστο x    x x2012    
D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας x    x x2012   x
D.11 Μισθοί και ημερομίσθια x    x x2012   x

D.12 Κοινωνικές εισφορές εργοδοτών x    x x2012   x

D.2 Φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών x   x     x

D.21 Φόροι επί προϊόντων x   x     x

D.211 Φόροι τύπου φόρου προστιθεμένης 
αξίας (ΦΠΑ) x   x     x

D.212 Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών, 
εκτός από τον ΦΠΑ x   x     x

D.214 Φόροι επί προϊόντων, εκτός από 
ΦΠΑ και φόρους εισαγωγής x   x     x
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D.29 Λοιποί φόροι επί της παραγωγής x   x     x
D.4 Εισόδημα περιουσίας x x x x x x2012 x2012  x
D.41 Τόκοι (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.42 Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών x x x x x x2012 x2012  x

D.421 Μερίσματα o o o o o o o  o

D.422 Αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί 
εταιρειών o o o o o o o  o

D.43 Επανεπενδυόμενα κέρδη από άμεσες 
ξένες επενδύσεις x x x x x x2012 x2012  x

D.43S2I

Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εντός της ζώνης του ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ) 
(2)

 x2012 x2012       

D.43S2X

Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εκτός της ζώνης του ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ) 
(2)

 x2012 x2012       

D.43S21 Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εντός ΕΕ (2)  x2012 x2012       

D.43S22 Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εκτός ΕΕ (2)  x2012 x2012       

D.44 Λοιπά εισοδήματα από επενδύσεις x x x x x x2012 x2012  x

D.441
Εισόδημα από επενδύσεις αποδοτέο 
σε κατόχους ασφαλιστήριων 
συμβολαίων

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.442 Εισόδημα από επενδύσεις πληρωτέο 
σε δικαιούχους συντάξεων x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.443
Εισόδημα από επενδύσεις αποδοτέο 
σε μετόχους εταιρειών συλλογικών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.45 Μισθώματα x x x x x x2012 x2012  x

B.4g Επιχειρηματικό εισόδημα, 
ακαθάριστο o x x o o o o   

D.41g Σύνολο τόκων πριν από την 
κατανομή των ΥΧΔΜΕ (1) x x x x x x2012 x2012  x

Χρήσεις  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας  x
D.11 Μισθοί και ημερομίσθια  x
D.12 Κοινωνικές εισφορές εργοδοτών  x
D.3 Επιδοτήσεις x   x     x
D.31 Επιδοτήσεις προϊόντων x   x     x
D.39 Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής x   x     x
D.4 Εισόδημα περιουσίας x x x x x x2012 x2012  x
D.41 Τόκοι (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.42 Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών x x x x     x

D.421 Μερίσματα o o o o     o

D.422 Αναλήψεις από το εισόδημα οιονεί 
εταιρειών o o o      o

D.43 Επανεπενδυόμενα κέρδη από άμεσες 
ξένες επενδύσεις x x x  x x2012 x2012  x
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D.43S2I

Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εντός της ζώνης του ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ) 
(2)

 x2012 x2012       

D.43S2X

Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εκτός της ζώνης του ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ) 
(2)

 x2012 x2012       

D.43S21 Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εντός ΕΕ (2)  x2012 x2012       

D.43S22 Επανεπενδυόμενα κέρδη από ΑΞΕ 
εκτός ΕΕ (2)  x2012 x2012       

D.44 Λοιπά εισοδήματα από επενδύσεις x x x x x x2012 x2012  x

D.441
Εισόδημα από επενδύσεις αποδοτέο 
σε κατόχους ασφαλιστήριων 
συμβολαίων

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.442 Εισόδημα από επενδύσεις πληρωτέο 
σε δικαιούχους συντάξεων x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.443
Εισόδημα από επενδύσεις αποδοτέο 
σε μετόχους εταιρειών συλλογικών 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου

x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.45 Μισθώματα x x x x x x2012 x2012  x

B.5g
Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, 
ακαθάριστο / Εθνικό εισόδημα, 
ακαθάριστο

x x x x x x2012 x2012   

D.41g Σύνολο τόκων πριν από την 
κατανομή των ΥΧΔΜΕ (1) x x x x x x2012 x2012  x

II.2 Λογαριασμός δευτερογενούς διανομής εισοδήματος

Πόροι  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.5g
Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, 
ακαθάριστο / Εθνικό εισόδημα, 
ακαθάριστο

x x x x x x2012 x2012   

D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, 
περιουσίας κ.λπ. x   x     x

D.51 Φόροι εισοδήματος x   x     x
D.59 Λοιποί τρέχοντες φόροι x   x     x

D.6 Κοινωνικές εισφορές και παροχές x x x x x x2012 x2012  x

D.61 Καθαρές κοινωνικές εισφορές x x x x x x2012 x2012  x

D.611 Πραγματικές κοινωνικές εισφορές 
εργοδοτών x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.612 Τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές 
εργοδοτών x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.613 Πραγματικές κοινωνικές εισφορές 
νοικοκυριών x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.614 Συμπληρώματα κοινωνικών 
εισφορών νοικοκυριών x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.61SC Λειτουργικές δαπάνες συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012 x2012  x2012

D.62 Κοινωνικές παροχές εκτός από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος x    x x2012   x

D.63 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος x    x x2012    
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D.631 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 
— μη εμπορεύσιμη παραγωγή o    o o    

D.632
Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 
— αγορασμένη εμπορεύσιμη 
παραγωγή

o    o o    

D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις x x x x x x2012 x2012  x

D.71 Καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις 
κατά ζημιών x  x x     x

D.72 Απαιτήσεις από ασφαλίσεις κατά 
ζημιών x x x x x x2012 x2012  x

D.74 Τρέχουσα διεθνής συνεργασία x   x     x

D. 74A
Από την οποία: πληρωτέα σε / 
εισπρακτέα από ευρωπαϊκά όργανα 
(π.χ. ΕΤΑ)

        x

D.75 Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.76
Ίδιοι πόροι της ΕΕ που βασίζονται 
στον ΦΠΑ και στο ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ)

        x

Χρήσεις  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, 
περιουσίας κ.λπ. x x x x x x2012 x2012  x

D.51 Φόροι εισοδήματος x x x x x x2012   x
D.59 Λοιποί τρέχοντες φόροι x x x x x x2012 x2012  x

D.6 Κοινωνικές εισφορές και παροχές x x x x x x2012 x2012  x

D.61 Καθαρές κοινωνικές εισφορές x    x x2012   x

D.611 Πραγματικές κοινωνικές εισφορές 
εργοδοτών x2012    x2012 x2012   x2012

D.612 Τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές 
εργοδοτών x2012    x2012 x2012   x2012

D.613 Πραγματικές κοινωνικές εισφορές 
νοικοκυριών x2012    x2012 x2012   x2012

D.614 Συμπληρώματα κοινωνικών 
εισφορών νοικοκυριών x2012    x2012 x2012   x2012

D.61SC Λειτουργικές δαπάνες συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης x2012    x2012 x2012   x2012

D.62 Κοινωνικές παροχές εκτός από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος x x x x x x2012 x2012  x

D.63 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος x   x x  x2012   

D.631 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 
— μη εμπορεύσιμη παραγωγή o   x o  o   

D.632
Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος 
— αγορασμένη εμπορεύσιμη 
παραγωγή

o   x o  o   

D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις x x x x x x2012 x2012  x

D.71 Καθαρά ασφάλιστρα για ασφαλίσεις 
κατά ζημιών x x x x x x2012 x2012  x

D.72 Απαιτήσεις από ασφαλίσεις κατά 
ζημιών x  x x     x

D.74 Τρέχουσα διεθνής συνεργασία x   x     x
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D.74A
Από την οποία: πληρωτέα σε / 
εισπρακτέα από ευρωπαϊκά όργανα 
(π.χ. ΕΤΑ)

x   x      

D.75 Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.76
Ίδιοι πόροι της ΕΕ που βασίζονται 
στον ΦΠΑ και στο ακαθάριστο 
εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ)

x   x      

B.7g Προσαρμοσμένο διαθέσιμο 
εισόδημα, ακαθάριστο x   x x x2012 x2012   

B.6g Διαθέσιμο εισόδημα, ακαθάριστο x x x x x x2012 x2012   

II.4.1 Λογαριασμός χρήσης διαθέσιμου εισοδήματος

Πόροι  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.6g Διαθέσιμο εισόδημα, ακαθάριστο x x x x x x2012 x2012   

D.8 Προσαρμογή για τη μεταβολή 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων x    x x2012   x

Χρήσεις  S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη x   x x x2012 x2012   

P.31 Ατομική καταναλωτική δαπάνη x   x x x2012 x2012   

P.32 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη x   x      

D.8 Προσαρμογή για τη μεταβολή 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων x x x x x x2012 x2012  x

B.8g Αποταμίευση, ακαθάριστη x x x x x x2012 x2012   
B.12 Τρέχον εξωτερικό ισοζύγιο         x

III.1.1 Λογαριασμός μεταβολής της καθαρής θέσης λόγω αποταμίευσης και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων

Μεταβολές υποχρεώσεων και καθαρής θέσης S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.8g Αποταμίευση, ακαθάριστη x x x x x x2012 x2012   
B.12 Τρέχον εξωτερικό ισοζύγιο         x

D.9r Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 
εισπρακτέες x x x x x x2012 x2012  x

D.91r Φόροι κεφαλαίου, εισπρακτέοι x   x     x

D.92r Επιχορηγήσεις επενδύσεων, 
εισπρακτέες (1) x x x x x x2012 x2012  x

D.99r Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 
εισπρακτέες (1) x x x x x x2012 x2012  x

Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

D.9p Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 
πληρωτέες x x x x x x2012 x2012  x

D.91p Φόροι κεφαλαίου, πληρωτέοι x x x  x x2012 x2012  x

D.92p Επιχορηγήσεις επενδύσεων, 
πληρωτέες (1) x   x     x

D.99p Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 
πληρωτέες (1) x x x x x x2012 x2012  x
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P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου x x x x x x2012 x2012   

B.10.1
Μεταβολή καθαρής θέσης λόγω 
αποταμίευσης και κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων

x x x x x x2012 x2012  x

III.1.2 Λογαριασμός αποκτήσεων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Μεταβολές υποχρεώσεων και καθαρής θέσης S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

B.10.1
Μεταβολή καθαρής θέσης λόγω 
αποταμίευσης και κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων

x x x x x x2012 x2012  x

Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.5g Ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου x x x x x x2012 x2012   

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου x x x x x x2012 x2012   

P.51g_AN.
111 Κατοικίες o o o o o o o   

P.51g_AN.
112 Λοιπά κτίρια και κατασκευές o o o o o o o   

P.51g_AN.
1121 Κτίρια πλην κατοικιών o o o o o o o   

P.51g_AN.
1122 Λοιπές κατασκευές o o o o o o o   

P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου x x x x x x2012 x2012   
P.52 Μεταβολές αποθεμάτων x x x x x x2012 x2012   

P.53 Αποκτήσεις μείον διαθέσεις 
τιμαλφών x x x x x x2012 x2012   

NP
Αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη 
παραχθέντων περιουσιακών 
στοιχείων

x x x x x x2012 x2012  x

B.9
Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης 
(+) / καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης (–)

x x x x x x2012 x2012  x

DB.9

Διαφορά με την καθαρή ικανότητα 
χρηματοδότησης / καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης των 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών

x x x x x x2012 x2012  x

Πρόσθετες πληροφορίες S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

EMP Απασχόληση (σε αριθμό ατόμων και 
αριθμό δεδουλευμένων ωρών) o o o x o o o   

OTE Συνολικές δαπάνες γενικής 
κυβέρνησης    x      

OTR Συνολικά έσοδα γενικής 
κυβέρνησης    x      

Δεδομένα σε αλυσωτούς δείκτες όγκου S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.14 S.15 S.1N S.2

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου o o o o o o o   
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P.51g_AN.
111 Κατοικίες o o o o o o o   

P.51g_AN.
112 Λοιπά κτίρια και κατασκευές o o o o o o o   

P.51g_AN.
1121 Κτίρια πλην κατοικιών o o o o o o o   

P.51g_AN.
1122 Λοιπές κατασκευές o o o o o o o   

Επεξήγηση:
x υποχρεωτικά

x2012 προαιρετικά για τα έτη αναφοράς πριν από το 2012· υποχρεωτικά για τα έτη αναφοράς από το 2012 και μετά
o προαιρετικά
 μη συναφή κελιά

(1) Ενοποιημένα μεταξύ υποτομέων της γενικής κυβέρνησης (S.13)
(2) Η ανάλυση θα πρέπει να παρουσιάζει την πραγματική σύνθεση στο τέλος της τελευταίας περιόδου 
αναφοράς («σταθερή σύνθεση»).

Πίνακας 801 — Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί κατά τομέα — τριμηνιαίοι
Τα δεδομένα υποβάλλονται από το 1ο τρίμηνο του 1999. Η προθεσμία για τον πίνακα 801 είναι 85 ημέρες 
μετά την περίοδο αναφοράς. Ο πίνακας διαβιβάζεται εκ νέου σε t+3 μήνες εάν οι διαφορές με τον πίνακα 25 
και τον πίνακα 1Q είναι σημαντικές.

Τα δεδομένα για τους τομείς S.11, S.12, S.14+S1.15, S.14, S.15 και S.1N είναι προαιρετικά για τις χώρες 
των οποίων το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1 % του αντίστοιχου συνόλου της 
Ένωσης. Το κατώτατο όριο του 1 % υπολογίζεται ως κινητός μέσος όρος που βασίζεται στα τρία τελευταία 
διαθέσιμα έτη.

Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.11 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.11DO Μη 
χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.11001 Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες· 
S.110011 Εκ των οποίων: Δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.11002 Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες S.110021 Εκ 
των οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.11003 Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή· 

Τα δεδομένα για τους ακόλουθους υποτομείς του τομέα S.12 παρέχονται σε προαιρετική βάση: S.12DO 
Χρηματοοικονομικές εταιρείες υπό εγχώριο έλεγχο· S.12001 Δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες 
S.120011 Εκ των οποίων: Δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων 
πολυεθνικών επιχειρήσεων· S.12002 Ημεδαπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες· S.120021 Εκ των 
οποίων: Ημεδαπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες, που αποτελούν τμήμα εγχώριων πολυεθνικών 
επιχειρήσεων· S.12003 Χρηματοοικονομικές εταιρείες που ελέγχονται από την αλλοδαπή· S12K 
Νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ)· S12P Λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 
(χρηματοοικονομικές εταιρείες πλην των ΝΧΟ, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία)· S12Q 
Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία
Κωδικός Συναλλαγές 

και εξισωτικά 
μεγέθη

Τομείς

I Λογαριασμός παραγωγής / Εξωτερικός λογαριασμός αγαθών και υπηρεσιών

Πόροι S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

P.1 Παραγωγή o o o o o o o  

(P.11 + P.12 + 
P.131)

Εμπορεύσιμη 
παραγωγή, 
παραγωγή για 

   x      
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ιδία τελική 
χρήση και 
πληρωμές για 
λοιπή μη 
εμπορεύσιμη 
παραγωγή

P.7
Εισαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών

        x

P.71 Εισαγωγές 
αγαθών         x

P.72 Εισαγωγές 
υπηρεσιών         x

P.72F Εισαγωγές 
ΥΧΔΜΕ         o

D.21 — D.31
Φόροι μείον 
επιδοτήσεις 
προϊόντων

x       xb  

Χρήσεις S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

P.2 Ενδιάμεση 
ανάλωση o o o o o o o   

P.6
Εξαγωγές 
αγαθών και 
υπηρεσιών

        x

P.61 Εξαγωγές 
αγαθών         x

P.62 Εξαγωγές 
υπηρεσιών         x

P.62F Εξαγωγές 
ΥΧΔΜΕ         o

B.1g

Προστιθέμενη 
αξία, 
ακαθάριστη / 
ακαθάριστο 
εγχώριο 
προϊόν

x xb xb x xb o o xb  

B.11

Εξωτερικό 
ισοζύγιο 
αγαθών και 
υπηρεσιών

        x

P51c
Ανάλωση 
παγίου 
κεφαλαίου

x xb xb x xb o o   

B.1n

Προστιθέμενη 
αξία, καθαρή / 
καθαρό 
εγχώριο 
προϊόν

x xb xb x xb o o   

II.1.1 Λογαριασμός δημιουργίας εισοδήματος

Πόροι S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

B.1g
Προστιθέμενη 
αξία, 
ακαθάριστη / 

x xb xb x xb o o xb  
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ακαθάριστο 
εγχώριο 
προϊόν

D.3 Επιδοτήσεις x xb xb x xb o o xb  

D.31 Επιδοτήσεις 
προϊόντων x       xb  

D.39
Λοιπές 
επιδοτήσεις 
παραγωγής

x xb xb x xb o o   

Χρήσεις S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

D.1
Εισόδημα 
εξαρτημένης 
εργασίας

x xb xb x xb o o  

D.2

Φόροι επί της 
παραγωγής και 
των 
εισαγωγών

x xb xb x xb o o xb  

D.21 Φόροι επί 
προϊόντων x       xb  

D.29
Λοιποί φόροι 
επί της 
παραγωγής

x xb xb x xb o o   

B.2g+B.3g

Λειτουργικό 
πλεόνασμα, 
ακαθάριστο, 
συν μεικτό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x xb xb x xb o o xb  

B.2g
Λειτουργικό 
πλεόνασμα, 
ακαθάριστο

o    o o    

B.3g
Μεικτό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x    xb o    

II.1.2 Λογαριασμός διανομής πρωτογενούς εισοδήματος

Πόροι S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

B.2g+B.3g

Λειτουργικό 
πλεόνασμα, 
ακαθάριστο, 
συν μεικτό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x xb xb x xb o o xb  

B.2g
Λειτουργικό 
πλεόνασμα, 
ακαθάριστο

    o o    

B.3g
Μεικτό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x    xb o    

D.1
Εισόδημα 
εξαρτημένης 
εργασίας

x    xb o   x

D.2 Φόροι επί της 
παραγωγής και x   x     x
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των 
εισαγωγών

D.21 Φόροι επί 
προϊόντων x   x     x

D.211

Φόροι τύπου 
φόρου 
προστιθεμένης 
αξίας (ΦΠΑ)

   x      

D.29
Λοιποί φόροι 
επί της 
παραγωγής

x   x     x

D.4 Εισόδημα 
περιουσίας xb xb xb x xb o o  x

D.41 Τόκοι (1) xb xb xb x xb o o  x

(D.42 + D.43 
+ D.44 + 
D.45)

Λοιπά 
εισοδήματα 
περιουσίας 
που δεν 
αναφέρονται 
αλλού

xb xb xb x xb o o  x

D.42
Διανεμόμενο 
εισόδημα 
εταιρειών

xb xb xb x xb o o  x

D.43

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
άμεσες ξένες 
επενδύσεις

xb xb xb x xb o o  x

D.43S2I

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εντός της 
ζώνης του 
ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη 
της ζώνης του 
ευρώ) (2)

 o o       

D.43S2X

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εκτός της 
ζώνης του 
ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη 
της ζώνης του 
ευρώ) (2)

 o o       

D.43S21

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εντός ΕΕ 
(2)

 o o       

D.43S22

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εκτός ΕΕ 
(2)

 o o       

D.44

Λοιπά 
εισοδήματα 
από 
επενδύσεις

xb xb xb x xb o o  x

D.45 Μισθώματα xb xb xb x xb o o  x

B.4g Επιχειρηματικ
ό εισόδημα, o xb xb o o o o   
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ακαθάριστο

D.41g

Σύνολο τόκων 
πριν από την 
κατανομή των 
ΥΧΔΜΕ (1)

xb xb xb x xb o o  x

Χρήσεις S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

D.1
Εισόδημα 
εξαρτημένης 
εργασίας

 x

D.3 Επιδοτήσεις x   x    xb x

D.31 Επιδοτήσεις 
προϊόντων x   x    xb x

D.39
Λοιπές 
επιδοτήσεις 
παραγωγής

x   x     x

D.4 Εισόδημα 
περιουσίας xb xb xb x xb o o  x

D.41 Τόκοι (1) xb xb xb x xb o o  x

(D.42 + D.43 
+ D.44 + 
D.45)

Λοιπά 
εισοδήματα 
περιουσίας 
που δεν 
αναφέρονται 
αλλού

xb xb xb x xb o o  x

D.42
Διανεμόμενο 
εισόδημα 
εταιρειών

xb xb xb x     x

D.43

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
άμεσες ξένες 
επενδύσεις

xb xb xb      x

D.43S2I

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εντός της 
ζώνης του 
ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη 
της ζώνης του 
ευρώ) (2)

 o o       

D.43S2X

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εκτός της 
ζώνης του 
ευρώ (μόνο για 
τα κράτη μέλη 
της ζώνης του 
ευρώ) (2)

 o o       

D.43S21

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εντός ΕΕ 
(2)

 o o       

D.43S22

Επανεπενδυόμ
ενα κέρδη από 
ΑΞΕ εκτός ΕΕ 
(2)

 o o       
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D.44

Λοιπά 
εισοδήματα 
από 
επενδύσεις

xb xb xb x     x

D.45 Μισθώματα xb xb xb x xb o o  x

B.5g

Ισοζύγιο 
πρωτογενών 
εισοδημάτων, 
ακαθάριστο / 
Εθνικό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x xb xb x xb o o   

D.41g

Σύνολο τόκων 
πριν από την 
κατανομή των 
ΥΧΔΜΕ (1)

xb xb xb x xb o o  x

II.2 Λογαριασμός δευτερογενούς διανομής εισοδήματος

Πόροι S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

B.5g

Ισοζύγιο 
πρωτογενών 
εισοδημάτων, 
ακαθάριστο / 
Εθνικό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x xb xb x xb o o   

D.5

Τρέχοντες 
φόροι 
εισοδήματος, 
περιουσίας 
κ.λπ.

x   x     x

D.6
Κοινωνικές 
εισφορές και 
παροχές

xb xb xb x xb o o  x

D.61
Καθαρές 
κοινωνικές 
εισφορές

xb xb xb x xb o o  x

D.62

Κοινωνικές 
παροχές εκτός 
από τις 
κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος

xb    xb o   x

D.63
Κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος

xb    xb o    

D.631

Κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος — μη 
εμπορεύσιμη 
παραγωγή

    o o    

D.632

Κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος — 
αγορασμένη 
εμπορεύσιμη 

    o o    
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παραγωγή

D.7
Λοιπές 
τρέχουσες 
μεταβιβάσεις

xb xb xb x xb o o  x

D.71

Καθαρά 
ασφάλιστρα 
για ασφαλίσεις 
κατά ζημιών

xb  xb x     x

D.72

Απαιτήσεις 
από 
ασφαλίσεις 
κατά ζημιών

xb xb xb x xb o o  x

(D.74 + D.75 
+ D.76)

Λοιπές 
τρέχουσες 
μεταβιβάσεις, 
που δεν 
αναφέρονται 
αλλού

xb xb xb x xb o o  x

D.74
Τρέχουσα 
διεθνής 
συνεργασία

o   o     o

D.74A

Από την 
οποία: 
πληρωτέα σε / 
εισπρακτέα 
από 
ευρωπαϊκά 
όργανα (π.χ. 
ΕΤΑ)

        x

D.75

Διάφορες 
τρέχουσες 
μεταβιβάσεις (1
)

o o o o o o o  o

D.76

Ίδιοι πόροι της 
ΕΕ που 
βασίζονται 
στον ΦΠΑ και 
στο 
ακαθάριστο 
εθνικό 
εισόδημα 
(ΑΕΕ)

        o

Χρήσεις S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

D.5

Τρέχοντες 
φόροι 
εισοδήματος, 
περιουσίας 
κ.λπ.

xb xb xb x xb o o  x

D.6
Κοινωνικές 
εισφορές και 
παροχές

xb xb xb x xb o o  x

D.61
Καθαρές 
κοινωνικές 
εισφορές

xb    xb o   x
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D.62

Κοινωνικές 
παροχές εκτός 
από τις 
κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος

xb xb xb x xb o o  x

D.63
Κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος

xb   x xb  o   

D.631

Κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος — μη 
εμπορεύσιμη 
παραγωγή

x   x o  o   

D.632

Κοινωνικές 
μεταβιβάσεις 
σε είδος — 
αγορασμένη 
εμπορεύσιμη 
παραγωγή

x   x o  o   

D.7
Λοιπές 
τρέχουσες 
μεταβιβάσεις

xb xb xb x xb o o  x

D.71

Καθαρά 
ασφάλιστρα 
για ασφαλίσεις 
κατά ζημιών

xb xb xb x xb o o  x

D.72

Απαιτήσεις 
από 
ασφαλίσεις 
κατά ζημιών

xb  xb x     x

(D.74 + D.75 
+ D.76)

Λοιπές 
τρέχουσες 
μεταβιβάσεις, 
που δεν 
αναφέρονται 
αλλού

xb xb xb x xb o o  x

D.74
Τρέχουσα 
διεθνής 
συνεργασία

o   o     o

D.74A

Από την 
οποία: 
πληρωτέα σε / 
εισπρακτέα 
από 
ευρωπαϊκά 
όργανα (π.χ. 
ΕΤΑ)

x   x      

D.75

Διάφορες 
τρέχουσες 
μεταβιβάσεις (1
)

o o o o o o o  o

D.76

Ίδιοι πόροι της 
ΕΕ που 
βασίζονται 
στον ΦΠΑ και 
στο 
ακαθάριστο 
εθνικό 

o   o      
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εισόδημα 
(ΑΕΕ)

B.7g

Προσαρμοσμέ
νο διαθέσιμο 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

   x xb o o   

B.6g
Διαθέσιμο 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x xb xb x xb o o   

II.4.1 Λογαριασμός χρήσης διαθέσιμου εισοδήματος

Πόροι S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

B.6g
Διαθέσιμο 
εισόδημα, 
ακαθάριστο

x xb xb x xb o o   

D.8

Προσαρμογή 
για τη 
μεταβολή 
συνταξιοδοτικ
ών 
δικαιωμάτων

x    xb o   x

Χρήσεις S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

P.3
Τελική 
καταναλωτική 
δαπάνη

x   x xb o o   

P.31
Ατομική 
καταναλωτική 
δαπάνη

x   x xb o o   

P.32
Συλλογική 
καταναλωτική 
δαπάνη

x   x      

D.8

Προσαρμογή 
για τη 
μεταβολή 
συνταξιοδοτικ
ών 
δικαιωμάτων

x xb xb x xb o o  x

B.8g Αποταμίευση, 
ακαθάριστη x xb xb x xb o o   

B.12
Τρέχον 
εξωτερικό 
ισοζύγιο

        x

III.1.1 Λογαριασμός μεταβολής της καθαρής θέσης λόγω αποταμίευσης και κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων

Μεταβολές υποχρεώσεων και 
καθαρής θέσης S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

B.8g Ακαθάριστη 
αποταμίευση x xb xb x xb o o   

B.12
Τρέχον 
εξωτερικό 
ισοζύγιο

        x

D.9r Κεφαλαιακές xb xb xb x xb o o  x
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μεταβιβάσεις, 
εισπρακτέες

D.91r
Φόροι 
κεφαλαίου, 
εισπρακτέοι

x   x     x

D.92r + D.99r

Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων 
και λοιπές 
κεφαλαιακές 
μεταβιβάσεις (1
)

xb xb xb x xb o o  x

D.92r
Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων, 
εισπρακτέες (1)

o O o o o o o  o

D.99r

Λοιπές 
κεφαλαιακές 
μεταβιβάσεις, 
εισπρακτέες (1)

o o o o o o o  o

Μεταβολές περιουσιακών 
στοιχείων S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

D.9p
Κεφαλαιακές 
μεταβιβάσεις, 
πληρωτέες

xb xb xb x xb o o  x

D.91p
Φόροι 
κεφαλαίου, 
πληρωτέοι

xb xb xb  xb o o  x

D.92p + 
D.99p

Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων 
και λοιπές 
κεφαλαιακές 
μεταβιβάσεις (1
)

xb xb xb x xb o o  x

D.92p
Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων, 
πληρωτέες (1)

o   o     o

D.99p

Λοιπές 
κεφαλαιακές 
μεταβιβάσεις, 
πληρωτέες (1)

o O o o o o o  o

P.51c
Ανάλωση 
παγίου 
κεφαλαίου

x xb xb x xb o o   

B.101

Μεταβολή 
καθαρής θέσης 
λόγω 
αποταμίευσης 
και 
κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων

x xb xb x xb o o  x

III.1.2 Λογαριασμός αποκτήσεων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Μεταβολές υποχρεώσεων και 
καθαρής θέσης S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

B.101
Μεταβολή 
καθαρής θέσης 
λόγω 

x xb xb x xb o o  x
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αποταμίευσης 
και 
κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων

Μεταβολές περιουσιακών 
στοιχείων S.1 S.11 S.12 S.13

S.14 
+ 

S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

P.5g
Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
κεφαλαίου

x xb xb x xb o o   

P.51g

Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
παγίου 
κεφαλαίου

x xb xb x xb o o   

P.51c
Ανάλωση 
παγίου 
κεφαλαίου

x xb xb x xb o o   

P.52 + P.53

Μεταβολές 
αποθεμάτων 
και καθαρή 
απόκτηση 
τιμαλφών

x xb xb x xb o o   

NP

Αποκτήσεις 
μείον 
διαθέσεις μη 
παραχθέντων 
περιουσιακών 
στοιχείων

x xb xb x xb o o  x

B.9

Καθαρή 
ικανότητα 
χρηματοδότησ
ης (+) / 
καθαρή 
ανάγκη 
χρηματοδότησ
ης (–)

x xb xb x xb o o  x

DB.9

Διαφορά με 
την καθαρή 
ικανότητα 
χρηματοδότησ
ης / καθαρή 
ανάγκη 
χρηματοδότησ
ης των 
χρηματοοικονο
μικών 
λογαριασμών

o o o o o o o  o

Πρόσθετες πληροφορίες S.1 S.11 S.12 S.13
S.14 

+ 
S.15

S.1
4 S.15 S.1N S.2

EMP

Απασχόληση 
(σε αριθμό 
ατόμων και 
αριθμό 
δεδουλευμένω
ν ωρών)

o o o o o o o  o

OTE
Συνολικές 
δαπάνες 
γενικής 

   x      
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κυβέρνησης

OTR
Συνολικά 
έσοδα γενικής 
κυβέρνησης

   x      

AN.111 Κατοικίες     o     
AN.211 Γη     o     

Επεξήγηση:
x υποχρεωτικά

xb

υποχρεωτικά, αλλά προαιρετικά για τις χώρες των οποίων το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1 % του αντίστοιχου συνόλου της Ένωσης. Το κατώτατο όριο 
του 1 % υπολογίζεται ως κινητός μέσος όρος που βασίζεται στα τρία τελευταία διαθέσιμα 
έτη.

o προαιρετικά

 
μη συναφή 
κελιά

(1) Ενοποιημένα μεταξύ υποτομέων της γενικής κυβέρνησης (S.13)
(2) Η ανάλυση θα πρέπει να παρουσιάζει την πραγματική σύνθεση στο τέλος της τελευταίας περιόδου αναφοράς 
(«σταθερή σύνθεση»).

Πίνακας 801SA — Εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα δεδομένα — τριμηνιαία
Τα δεδομένα υποβάλλονται από το 1ο τρίμηνο του 1999. Η προθεσμία είναι 85 ημέρες και 3 εργάσιμες ημέρες μετά την 
περίοδο αναφοράς. Όποτε διαβιβάζεται εκ νέου ο πίνακας 801, διαβιβάζεται εκ νέου και ο πίνακας 801SA, επίσης, 3 
εργάσιμες ημέρες μετά, εάν οποιαδήποτε από τις μεταβλητές του 801SA έχει αναθεωρηθεί με μη προσαρμοσμένα 
δεδομένα.
Τα δεδομένα για τους τομείς S.11, S.12, S.14+S1.15, S.14, S.15 και S.1N είναι προαιρετικά για τις χώρες των οποίων 
το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1 % του αντίστοιχου συνόλου της Ένωσης. Το κατώτατο όριο 
του 1 % υπολογίζεται ως κινητός μέσος όρος που βασίζεται στα τρία τελευταία διαθέσιμα έτη.
Η εποχική προσαρμογή περιλαμβάνει ημερολογιακές προσαρμογές, κατά περίπτωση.

ΤομείςΚωδικός Συναλλαγή

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

  Χρήσεις Πόροι

P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη    x           

P.31 Ατομική καταναλωτική δαπάνη     xb          

P.5g Ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου  o   o          

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου  xb  x xb          

P.52 + P.53 Μεταβολές αποθεμάτων και καθαρή 
απόκτηση τιμαλφών  o             

P.6 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών       x        
P.61 Εξαγωγές αγαθών       o        
P.62 Εξαγωγές υπηρεσιών       o        
P.7 Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών              x
P.71 Εισαγωγές αγαθών              o
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P.72 Εισαγωγές υπηρεσιών              o
D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας  xb          x   

D.2 Φόροι επί της παραγωγής και των 
εισαγωγών  o             

D.29 Λοιποί φόροι επί της παραγωγής  o             
D.3 Επιδοτήσεις         o      
D.39 Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής         o      
D.4 Εισόδημα περιουσίας  o   xb    o   x   
D.41 Τόκοι  o       o      
(D.42 + D.43 
+ D.44 + 
D.45)

Λοιπά εισοδήματα περιουσίας που 
δεν αναφέρονται αλλού  o       o      

D.1 + D.2 + 
D.3 + D.4        x       x

D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, 
περιουσίας κ.λπ.  o   xb          

D.61 Καθαρές κοινωνικές εισφορές  o   xb       o   

D.62 Κοινωνικές παροχές εκτός από τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος  o   o       x   

D.63 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος     o       o   
D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις  o   xb    o   x   
D.5 + D.6 + 
D.7        x       x

D.8 Προσαρμογή για τη μεταβολή 
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων  o   xb  x     x  x

D.9 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις  o   o  x  o   o  x

NP
Αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη 
παραχθέντων περιουσιακών 
στοιχείων

 o   o          

OTE Συνολικές δαπάνες γενικής 
κυβέρνησης    x           

OTR Συνολικά έσοδα γενικής 
κυβέρνησης           x    

Εξισωτικά μεγέθη

 

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

B.1g Προστιθέμενη αξία, ακαθάριστη / 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν x xb      

B.2g+B.3g
Λειτουργικό πλεόνασμα, 
ακαθάριστο, συν μεικτό εισόδημα, 
ακαθάριστο

x xb   xb   

B.3g Μεικτό εισόδημα, ακαθάριστο     o   

B.4g Επιχειρηματικό εισόδημα, 
ακαθάριστο  o      

B.5g Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, 
ακαθάριστο / Εθνικό εισόδημα, x o      
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ακαθάριστο

B.6g Διαθέσιμο εισόδημα, ακαθάριστο x o   xb   

B.8g Ακαθάριστη αποταμίευση x o   xb   

B.9
Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης 
(+) / καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης (–)

x o  x o   

Δεδομένα σε αλυσωτούς δείκτες 
όγκου, μετά την εποχική 

προσαρμογή

 

S.
1

S.
11

S.
12

S.
13

S.
14

 +
 S

.1
5

S.
1N S.
2

B.1g Προστιθέμενη αξία, ακαθάριστη / 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  o      

P.31 Ατομική καταναλωτική δαπάνη     o   

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου  o   o   

Επεξήγηση:
x Υποχρεωτικά

xb
υποχρεωτικά, αλλά προαιρετικά για τις χώρες των οποίων το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αντιστοιχεί σε λιγότερο από 
1 % του αντίστοιχου συνόλου της Ένωσης. Το κατώτατο όριο του 1 % υπολογίζεται ως κινητός μέσος όρος που 
βασίζεται στα τρία τελευταία διαθέσιμα έτη.

o προαιρετικά
 μη συναφή κελιά

Πίνακας 9 — Ανάλυση φορολογικών εσόδων και εσόδων από κοινωνικές εισφορές, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου φόρων και κοινωνικών εισφορών σύμφωνα με την εθνική 
ταξινόμηση — ετήσια
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα (με ακρίβεια αναφοράς 
τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στο εθνικό νόμισμα) για τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) και τους 
υποτομείς του (κεντρική κυβέρνηση S.1311, κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους S.1312, τοπική αυτοδιοίκηση 
S.1313, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης S.1314), τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (S.212), καθώς και γενική κυβέρνηση συν τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(S.13 + S.212) σε t+9 μήνες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς από το έτος αναφοράς 1995. 
Επιπροσθέτως, μαζί με τον πίνακα 9 παρέχεται πλήρης ανάλυση της εθνικής ταξινόμησης φόρων και 
κοινωνικών εισφορών (στο εξής: εθνικός φορολογικός κατάλογος), με τα αντίστοιχα ποσά για κάθε σχετικό 
κωδικό ΕΣΛ. Ο εθνικός φορολογικός κατάλογος ζητείται σε υποχρεωτική βάση για τη γενική κυβέρνηση 
(S.13) καθώς και για τα όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S.212).
Τα δεδομένα συμφωνούν με τον πίνακα 2 του ΕΣΛ.
Τυχόν μη υποχρεωτικά δεδομένα αναφέρονται στις σημειώσεις κατωτέρω. Διαφορετικά, τα δεδομένα είναι 
υποχρεωτικά από το έτος αναφοράς 1995 και μετά.
Κωδικός Συναλλαγή Σημειώσεις

D.2 Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών
D.21 Φόροι επί προϊόντων
D.211 Φόροι τύπου φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ)
D.212 Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών, εκτός από τον ΦΠΑ
D.2121 Εισαγωγικοί δασμοί
D.2122 Φόροι επί εισαγωγών εκτός από ΦΠΑ και δασμοί επί εισαγωγών
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Πίνακας 9 — Ανάλυση φορολογικών εσόδων και εσόδων από κοινωνικές εισφορές, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου φόρων και κοινωνικών εισφορών σύμφωνα με την εθνική 
ταξινόμηση — ετήσια
D.2122a Δασμοί επί εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων
D.2122b Νομισματικά εξισωτικά ποσά που επιβάλλονται σε εισαγωγές
D.2122c Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
D.2122d Γενικοί φόροι επί πωλήσεων
D.2122e Φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών

D.2122f Κέρδη επιχειρήσεων που ασκούν μονοπώλιο όσον αφορά τις 
εισαγωγές

D.214 Φόροι επί προϊόντων, εκτός από ΦΠΑ και φόρους εισαγωγής
D.214a Ειδικοί φόροι κατανάλωσης και άλλοι φόροι κατανάλωσης
D.214b Φόροι χαρτοσήμου
D.214c Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών
D.214d Τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων
D.214e Φόροι ψυχαγωγίας
D.214f Φόροι επί λαχείων, τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
D.214g Φόροι επί ασφαλίστρων
D.214h Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών
D.214i Γενικοί φόροι πωλήσεων ή φόροι κύκλου εργασιών
D.214j Κέρδη φορολογικών μονοπωλίων

D.214k Δασμοί επί εξαγωγών και νομισματικά εξισωτικά ποσά που 
εισπράττονται από εξαγωγές

D.214l Λοιποί φόροι επί προϊόντων π.δ.κ.α.
D.29 Λοιποί φόροι επί της παραγωγής
D.29a Φόροι επί γης, κτιρίων ή λοιπών κατασκευών
D.29b Φόροι επί της χρήσης παγίων περιουσιακών στοιχείων

D.29c Φόροι επί της συνολικής μισθολογικής κατάστασης και φόροι επί 
του συνολικού μισθού

D.29d Φόροι επί διεθνών συναλλαγών
D.29e Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες
D.29f Φόροι για τη ρύπανση
D.29g Υποαντιστάθμιση του ΦΠΑ (σύστημα ενιαίου συντελεστή)
D.29h Λοιποί φόροι επί της παραγωγής π.δ.κ.α.
D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ.
D.51 Φόροι εισοδήματος
D.51a + 
D.51c1

Φόροι επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών 
συμπεριλαμβανομένων των κερδών κτήσης

D.51a Φόροι επί ατομικών εισοδημάτων ή εισοδημάτων νοικοκυριών, 
εξαιρουμένων των κερδών κτήσης προαιρετικά

D.51c1 Φόροι επί ατομικών κερδών κτήσης ή κερδών κτήσης νοικοκυριών προαιρετικά
D.51b + 
D.51c2

Φόροι επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων 
συμπεριλαμβανομένων των κερδών κτήσης

D.51b Φόροι επί των εισοδημάτων ή των κερδών επιχειρήσεων, 
εξαιρουμένων των κερδών κτήσης προαιρετικά

D.51c2 Φόροι επί των κερδών κτήσης επιχειρήσεων προαιρετικά
D.51c3 Λοιποί φόροι επί κερδών κτήσης προαιρετικά
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Πίνακας 9 — Ανάλυση φορολογικών εσόδων και εσόδων από κοινωνικές εισφορές, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου φόρων και κοινωνικών εισφορών σύμφωνα με την εθνική 
ταξινόμηση — ετήσια
D.51c Φόροι επί κερδών κτήσης
D.51d Φόροι επί των κερδών από λαχεία ή τυχερά παιχνίδια
D.51e Λοιποί φόροι εισοδήματος π.δ.κ.α.
D.59 Λοιποί τρέχοντες φόροι
D.59a Τρέχοντες φόροι επί κεφαλαίων
D.59b Κεφαλικοί φόροι
D.59c Φόροι επί των δαπανών
D.59d Πληρωμές από νοικοκυριά για άδειες
D.59e Φόροι επί διεθνών συναλλαγών
D.59f Λοιποί τρέχοντες φόροι π.δ.κ.α.
D.91 Φόροι κεφαλαίου
D.91a Φόροι επί κεφαλαιακών μεταβιβάσεων
D.91b Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου
D.91c Λοιποί φόροι κεφαλαίου π.δ.κ.α.
ODA Συνολικά φορολογικά έσοδα
D.61 Καθαρές κοινωνικές εισφορές
D.611 Πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών
D.611C Υποχρεωτικές πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών
D.611V Προαιρετικές πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών

D.61SC Λειτουργικές δαπάνες συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

προαιρετικά έως το έτος 
αναφοράς 2011· να 
διαβιβάζονται με θετικό 
πρόσημο, παρότι είναι 
αρνητικός πόρος

D.6111 Πραγματικές συνταξιοδοτικές εισφορές εργοδοτών προαιρετικά
D.6112 Πραγματικές μη συνταξιοδοτικές εισφορές εργοδοτών προαιρετικά
D.6121 Τεκμαρτές συνταξιοδοτικές εισφορές εργοδοτών προαιρετικά
D.6122 Τεκμαρτές μη συνταξιοδοτικές εισφορές εργοδοτών προαιρετικά
D.6131 Πραγματικές συνταξιοδοτικές εισφορές νοικοκυριών προαιρετικά
D.6132 Πραγματικές μη συνταξιοδοτικές εισφορές νοικοκυριών προαιρετικά
D.6141 Συμπληρώματα συνταξιοδοτικών εισφορών νοικοκυριών προαιρετικά
D.6142 Συμπληρώματα μη συνταξιοδοτικών εισφορών νοικοκυριών προαιρετικά
D.612 Τεκμαρτές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών
D.613 Πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών
D.613c Υποχρεωτικές πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών
D.613ce Υποχρεωτικές πραγματικές κοινωνικές εισφορές μισθωτών

D.613cs Υποχρεωτικές πραγματικές κοινωνικές εισφορές 
αυτοαπασχολουμένων προαιρετικά

D.613cn Υποχρεωτικές πραγματικές κοινωνικές εισφορές ατόμων χωρίς 
απασχόληση προαιρετικά

D.613v Προαιρετικές πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών

D.614 Συμπληρώματα κοινωνικών εισφορών νοικοκυριών προαιρετικά έως το έτος 
αναφοράς 2011
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Πίνακας 9 — Ανάλυση φορολογικών εσόδων και εσόδων από κοινωνικές εισφορές, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου φόρων και κοινωνικών εισφορών σύμφωνα με την εθνική 
ταξινόμηση — ετήσια

D.995
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από τη γενική κυβέρνηση σε 
σχετικούς τομείς που αντιπροσωπεύουν φόρους και κοινωνικές 
εισφορές που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν

Το D.995 και οι αναλύσεις 
πρέπει να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο, παρότι το 
D.995 καταγράφεται με 
αρνητικό πρόσημο στο 
D.99r, έσοδα από 
κεφαλαιακές μεταβιβάσεις.

D.995a Φόροι επί προϊόντων που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να 
εισπραχθούν βλ. D.995

D.995b Λοιποί φόροι επί της παραγωγής που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι 
απίθανο να εισπραχθούν βλ. D.995

D.995c Φόροι εισοδήματος που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να 
εισπραχθούν βλ. D.995

D.995d Λοιποί τρέχοντες φόροι που αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο 
να εισπραχθούν βλ. D.995

D.995e Πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών που αποτιμήθηκαν, 
αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν βλ. D.995

D.995f Πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών που 
αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν βλ. D.995

D.995fe Πραγματικές κοινωνικές εισφορές μισθωτών που αποτιμήθηκαν, 
αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν βλ. D.995

D.995fs Πραγματικές κοινωνικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων που 
αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν προαιρετικά· βλ. D.995

D.995fn Πραγματικές κοινωνικές εισφορές ατόμων χωρίς απασχόληση που 
αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν προαιρετικά· βλ. D.995

D.995g Φόροι κεφαλαίου που αποτιμήθηκαν αλλά είναι απίθανο να 
εισπραχθούν βλ. D.995

ODB
Συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές μετά την 
αφαίρεση των ποσών που αποτιμήθηκαν αλλά είναι απίθανο να 
εισπραχθούν

ODC

Συνολικά έσοδα από φόρους και καθαρές κοινωνικές εισφορές 
(συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών) 
μετά την αφαίρεση των ποσών που αποτιμήθηκαν αλλά είναι 
απίθανο να εισπραχθούν

ODD
Συνολικά έσοδα από φόρους και υποχρεωτικές κοινωνικές 
εισφορές μετά την αφαίρεση των ποσών που αποτιμήθηκαν αλλά 
είναι απίθανο να εισπραχθούν

Πίνακας 10 — Κύρια συγκεντρωτικά μεγέθη κατά περιφέρεια, επίπεδα NUTS 2 και 3 — ετήσια

Τα δεδομένα υποβάλλονται από το 2000 και μετά, εκτός από την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε τιμές 
προηγούμενου έτους, που υποβάλλεται από το 2001. 
Τα κράτη μέλη που αποτελούνται από μόνο μία εδαφική μονάδα επιπέδου NUTS 3 όπως ορίζεται στην ονοματολογία 
των εδαφικών στατιστικών μονάδων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 δεν υποχρεούνται να παρέχουν αυτόν τον 
πίνακα. Τα κράτη μέλη που αποτελούνται από μόνο μία εδαφική μονάδα επιπέδου NUTS 2 δεν υποχρεούνται να 
παρέχουν τις μεταβλητές αυτού του πίνακα για το περιφερειακό επίπεδο NUTS 2.
Η διαβίβαση δεδομένων που δεν έχουν αναθεωρηθεί είναι προαιρετική.

Ανάλυση NACE
Κωδικός Μεταβλητή

ΣΥΝΟΛΟ A*6 A*10 N.a.
Περιφερειακό 

επίπεδο Προθεσμία

x o o  NUTS 2 12 μήνες
x x x  NUTS 2 24 μήνεςB.1g Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 

βασικές τιμές (τρέχουσες τιμές)
x x o  NUTS 3 24 μήνες
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B.1g
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε 
βασικές τιμές (τιμές προηγούμενου 
έτους) x o o  NUTS 2 24 μήνες

x o o  NUTS 2 12 μήνες
x x x  NUTS 2 24 μήνεςETO Απασχόληση σε χιλιάδες άτομα
x x o  NUTS 3 24 μήνες
o o o  NUTS 2 12 μήνες
x x x  NUTS 2 24 μήνεςEEM Μισθωτοί σε χιλιάδες άτομα
x x o  NUTS 3 24 μήνες
o o o  NUTS 2 12 μήνες
x x x  NUTS 2 24 μήνεςSELF Αυτοαπασχολούμενοι σε χιλιάδες άτομα
x x o  NUTS 3 24 μήνες

ETO Απασχόληση σε χιλιάδες δεδουλευμένες 
ώρες x x o  NUTS 2 24 μήνες

EEM Μισθωτοί σε χιλιάδες δεδουλευμένες 
ώρες x x o  NUTS 2 24 μήνες

SELF Αυτοαπασχολούμενοι σε χιλιάδες 
δεδουλευμένες ώρες x x o  NUTS 2 24 μήνες

   x NUTS 2 12 μήνεςPOP Πληθυσμός σε χιλιάδες άτομα
   x NUTS 3 24 μήνες

D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας x x x  NUTS 2 24 μήνες

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου (τρέχουσες τιμές) x x x  NUTS 2 24 μήνες

   o NUTS 2 12 μήνεςB.1*g Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες 
τιμές (τρέχουσες τιμές)    o NUTS 3 24 μήνες

Πίνακας 11 — Δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία (COFOG) — ετήσιες

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα (με ακρίβεια αναφοράς 
τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στο εθνικό νόμισμα) σε t+11 μήνες.
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση (με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προσδιορίζονται στις 
σημειώσεις κατωτέρω):

- κατά διαιρέσεις COFOG και σύνολο COFOG για τη γενική κυβέρνηση (S.13) και τους υποτομείς της γενικής 
κυβέρνησης (κεντρική κυβέρνηση S.1311, κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους S.1312, τοπική αυτοδιοίκηση 
S.1313 και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης S.1314) από το έτος αναφοράς 1995· 

- κατά ομάδες COFOG για τη γενική κυβέρνηση (S.13) από το έτος αναφοράς 2001.

Πρόσθετες λεπτομέρειες (κατά ομάδα COFOG, κατά υποτομείς, κατά συναλλαγή του ΕΣΛ και περιόδους 
αναφοράς) όπως προσδιορίζονται κατωτέρω μπορούν να υποβάλλονται σε προαιρετική βάση. 
Τα δεδομένα για τους υποτομείς υποβάλλονται ενοποιημένα στα στοιχεία «εισόδημα περιουσίας» (D.4), «λοιπές 
τρέχουσες μεταβιβάσεις» (D.7) και «κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» (D.9) (και τα υποστοιχεία τους· εν μέρει 
ενοποιημένα στο σύνολο δαπανών — TE) εντός κάθε υποτομέα αλλά όχι μεταξύ υποτομέων. Τα δεδομένα του 
τομέα S.13 ισούνται με το άθροισμα των δεδομένων των υποτομέων, με εξαίρεση τα στοιχεία D.4, D.7 και D.9 
(και τα υποστοιχεία και το σύνολο δαπανών — TE) τα οποία θα πρέπει να ενοποιούνται μεταξύ υποτομέων (με 
προαιρετική αντίστοιχη πληροφόρηση από την πλευρά των δαπανών).
Τα υποβαλλόμενα δεδομένα συμφωνούν με τα δεδομένα που υποβάλλονται στον πίνακα 2, με εξαίρεση τυχόν 
διαφορές ως προς την ημερομηνία κατάρτισης.
Κωδικός Κατάλογος συναλλαγών κατά σύνολο, διαιρέσεις και 

ομάδες COFOG για τη γενική κυβέρνηση και τους υποτομείς 
της

Σημειώσεις

P.5 + NP
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου + Αποκτήσεις μείον 
διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων 
περιουσιακών στοιχείων

P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προαιρετικά για τους 
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Πίνακας 11 — Δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία (COFOG) — ετήσιες

υποτομείς

NP Αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη 
παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων

D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας

D.3 Επιδοτήσεις Να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο.

D.4 Εισόδημα περιουσίας 

D.4p_S.1311 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κεντρική κυβέρνηση» 
(S.1311) προαιρετικά

D.4p_S.1312 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κυβέρνηση ομόσπονδου 
κράτους» (S.1312) προαιρετικά

D.4p_S.1313 εκ των οποίων, στον υποτομέα «τοπική αυτοδιοίκηση» 
(S.1313) προαιρετικά

D.4p_S.1314 εκ των οποίων, στον υποτομέα «οργανισμοί κοινωνικής 
ασφάλισης» (S.1314) προαιρετικά

D.62 + D.632
Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
σε είδος και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος — 
αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή

D.62 Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 
σε είδος 

προαιρετικά έως το 
έτος αναφοράς 2011

D.632 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος — αγορασμένη 
εμπορεύσιμη παραγωγή 

προαιρετικά έως το 
έτος αναφοράς 2011

P.2 + D.29 + D.5 + D.8 
Ενδιάμεση ανάλωση + Λοιποί φόροι επί της παραγωγής + 
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. + 
Προσαρμογή για τη μεταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

προαιρετικά

P.2 Ενδιάμεση ανάλωση

D.29 + D.5 + D.8
Λοιποί φόροι επί της παραγωγής + Τρέχοντες φόροι 
εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. + Προσαρμογή για τη 
μεταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις 

D.7p_S.1311 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κεντρική κυβέρνηση» 
(S.1311) προαιρετικά

D.7p_S.1312 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κυβέρνηση ομόσπονδου 
κράτους» (S.1312) προαιρετικά

D.7p_S.1313 εκ των οποίων, στον υποτομέα «τοπική αυτοδιοίκηση» 
(S.1313) προαιρετικά

D.7p_S.1314 εκ των οποίων, στον υποτομέα «οργανισμοί κοινωνικής 
ασφάλισης» (S.1314) προαιρετικά

D.9 Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις

Το D.9p δεν πρέπει να 
περιλαμβάνει κανένα 
ποσό για το D.995. Το 
D.995 πρέπει να 
αφαιρείται από το 
D.99r.

D.9p_S.1311 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κεντρική κυβέρνηση» 
(S.1311) προαιρετικά

D.9p_S.1312 εκ των οποίων, στον υποτομέα «κυβέρνηση ομόσπονδου 
κράτους» (S.1312) προαιρετικά

D.9p_S.1313 εκ των οποίων, στον υποτομέα «τοπική αυτοδιοίκηση» 
(S.1313) προαιρετικά

D.9p_S.1314 εκ των οποίων, στον υποτομέα «οργανισμοί κοινωνικής 
ασφάλισης» (S.1314) προαιρετικά
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Πίνακας 11 — Δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ανά λειτουργία (COFOG) — ετήσιες

D.92 Επιχορηγήσεις επενδύσεων προαιρετικά για τους 
υποτομείς

TE Σύνολο δαπανών

P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη

P.31 Ατομική καταναλωτική δαπάνη

προαιρετικά για τις 
διαιρέσεις και ομάδες 
COFOG· η κατανομή 
του P.3 στις ομάδες 
COFOG υποδηλώνει τον 
διαχωρισμό σε P.31 και 
P.32.

P.32 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη 

προαιρετικά για τις 
διαιρέσεις και ομάδες 
COFOG· η κατανομή 
του P.3 στις ομάδες 
COFOG υποδηλώνει τον 
διαχωρισμό σε P.31 και 
P.32.

Πίνακας 13 — Λογαριασμοί νοικοκυριών (S.14) κατά περιφέρεια (NUTS 2)
Τα δεδομένα σε τρέχουσες τιμές υποβάλλονται από το 2000 σε t+24 μήνες μετά την περίοδο 
αναφοράς. 
Για την περίοδο 2000-2011, μπορούν να υποβάλλονται δεδομένα για τους τομείς S.14 + S.15 αντί 
του S.14.
Τα κράτη μέλη που αποτελούνται από μόνο μία εδαφική μονάδα επιπέδου NUTS 3 όπως ορίζεται 
στην ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 δεν 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτόν τον πίνακα.
Η διαβίβαση δεδομένων που δεν έχουν αναθεωρηθεί είναι προαιρετική.
Κωδικός Συναλλαγή Χρήσεις Πόροι

B.2n + B.3n
Λειτουργικό πλεόνασμα, καθαρό / Μεικτό εισόδημα, 
καθαρό  x

D.1 Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας  x
D.4 Εισόδημα περιουσίας x x
B.5n Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, καθαρό x  
D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ. x  
D.61 Καθαρές κοινωνικές εισφορές x o

D.62
Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε 
είδος o x

D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις x x
B.6n Διαθέσιμο εισόδημα, καθαρό x  
D.63 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος  o
B.7n Προσαρμοσμένο διαθέσιμο εισόδημα, καθαρό o  
P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών (εθνική έννοια) o  
P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου o  

   Επεξήγηση: 
x υποχρεωτικά
o προαιρετικά

μη συναφή κελιά

Πίνακας 15 — Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιμές, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής σε τιμές 
αγοραστή
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Τα δεδομένα παρέχονται σε τρέχουσες τιμές (από το 2010) και σε τιμές προηγούμενου έτους (από το 2015) 
για τη NACE (n=64, προαιρετικά n=88) και τη CPA (m=64, προαιρετικά m=88) σε t+36 μήνες μετά την 
περίοδο αναφοράς.
Η διαβίβαση δεδομένων που δεν έχουν αναθεωρηθεί είναι προαιρετική.

Κλάδοι 
οικονομι

κής 
δραστηρι
ότητας 

(NACE)

1 … n

Σ 
(1) Εισαγωγές(1) (cif)

Συνο
λική 
προσ
φορά 

σε 
βασικ

ές 
τιμές

Εμπορ
ικά 
και 

μεταφ
ορικά 
περιθ
ώρια

Φόροι 
μείον 
επιδοτ
ήσεις 

προϊόν
των

Συνολι
κή 

προσφ
ορά σε 
τιμές 
αγορα

στή

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

α) Εντός ΕΕ(2) (cif)
α.1) Εντός της ζώνης 
του ευρώ(2) (cif) 
α.2) Εκτός της ζώνης 
του ευρώ(2) (cif) 

β) Εκτός ΕΕ(2) (cif) Π
ρο

ϊό
ντ

α 
(C

PA
)

1…
m

(1)

Παραγω
γή κατά 
προϊόν 
και κατά 
κλάδο σε 
βασικές 
τιμές

 

γ) Σύνολο

    

Σ (1)  

Συνολικ
ή 
παραγωγ
ή κατά 
κλάδο 
οικονομι
κής 
δραστηρι
ότητας

      

Μεγέθη 
προσαρμογής:     

— Προσαρμογές 
cif/fob επί των 

εισαγωγών
    

— Απευθείας 
αγορές στο 

εξωτερικό από 
μόνιμους κατοίκους

(2)

 

  

   

 

(1) + (2)            
Σύνολο, από το 
οποίο        
— Εμπορεύσιμη 
παραγωγή        
— Παραγωγή για 
ιδία τελική χρήση        
— Μη 
εμπορεύσιμη 
παραγωγή

(3)

         

(1) Η έννοια που πρέπει να εφαρμόζεται στα δεδομένα κατά προϊόν στους πίνακες προσφοράς και χρήσης και στους πίνακες 
εισροών–εκροών είναι η εγχώρια έννοια. Οι προσαρμογές προς την εθνική έννοια (απευθείας αγορές στο εξωτερικό από 
μόνιμους κατοίκους) περιλαμβάνονται ως σύνολα σειρών στο μέρος (2) του πίνακα. Οι εισαγωγές cif κατά προϊόν δεν 
περιλαμβάνουν τις απευθείας αγορές στο εξωτερικό από μόνιμους κατοίκους.
(2) Οι εισαγωγές θα πρέπει να αναλύονται σε:
α) S.21 κράτη μέλη και όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, α1) S.2I κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλα όργανα και οργανισμούς της ζώνης του ευρώ, α2) S.21 - S.2I κράτη μέλη εκτός της 
ζώνης του ευρώ και όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
άλλων οργάνων και οργανισμών της ζώνης του ευρώ), και β) S.22 κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
διεθνείς οργανισμούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των εξής:
• θα πρέπει να παρουσιάζουν την πραγματική σύνθεση στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς («εξελισσόμενη 
σύνθεση»),
• τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να παρέχουν όλες τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), α1) 
α2) και β), τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να παρέχουν τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) 
και β), αλλά η παροχή των αναλύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α1) και α2) είναι προαιρετική.

Πίνακας 16 — Πίνακας χρήσεων σε τιμές αγοραστή* — ετήσιος
Τα δεδομένα παρέχονται σε τρέχουσες τιμές (από το 2010) και σε τιμές προηγούμενου έτους (από το 2015) 
για τη NACE (n=64, προαιρετικά n=88) και τη CPA (m=64, προαιρετικά m=88) σε t+36 μήνες μετά την 
περίοδο αναφοράς. Πέντε πρόσθετοι πίνακες* παρέχονται σε πενταετή βάση.
Η διαβίβαση δεδομένων που δεν έχουν αναθεωρηθεί είναι προαιρετική.

Κλάδοι 
οικονομικής 

δραστηριότητ
ας (NACE)

Τελικές χρήσεις

1…n

 
(1)

α) β) γ) δ) ε) στ) ζ) η) θ) 
ι) ια) ιβ)

 (3)

 
(1)
+  
(3)

 

(1) (2) (3) (4) (5)

Π
ρο

ϊό
ντ

α 
(C

PA
)  

1…
m

(1)

Ενδιάμεση 
ανάλωση σε 
τιμές 
αγοραστή 
κατά προϊόν 
και κατά 
κλάδο

 

Τελικές χρήσεις σε 
τιμές αγοραστή(1):
Τελική καταναλωτική 
δαπάνη:
α) Από νοικοκυριά
β) Από ΜΚΙΕΝ
γ) Από τη γενική 
κυβέρνηση
δ) Σύνολο
Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
κεφαλαίου:
ε) Ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου
στ) Μεταβολές 
αποθεμάτων(2) 
ζ) Μεταβολές 
τιμαλφών(2)

η) Μεταβολές 
αποθεμάτων και 
τιμαλφών
θ) Σύνολο
Εξαγωγές fob(3):
ι) Εντός ΕΕ(3)

 ι1) — Εντός της ζώνης 
του ευρώ(3)

 ι2) — Εκτός της ζώνης 
του ευρώ(3)

ια) Εκτός ΕΕ(3)

ιβ) Σύνολο
ιγ) (προαιρετικά 
δεδομένα)
— Επανεξαγωγή 
αγαθών(4)

— Εξαγωγή 
μεταχειρισμένων 
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αγαθών(4)

— Διαμεσολαβητικό 
εμπόριο(4)

— Αποστολή αγαθών 
στο εξωτερικό πριν από 
τη μεταποίηση 
(τελειοποίηση προς 
επανεισαγωγή, δηλ. η 
αναφέρουσα χώρα είναι 
ο κύριος υπόχρεος)(4)

— Αποστολή αγαθών 
στο εξωτερικό μετά τη 
μεταποίηση 
(τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή, δηλ. η 
αναφέρουσα χώρα 
προβαίνει στη 
μεταποίηση)(4)

— Δαπάνες 
μεταποίησης(4)

 (1) (2)

Συνολική 
ενδιάμεση 
ανάλωση 
κατά κλάδο

 Συνολικές τελικές 
χρήσεις κατά τύπο  

Συν
ολι
κή 
χρή
ση

Μεγέθη 
προσαρμογής:
— Προσαρμογές 
cif/fob επί των 
εξαγωγών
— Απευθείας 
αγορές στο 
εξωτερικό από 
μόνιμους κατοίκους
— Αγορές στην 
οικονομική 
επικράτεια της 
χώρας από μη 
μόνιμους κατοίκους 

(3)   

Μόνον εξαγωγές
Μόνο τελική 
καταναλωτική δαπάνη 
των νοικοκυριών
Μόνον τελική 
καταναλωτική δαπάνη 
των νοικοκυριών και 
εξαγωγές

Μόνον εξαγωγές
Μόνο τελική 
καταναλωτική δαπάνη 
των νοικοκυριών
Μόνον τελική 
καταναλωτική δαπάνη 
των νοικοκυριών και 
εξαγωγές

 

 (2) +  (3) (4)      
     
     
     
     
     

— Εισόδημα 
εξαρτημένης 
εργασίας(2)

   Μισθοί και 
ημερομίσθια(2)

— Λοιποί φόροι 
μείον επιδοτήσεις 
παραγωγής(2)

— Ανάλωση 
παγίου 
κεφαλαίου(2) 
— Λειτουργικό 
πλεόνασμα, 
καθαρό(2)

— Λειτουργικό 
πλεόνασμα, 

(5)
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ακαθάριστο(2)

— Μεικτό 
εισόδημα, 
ακαθάριστο(2) (4) 
Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 
σε βασικές τιμές

(6)      

Συνολική 
παραγωγή σε 
βασικές τιμές

(7)      

 
Συμπληρωματικά 
προαιρετικά 
δεδομένα
— Ακαθάριστος 
σχηματισμός 
παγίου 
κεφαλαίου(4)

— Ακαθάριστο 
απόθεμα παγίου 
κεφαλαίου(4)

—Απασχόληση 
(δεδουλευμένες 
ώρες και 
απασχολούμενα 
άτομα — σε 
χιλιάδες) (4) 

(8)   

* Οι πέντε πρόσθετοι πίνακες που αναφέρονται κατωτέρω απαιτούνται σε πενταετή βάση (για τα έτη αναφοράς που λήγουν 
σε 0 ή 5). Η διαβίβαση των πέντε αυτών πρόσθετων πινάκων είναι υποχρεωτική σε τρέχουσες τιμές και προαιρετική σε τιμές 
προηγούμενου έτους. 
Οι πέντε πίνακες είναι οι εξής: 
— πίνακας χρήσης σε βασικές τιμές [σειρές (1) – (7)],
— πίνακας χρήσης για την εγχώρια παραγωγή σε βασικές τιμές [σειρές (1) και (2)],
— πίνακας χρήσης για τις εισαγωγές σε βασικές τιμές [σειρές (1) και (2)],
— πίνακας εμπορικών και μεταφορικών περιθωρίων [σειρές (1) και (2)],
— πίνακας φόρων μείον επιδοτήσεις προϊόντων [σειρές (1) και (2)].
(1) Η έννοια που πρέπει να εφαρμόζεται στα δεδομένα κατά προϊόν στους πίνακες προσφοράς και χρήσης και στους πίνακες 
εισροών–εκροών είναι η εγχώρια έννοια. Οι προσαρμογές προς την εθνική έννοια (απευθείας αγορές στο εξωτερικό από 
μόνιμους κατοίκους και αγορές στην οικονομική επικράτεια της χώρας από μη μόνιμους κατοίκους) περιλαμβάνονται ως 
σύνολα σειρών στο μέρος (3) του πίνακα. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά προϊόν δεν περιλαμβάνει 
τις απευθείας αγορές στο εξωτερικό από μόνιμους κατοίκους. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά προϊόν 
περιλαμβάνει τις αγορές στην οικονομική επικράτεια της χώρας από μη μόνιμους κατοίκους. Οι εξαγωγές fob κατά προϊόν 
δεν περιλαμβάνουν τις αγορές στην οικονομική επικράτεια της χώρας από μη μόνιμους κατοίκους.
(2) Μόνο σε τρέχουσες τιμές.
(3) Οι εξαγωγές θα πρέπει να αναλύονται σε:

ι) S.21 κράτη μέλη και όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ι1) S.2I κράτη μέλη της ζώνης του 
ευρώ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλα όργανα και οργανισμούς της ζώνης του ευρώ, ι2) S.21 - S.2I κράτη μέλη 
εκτός της ζώνης του ευρώ και όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και άλλων οργάνων και οργανισμών της ζώνης του ευρώ), και ια) S.22 κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των εξής:

• θα πρέπει να παρουσιάζουν την πραγματική σύνθεση στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς («εξελισσόμενη 
σύνθεση»),

• τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να παρέχουν όλες τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ι), ι1), 
ι2) και ια), τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να παρέχουν τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ι) 
και ια), αλλά η παροχή των αναλύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία ι1) και ι2) είναι προαιρετική.
(4) Σε προαιρετική βάση.
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Πίνακας 17 — Συμμετρικός πίνακας εισροών–εκροών σε βασικές τιμές (προϊόν προς προϊόν**) — πενταετής
Τα δεδομένα παρέχονται σε τρέχουσες τιμές (από το 2010) (n=64, προαιρετικά n=88) σε πενταετή βάση (έτη που λήγουν σε 0 και 5) σε t+36 μήνες μετά την 
περίοδο αναφοράς.
Τα δεδομένα σε τιμές προηγούμενου έτους είναι προαιρετικά.
Η διαβίβαση δεδομένων που δεν έχουν αναθεωρηθεί είναι προαιρετική.

Προϊόντα Τελικές χρήσεις
  

1…n
 

 α) β) γ) δ) ε) στ) ζ) η) θ) ι) ια) ιβ)
 


     

  (1) (2) (3) (4) (5)
Τελικές χρήσεις σε βασικές 
τιμές(1):
 
Τελική καταναλωτική δαπάνη:
α) Από νοικοκυριά
β) Από ΜΚΙΕΝ
γ) Από τη γενική κυβέρνηση
δ) Σύνολο
 
Ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου:
ε) Ακαθάριστος σχηματισμός 
παγίου κεφαλαίου
στ) Μεταβολές αποθεμάτων(2)

ζ) Μεταβολές τιμαλφών(2)

η) Μεταβολές αποθεμάτων και 
τιμαλφών
θ) Σύνολο
Εξαγωγές(3):

ι) Εντός ΕΕ(3)

Π
ρο

ϊό
ντ

α

1…
n

(1) Ενδιάμεση ανάλωση σε βασικές τιμές 
(προϊόν προς προϊόν)  

ι1) — Εντός της ζώνης του 
ευρώ(3)
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ι2) — Εκτός της ζώνης του 
ευρώ(3)

ια) Εκτός ΕΕ(3)

ιβ) Σύνολο

  (2) Συνολική ενδιάμεση ανάλωση σε βασικές 
τιμές κατά προϊόν  Τελική χρήση κατά τύπο σε 

βασικές τιμές  Συνολική χρήση σε 
βασικές τιμές

Χρήση εισαγόμενων 
προϊόντων***  Συνολική ενδιάμεση ανάλωση εισαγόμενων 

προϊόντων κατά προϊόν, cif  Τελική χρήση εισαγόμενων 
προϊόντων, cif  Σύνολο εισαγωγών 

Φόροι μείον επιδοτήσεις 
προϊόντων (3) Φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων κατά 

προϊόν  Φόροι μείον επιδοτήσεις κατά τύπο 
τελικής χρήσης  

Συνολικοί φόροι 
μείον επιδοτήσεις 
προϊόντων 

    (4) Συνολική ενδιάμεση ανάλωση σε τιμές 
αγοραστή κατά προϊόν  Συνολικές τελικές χρήσεις κατά 

τύπο σε τιμές αγοραστή  Συνολική χρήση σε 
τιμές αγοραστή

— Εισόδημα εξαρτημένης 
εργασίας(4)    

Μισθοί και ημερομίσθια (4)    
— Λοιποί φόροι μείον 
επιδοτήσεις παραγωγής(4)    

— Ανάλωση παγίου 
κεφαλαίου(4)    

— Λειτουργικό πλεόνασμα, 
καθαρό(4)    

— Λειτουργικό πλεόνασμα, 
ακαθάριστο(4)    

— Μεικτό εισόδημα, 
ακαθάριστο(2)(4)

(5)   

   

Ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία σε βασικές τιμές (6)      

Συνολική παραγωγή σε 
βασικές τιμές (7)      

Εισαγωγές εντός ΕΕ(3), cif    
— Εντός της ζώνης του ευρώ(3)

(8)   
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— Εκτός της ζώνης του 
ευρώ(3)    

Εισαγωγές εκτός ΕΕ(3), cif    
  (9) Εισαγωγές cif κατά προϊόν     
Συνολική προσφορά σε 
βασικές τιμές (10) Προσφορά σε βασικές τιμές κατά προϊόν   

* Η διαβίβαση των δύο πρόσθετων πινάκων που αναφέρονται κατωτέρω είναι υποχρεωτική σε τρέχουσες τιμές:
— συμμετρικός πίνακας εισροών–εκροών για την εγχώρια παραγωγή σε βασικές τιμές [σειρά (1), σειρά (2), σειρά «χρήση εισαγόμενων προϊόντων», σειρές (3) και (4)]
— συμμετρικός πίνακας εισροών–εκροών για τις εισαγωγές σε βασικές τιμές [σειρές (1) και (2)].
** «Κλάδος προς κλάδο» υπό την προϋπόθεση ότι ο «κλάδος προς κλάδο» συνιστά καλή προσέγγιση του «προϊόντος προς προϊόν».
*** Μόνο για τον υποπίνακα της εγχώριας παραγωγής.

(1) Η έννοια που πρέπει να εφαρμόζεται στα δεδομένα κατά προϊόν στους πίνακες προσφοράς και χρήσης και στους πίνακες εισροών–εκροών είναι η εγχώρια έννοια. Οι προσαρμογές προς την εθνική 
έννοια (απευθείας αγορές στο εξωτερικό από μόνιμους κατοίκους και αγορές στην οικονομική επικράτεια της χώρας από μη μόνιμους κατοίκους) περιλαμβάνονται ως σύνολα σειρών στο μέρος (3) του 
πίνακα. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών κατά προϊόν δεν περιλαμβάνει τις απευθείας αγορές στο εξωτερικό από μόνιμους κατοίκους. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
κατά προϊόν περιλαμβάνει τις αγορές στην οικονομική επικράτεια της χώρας από μη μόνιμους κατοίκους. Οι εξαγωγές fob κατά προϊόν δεν περιλαμβάνουν τις αγορές στην οικονομική επικράτεια της 
χώρας από μη μόνιμους κατοίκους.

(2) Σε προαιρετική βάση.

(3) Οι εισαγωγές και εξαγωγές θα πρέπει να αναλύονται σε:

ι) S.21 κράτη μέλη και όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ι1) S.2I κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλα όργανα και οργανισμούς της ζώνης του 
ευρώ, ι2) S.21 - S.2I κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ και όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλων οργάνων και οργανισμών της 
ζώνης του ευρώ), και ια) S.22 κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των εξής:
• θα πρέπει να παρουσιάζουν την πραγματική σύνθεση στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς («εξελισσόμενη σύνθεση»),
• τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πρέπει να παρέχουν όλες τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ι), ι1), ι2) και ια), τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να παρέχουν 

τις αναλύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ι) και ια), αλλά η παροχή των αναλύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία ι1) και ι2) είναι προαιρετική.
(4) τα δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται σε τρέχουσες τιμές.
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Πίνακας 20 — Διασταυρωμένη ταξινόμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά οικονομική 
δραστηριότητα και κατά περιουσιακό στοιχείο (αποθέματα) — ετήσια
Τα δεδομένα για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία υποβάλλονται σε t+24 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς, 
ακαθάριστα και καθαρά (g/n), σε τρέχον κόστος αντικατάστασης (CURC) από το 2000, σε κόστος 
αντικατάστασης προηγούμενου έτους (PYRC) από το 2001· η διαβίβαση αλυσωτών δεικτών όγκων 
αντικατάστασης (CLRV) είναι προαιρετική (o).

Μονάδες: CURC, PYRC, CLRV (o)
NACE αναθ. 2 — Ανάλυση έως το επίπεδο:Κωδικός Ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ A*10/A*21 A*38/A*64/A*88

AN.11 Πάγια περιουσιακά στοιχεία g/n g/n o
AN.111 Κατοικίες g/n g/n o

AN.112 Λοιπά κτίρια και κατασκευές g/n g/n o

AN.1121 Κτίρια πλην κατοικιών o o o
AN.1122 Λοιπές κατασκευές o o o

AN.1123 Έγγειες βελτιώσεις o o o

AN.113+ AN.114 Μηχανήματα και εξοπλισμός + οπλικά 
συστήματα

g/n g/n
o

AN.1131 Εξοπλισμός μεταφορών g/n g/n o

AN.1132 Εξοπλισμός ΤΠΕ g/n g/n o

AN.11321 Υλισμικό υπολογιστών g/n o o
AN.11322 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών g/n o o

AN.1139+AN.114 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός + 
οπλικά συστήματα

g/n o o

AN.115 Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι g/n g/n o
AN.117 Προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας g/n g/n o

AN.1171 Έρευνα και ανάπτυξη o o o

AN.1172 Μεταλλευτικές έρευνες και 
αξιολογήσεις

o o o

AN.1173 Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις 
δεδομένων

g/n o o

AN.11731 Λογισμικό υπολογιστών o o o

AN.11732 Βάσεις δεδομένων o o o

AN.1174 Ψυχαγωγικά, λογοτεχνικά ή 
καλλιτεχνικά πρωτότυπα

o o o

AN.1179 Άλλα προϊόντα διανοητικής 
ιδιοκτησίας o o o

Πίνακας 22 – Σχηματισμός κεφαλαίου κατά οικονομική δραστηριότητα και κατά 
περιουσιακό στοιχείο (συναλλαγές) — ετήσιος
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε t+9 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς για αναλύσεις NACE έως το 
επίπεδο A*10 και σε t+24 μήνες έως το επίπεδο A*21 όπως προσδιορίζεται κατωτέρω· η 
διαβίβαση δεδομένων για άλλα περιουσιακά στοιχεία και οι αναλύσεις επιπέδου A*38/64/88 είναι 
προαιρετικές (o). Τα δεδομένα υποβάλλονται σε τρέχουσες τιμές (CUP), σε τιμές προηγούμενου 
έτους (PYP) και σε αλυσωτούς δείκτες όγκου (CLV)· το έτος από το οποίο αρχίζει η υποβολή 
δεδομένων σε CUP ή CLV είναι το 1995 ή το 2000 όπως προσδιορίζεται κατωτέρω· για τις τιμές 
PYP είναι ένα έτος αργότερα, το 1996 ή το 2001.

Κωδικός Αναλύσεις κατά περιουσιακό 
στοιχείο: t+9 t+24 Μονάδα: 

CUP, PYP, CLV 

P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου: x 
για τις αναλύσεις και τα έτη που προσδιορίζονται κατωτέρω

AN.11 Πάγια περιουσιακά στοιχεία A*10 A*21 1995/6
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AN.111 Κατοικίες A*10 A*21 1995/6

AN.112 Λοιπά κτίρια και κατασκευές A*10 A*21 1995/6

AN.1121 Κτίρια πλην κατοικιών o o o
AN.1122 Λοιπές κατασκευές o o o
AN.1123 Έγγειες βελτιώσεις o o o

AN.113+ AN.114 Μηχανήματα και εξοπλισμός + 
οπλικά συστήματα A*10 A*21

1995/6

AN.1131 Εξοπλισμός μεταφορών A*10 A*21 1995/6

AN.1132 Εξοπλισμός ΤΠΕ A*10 A*21 2000/1

AN.11321 Υλισμικό υπολογιστών o Σύνο
λο 2000/1

AN.11322 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών o Σύνο
λο 2000/1

AN.1139+AN.114 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός 
+ οπλικά συστήματα o Σύνο

λο 2000/1

AN.115 Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι A*10 A*21 1995/6

AN.117 Προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας A*10 A*21 1995/6

AN.1171 Έρευνα και ανάπτυξη o Σύνο
λο 2000/1

AN.1172 Μεταλλευτικές έρευνες και 
αξιολογήσεις o o o

AN.1173 Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις 
δεδομένων o Σύνο

λο 2000/1

AN.11731 Λογισμικό υπολογιστών o o o
AN.11732 Βάσεις δεδομένων o o o

AN.1174 Ψυχαγωγικά, λογοτεχνικά ή 
καλλιτεχνικά πρωτότυπα o o o

AN.1179 Άλλα προϊόντα διανοητικής 
ιδιοκτησίας o o o

P.52 Μεταβολές αποθεμάτων κατά 
οικονομική δραστηριότητα A*10 o

1995/6

P.53 Αποκτήσεις μείον διαθέσεις 
τιμαλφών 

Σύνο
λο o

1995/6

P.5g Ακαθάριστος σχηματισμός 
κεφαλαίου

Σύνο
λο o  1995/6

P.51c
Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά 
οικονομική δραστηριότητα και 
κατά είδος περιουσιακού στοιχείου

o o o

Πίνακας 25 — Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίοι

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα (με ακρίβεια αναφοράς 
τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στο εθνικό νόμισμα), από το τρίμηνο αναφοράς 2002Q1 σε t+3 μήνες μετά το 
τέλος της περιόδου αναφοράς.
Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιγράφονται κατωτέρω, τα μη εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα για 
τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) πρέπει να υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση. 
Τα δεδομένα για τους υποτομείς της γενικής κυβέρνησης μπορούν να υποβάλλονται σε προαιρετική βάση:
- S.1311 κεντρική κυβέρνηση
- S.1312 κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους
- S.1313 τοπική αυτοδιοίκηση
- S.1314 οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης.

Τα δεδομένα για τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (S.212) μπορούν να διαβιβάζονται 
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Πίνακας 25 — Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίοι
σε προαιρετική βάση για τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών (D.2r), τους φόρους επί προϊόντων 
(D.21r) και τους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής (D.29r). 
Τα εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε προαιρετική βάση, με 
εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία σε επίπεδο S.13: σύνολο εσόδων (TR), σύνολο δαπανών (TE) και καθαρή 
ικανότητα χρηματοδότησης (+) / καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης (–) (B.9). Τα τελευταία στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση με προθεσμία t+107 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν μεταδεδομένα σχετικά με την εποχική προσαρμογή, στα οποία περιλαμβάνεται σύντομη 
περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών της μεθόδου εποχικής προσαρμογής, δηλ. αν πρόκειται για άμεση ή 
έμμεση προσέγγιση, τη μέθοδο εποχικής προσαρμογής και το σχετικό λογισμικό, την παρουσία ημερολογιακών 
επιδράσεων, τη συγκριτική προσαρμογή στα ετήσια δεδομένα, καθώς και τα συγκεκριμένα μοντέλα που 
χρησιμοποιούνται. Η Eurostat παρέχει τεχνική βοήθεια σχετικά με την εποχική προσαρμογή σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των κρατών μελών.
Τα δεδομένα για τους υποτομείς υποβάλλονται ενοποιημένα στα στοιχεία «εισόδημα περιουσίας» (D.4), «λοιπές 
τρέχουσες μεταβιβάσεις» (D.7) και «κεφαλαιακές μεταβιβάσεις» (D.9) (και τα υποστοιχεία τους· εν μέρει 
ενοποιημένα στο σύνολο δαπανών και στο σύνολο εσόδων — TE και TR) εντός κάθε υποτομέα αλλά όχι μεταξύ 
υποτομέων. Τα δεδομένα του τομέα S.13 ισούνται με το άθροισμα των δεδομένων των υποτομέων, με εξαίρεση 
τα στοιχεία D.4, D.7 και D.9 (και τα υποστοιχεία και τις ομαδοποιήσεις τους) τα οποία ενοποιούνται μεταξύ 
υποτομέων. 
Τα δεδομένα βασίζονται σε άμεσες πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες από βασικές πηγές, όπως για 
παράδειγμα δημόσιους λογαριασμούς ή διοικητικές πηγές, και αντιπροσωπεύουν, για τους φόρους επί της 
παραγωγής και των εισαγωγών (D.2r), τους τρέχοντες φόρους εισοδήματος και περιουσίας κ.λπ. (D.5r), τους 
φόρους κεφαλαίου (D.91r), τις πραγματικές κοινωνικές εισφορές (D.611 και D.613 συνδυαστικά) καθώς και για 
τις κοινωνικές παροχές (D.62p), τουλάχιστον το 90 % του ποσού της κατηγορίας. Οι άμεσες πληροφορίες 
συμπληρώνονται από αναπροσαρμογές της κάλυψης, εάν χρειάζεται, και από εννοιολογικές αναπροσαρμογές, 
προκειμένου να εναρμονίζονται τα τριμηνιαία στοιχεία με τις έννοιες του ΕΣΛ 2010. 
Τα τριμηνιαία δεδομένα συμφωνούν με τα αντίστοιχα ετήσια δεδομένα που υποβάλλονται στον πίνακα 2 και τα 
δεδομένα που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009, με εξαίρεση τις διαφορές ως προς 
την ημερομηνία κατάρτισης όταν οι προθεσμίες διαβίβασης δεν συμπίπτουν.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) περιγραφή των πηγών και των μεθόδων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των δεδομένων τη στιγμή που αρχίζουν να διαβιβάζουν τα τριμηνιαία 
δεδομένα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Τυχόν αναθεώρηση της 
αρχικής περιγραφής των πηγών και των μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των τριμηνιαίων 
δεδομένων παρέχεται στην Επιτροπή (Eurostat) όταν κοινοποιούνται τα αναθεωρημένα δεδομένα. 
Οι διαβιβάσεις δεδομένων συνοδεύονται από αναφορά σημαντικών γεγονότων και σημαντικών αναθεωρήσεων. 

Κωδικός Συναλλαγή Σημειώσεις

P.1 Παραγωγή
P.11 + P.12 + 
P.131

Εμπορεύσιμη παραγωγή, παραγωγή για ιδία τελική χρήση και 
πληρωμές για μη εμπορεύσιμη παραγωγή

P.2 Ενδιάμεση ανάλωση
B.1g Προστιθέμενη αξία, ακαθάριστη προαιρετικά

P.51c Ανάλωση παγίου κεφαλαίου
D.1p Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, δαπάνες
D.29p Λοιποί φόροι επί της παραγωγής, δαπάνες

D.39r Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, έσοδα να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο

D.2r Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών, έσοδα

μπορούν να 
υποβάλλονται σε 
προαιρετική βάση για 
τον τομέα S.212

D.21r Φόροι επί προϊόντων, έσοδα βλ. D.2r

D.211r Φόροι τύπου φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), έσοδα
D.29r Λοιποί φόροι επί της παραγωγής, έσοδα βλ. D.2r
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Πίνακας 25 — Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίοι

D.4r Εισόδημα περιουσίας, έσοδα
D.41r Τόκοι, έσοδα
D.42r + D.43r + 
D.44r + D.45r Λοιπά εισοδήματα περιουσίας, έσοδα

D.3p Επιδοτήσεις, δαπάνες να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο

D.31p Επιδοτήσεις προϊόντων, δαπάνες να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο

D.39p Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, δαπάνες να αναφέρονται με 
θετικό πρόσημο

D.4p Εισόδημα περιουσίας, δαπάνες
D.41p Τόκοι, δαπάνες
D.42p + D.43p + 
D.44p + D.45p Λοιπά εισοδήματα περιουσίας, δαπάνες

D.5r Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ., έσοδα
D.51r Φόροι εισοδήματος, έσοδα προαιρετικά

D.59r Λοιποί τρέχοντες φόροι, έσοδα προαιρετικά

D.61r Καθαρές κοινωνικές εισφορές, έσοδα
D.611r Πραγματικές κοινωνικές εισφορές εργοδοτών
D.613r Πραγματικές κοινωνικές εισφορές νοικοκυριών
D.7r Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, έσοδα
D.5p Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, περιουσίας κ.λπ., δαπάνες
D.62p Κοινωνικές παροχές

D.632p Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος — αγορασμένη εμπορεύσιμη 
παραγωγή, δαπάνες

D.62p + D.632p
Κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε 
είδος, δαπάνες και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος — 
αγορασμένη εμπορεύσιμη παραγωγή, δαπάνες

D.7p Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, δαπάνες
P.3 Τελική καταναλωτική δαπάνη
P.31 Ατομική καταναλωτική δαπάνη
P.32 Συλλογική καταναλωτική δαπάνη
D.8 Προσαρμογή για τη μεταβολή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
B.8g Αποταμίευση, ακαθάριστη
D.9r Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, έσοδα
D.91r Φόροι κεφαλαίου, έσοδα

D.92r + D.99r Επιχορηγήσεις επενδύσεων και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 
έσοδα

D.9p Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, δαπάνες
D.92p Επιχορηγήσεις επενδύσεων, δαπάνες
P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου
P.51g Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
P.52 + P.53 Μεταβολές αποθεμάτων και αποκτήσεις μείον διαθέσεις τιμαλφών

NP Αποκτήσεις μείον διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη 
παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων
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Πίνακας 25 — Μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίοι

P.5 + NP
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου και αποκτήσεις μείον 
διαθέσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων περιουσιακών 
στοιχείων

B.9 Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης (+) / καθαρή ανάγκη 
χρηματοδότησης (–)

εποχικά και 
ημερολογιακά 
προσαρμοσμένα 
δεδομένα 
υποχρεωτικά για τον 
τομέα S.13 σε t+107 
ημέρες μετά το τέλος 
του τριμήνου 
αναφοράς

TE Σύνολο δαπανών βλ. B.9

TR Σύνολο εσόδων βλ. B.9

D.995
Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από τη γενική κυβέρνηση σε σχετικούς 
τομείς που αντιπροσωπεύουν φόρους και κοινωνικές εισφορές που 
αποτιμήθηκαν, αλλά είναι απίθανο να εισπραχθούν

προαιρετικά· Το 
D.995 πρέπει να 
αφαιρείται από το 
D.99r. Το D.9p δεν 
πρέπει να 
περιλαμβάνει κανένα 
ποσό για το D.995. 
Το D.995 πρέπει να 
αναφέρεται με 
θετικό πρόσημο.

Πίνακας 26 — Ισολογισμοί για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία — ετήσιοι
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε t+24 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς σε τρέχουσες τιμές (CUP) από το 
1995, το 2000 ή το 2012 όπως προσδιορίζεται· η διαβίβαση πρόσθετων αναλύσεων είναι προαιρετική (o).

S.1

S.11, S.12, S.13, 
S.14+S.15

Ο διαχωρισμός S.14 
και S.15 είναι 

προαιρετικός (o)
Κωδικός Κατάλογος μεταβλητών

Μονάδα: CUP

AN.1 Παραχθέντα μη χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία o o

AN.11+AN12 Πάγια περιουσιακά στοιχεία + αποθέματα 2012 2012
AN.11 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 2000 2012
AN.111 Κατοικίες 1995 1995
AN.112 Λοιπά κτίρια και κατασκευές 2000 2012
AN.1121 Κτίρια πλην κατοικιών 2012 2012
AN.1122 Λοιπές κατασκευές 2012 2012
AN.1123 Έγγειες βελτιώσεις o o

AN.113+ AN.114 Μηχανήματα και εξοπλισμός + Οπλικά 
συστήματα 2000 2012

AN.1131 Εξοπλισμός μεταφορών o o
AN.1132 Εξοπλισμός ΤΠΕ o o
AN.11321 Υλισμικό υπολογιστών o o
AN.11322 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών o o

AN.1139+AN.114 Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός + οπλικά 
συστήματα o o



RR\1259657EL.docx 113/126 PE731.555v02-00

EL

AN.115 Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι 2000 2012
AN.117 Προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας 2000 2012
AN.1171 Έρευνα και ανάπτυξη o o
AN.1172 Μεταλλευτικές έρευνες και αξιολογήσεις o o
AN.1173 Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων o o
AN.11731 Λογισμικό υπολογιστών o o
AN.11732 Βάσεις δεδομένων o o

AN.1174 Ψυχαγωγικά, λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά 
πρωτότυπα o o

AN.1179 Άλλα προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας o o
AN.11+AN.12 Πάγια περιουσιακά στοιχεία + Αποθέματα 2012 2012
AN.12 Αποθέματα 2012 2012
AN.13 Τιμαλφή o o

AN.2 Μη παραχθέντα μη χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία o o

AN.21 Φυσικοί πόροι o o

(S.14+S.15): 1995 
AN.211 Γη o

S.11, S.12, S.13: o

AN.2111 Γη που βρίσκεται κάτω από κτίρια και 
κατασκευές o o

AN.212 Ορυκτοί και ενεργειακοί πόροι o o

AN.213 + AN.214 Μη καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι και 
υδάτινοι πόροι o o

AN.215 Άλλοι φυσικοί πόροι o o
AN.22 Συμβάσεις, μισθώσεις και άδειες o o

AN.23 Αγορές μείον πωλήσεις υπεραξίας (goodwill) 
και περιουσιακών στοιχείων εμπορικής φύσης o o

Πίνακας 27 — Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί και ισολογισμοί της γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίοι

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα (με ακρίβεια αναφοράς τουλάχιστον 1 
εκατομμυρίου στο εθνικό νόμισμα) από το τρίμηνο αναφοράς 1999Q1 για τον τομέα της γενικής κυβέρνησης και 
τους υποτομείς του. 
Η ημερομηνία υποβολής για τα προσωρινά δεδομένα είναι t+85 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς. 
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν εκ νέου οριστικοποιημένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
επικαιροποιήσεων δεδομένων ή άλλων αναθεωρήσεων σε t+3 μήνες. Εάν τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε 
t+85 ημέρες επισημαίνονται ως «μη δημοσιευμένα» σε εθνικό επίπεδο, τα δεδομένα δεν δημοσιεύονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση για τους εξής τομείς και υποτομείς:
– S.13 γενική κυβέρνηση 
– ενοποιημένα εντός και μεταξύ υποτομέων (S.13C) και 
– μη ενοποιημένα (S.13N)
– S.1311 γενική κυβέρνηση — ενοποιημένα εντός του υποτομέα
– S.1312 κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους — ενοποιημένα εντός του υποτομέα
– S.1313 τοπική αυτοδιοίκηση — ενοποιημένα εντός του υποτομέα
– S.1314 οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης — ενοποιημένα εντός του υποτομέα.

Οι συναλλαγές και τα στοιχεία του ισολογισμού πρέπει να υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση (με την 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προσδιορίζονται στις σημειώσεις κατωτέρω). Λοιπές μεταβολές του όγκου (K.3 
καταστροφικές ζημίες + K.4 κατασχέσεις χωρίς αποζημίωση + K.5 λοιπές μεταβολές του όγκου π.δ.κ.α. + K.6 
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μεταβολές ταξινόμησης) και ονομαστικά κέρδη και ζημίες κτήσης (K.7) μπορούν να υποβάλλονται ανά μέσο σε 
προαιρετική βάση.
Η διαβίβαση πληροφοριών είναι υποχρεωτική για ορισμένους αντίστοιχους τομείς —όπως προσδιορίζονται στις 
σημειώσεις κατωτέρω— ενώ οι πληροφορίες για άλλους αντίστοιχους τομείς μπορούν να διαβιβάζονται σε 
προαιρετική βάση για τους ακόλουθους αντίστοιχους τομείς:
– S.11 μη χρηματοοικονομικές εταιρείες
– S.12 χρηματοοικονομικές εταιρείες
– S.128 + S.129 ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία
– S.14+S.15 νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά
– συνολική οικονομία εκτός του S.13

– – S.2 αλλοδαπή.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) περιγραφή των πηγών και μεθόδων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των δεδομένων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά 
με τυχόν μεταβολές της αρχικής αυτής περιγραφής όταν κοινοποιούν τα αναθεωρημένα δεδομένα. Για την 
επίτευξη στατιστικών υψηλής ποιότητας, τα τριμηνιαία δεδομένα για χρηματοοικονομικές συναλλαγές και για 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε πληροφορίες 
που παρέχονται απευθείας από εσωτερικές πηγές της γενικής κυβέρνησης. Ωστόσο, τα τριμηνιαία δεδομένα 
σχετικά με τις μη εισηγμένες μετοχές (AF.512) και τους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους (AF.519) που βρίσκονται 
στην κατοχή μονάδων της γενικής κυβέρνησης, είναι δυνατόν να εκτιμηθούν με παρεμβολή και παρεκβολή των 
πληροφοριών στα αντίστοιχα ετήσια δεδομένα. Τα τριμηνιαία δεδομένα συμφωνούν με τα αντίστοιχα ετήσια 
δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όταν οι προθεσμίες διαβίβασης 
συμπίπτουν.
Οι διαβιβάσεις δεδομένων συνοδεύονται από αναφορά σημαντικών γεγονότων και σημαντικών αναθεωρήσεων.
Κωδικός/μέσο) Συναλλαγές / στοιχεία του ισολογισμού / λοιπές 

μεταβολές του όγκου / ονομαστικά κέρδη και ζημίες 
κτήσης —για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις— της γενικής κυβέρνησης και των 
υποτομέων της

Σημειώσεις

B.9f / BF.90 Καθαρές χρηματοοικονομικές συναλλαγές / καθαρή 
χρηματοοικονομική θέση

(A)F Χρηματοοικονομικές συναλλαγές / σύνολο ενεργητικού ή 
παθητικού (υπόλοιπο)

(A)F.1 Νομισματικός χρυσός και ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα 
(ΕΤΔ)

(A)F.2 Μετρητά και καταθέσεις

(A)F.21 Μετρητά προαιρετικά

(A)F.22 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις προαιρετικά

(A)F.29 Λοιπές καταθέσεις προαιρετικά

(A)F.3 Χρεόγραφα 

η διαβίβαση 
πληροφοριών για τους 
αντίστοιχους τομείς 
είναι υποχρεωτική για 
τα περιουσιακά 
στοιχεία των S.1311 και 
S.1314 έναντι: S.11, 
S.12, S.128+S.129 και 
S.2

(A)F.31 Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα βλ. (A)F.3

(A)F.32 Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα βλ. (A)F.3

(A)F.4 Δάνεια η διαβίβαση 
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πληροφοριών για τους 
αντίστοιχους τομείς 
είναι υποχρεωτική για 
τα περιουσιακά 
στοιχεία των S.1311 και 
S.1314 έναντι S.11, 
S.128+S.129 και 
S.14+S.15· 
υποχρεώσεις των 
S.1311 και S.1314 
έναντι S.128+S.129

(A)F.41 Βραχυπρόθεσμα δάνεια βλ. (A)F.4

(A)F.42 Μακροπρόθεσμα δάνεια βλ. (A)F.4

(A)F.5 Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές εταιρειών επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου

η διαβίβαση 
πληροφοριών για τους 
αντίστοιχους τομείς 
είναι υποχρεωτική για 
τα περιουσιακά 
στοιχεία των S.1311 και 
S.1314 έναντι S.11, 
S.12, S.128+S.129 και 
S.2·

(A)F.51 Συμμετοχικοί τίτλοι

(A)F.511 Εισηγμένες μετοχές προαιρετικά

(A)F.512 Μη εισηγμένες μετοχές προαιρετικά

(A)F.519 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι προαιρετικά

(A)F.52 Μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

(A)F.521 Μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς προαιρετικά

(A)F.522 Μετοχές/μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου 
πλην των ΑΚΧΑ προαιρετικά

(A)F.6 Ασφαλίσεις, συντάξεις και τυποποιημένες εγγυήσεις

(A)F.61 Τεχνικά αποθεματικά ασφαλίσεων κατά ζημιών

(A)F.62 Δικαιώματα ασφαλίσεων ζωής και προσόδων προαιρετικά

(A)F.63 + (A)F.64 + 
(A)F.65

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα, απαιτήσεις των 
συνταξιοδοτικών ταμείων από τους διευθυντές των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων και δικαιώματα μη 
συνταξιοδοτικών παροχών

(A)F.63 Συνταξιοδοτικά δικαιώματα προαιρετικά

(A)F.64 Απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από διευθυντές 
συνταξιοδοτικών συστημάτων προαιρετικά

(A)F.65 Δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών παροχών προαιρετικά

(A)F.66 Προβλέψεις για κατάπτωση τυποποιημένων εγγυήσεων

(A)F.7 Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα 
προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς

(A)F.8 Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί

(A)F.81 Εμπορικές πιστώσεις και προκαταβολές προαιρετικά

(A)F.89 Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί, εκτός από εμπορικές προαιρετικά
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πιστώσεις και προκαταβολές
 

Πίνακας 28 — Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (χρέος Μάαστριχτ) της γενικής κυβέρνησης — τριμηνιαίο
Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα (με ακρίβεια αναφοράς 
τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στο εθνικό νόμισμα) από το 1ο τρίμηνο του 2000 σε t+3 μήνες μετά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς για τον τομέα της γενικής κυβέρνησης και τους υποτομείς του. 
Τα δεδομένα για τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) και την ανάλυση των υποτομέων (κεντρική 
κυβέρνηση S.1311, κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους S.1312, τοπική αυτοδιοίκηση S.1313 και οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης S.1314) πρέπει να υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση, με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων που προσδιορίζονται κατωτέρω.
Αναλύσεις τομέων και υποτομέων, που μπορούν να υποβάλλονται σε προαιρετική βάση:
- S.13111 κεντρική κυβέρνηση εντός προϋπολογισμού,
- S.13112 κεντρική κυβέρνηση εκτός προϋπολογισμού,
- S.11001 δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες,
- S.12001 δημόσιες χρηματοοικονομικές εταιρείες,
- S.13 + S.11001 + S.12001 δημόσιος τομέας.

Τα δεδομένα των υποτομέων θα πρέπει να ενοποιούνται εντός κάθε υποτομέα αλλά όχι μεταξύ υποτομέων. Τα 
δεδομένα για τη γενική κυβέρνηση πρέπει να υποβάλλονται ενοποιημένα εντός και μεταξύ υποτομέων. 
Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης πρέπει να αναφέρεται ως το επίπεδο τρεχουσών 
υποχρεώσεων στην ονομαστική αξία στο τέλος του τριμήνου κατ’ αντιστοιχία με τον ορισμό του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2009 όπως τροποποιήθηκε. 
Τα υποβαλλόμενα δεδομένα συμφωνούν με τα δεδομένα που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2009, με εξαίρεση τυχόν διαφορές ως προς την ημερομηνία κατάρτισης όταν οι προθεσμίες διαβίβασης δεν 
συμπίπτουν.
Κωδικός Παθητικό Σημειώσεις
GD Σύνολο = ακαθάριστο χρέος
GD XDC Ακαθάριστο χρέος εκφρασμένο σε εθνικό νόμισμα προαιρετικά
GD X1 Ακαθάριστο χρέος εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα προαιρετικά
GD S.1 Ακαθάριστο χρέος που βρίσκεται στην κατοχή εγχώριων πιστωτών (S.1) προαιρετικά
GD S.2 Ακαθάριστο χρέος που βρίσκεται στην κατοχή εξωτερικών πιστωτών (S.2) προαιρετικά
GD TS Ακαθάριστο χρέος με βραχυπρόθεσμη εναπομένουσα ληκτότητα προαιρετικά
GD LL Ακαθάριστο χρέος με μακροπρόθεσμη εναπομένουσα ληκτότητα προαιρετικά
AF.2 Μετρητά και καταθέσεις
AF.21 Μετρητά
AF.22 + AF.29 Καταθέσεις
AF.3 Χρεόγραφα
AF.31 Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα
AF.32 Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα
AF.4 Δάνεια
AF.41 Βραχυπρόθεσμα δάνεια
AF.42 Μακροπρόθεσμα δάνεια

Πίνακας 28A — Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (χρέος Μάαστριχτ) της γενικής κυβέρνησης — διάρθρωση, 
ετήσια
Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρέχουσες τιμές σε εκατομμύρια στο εθνικό νόμισμα (με ακρίβεια αναφοράς 
τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου στο εθνικό νόμισμα, με τις εξαιρέσεις που προσδιορίζονται λεπτομερώς κατωτέρω) 
για τον τομέα της γενικής κυβέρνησης και τους υποτομείς του. Τα υποχρεωτικά δεδομένα διαβιβάζονται έως 
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Πίνακας 28A — Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (χρέος Μάαστριχτ) της γενικής κυβέρνησης — διάρθρωση, 
ετήσια
t+100 ημέρες και t+283 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα προαιρετικά δεδομένα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται έως t+132 ημέρες και έως t+283 ημέρες μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Τα δεδομένα για τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (S.13) και την ανάλυση των υποτομέων (κεντρική 
κυβέρνηση S.1311, κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους S.1312, τοπική αυτοδιοίκηση S.1313 και οργανισμοί 
κοινωνικής ασφάλισης S.1314) πρέπει να υποβάλλονται σε προαιρετική βάση, με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων που προσδιορίζονται κατωτέρω.
Τα υποχρεωτικά δεδομένα υποβάλλονται για τα προηγούμενα τέσσερα έτη αναφοράς. Τα προαιρετικά και 
υποχρεωτικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται από το 1995 και μετά.
Αναλύσεις αντίστοιχων (υπο)τομέων:
- S.11 μη χρηματοοικονομικές εταιρείες
- S.12 χρηματοοικονομικές εταιρείες

o S.121 κεντρική τράπεζα — μόνο για επιλεγμένα στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω.
o S.122 + S.123 εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα και αμοιβαία 

κεφάλαια της χρηματαγοράς
o S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129 (S.12P) άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες

- S.1311 κεντρική κυβέρνηση
- S.1312 κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους
- S.1313 τοπική αυτοδιοίκηση
- S.1314 οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
- S.14+S.15 νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ
- S.11+S.14+S.15 μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, νοικοκυριά και ΜΚΙΕΝ
- S.2 αλλοδαπή
- S.1 + S.2 σύνολο.

Ανάλυση κατά ληκτότητα (αρχική και εναπομένουσα ληκτότητα):
- Σύνολο,
- < 1 έτος (συμπεριλ.),
- 1-5 έτη (συμπεριλ.),
- 5-10 έτη (συμπεριλ.),
- 10-30 έτη (μη συμπεριλ.),
- > 30 έτη (συμπεριλ.),
- > 1 έτος.

Ανάλυση κατά νόμισμα:
- εθνικό νόμισμα
- όλα τα ξένα νομίσματα
- ευρώ 
- δολάριο ΗΠΑ
- γιεν Ιαπωνίας
- ελβετικό φράγκο
- βρετανική λίρα στερλίνα
- άλλα ξένα νομίσματα
Τα δεδομένα των υποτομέων θα πρέπει να ενοποιούνται εντός κάθε υποτομέα αλλά όχι μεταξύ υποτομέων. Τα 
δεδομένα για τη γενική κυβέρνηση πρέπει να υποβάλλονται ενοποιημένα εντός και μεταξύ υποτομέων. 
Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης (δεδομένα ισολογισμού) πρέπει να αναφέρεται ως το 
επίπεδο τρεχουσών υποχρεώσεων στην ονομαστική αξία στο τέλος του τριμήνου κατ’ αντιστοιχία με τον ορισμό 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2009 όπως τροποποιήθηκε. Οι συναλλαγές της γενικής κυβέρνησης σε 
υποχρεώσεις του χρέους Μάαστριχτ αναφέρονται σε αγοραία αξία.
Τα υποβαλλόμενα δεδομένα συμφωνούν με τα δεδομένα που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2009.
Κωδικός Υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης και των 

υποτομέων της κατά αρχική ληκτότητα και κατά 
αντίστοιχο τομέα

Σημειώσεις

GD Σύνολο = ακαθάριστο χρέος

υποχρεωτικά για τη συνολική 
αρχική ληκτότητα: 
- S.1311 έναντι S.1312, 

S.1313, S.1314·
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Πίνακας 28A — Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (χρέος Μάαστριχτ) της γενικής κυβέρνησης — διάρθρωση, 
ετήσια

- S.1312 έναντι S.1311, 
S.1313, S.1314·

- S.1313 έναντι S.1311, 
S.1312, S.1314·

- S.1314 έναντι S.1311, 
S.1312, S.1313·

- S.13 έναντι S.1, S.2, S.121, 
S.122+S.123, S.12P, 
S.11+S.14+S.15,

υποχρεωτικά για:
- S.13 έναντι S.1+S.2 για 

ληκτότητα <1 έτος 
(συμπεριλ.) και > 1 έτος, 
σύνολο.

AF.2 Μετρητά και καταθέσεις
AF.21 Μετρητά
AF.22 Μεταβιβάσιμες καταθέσεις
AF.29 Λοιπές καταθέσεις
AF.3 Χρεόγραφα

AF.4 Δάνεια
υποχρεωτικά για τη συνολική 
αρχική ληκτότητα: 
- S.13 έναντι S.121.

Υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης με 
κυμαινόμενο επιτόκιο

GD Σύνολο = ακαθάριστο χρέος, από το οποίο: με 
κυμαινόμενο επιτόκιο

υποχρεωτικά για:
S.13 για ληκτότητα >1 έτος,
δεν προβλέπεται πρόσθετη 
προαιρετική διαβίβαση

Υποχρεώσεις της κεντρικής και της γενικής 
κυβέρνησης κατά εναπομένουσα ληκτότητα

GD Σύνολο = ακαθάριστο χρέος

υποχρεωτικά για:
S.13 για ληκτότητα <1 έτος 
(συμπεριλ.) και 1-5 έτη 
(συμπεριλ.) 

GD Σύνολο = ακαθάριστο χρέος, από το οποίο: με 
κυμαινόμενο επιτόκιο

υποχρεωτικά για:
S.13 για ληκτότητα 1-5 έτη 
(συμπεριλ.) και >1 έτος

Υπόμνημα: μέση εναπομένουσα ληκτότητα χρέους υποχρεωτικά για τον τομέα S.13,
σε έτη και μήνες

Υποχρεώσεις της κεντρικής και της γενικής 
κυβέρνησης κατά νόμισμα

GD Σύνολο = ακαθάριστο χρέος 

μετά από συμφωνίες ανταλλαγής 
(swaps)·
υποχρεωτικά για:
S.13 για χρέος εκφρασμένο σε
- εθνικό νόμισμα,
- ευρώ,
- ξένο νόμισμα·
(προαιρετικά) υπομνηματικό 
στοιχείο (όχι προς δημοσίευση, 
εκτός αν συμφωνηθεί ρητά): 
απόθεμα χρέους σε ξένο νόμισμα 
που ανταλλάσσεται σε εθνικό 
νόμισμα.
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Πίνακας 28A — Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (χρέος Μάαστριχτ) της γενικής κυβέρνησης — διάρθρωση, 
ετήσια

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της κεντρικής και της 
γενικής κυβέρνησης 

Εγγυήσεις

ενδεικτική ανάλυση κατά 
αντίστοιχο τομέα:
S.1+S.2, S.11, S.12, S.14 + S.15, 
S.2

Υπομνηματικά στοιχεία
Εμφανές κόστος του χρέους για S.13 και S.1311, ποσοστό

AF.32 Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα, εκ των οποίων: ομόλογα 
μηδενικού τοκομεριδίου (zero-coupon),

υποχρεωτικά για τον τομέα S.13, 
δεν προβλέπεται πρόσθετη 
προαιρετική διαβίβαση.

Συναλλαγές της γενικής κυβέρνησης σε υποχρεώσεις 
του χρέους Μάαστριχτ σε αγοραία αξία 

F.2+F.3+F.4 Καταθέσεις + χρεόγραφα + δάνεια

υποχρεωτικά για τον τομέα S.13 
για χρέος εκφρασμένο σε
- εθνικό νόμισμα,
- ευρώ,
- ξένο νόμισμα·
υποχρεωτικά για τον τομέα S.13 
για ληκτότητα >1 έτος·
δεν προβλέπεται πρόσθετη 
προαιρετική διαβίβαση

F.4 Δάνεια

υποχρεωτικά για τον τομέα S.13 
έναντι S.121, 
δεν προβλέπεται πρόσθετη 
προαιρετική διαβίβαση
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Πίνακας 29 — Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης(1) — τριετή
 Τα δεδομένα υποβάλλονται από το έτος αναφορά 2015 και μετά σε t+24 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς ανά τριετία.
Η διαβίβαση δεδομένων που δεν έχουν αναθεωρηθεί είναι προαιρετική.

Καταγραφή Βασικοί εθνικοί λογαριασμοί
Δεν περιλαμβάνονται 

στους βασικούς εθνικούς 
λογαριασμούς

Διευθυντής 
συνταξιοδοτικ

ού 
συστήματος

Στοιχεία μη υπαγόμενα στην 
κατηγορία της γενικής κυβέρνησης Γενική κυβέρνηση

Συστήματα καθορισμένων παροχών για 
εργαζομένους στη γενική κυβέρνηση(3)  

 

Συστήματ
α 

καθορισμέ
νων 

εισφορών

Συστήματα 
καθορισμένων 
παροχών και 

λοιπά(2) συστή
ματα μη 

καθορισμένων 
εισφορών

Σύνολο

Συστήματ
α 

καθορισμέ
νων 

εισφορών

Που 
κατατάσσονται 

στις 
χρηματοοικονο
μικές εταιρείες

Που 
κατατάσσο

νται στη 
γενική 

κυβέρνηση
(4)

Που 
κατατάσσο

νται στη 
γενική 

κυβέρνηση

Συνταξιοδο
τικά 

συστήματα 
κοινωνικής 
ασφάλισης

Σύνολο 
συνταξιοδοτ

ικών 
συστημάτων

 

Αντίστοιχα 
στοιχεία: 

Συνταξιοδο
τικά 

δικαιώματα 
των 

νοικοκυριώ
ν μη 

μόνιμων 
κατοίκων(5)

Κωδικός XPC1W XPB1W XPCB
1W XPCG XPBG12 XPBG13 XPBOUT1

3 XP1314 XPTOT  XPTOTNR
H

Σχέσεις Κωδικό
ς

Αριθ
. 

σειρ
άς

Αριθμός 
στήλης A B C D E F G H I  J

   Ισολογισμός ανοίγματος    

 XAF63
LS 1 Συνταξιοδοτικ

ά δικαιώματα            

   Μεταβολές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω συναλλαγών    

Σ 2.1 
έως 2.4 
– 2.5

XD61p 2

Αύξηση 
συνταξιοδοτικ
ών 
δικαιωμάτων 
λόγω 
κοινωνικών 
εισφορών

           

 XD611
1 2.1

Πραγματικές 
κοινωνικές 
εισφορές 
εργοδοτών
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 XD612
1 2.2

Τεκμαρτές 
κοινωνικές 
εισφορές 
εργοδοτών

           

 XD613
1 2.3

Πραγματικές 
κοινωνικές 
εισφορές 
νοικοκυριών

           

 XD614
1 2.4

Συμπληρώματ
α κοινωνικών 
εισφορών 
νοικοκυριών(6)

           

 XD61S
C 2.5

Μείον: 
Λειτουργικές 
δαπάνες 
συνταξιοδοτικ
ών 
συστημάτων

           

 XD619 3

Άλλη 
(αναλογιστική
) μεταβολή 
συνταξιοδοτικ
ών 
δικαιωμάτων 
σε 
συνταξιοδοτικ
ά συστήματα 
κοινωνικής 
ασφάλισης

     

 XD62p 4

Μείωση 
συνταξιοδοτικ
ών 
δικαιωμάτων 
λόγω 
καταβολής 
συνταξιοδοτικ
ών παροχών
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2 + 3 
— 4 XD8 5

Μεταβολές 
συνταξιοδοτικ
ών 
δικαιωμάτων 
λόγω 
κοινωνικών 
εισφορών και 
συνταξιοδοτικ
ών παροχών

           

 XD81 6

Μεταβιβάσεις 
συνταξιοδοτικ
ών 
δικαιωμάτων 
μεταξύ 
συστημάτων

           

 XD82 7

Μεταβολή 
δικαιωμάτων 
λόγω 
μεταβολών της 
δομής του 
συστήματος 
κατόπιν 
διαπραγματεύ
σεων

           

   Μεταβολές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω άλλων ροών    

 XK7 8

Μεταβολές 
δικαιωμάτων 
λόγω 
αναπροσαρμογ
ών(7)

           

 XK5 9

Μεταβολές 
δικαιωμάτων 
λόγω λοιπών 
μεταβολών 
του όγκου(7)

           

   Ισολογισμός κλεισίματος    
1+ Σ 5 
έως 9

XAF63
LE 10 Συνταξιοδοτικ

ά δικαιώματα            

   Σχετικοί δείκτες    
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 XP1 11 Παραγωγή            

(1) Τα δεδομένα για τις στήλες G και H θα πρέπει να περιλαμβάνουν τρία σύνολα δεδομένων που βασίζονται στους αναλογιστικούς υπολογισμούς που διεξάγονται για τα εν λόγω συνταξιοδοτικά 
συστήματα. Τα σύνολα δεδομένων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας αναφορικά με τις σημαντικότερες παραμέτρους των υπολογισμών, όπως έχουν συμφωνηθεί 
από στατιστικολόγους, αφενός, και εμπειρογνώμονες σε θέματα γήρανσης του πληθυσμού που δραστηριοποιούνται υπό την αιγίδα της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής, αφετέρου. Οι προς χρήση 
παράμετροι διευκρινίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.
(2) Αυτά τα λοιπά συστήματα μη καθορισμένων εισφορών, που συχνά ονομάζονται υβριδικά συστήματα, έχουν συγχρόνως ένα στοιχείο καθορισμένων παροχών και ένα στοιχείο καθορισμένων εισφορών.
(3) Συστήματα που οργανώνονται από τη γενική κυβέρνηση για τους σημερινούς και προηγούμενους εργαζομένους της.
(4) Πρόκειται για μη αυτόνομα συστήματα καθορισμένων παροχών, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των οποίων καταγράφονται στους βασικούς εθνικούς λογαριασμούς.
(5) Αντίστοιχα δεδομένα για τα νοικοκυριά μη μόνιμων κατοίκων εμφανίζονται χωριστά όταν οι σχέσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος με την αλλοδαπή είναι σημαντικές.
(6) Αυτά τα συμπληρώματα αντιπροσωπεύουν την απόδοση των απαιτήσεων των μελών έναντι συνταξιοδοτικών συστημάτων, τόσο μέσω εισοδήματος από επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία 
συστημάτων καθορισμένων εισφορών όσο και, για τα συστήματα καθορισμένων παροχών, μέσω της εφαρμογής του προβλεπόμενου προεξοφλητικού επιτοκίου.
(7) Πρέπει να παρέχεται λεπτομερέστερος διαχωρισμός αυτών των θέσεων για τις στήλες G και H, με βάση τους υπολογισμούς με χρήση μοντέλων που διενεργούνται για τα συστήματα αυτά. 

Επεξήγηση:
Άνευ αντικειμένου

Δεδομένα που δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς λογαριασμούς



PE731.555v02-00 124/126 RR\1259657EL.docx

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κατάλογος των νομικών πράξεων που σχετίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 
του Συμβουλίου (ΕΣΟΛ 1995) οι οποίες καταργούνται:
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΟΛ 95 για τον καθορισμό των συνεισφορών των 
κρατών μελών στον ίδιο πόρο που βασίζεται στον ΦΠΑ (ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1)· 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις προθεσμίες διαβίβασης των κύριων μακροοικονομικών μεγεθών των εθνικών 
λογαριασμών, τις παρεκκλίσεις σχετικά με τη διαβίβαση των κύριων μακροοικονομικών 
μεγεθών των εθνικών λογαριασμών και τη διαβίβαση των δεδομένων περί απασχόλησης σε 
μονάδες «ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν» (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1)·
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1392/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων των εθνικών λογαριασμών (ΕΕ L 324 
της 10.12.2007, σ. 1)·
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 400/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του 
Συμβουλίου περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της 
Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ 
L 126 της 21.5.2009, σ. 11)·
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 2002, όσον αφορά τους τριμηνιαίους μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς του 
Δημοσίου (ΕΕ L 179 της 9.7.2002, σ. 1)·
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς του 
Δημοσίου (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 1)·
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1161/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Ιουλίου 2005, για την κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοπιστωτικών λογαριασμών ανά 
θεσμικό τομέα (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 22)·
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2004 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2004, για την 
κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριμηνιαίο δημόσιο χρέος (ΕΕ L 233 της 2.7.2004, 
σ. 1)·
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 264/2000 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
βραχυπρόθεσμες στατιστικές δημοσίων οικονομικών (ΕΕ L 29 της 4.2.2000, σ. 4)·
απόφαση 2002/990/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2002, για την περαιτέρω 
αποσαφήνιση του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις αρχές για τη μέτρηση τιμών και όγκων στους εθνικούς λογαριασμούς 
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2002) 5054]·
απόφαση 98/715/EK της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 1998, που αποσαφηνίζει το 
παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό 
σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα όσον αφορά τις αρχές 
μέτρησης τιμών και όγκων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(1998) 3685].
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 και κατάργηση 11 
νομικών πράξεων στον τομέα των εθνικών λογαριασμών

Έγγραφα αναφοράς COM(2021)0776 – C9-0461/2021 – 2021/0407(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 10.12.2021

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ECON
16.12.2021

Εισηγητές
 Ημερομηνία ορισμού

Irene Tinagli
25.1.2022

Εξέταση στην επιτροπή 13.6.2022

Ημερομηνία έγκρισης 30.6.2022
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