
 1 

 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 
 
 
 

 
Πειραιάς, 13 Ιουνίου  2014 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

  
 

                 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ :  Α΄ τρίµηνο 2014 
 

Πληροφορίες: 
 
∆/νση Οικονοµικών και 
Βραχυχρόνιων ∆εικτών 
Τµήµα ∆εικτών Παραγωγής 
 
Αριστείδης Πουλάκος 
Τηλ: 213 1352120 
Fax: 213 1352735 
 
 
 
 
 

Η εξέλιξη του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, µε βάση το έτος 2005=100,0, για το Α΄ 
τρίµηνο 2014, σύµφωνα µε προσωρινά και διορθωµένα ως προς τον τυπικό µήνα στοιχεία, 
έχει ως εξής: 
   
Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριµήνου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο  
∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%, έναντι µειώσεως 29,9% που 
σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012 (Πίνακας 1).  
 
Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριµήνου 2014, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 
∆είκτη του ∆΄ τριµήνου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 44,3%, έναντι µειώσεως 45,2% που 
σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013.  (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 1: Ετήσιες µεταβολές ∆εικτών Παραγωγής στις Κατασκευές 
                  (διορθωµένα στοιχεία, µε βάση τον τυπικό µήνα, δηλ. τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών) 

                                                                                                                                                               Έτος βάσης: 2005=100,0  

Γενικός ∆είκτης Παραγωγής στις 
Κατασκευές 

∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών 
Έργων 

∆είκτης Παραγωγής Έργων 
Πολιτικού Μηχανικού 

Έτος-Τρίµηνο 

∆είκτης Ετήσια µεταβολή   (%) ∆είκτης Ετήσια µεταβολή   (%) ∆είκτης Ετήσια µεταβολή   
(%) 

2009 Α΄               89,32 -                 69,02  -               111,23 - 

Β΄             112,21 -                 77,38 -               149,80 - 

  Γ΄             100,09 -                 65,23 -               137,73 - 

 ∆΄             119,50 -                 78,78 -               163,45  - 

Μέσος ετήσιος             105,28 -                 72,60 -               140,55 - 

        

2010 Α΄               68,82                                 -22,9                 52,40                               -24,1                   86,55                          -22,2 

Β΄               77,48                                  -31,0                 49,86                               -35,6               107,29                           -28,4 

Γ΄               62,01                                   -38,0                 30,22                               -53,7                  96,33                           -30,1 

∆΄               89,92                                  -24,7                 42,58                               -46,0               141,03                          -13,7 

Μέσος ετήσιος               74,56                                 -29,2                  43,77                               -39,7               107,80                          -23,3 

       

2011 Α΄               41,45                                    39,8                  24,39                               -53,5                   59,87                          -30,8 

Β΄               50,69                                  -34,6                  24,31                                 -51,2                 79,16                           -26,2 

Γ΄               63,89                                      3,0                   24,76                                 -18,1               106,13                            10,2 

∆΄               58,26                                   -35,2                   28,79                                 32,4                 90,07                            -36,1  

Μέσος ετήσιος               53,57                                    -28,1                  25,56                               -41,6                 83,81                           -22,3   

       

2012 Α΄               36,88                                  -11,0                 15,75                                 -35,4                 59,69                             -0,3    

Β΄               35,72                                 -29,5                 17,99                                 -26,0                 54,85                           -30,7 

Γ΄               38,60                                  -39,6                   18,44                                 -25,5                 60,35                           -43,1 

∆΄               47,22                                 -19,0                   17,17                                  -40,4                 79,65                          -11,6  

Μέσος ετήσιος               39,60                                  -26,1                  17,34                                -32,2                 63,64                           -24,1 

       

2013 Α΄               25,87                                  -29,9                 11,77                                -25,3                41,10                           -31,2 

Β΄               43,57                                   22,0                 15,14                                        -15,9                 74,27                            35,4 

Γ΄               34,93                                    -9,5                 18,80                                   2,0                 52,34                          -13,3 

∆΄               47,61                                     0,8                 16,63                                  -3,1                 81,04                             1,7 

Μέσος ετήσιος               38,00                                    -4,1                 15,59                               -10,1                  62,19                            -2,3 

       

2014 A*               26,50                                      2,4                 10,67                                  -9,3                  43,58                              6,0 

       

 
 
     

 
 

      
* Προσωρινά στοιχεία      

Σηµείωση :     

1.  Οι δείκτες υπολογίζονται µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων. 

2.  Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίζονται βάσει δεικτών µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. 
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Πίνακας 2: Τριµηνιαίες µεταβολές ∆εικτών Παραγωγής στις Κατασκευές 
                  (διορθωµένα στοιχεία, µε βάση τον τυπικό µήνα, δηλ. τον πραγµατικό αριθµό εργάσιµων ηµερών) 

Έτος βάσης: 2005=100,0 

∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές ∆είκτης Παραγωγής Οικοδοµικών 
Έργων 

∆είκτης Παραγωγής Έργων 
Πολιτικού Μηχανικού 

Έτος-Τρίµηνο 

∆είκτης Τριµηνιαία µεταβολή   
(%) 

∆είκτης Τριµηνιαία µεταβολή   
(%) 

∆είκτης Τριµηνιαία µεταβολή   
(%) 

2009 Α΄                89,32 -                69,02 -              111,23                                  - 

Β΄              112,21                                 25,6                77,38                                 12,1               149,80                               34,7 

  Γ΄              100,09                               -10,8                65,23                                -15,7              137,73                                -8,1 

 ∆΄              119,50                                 19,4                78,78                                20,8              163,45                               18,7   

        

2010 Α΄                68,82                                -42,4                52,40                               -33,5               86,55                                -47,1 

 Β΄                77,48                                 12,6                49,86                                -4,9              107,29                                24,0  

 Γ΄                62,01                                  -20,0                30,22                               -39,4                 96,33                                -10,2 

∆΄                89,92                                 45,0                42,58                                40,9              141,03                                46,4 

      

2011 Α΄                41,45                                -53,9               24,39                               -42,7                59,87                               -57,6 

 Β΄                50,69                                      22,3                24,31                                 -0,3                  79,16                                   32,2 

 Γ΄                63,89                                  26,0                24,76                                  1,8                106,13                                 34,1   

  ∆΄                58,26                                  -8,8                28,79                                 16,3                90,07                                -15,1 

        

2012 Α΄                 36,88                                 -36,7                15,75                                -45,3                59,69                                -33,7 

Β΄                  35,72                                  -3,2                 17,99                                14,2                   54,85                                   -8,1 

Γ΄                 38,60                                   8,1                18,44                                  2,5                 60,35                                  10,0 

 ∆΄                 47,22                                 22,3                 17,17                                 -6,9                79,65                                32,0 

        

2013 Α΄                 25,87                                -45,2                11,77                               -31,5                41,10                               -48,4 

 Β                 43,57                                  68,4                15,14                                28,6                74,27                                80,7 

 Γ΄                 34,93                                -19,8                  18,80                                24,2                52,34                               -29,5 

 ∆΄                 47,61                                  36,3                16,63                               -11,5                81,04                                54,8 

        

2014 A*                 26,50                                -44,3                10,67                               -35,8                43,58                               -46,2 

        
      
* Προσωρινά στοιχεία      

Σηµείωση :     

1.  Οι δείκτες υπολογίζονται µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε στρογγυλοποίηση δύο δεκαδικών ψηφίων. 

2.  Οι ποσοστιαίες µεταβολές υπολογίζονται βάσει δεικτών µε άπειρα δεκαδικά ψηφία και δηµοσιεύονται µε στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. 
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 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
  

 
Γενικά Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές, στην Ελλάδα, καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική 

 Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) από το έτος 2000 και εξής. 
  

Σκοπός του δείκτη Σκοπός του δείκτη είναι η σύγκριση του µεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας τριµηνιαίας 
 παραγωγής στους κλάδους κτιρίων – έργων πολιτικού µηχανικού, προς την αντίστοιχη 
 παραγωγή µιας δεδοµένης σταθερής περιόδου, η οποία λαµβάνεται ως βάση. 

 
Νοµικό πλαίσιο Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 

 του Συµβουλίου αριθ.1165/98 "περί βραχυπρόθεσµων στατιστικών” και των απαιτήσεων του 
τροποποιητικού Κανονισµού (ΕΚ) του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αριθ.1158/2005 του αρχικού 
Κανονισµού 1165/98. Επιπλέον, ο εν λόγω δείκτης καταρτίζεται στο πλαίσιο εφαρµογής του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Συµβουλίου. 
 

Περίοδος αναφοράς Τρίµηνο 
 

Έτος βάσης 2005=100,0. 
 

Αναθεώρηση Ο ∆είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές είναι δείκτης σταθερής βάσης. Η τελευταία αναθεώρηση του 
 δείκτη µε το νέο έτος βάσης (2005) έγινε στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) του 
 Συµβουλίου αριθ.1165/98, σύµφωνα µε τον οποίο οι βραχυχρόνιοι δείκτες αναθεωρούνται κάθε 

πέντε (5) χρόνια, µε έτος βάσης που λήγει σε 0 ή 5. 
  

Στατιστικές ταξινοµήσεις  Σε επίπεδο κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων (classes,groups,divisions,sections-subsections), η 
νέα ταξινόµηση της Eurostat: NACE Rev.2 – Statistical Classification of Economic Activities in the 
European Community (Κανονισµός 1893/2006 ) Τµήµα F – Κατασκευές, Κλάδοι 41, 42 και 43. Σε 
επίπεδο προϊόντων, η νέα ταξινόµηση της Eurostat : CPA 2008 – Classification of Products by 
Activity (Κανονισµός 451/2008) . 

  
Γεωγραφική κάλυψη Το σύνολο της Χώρας. 

 
Κάλυψη κλάδων Ο δείκτης καλύπτει όλους τους τοµείς στις κατασκευές (κτίρια – έργα πολιτικού µηχανικού). Στα κτίρια 

οικονοµικών 
δραστηριοτήτων 

  

περιλαµβάνονται οι µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, 
βιοµηχανικά και εµπορικά κτίρια, κτίρια δηµόσιων θεαµάτων, εκπαιδευτήρια, νοσοκοµεία και λοιπά 
οικιστικά κτίρια. Στα έργα πολιτικού µηχανικού περιλαµβάνονται οι αυτοκινητόδροµοι, οδοί, 
αεροδρόµια, αθλητικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις, αγωγοί µεταφοράς 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίκτυα παραγωγής και διανοµής ρεύµατος, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, 
υδραυλικά και λιµενικά έργα, κ.ά 

  
∆ιενεργούµενη έρευνα Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από δείγµα 250 επιχειρήσεων. Η επιλογή των επιχειρήσεων του 

δείγµατος έγινε µε την εφαρµογή της κατευθυνόµενης δειγµατοληψίας, κατά τρόπο ώστε ο κύκλος 
εργασιών τους να υπερβαίνει το 80% του συνολικού κύκλου εργασιών σε διψήφιο κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας κατασκευών έτους 2005. 

  
∆ηµοσίευση στοιχείων  Τα στοιχεία του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, µε έτος βάσης 2005=100,0, δηµοσιεύονται από 

 τον Ιούλιο 2009, µε πρώτο τρίµηνο αναφοράς το 1ο τρίµηνο του 2009. Η διάθεση των χρονοσειρών 
 του δείκτη µε το ίδιο έτος βάσης (2005) γίνεται, αναδροµικά, από το 1ο τρίµηνο του 2000. 
  

Παρατήρηση Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές δεν µπορούν να συγκριθούν µε 
τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής – ∆ηµόσιας). Και τούτο διότι τα 
στοιχεία της Έρευνας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, ως γνωστόν, προκύπτουν από ∆ιοικητικές 
Πηγές (Πολεοδοµίες) και αναφέρονται στο σύνολο των εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών (νέων 
οικοδοµών, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, κλπ) και όχι στις περατωθείσες οικοδοµές. Αντίθετα, τα 
στοιχεία του ∆είκτη Παραγωγής στις Κατασκευές προκύπτουν από απευθείας έρευνα στις 
κατασκευαστικές εταιρείες και µάλιστα στις µεγαλύτερες από αυτές και αναφέρονται σε 
πραγµατοποιηθείσα κατασκευαστική δραστηριότητα (οικοδοµικά έργα, έργα πολιτικού µηχανικού). 

  
Παραποµπές Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία κατάρτισης και υπολογισµού του ∆είκτη 

 Παραγωγής στις Κατασκευές, καθώς και στοιχεία χρονολογικών σειρών του δείκτη αυτού, διατίθενται 
στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (www.statistics.gr). 

 


