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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τµήµα Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας

Έρευνα ∆εικτών Κόστους Εργασίας
Περιεχόµενα
Επικοινωνία (Ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος που διεξάγει την Έρευνα
∆εικτών Κόστους Εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας).
Ενηµέρωση Μεταδεδοµένων (Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης των µεταδεδοµένων).
Στατιστική παρουσίαση (Χρησιµοποιούµενες ταξινοµήσεις, βασικές έννοιες και ορισµοί,
γεωγραφική και χρονική κάλυψη).
Περίοδος αναφοράς (Πληροφορίες για τις περιόδους αναφοράς της έρευνας).
Θεσµική εντολή (Πληροφορίες για το νοµικό καθεστώς της έρευνας).
Εµπιστευτικότητα (Νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εµπιστευτικότητα των στοιχείων).
Πολιτική ανακοινώσεων (Πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης στα αποτελέσµατα της έρευνας).
Συχνότητα ανακοίνωσης αποτελεσµάτων (Πληροφορίες για το χρονικό διάστηµα διάχυσης των
στατιστικών).
Μορφή διάχυσης αποτελεσµάτων (Πληροφορίες για τους τρόπους διάχυσης των στοιχείων της
έρευνας).
Μεθοδολογική τεκµηρίωση (Πληροφορίες για τη διαθέσιµη µεθοδολογική τεκµηρίωση της
έρευνας).
Συνάφεια (Βαθµός ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών).
Ακρίβεια και αξιοπιστία (Πληροφορίες για τα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα).
Επικαιρότητα και ακρίβεια (Ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της περιόδου αναφοράς των στοιχείων
και της δηµοσίευσης τους και το ποσοστό των δηµοσιεύσεων που πραγµατοποιούνται µε βάση τις
προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες δηµοσίευσης).
Συγκρισιµότητα (Ο βαθµός στον οποίο διαφέρουν διαχρονικά, τα δεδοµένα της έρευνας ∆εικτών
Κόστους Εργασίας).
Συνοχή (Η δυνατότητα των στατιστικών να συνδυάζονται αξιόπιστα µε διάφορους τρόπους και για
διαφορετικές χρήσεις).
Στατιστική Επεξεργασία (Μέθοδος δειγµατοληψίας, συχνότητα και µέθοδος συλλογής στοιχείων,
επικύρωση δεδοµένων).

1

1. Επικοινωνία
1.1 Υπεύθυνος Οργανισµός
1.2 Αρµόδια ∆ιεύθυνση
1.3 Αρµόδιο Τµήµα
1.4 Υπεύθυνος επικοινωνίας
1.5 Θέση στο φορέα
1.6 Ταχυδροµική διεύθυνση
1.7 Ηλεκτρονική διεύθυνση
1.8 Τηλέφωνο επικοινωνίας
1.9 FAX επικοινωνίας

: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
: Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας
: Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας
: Μαυράκη Ζωή
: Υπάλληλος
: Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 185 10 Πειραιάς
: MavrakZ@Statistics.Gr
: (+30) 2131352872
: (+30) 2131352876

2. Ενηµέρωση Μεταδεδοµένων
Τελευταία ενηµέρωση Μεταδεδοµένων : Οκτώβριος 2010
3. Στατιστική παρουσίαση
3.1 Σύντοµη περιγραφή
Βασικός σκοπός της Έρευνας είναι η παραγωγή τριµηνιαίων δεικτών, σχετικών µε τις αµοιβές ανά
ώρα.
Οι ανωτέρω δείκτες καταρτίζονται σε µονοψήφιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, για το
συνολικό κόστος εργασίας, τους µισθούς και ηµεροµίσθια και τις εργοδοτικές εισφορές, ως µη
εποχικά διορθωµένοι, ως εποχικά διορθωµένοι και ως διορθωµένοι σύµφωνα µε τις ηµέρες εργασίας,
µε έτος βάσης το 2008. Επιπλέον, υπολογίζονται δείκτες για οµάδες κλάδων οικονοµικής
δραστηριότητας.
Το συνολικό κόστος εργασίας περιλαµβάνει τις αµοιβές των απασχολουµένων, τις εργοδοτικές
εισφορές όπως και το σύνολο των φόρων που πληρώνει ο εργοδότης (εκτός του φόρου µισθωτών
υπηρεσιών) και οι οποίοι σχετίζονται µε την απασχόληση. Από το συνολικό κόστος εργασίας
αφαιρούνται οι επιδοτήσεις που λαµβάνει ο εργοδότης ενώ δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες που
πραγµατοποιούνται για επαγγελµατική κατάρτιση.
Για τα έτη 2005 έως 2008, η έρευνα διενεργήθηκε σύµφωνα µε την Στατιστική Ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆
2003. Το έτος 2009 παρήχθησαν δείκτες για τα έτη 2000 έως 2004 µε στοιχεία Εθνικών Λογαριασµών
και αναθεωρήθηκαν για τα έτη 2005 έως 2008, σύµφωνα µε την Στατιστική Ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆
2003 και µε έτος βάσης το 2008.
Από το έτος 2009 η έρευνα διενεργείται σύµφωνα µε την Στατιστική Ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ 2008.
Παράλληλα, παρήχθησαν δείκτες για τα έτη 2000 έως 2004 µε στοιχεία Εθνικών Λογαριασµών και
για τα έτη 2005 έως 2008 µε στοιχεία της έρευνας δεικτών κόστους εργασίας 2005 έως 2008,
σύµφωνα µε την Στατιστική Ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆ 2008 και µε έτος βάσης το 2008.
3.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης
Οι επιχειρήσεις µε µέση ετήσια απασχόληση ίση ή µεγαλύτερη του ενός απασχολούµενου που
συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα, στρωµατοποιήθηκαν κατά:
- Μονοψήφιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 2003 για τα έτη 2005 έως 2008 και
ΣΤΑΚΟ∆ 2008 για τα έτη 2009 και µετά.
- Τάξη µεγέθους της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν περισσότερους από 100 εργαζόµενους, ερευνήθηκαν
απογραφικά.
3.3 Τοµεακή Κάλυψη
Η έρευνα για το έτος 2009 κάλυψε όλες τις επιχειρήσεις µε µέση ετήσια απασχόληση ίση ή
µεγαλύτερη του ενός απασχολούµενου και κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας Β-Σ.
Το δειγµατοληπτικό πλαίσιο που χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή των πρωτογενών
δειγµατοληπτικών µονάδων (επιχειρήσεων) ήταν το ενηµερωµένο µητρώο επιχειρήσεων της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
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3.4 Έννοιες και ορισµοί (βασικές µεταβλητές)
Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας
Μία επιχείρηση µπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερους από ένα κλάδους. Η ζητούµενη
πληροφορία αφορά τον κλάδο στον οποίο απασχολείται η πλειοψηφία των εργαζόµενων της
επιχείρησης.
Απασχολούµενοι θεωρούνται όλα τα άτοµα που αµείβονται µε µισθό ή ηµεροµίσθιο, έχουν άµεση
σύµβαση απασχόλησης µε την επιχείρηση και αµείβονται αναλόγως της εργασίας που επιτελούν, του
αριθµού των ωρών που εργάζονται (πλήρης ή µερική απασχόληση) και της διάρκειας της σύµβασης
(ορισµένου ή αορίστου χρόνου). Εξαιρούνται: διευθυντικό προσωπικό το οποίο αµείβεται, κυρίως, µε
µερίδιο κερδών ή µε κατ’ αποκοπή ποσό, τα συµβοηθούντα µέλη της οικογένειας και οι
αντιπρόσωποι πωλήσεων.
Λοιποί απασχολούµενοι στην επιχείρηση θεωρούνται οι απασχολούµενοι χωρίς αµοιβή, το διευθυντικό
προσωπικό το οποίο αµείβεται, κυρίως, µε µερίδιο κερδών ή µε κατ’ αποκοπή ποσό, τα
συµβοηθούντα µέλη της οικογένειας και οι αντιπρόσωποι πωλήσεων, οι επιχειρηµατίες και τα λοιπά
µέλη.
Οι πραγµατοποιηθείσες ώρες εργασίας αντιπροσωπεύουν το συνολικό αριθµό των ωρών που
πραγµατοποιήθηκε εργασία κατά τη διάρκεια του τριµήνου αναφοράς. Περιλαµβάνονται οι ώρες
εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου, οι επιπλέον ώρες
εργασίας, οι ώρες της νυκτερινής εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυριακές και τις αργίες και ο
χρόνος που δαπανάται στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια του οποίου δεν πραγµατοποιείται
εργασία λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος, προσωρινής βλάβης των µηχανηµάτων, ατυχηµάτων
κλπ. ∆εν περιλαµβάνονται οι ώρες που αµείφθηκαν, αλλά δεν πραγµατοποιήθηκαν, όπως είναι οι
ώρες που αντιστοιχούν στην ετήσια άδεια, σε αναρρωτικές άδειες, απεργίες, εορτές και αργίες.
Ως αµοιβές εξαρτηµένης εργασίας ορίζεται το σύνολο των αµοιβών σε χρήµα ή σε είδος που
καταβάλλονται από έναν εργοδότη σε έναν µισθωτό ή ηµεροµίσθιο, ως αντάλλαγµα της εργασίας που
προσφέρει ο εργαζόµενος στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
Ως µισθοί και ηµεροµίσθια ορίζεται το σύνολο των αµοιβών σε χρήµα και σε είδος που καταβάλλεται
σε όλα τα άτοµα και που περιλαµβάνεται στη µισθοδοτική κατάσταση της επιχείρησης
(συµπεριλαµβανοµένων και των κατ’ οίκον εργαζοµένων), σε αντάλλαγµα της εργασίας που
προσέφεραν κατά τη διάρκεια της οικονοµικής χρήσης, ανεξάρτητα από το αν πληρώνονται βάσει
του ωραρίου, βάσει της παραγωγής ή µε το κοµµάτι, καθώς και από το αν πληρώνονται σε τακτική
βάση ή όχι. Περιλαµβάνονται οι βασικές και τακτικές αµοιβές, οι επιπλέον πληρωµές για υπερωριακή
εργασία, βάρδιες και κατά τη διάρκεια αργιών, οι κοινωνικές εισφορές που πληρώνει ο εργαζόµενος
(ακόµη και αν παρακρατούνται από τον εργοδότη και καταβάλλονται από αυτόν στα ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης), όλες οι δωρεάν παροχές, τα επιδόµατα (οικογενειακά, αδείας, ανθυγιεινής
εργασίας, στέγασης, µεταφοράς κλπ.), τα δώρα (Xριστουγέννων, Πάσχα), οι χαριστικές πληρωµές και
τα bonus, οι αποζηµιώσεις απόλυσης, τα επιδόµατα (πριµ) παραγωγικότητας, οι προµήθειες και τα
φιλοδωρήµατα.
Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και επιβαρύνσεις είναι το σύνολο των εργοδοτικών
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Περιλαµβάνονται οι πραγµατικές και θεσµοθετηµένες εισφορές, οι
συλλογικά συµφωνηµένες, συµβατικές και εθελοντικές και οι τεκµαρτές εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, που καταβάλλονται από τον εργοδότη.
∆απάνες επαγγελµατικής κατάρτισης που πληρώνει ο εργοδότης θεωρούνται οι δαπάνες για υπηρεσίες
και για µέσα επαγγελµατικής κατάρτισης, απόσβεση, µικροεπισκευές και συντήρηση κτιρίων και
εγκαταστάσεων της επιχείρησης, όπου λαµβάνει χώρα η κατάρτιση (εκτός των δαπανών
προσωπικού), δαπάνες για συµµετοχή σε µαθήµατα, αµοιβές εξωτερικών διδασκόντων, δαπάνες για
διδακτικά βοηθήµατα και εργαλεία, που χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση, ποσά που καταβάλλει η
επιχείρηση σε οργανισµούς επαγγελµατικής κατάρτισης κλπ. ∆εν περιλαµβάνονται: οι επιδοτήσεις
για επαγγελµατική κατάρτιση.
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Επιδοτήσεις που λαµβάνει ο εργοδότης θεωρούνται όλα τα ποσά που λαµβάνει ο εργοδότης υπό
µορφή επιδοτήσεων γενικού χαρακτήρα για την πληρωµή µέρους ή όλου του κόστους των άµεσων
αµοιβών, αλλά όχι για την κάλυψη των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης ή επαγγελµατικής
κατάρτισης. ∆εν περιλαµβάνονται οι πληρωµές που λαµβάνει ο εργοδότης από τα ιδρύµατα
κοινωνικής ασφάλισης ή από τα επικουρικά ασφαλιστικά ταµεία.
Λοιπές δαπάνες που πραγµατοποιεί ο εργοδότης θεωρούνται οι δαπάνες πρόσληψης, δηλαδή τα ποσά
που καταβάλλονται σε γραφεία πρόσληψης προσωπικού, οι δαπάνες εύρεσης προσωπικού µέσω
αγγελιών στον Τύπο, τα έξοδα ταξιδιού που καταβάλλονται στους υποψήφιους που καλούνται για
συνέντευξη, τα επιδόµατα εγκατάστασης που καταβάλλονται στο νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό
κλπ. ∆εν περιλαµβάνονται τα τρέχοντα διοικητικά έξοδα, όπως δαπάνες γραφείου, µισθοί
προσωπικού κλπ.
3.5 Γεωγραφική κάλυψη
Μεγάλη γεωγραφική περιοχή – NUTS I (Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου
και Κρήτη).
3.6 Χρονική κάλυψη
Η έρευνα ∆εικτών Κόστους Εργασίας είναι τριµηνιαία.
4. Περίοδος αναφοράς
Τα στοιχεία της έρευνας ∆εικτών Κόστους Εργασίας που συγκεντρώθηκαν, αφορούν τα οικονοµικά
έτη 2005 και µετά.
5. Θεσµική εντολή
5.1 Νοµοθετικές πράξεις σχετικές µε την έρευνα
Σύµφωνα µε τον Νόµο υπ’ αριθµό 3832 (ΦΕΚ 38/9 Μαρτίου 2010), συστάθηκε Ανεξάρτητη
∆ιοικητική Αρχή µε την επωνυµία «Ελληνική Στατιστική Αρχή» (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η οποία είναι
υπεύθυνη για την διεξαγωγή ερευνών και τη διάχυση επισήµων στατιστικών. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει
λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο
από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή, αλλά η λειτουργία της υπάγεται στον έλεγχο της
Βουλής των Ελλήνων σύµφωνα µε τον Κανονισµό της.
Η παροχή των στοιχείων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι υποχρεωτική, όπως και η διαφύλαξη
της εµπιστευτικότητάς τους.
Η έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ενιαίες
µεθόδους και ορισµούς, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 450/2003 του Συµβουλίου της 27ης
Φεβρουαρίου 2003 για το δείκτη κόστους εργασίας, καθώς και τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1216/2003 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2003.
6. Εµπιστευτικότητα
Πολιτική περί της εµπιστευτικότητας
Για την διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των ατοµικών δεδοµένων έχουν δηµιουργηθεί διατάξεις
σε συγκεκριµένα άρθρα του ιδρυτικού νόµου 3627/56 και του Νόµου 2392/96. Αυτοί οι νόµοι
διέπουν όλα τα συλλεγµένα ατοµικά στατιστικά στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Σύµφωνα µε τους παραπάνω νόµους τα ατοµικά δεδοµένα είναι εµπιστευτικά, δεν δηµοσιοποιούνται
και δεν είναι διαθέσιµα σε οποιοδήποτε άτοµο ή οργανισµό.
Τα απόρρητα στοιχεία που συλλέγονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης µόνο το
προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτό και έχει οριστεί µε πράξη του αρµόδιου οργάνου της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ελληνική Στατιστική Αρχή µπορεί να
επιτρέψει την πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία και σε άλλα πρόσωπα, εκτός από το προσωπικό της,
στα οποία ανατίθενται στατιστικές εργασίες για λογαριασµό της, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση
την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων.
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7. Πολιτική ανακοινώσεων
Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που παράγει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. και πιο
συγκεκριµένα στα στοιχεία που παράγει το Τµήµα Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας, εκ των οποίων
και αυτά που αφορούν την έρευνα ∆εικτών Κόστους Εργασίας, µέσω του website αυτής:
www.statistics.gr. Επίσης, µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα για τη χορήγηση στοιχείων, στη
∆ιεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων.
8. Συχνότητα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων
Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται εβδοµήντα ηµέρες µετά το τέλος του τριµήνου αναφοράς της
διενεργηθείσας έρευνας.
9. Μορφή διάχυσης
Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στη ∆ιεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων:
Πειραιώς 46 και Επονιτών
Τ.Θ. 80847
Τ.Κ. 18510 Πειραιάς
Τηλέφωνο (30) 213-1352 173
FAX: (30) 213-1352 022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
10. Μεθοδολογική τεκµηρίωση
Μεθοδολογικές σηµειώσεις είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0199&r_param=DKT06&y_param=MT&mytabs=0 (στα ελληνικά) και
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A0199&r_param=DKT06&y_param=MT&mytabs=0 (στα αγγλικά)
11. Συνάφεια
Οι βασικοί χρήστες των εθνικών στοιχείων της έρευνας ∆εικτών Κόστους Εργασίας είναι η
Ακαδηµαϊκή Κοινότητα για ερευνητικούς σκοπούς, τα Υπουργεία, τα ΜΜΕ, τα Ερευνητικά
Ινστιτούτα, οι Εθνικοί Λογαριασµοί και γενικά οι αναλυτές και αυτοί που λαµβάνουν αποφάσεις.
Επίσης, οι επιχειρήσεις που χορηγούν τα στοιχεία, είναι ταυτόχρονα και οι χρήστες αυτών.
Τα χορηγούµενα στοιχεία χρησιµοποιούνται για:
- στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων και επιπλέον µελέτες
- διαµόρφωση πολιτικής
- συγκρίσεις σε επίπεδο εργασιακών αµοιβών σε διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.
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12. Ακρίβεια και αξιοπιστία
Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
Σφάλµατα κάλυψης
Είναι δυνατόν κάποιες επιχειρήσεις να περιλήφθηκαν στο µητρώο, να επιλέχθηκαν στο δείγµα, αλλά
να µην υπήρχαν κατά την διάρκεια της έρευνας (κλειστές επιχειρήσεις). Αυτές οι επιχειρήσεις
µείωσαν το αρχικό µέγεθος του δείγµατος των επιχειρήσεων. Επίσης είναι δυνατόν κάποιες
επιχειρήσεις, να µην περιλήφθηκαν στον µητρώο. Αυτό συνετέλεσε σε ελλιπή κάλυψη και υποτίµησε
τις παραχθείσες στατιστικές.
Επιπλέον, λόγω των προβληµάτων ταξινόµησης του µητρώου, µερικές µονάδες δειγµατοληψίας
άλλαξαν το σχεδιασµό των στρωµάτων µετά από τη συλλογή στοιχείων. Αυτές οι µονάδες
διατέθηκαν σε νέα στρώµατα, διατηρώντας τις αρχικές πιθανότητες επιλογής τους. Το γεγονός αυτό,
άλλαξε την αρχική διακύµανση των στοιχείων, την αρχική κατανοµή των επιχειρήσεων του δείγµατος
και κατά συνέπεια διόγκωσε τη διακύµανση των εκτιµήσεων. Συνεπώς, ο συντελεστής διακύµανσης
των παραχθέντων στατιστικών, ήταν υψηλότερος από το συντελεστή διακύµανσης που βασίστηκε
στο σχεδιασµό του αρχικού δείγµατος.
Σφάλµατα µέτρησης.
Για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε συνέντευξη µε τον ερευνούµενο. Η
µέθοδος που εφαρµόστηκε εξασφάλισε την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν,
δεδοµένου ότι οι ερευνητές βοήθησαν τους ερευνούµενους και έλεγξαν προσεκτικά τα
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, πριν φύγουν από την επιχείρηση.
Οι ερευνητές που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν έµπειροι, µόνιµοι υπάλληλοι της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής και ιδιώτες συνεργάτες. Οι ερευνητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεµινάριο
πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Ο σκοπός του σεµιναρίου ήταν να καταστήσει τους ερευνητές
ικανούς να: α) κατανοήσουν πλήρως τους ορισµούς των χαρακτηριστικών της έρευνας, (β)
συµπληρώσουν ορθά το ερωτηµατολόγιο και (γ) ελέγξουν για σφάλµατα µε την εφαρµογή λογικών
ελέγχων.
Η δοµή και το µέγεθος του ερωτηµατολογίου σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να διάκεινται φιλικά προς τους
ερευνητές και ερευνούµενους και οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν σε σαφή και απλή γλώσσα,
χρησιµοποιώντας κατάλληλο λεξιλόγιο. Επιπλέον, οι οδηγίες συντάχθηκαν, αναλύοντας όλες τις
µεταβλητές του ερωτηµατολογίου. Αυτή η δραστηριότητα στόχευε στη συλλογή πλήρως
συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων.
Σφάλµατα επεξεργασίας.
Μετά τη συλλογή των στοιχείων, στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
πραγµατοποιήθηκε κωδικοποίηση, λογικός έλεγχος, εισαγωγή δεδοµένων και σύγκριση µε άλλες
πηγές στατιστικής πληροφόρησης.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των τελικών ελέγχων για τον εντοπισµό των πιθανών µη
δειγµατοληπτικών σφαλµάτων, ακολούθησαν:
- Συγκρίσεις των στοιχείων µε αυτά του αντίστοιχου τριµήνου, του προηγουµένου έτους.
- Έλεγχοι στην ποιότητα των συλλεχθέντων στοιχείων για τον εντοπισµό ακραίων τιµών. Οι ακραίες
τιµές και τα σφάλµατα εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν.
Σφάλµατα µη απόκρισης
Τα ποσοστά απόκρισης για τις τάξεις µεγέθους απασχόλησης καθώς επίσης και για το σύνολο, ήταν
αρκετά ικανοποιητικά. Στα απογραφικά στρώµατα, στα οποία όλες οι µονάδες του πληθυσµού
περιλήφθηκαν στο δείγµα, τα ποσοστά απόκρισης των µονάδων ήταν αρκετά υψηλά σε πολλές
περιπτώσεις, αλλά όχι 100% σε όλους τους συνδυασµούς τοµέων και τάξεων µεγέθους, λόγω της µη
ανταπόκρισης από την πλευρά των επιχειρήσεων. Έτσι µερικά απογραφικά στρώµατα έγιναν
στρώµατα δειγµατοληψίας, αυξάνοντας κατά συνέπεια το σφάλµα δειγµατοληψίας των
χαρακτηριστικών της έρευνας.
Όσον αφορά το κοµµάτι της µη απόκρισης, εφαρµόστηκε imputation, δεδοµένου ότι για την
παραγωγή των δεικτών απαιτούνται στοιχεία διαδοχικών τριµήνων, των επιχειρήσεων.
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13. Επικαιρότητα και ακρίβεια (στην ώρα)
13.1 Επικαιρότητα
Για τη διεξαγωγή των ερευνών, πραγµατοποιούνται τα ακόλουθα βήµατα:
1. Από την πρώτη έως και την τεσσαρακοστή ηµέρα, µετά την λήξη του τριµήνου αναφοράς,
συλλέγονται τα στοιχεία.
2. Από την εικοστή έως και την εξηκοστή ηµέρα, µετά την λήξη του τριµήνου αναφοράς,
πραγµατοποιείται η επεξεργασία και εισαγωγή των στοιχείων. Με αυτόν τον όρο εννοούµε:
α) Κωδικογράφηση των ερωτηµατολογίων
β) Πρώτοι λογικοί έλεγχοι των συλλεγόµενων στοιχείων
γ) Εισαγωγή των στοιχείων σε βάση δεδοµένων
3. Από την εξηκοστή πρώτη έως και την εβδοµηκοστή ηµέρα, µετά την λήξη του τριµήνου
αναφοράς, πραγµατοποιούνται οι τελικοί έλεγχοι και διορθώνονται λάθη τα οποία προέκυψαν κατά
την εισαγωγή των στοιχείων και εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των λογικών ελέγχων, ο
υπολογισµός των αναγωγικών συντελεστών, η πινακοποίηση των αποτελεσµάτων και η αποστολή
των στοιχείων στη Eurostat.
Στο χρονοδιάγραµµα που περιγράφεται παραπάνω, µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι υπάρχει
επικάλυψη µεταξύ των διαφόρων εργασιών που έλαβαν χώρα. Εξαιτίας των περιορισµένων
διαθέσιµων χρονικών ορίων της έρευνας, η φάση της συλλογής στοιχείων επικάλυψε τη φάση της
επεξεργασίας αυτών κλπ.
13.2 Ακρίβεια (στην ώρα)
Χρονικό χάσµα µεταξύ της περιόδου αναφοράς των στοιχείων και της δηµοσιοποίησης αυτών δεν
παρουσιάζεται.
14. Συγκρισιµότητα
14.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
Οι συλλεγόµενες από την έρευνα µεταβλητές ήταν πλήρως εναρµονισµένες µε τους αναφερόµενους
ορισµούς στον σχετικό κανονισµό. Όλες οι Ευρωπαϊκές αρχές έχουν τηρηθεί.
14.2 Συγκρισιµότητα στη διάρκεια του χρόνου.
∆εν έχουν υπάρξει αλλαγές στους ορισµούς της έρευνας, εκτός από αυτές που προβλέπονται από τους
σχετικούς Κανονισµούς. Η έρευνα είναι συµβατή µε τις Ευρωπαϊκές αρχές.
15. Συνοχή
Για την επίτευξη κάποιου είδους συγκρισιµότητας µεταξύ των Εθνικών Λογαριασµών και της
έρευνας των ∆εικτών Κόστους Εργασίας και προκειµένου να ελεγχθεί η συνάφεια µεταξύ τους,
πρέπει να υπολογιστεί η αµοιβή ανά ώρα και για τις δύο πηγές δεδοµένων. Αν συγκριθούν τα
αποτελέσµατα, παρατηρούµε ότι η συνάφεια επιτυγχάνεται στην πλειοψηφία των κλάδων
οικονοµικής δραστηριότητας.

7

16. Στατιστική επεξεργασία
16.1 Μέθοδος δειγµατοληψίας
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική µε µονάδα έρευνας την επιχείρηση µε µέση ετήσια απασχόληση ίση
ή µεγαλύτερη του ενός απασχολούµενου. Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να ερευνηθούν, επιλέγονται
από το µητρώο επιχειρήσεων. Πριν την επιλογή, οι επιχειρήσεις κατανέµονται σε στρώµατα µε βάση
την γεωγραφική περιφέρεια, την οικονοµική δραστηριότητα (1-ψήφιος κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 2008) και
το µέγεθος της επιχείρησης, το οποίο καθορίζεται µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων της
επιχείρησης.
16.2 Συχνότητα συλλογής των στοιχείων
Τα στοιχεία που συλλέγονται έχουν τριµηνιαία αναφορά. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα διεξάγεται για
όλα τα τρίµηνα από το έτος 2005 και µετά.
16.3 Μέθοδος συλλογής των στοιχείων
Συλλέγονται τριµηνιαία στοιχεία που αφορούν:
- Το σύνολο των ωρών εργασίας του τριµήνου που πραγµατοποιήθηκαν από τους απασχολουµένους
µε αµοιβή.
- Το συνολικό κόστος εργασίας του τριµήνου.
- Τις αµοιβές και τις εργοδοτικές εισφορές.
- Τις ακαθάριστες αµοιβές.
- Τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια (τακτικές αµοιβές, υπερωρίες).
- Τις αµοιβές των µαθητευοµένων.
- Τα επιµίσθια, τις έκτακτες αµοιβές (περιλαµβάνονται δώρα Xριστουγγένων και Πάσχα, επίδοµα
αδείας και κάθε µορφή Bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά).
- Τις αµοιβές για ηµέρες που δεν πραγµατοποιήθηκε εργασία (πχ ηµέρες άδειας, αργίας, κύησης,
λοχείας, ασθένειας, αποζηµιώσεις απόλυσης κλπ).
- Τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και επιβαρύνσεις.
- Τις δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης που πληρώνει ο εργοδότης.
- Τις επιδοτήσεις που λαµβάνει ο εργοδότης και έχουν σχέση µε τις αµοιβές προσωπικού.
- Τις λοιπές δαπάνες που πραγµατοποιεί ο εργοδότης για το προσωπικό.
16.4 Επικύρωση δεδοµένων
Η επικύρωση των δεδοµένων γίνεται µέσω µιας σειράς ελέγχων που εντοπίζουν λάθη και ασυνέπειες
µεταξύ απαντήσεων που δίδονται σχετικά µε τις πραγµατοποιηθείσες ώρες εργασίας και τις αµοιβές.
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