ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ – ΑΛΥΚΩΝ)

Η Ετήσια Στατιστική Έρευνα Ορυχείων (ΕΣΕΟ) διενεργείται από το 1958, µε βάση το Ν.∆.

3627/56. Τα στοιχεία της έρευνας χρησιµοποιούνται, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
για την παρακολούθηση της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων του τοµέα της
εξόρυξης και τον προσδιορισµό της συµµετοχής του εν λόγω τοµέα στο εθνικό εισόδηµα. Ο
Κανονισµός 58/97 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τις σειρές των µεταβλητών
των οποίων τα µεγέθη πρέπει να υπολογίζουν τα Κράτη-Μέλη για την ικανοποίηση των αναγκών
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. (Eurostat).
Η ΕΣΕΟ διενεργείται στο Σύνολο Χώρας και καλύπτει τους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας στους οποίους υπάγεται η εξόρυξη των ορυκτών που υπάρχουν υπό διάφορες
µορφές. Πρόκειται για τους διψήφιους κλάδους (τµήµατα) 10-14 της εθνικής στατιστικής
ταξινόµησης οικονοµικών δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟ∆-03 (ή τους διψήφιους κλάδους 10-14 της
αντίστοιχης Κοινοτικής ταξινόµησης NACE Αναθ. 1.1).
Η µονάδα έρευνας είναι το µεταλλευτικό ή λατοµικό κατάστηµα. Οι µεταλλευτικές και
λατοµικές επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στο µητρώο επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ (σύµφωνα και
µε την τελευταία ενηµέρωσή του) και ανήκουν στους διψήφιους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας 10-14 της ΣΤΑΚΟ∆-03 ερευνώνται απογραφικά, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις
των τετραψήφιων κλάδων (τάξεων) 141.1 (Λατοµεία µαρµάρων και λοιπών λίθων για
οικοδοµικές χρήσεις και διακοσµητικούς σκοπούς) και 142.1 (Λατοµεία σκύρων και άµµου.
Εξόρυξη ή επιφανειακή λήψη άµµου) της ΣΤΑΚΟ∆-03 που έχουν µέση ετήσια απασχόληση
µικρότερη των 10 ατόµων, οι οποίες ερευνώνται δειγµατοληπτικά λόγω του µεγάλου πλήθους
τους.
Για τη συλλογή των στοιχείων της ΕΣΕΟ χρησιµοποιούνται δύο τύποι ερωτηµατολογίων (Ο1
και Ο2). Το ερωτηµατολόγιο τύπου Ο1 συµπληρώνεται από τις µεταλλευτικές και λατοµικές
επιχειρήσεις που έχουν µέση ετήσια απασχόληση µικρότερη των 10 ατόµων, ενώ το
ερωτηµατολόγιο τύπου Ο2 συµπληρώνεται από τις µεταλλευτικές και λατοµικές επιχειρήσεις
που έχουν µέση ετήσια απασχόληση µεγαλύτερη των 10 ατόµων. Επειδή η µονάδα έρευνας είναι
το κατάστηµα και όχι η επιχείρηση, κάθε µεταλλευτική ή λατοµική επιχείρηση καλείται να
συµπληρώσει ξεχωριστό ερωτηµατολόγιο για κάθε κατάστηµά της που έχει τον ίδιο Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου µε την επιχείρηση.
Πιο συγκεκριµένα, οι µεταλλευτικές και λατοµικές επιχειρήσεις του µητρώου επιχειρήσεων
της ΕΣΥΕ ταξινοµούνται σε 5 στρώµατα µε βάση τη µέση ετήσια απασχόλησή τους, ως εξής:
Στρώµα 1: Επιχειρήσεις µε µέση ετήσια απασχόληση 0-4 άτοµα.
Στρώµα 2: Επιχειρήσεις µε µέση ετήσια απασχόληση 5-9 άτοµα.
Στρώµα 3: Επιχειρήσεις µε µέση ετήσια απασχόληση 10-19 άτοµα.
Στρώµα 4: Επιχειρήσεις µε µέση ετήσια απασχόληση 20-29 άτοµα.
Στρώµα 5: Επιχειρήσεις µε µέση ετήσια απασχόληση 30 και άνω άτοµα.
Οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο 3ο, 4ο και 5ο στρώµα ερευνώνται απογραφικά. Επίσης,
απογραφικά ερευνώνται οι επιχειρήσεις του 1ου και 2ου στρώµατος που δεν ανήκουν στους
τετραψήφιους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 141.1 και 142.1. Από τις επιχειρήσεις του
1ου και 2ου στρώµατος που ανήκουν στους ανωτέρω τετραψήφιους κλάδους επιλέγεται ένα
δείγµα επιχειρήσεων των οποίων όλα τα καταστήµατα ερευνώνται.
Η εφαρµοζόµενη µέθοδος για την επιλογή του ερευνώµενου δείγµατος των επιχειρήσεων
των κλάδων 141.1 και 142.1 είναι η µονοσταδιακή στρωµατοποιηµένη τυχαία δειγµατοληψία,
όπου από κάθε ένα από τα στρώµατα, h, που προκύπτουν από τη διασταύρωση των δύο

ανωτέρων κλάδων µε τα δύο πρώτα στρώµατα (1ο και 2ο) µέσης ετήσιας απασχόλησης
επιλέγεται ένα τυχαίο δείγµα.
Έστω:
y hi : η τιµή της ερευνώµενης µεταβλητής, Ψ, για την i-οστή επιχείρηση του στρώµατος h,
όπου h=1,2,3,4,
Yh : το άθροισµα των τιµών της µεταβλητής Ψ για όλες τις επιχειρήσεις του στρώµατος h,
Y : το άθροισµα των τιµών της µεταβλητής Ψ για όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στα
ανωτέρω τέσσερα στρώµατα ( Y = ∑ Yh = ∑∑ y hi ),
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N h : ο αριθµός των επιχειρήσεων του στρώµατος h,
n h : το αρχικό µέγεθος δείγµατος στο στρώµα h,
p hi : η πιθανότητα επιλογής της i-οστής επιχείρησης του στρώµατος h, όπου p hi =
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,
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m h : ο τελικός αριθµός επιχειρήσεων του στρώµατος h που ερευνήθηκαν,
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,
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whi : ο αναγωγικός συντελεστής της i-οστής επιχείρησης του στρώµατος h, όπου
N
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rh : το ποσοστό απάντησης στο στρώµα h, όπου rh =
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Οι εκτιµήσεις, Y h και Y , των µεγεθών Yh και Y , αντίστοιχα, προκύπτουν από τις ακόλουθες
σχέσεις:
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Οι διακυµάνσεις των εκτιµήσεων Y h και Y δίνονται από τις σχέσεις:
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Οι συντελεστές µεταβλητικότητας (%) των εκτιµήσεων Y h και Y δίνονται από τις σχέσεις:
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Στους πίνακες 1 και 2 της ιστοσελίδας της Γ.Γ. ΕΣΥΕ παρουσιάζονται ορισµένα
συγκεντρωτικά αποτελέσµατα επί των βασικών οικονοµικών µεγεθών των µεταλλευτικών και
λατοµικών καταστηµάτων, για µια σειρά ετών µέχρι και τα τελευταία διαθέσιµα. Τα
αποτελέσµατα αυτά απεικονίζουν την εξέλιξη του κλάδου των «Ορυχείων και Μεταλλείων» και
τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στον τοµέα αυτό της ελληνικής οικονοµίας κατά
τα τελευταία έτη. Στους εν λόγω πίνακες γίνεται διαχωρισµός των καταστηµάτων σε δύο
κατηγορίες. Η πρώτη περιλαµβάνει τα καταστήµατα (παραγωγικά και βοηθητικά) που είχαν ως
κύρια δραστηριότητα, κατά την περίοδο αναφοράς της έρευνας, την εξόρυξη ορυκτών
(τετραψήφιοι κλάδοι 102.1 – 145.9 της ΣΤΑΚΟ∆-03, µε εξαίρεση, όπως προαναφέρθηκε, τον
κλάδο 145.3) και η δεύτερη, τα καταστήµατα του κλάδου 112.0, τα οποία ασκούσαν, κατά την
ίδια χρονική περίοδο, βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και
φυσικού αερίου, εξαιρουµένων των µελετών –οι γεωφυσικές, γεωλογικές και σεισµογραφικές
µελέτες ανήκουν στον τετραψήφιο κλάδο 742.0 της ΣΤΑΚΟ∆-03. Πιο συγκεκριµένα:
Ο Πίνακας 1 περιλαµβάνει τον αριθµό των µεταλλευτικών και λατοµικών καταστηµάτων,
τον αριθµό των απασχολουµένων σε αυτά µε αµοιβή, τις πραγµατοποιηθείσες αµοιβές και την
ακαθάριστη αξία παραγωγής (για το συγκεκριµένο έτος), κατά τετραψήφιο κλάδο ΣΤΑΚΟ∆ 03,
στο Σύνολο Χώρας.
Ο Πίνακας 2 περιλαµβάνει τον αριθµό των µεταλλευτικών και λατοµικών καταστηµάτων,
την αξία αναλώσεων, την προστιθέµενη αξία και την αξία των πραγµατοποιηθεισών
ακαθάριστων επενδύσεων (για το συγκεκριµένο έτος), κατά τετραψήφιο κλάδο ΣΤΑΚΟ∆ 03, στο
Σύνολο Χώρας.
Αναλυτικά αποτελέσµατα της ΕΣΕΟ εµφανίζονται σε πίνακες που περιλαµβάνονται στις
Ετήσιες Στατιστικές Επετηρίδες και στα ειδικά δηµοσιεύµατα της έρευνας.
Κατωτέρω επεξηγούνται οι µεταβλητές που περιλαµβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 της
ιστοσελίδας της Γ.Γ. ΕΣΥΕ.
Απασχολούµενοι µε αµοιβή: Περιλαµβάνονται οι µισθωτοί, οι ηµεροµίσθιοι και οι
µαθητευόµενοι που λαµβάνουν οιαδήποτε αµοιβή.
Ετήσια αµοιβή εργασίας: Το σύνολο των καταβληθέντων µισθών και ηµεροµισθίων για το
συγκεκριµένο έτος αναφοράς.
Ακαθάριστη αξία παραγωγής: Το άθροισµα της αξίας των παραχθέντων προϊόντων κατά την
περίοδο αναφοράς της έρευνας, των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και των
λοιπών οργανικών εσόδων.
Αξία αναλώσεων: Περιλαµβάνονται, η αξία του πρωτογενούς προϊόντος εξόρυξης (ή του
µεταλλεύµατος), το οποίο χρησιµοποιήθηκε για περαιτέρω επεξεργασία και προερχόταν από
αγορά ή αποθέµατα προηγούµενων ετών, η αξία των αναλωθέντων υλικών συσκευασίας,
εκρηκτικών, ξυλείας, ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων, υλικών συντήρησης καµίνων, γραφικής

ύλης και εντύπων, υλικών καθαριότητας, η δαπάνη για ύδρευση και θέρµανση, η αµοιβή σε
τρίτους για εξόρυξη, εµπλουτισµό ή κατεργασία προϊόντων για λογαριασµό της επιχείρησης, το
κόστος υλικών και η αµοιβή σε τρίτους για επισκευή και συντήρηση εδαφικών εγκαταστάσεων,
κτιρίων, τεχνικών έργων κλπ., τα µισθώµατα µηχανηµάτων και ορυχείων που καταβλήθηκαν, τα
έξοδα µεταφοράς υλικών – αγαθών, αγορών και εσωτερικών διακινήσεων µε µεταφορικά µέσα
τρίτων και οι αξίες αναλωθέντων καυσίµων, λιπαντικών και ηλεκτρικής ενέργειας.
Προστιθέµενη αξία: Η ακαθάριστη αξία παραγωγής µείον την αξία των αναλώσεων πρώτων
και βοηθητικών υλών και άλλων υλικών παραγωγής.
Ακαθάριστες επενδύσεις: Περιλαµβάνονται οι επενδύσεις σε γήπεδα και οικόπεδα, κτίρια,
µηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα, έπιπλα και
λοιπό εξοπλισµό, ασώµατες κινητοποιήσεις, έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης και λοιπά
έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

