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1. Επικοινωνία
1.1 Υπηρεςία

Περιεχόμενα
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ
Γενικι Δ/νςθ τατιςτικϊν Ερευνϊν

1.2 Μονάδα Υπηρεςίασ

Δ/νςθ τατιςτικϊν Πλθκυςμοφ και Αγοράσ Εργαςίασ
Σμιμα Μιςκωτισ Εργαςίασ

1.3 Όνομα υπευθφνου

οφία Μπακαλίδου

1.4 Αρμοδιότητα υπευθφνου

Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ

1.5 Ταχυδρομική διεφθυνςη
1.6 Διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
1.7 Αριθμόσ τηλεφϊνου

Πειραιϊσ 46 και Επονιτϊν

1.8 Αριθμόσ fax

(+30) 213 135 2876

s.bakalidou@statistics.gr
(+30) 213 135 2175

2. Ειςαγωγή
2.1 Ειςαγωγή

Περιεχόμενα
Θ ζρευνα Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ είναι δειγματολθπτικι, διενεργείται ςε
τριμθνιαία βάςθ και καταγράφει τον αρικμό των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ
ανά κλάδο οικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Nace_rev2) και ανά επάγγελμα
(ISCO_08). Καλφπτει τουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ Β-.

3. Ενημζρωςη μεταδεδομζνων
3.1 Μεταδεδομζνα που
επικυρϊθηκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδομζνα που
αναρτήθηκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδομζνα που
ενημερϊθηκαν τελευταία

Περιεχόμενα
Νοζμβριοσ 2017
Νοζμβριοσ 2017
Νοζμβριοσ 2017

4. Στατιςτική παρουςίαςη

Περιεχόμενα

4.1 Σφντομη περιγραφή δεδομζνων
Θ ζρευνα για τθν καταγραφι των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ αποτελεί τμιμα των Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν τθσ Αγοράσ
θ
ου
Εργαςίασ. Θ θμερομθνία κατά τθν οποία καταγράφονται οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ είναι θ 1 μζρα του 3 μινα κάκε
τριμινου.
Οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ καταρτίηονται κατά μονοψιφιο Κλάδο Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ (Nace rev2), κατά
μονοψιφια κατθγορία επαγγελμάτων (ISCO_08) και ανά είδοσ απαςχόλθςθσ (πλιρθσ – μερικι).
4.2 Χρηςιμοποιοφμενο ςφςτημα ταξινόμηςησ
Οικονομική Δραςτηριότητα
Καλφπτονται όλοι οι κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ Β- τθσ Nace_rev2, εκτόσ από τισ Δραςτθριότθτεσ των
Νοικοκυριϊν και των Ετερόδικων Οργανιςμϊν και Φορζων.
Ειδικότερα:

Για τα ζτθ 2005 ζωσ 2010 τα ςτοιχεία παριχκθςαν ςφμφωνα με τθν τατιςτικι Σαξινόμθςθ Nace_rev1.

Από το ζτοσ 2009 θ ζρευνα διενεργείται ςφμφωνα με τθν τατιςτικι Σαξινόμθςθ Nace_rev2.

2

Επάγγελμα
Καλφπτονται όλα τα επαγγζλματα πλθν των απαςχολουμζνων ςτον πρωτογενι Σομζα (Ειδικευμζνοι εργάτεσ
γεωργίασ, κτθνοτροφίασ, δαςοκομίασ και αλιείασ) τθσ ταξινόμθςθσ ISCO_08.
Ειδικότερα:

Για τα ζτθ 2005 ζωσ 2011 τα ςτοιχεία παριχκθςαν ςφμφωνα με τθν τατιςτικι Σαξινόμθςθ ISCO_88

Από το ζτοσ 2012 θ ζρευνα διενεργείται ςφμφωνα με τθν τατιςτικι Σαξινόμθςθ ISCO_08.
Γεωγραφική κάλυψη
φνολο Χϊρασ.
4.3 Κάλυψη κλάδων
Οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ για τα ζτθ 2005 ζωσ 2010 καταρτίςτθκαν ςφμφωνα με τθ τατιςτικι Σαξινόμθςθ
Nace_rev1 και καλφπτουν τουσ κλάδουσ Γ ζωσ Κ. Παριχκθςαν κατά μονοψιφια κατθγορία Κλάδου Οικονομικισ
Δραςτθριότθτασ.
Από το 2009 και μζχρι ςιμερα καταρτίηονται ςφμφωνα με τθ τατιςτικι Σαξινόμθςθ Nace_rev2 και καλφπτουν τουσ
κλάδουσ Β ζωσ . Παράγονται επίςθσ κατά μονοψιφια κατθγορία Κλάδου Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ.
Για το λόγο αυτό υπάρχουν δφο χρονολογικζσ ςειρζσ δεικτϊν:
 Από το 2005 ζωσ το 2010 με ςτοιχεία ςφμφωνα με τθ τατιςτικι Σαξινόμθςθ Nace_rev1 και
 Από το 2009 ζωσ ςιμερα με ςτοιχεία ςφμφωνα με τθ τατιςτικι Σαξινόμθςθ Nace_rev2
Επίςθσ, οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ για τα ζτθ 2005 ζωσ 2010 καταρτίςτθκαν ςφμφωνα με τθ τατιςτικι Σαξινόμθςθ
των επαγγελμάτων ISCO_88, ενϊ από το 2012 καταρτίηονται ςφμφωνα με τθ τατιςτικι Σαξινόμθςθ των
επαγγελμάτων ISCO_08. Παράγονται κατά μονοψιφια κατθγορία επαγγελμάτων.
4.4 Ζννοιεσ και οριςμοί των βαςικϊν μεταβλητϊν
Οι ζννοιεσ και οι οριςμοί των βαςικϊν μεταβλθτϊν για τον υπολογιςμό των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ, ορίηονται
ςτουσ κανονιςμοφσ (ΕΚ) αρικ. 453/2008, (ΕΚ) αρικ. 1062/2008 και (ΕΚ) αρικ. 19/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου.
Κενή θζςη εργαςίασ κεωρείται μια νεοδθμιουργθκείςα κζςθ, μια ιδθ κενι κζςθ ι μια κζςθ που πρόκειται να
εκκενωκεί ςφντομα, για τθν οποία ο εργοδότθσ ζχει προβεί πρόςφατα ςε δραςτικζσ ενζργειεσ για να βρεκεί
κατάλλθλοσ υποψιφιοσ εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ, και θ οποία είναι διακζςιμθ είτε άμεςα είτε ςτο απϊτερο μζλλον.
θμειϊνεται ότι οι Κενζσ κζςεισ Εργαςίασ αφοροφν μόνο ςτουσ μιςκωτοφσ.
Δεν θεωροφνται κενέσ θέςεισ εργαςίασ οι θέςεισ εργαςίασ που θα καλυφθοφν από:
 μακθτευομζνουσ χωρίσ αμοιβι είτε από εργοδότεσ είτε από οποιοδιποτε φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ
 εργολάβουσ, οι οποίοι δεν βρίςκονται ςτθ μιςκολογικι κατάςταςθ
 προςωπικό που επαναπροςλαμβάνεται ι επιςτρζφει από άδεια με αποδοχζσ ι χωρίσ αποδοχζσ
 εςωτερικζσ μετακινιςεισ ςτθν επιχείρθςθ του ιδθ υπάρχοντοσ προςωπικοφ.
Κενζσ θζςεισ εργαςίασ ςτο άμεςο μζλλον, είναι οι Κενζσ Θζςεισ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, οι οποίεσ κα
πρζπει να καλυφκοφν ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν (θμερομθνία ζναρξθσ τριμινου θ 1θ του τρίτου
μινα κάκε θμερολογιακοφ τριμινου).
Κενζσ θζςεισ εργαςίασ ςτο απϊτερο μζλλον, είναι οι Κενζσ Θζςεισ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ, οι οποίεσ
πρόκειται να καλυφκοφν ςε διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν.
Κενζσ θζςεισ εργαςίασ πλήρουσ απαςχόληςησ, είναι οι κζςεισ εργαςίασ, όπου οι απαςχολοφμενοι εργάηονται το
κανονικό ωράριο εργαςίασ, το οποίο ςυμφωνικθκε ςυλλογικά, ι το ςφνθκεσ ωράριο εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ,
ακόμα και αν θ διάρκεια ςφμβαςθσ εργαςίασ είναι μικρότερθ του ζτουσ.
Κενζσ θζςεισ εργαςίασ μερικήσ απαςχόληςησ, είναι οι κζςεισ εργαςίασ, όπου οι κεςπιςμζνεσ ι οι ςυμβαςιακζσ ϊρεσ
εργαςίασ (όπωσ κακορίηονται ςε ςυλλογικζσ ι κλαδικζσ ςυμφωνίεσ ι ςυμφωνίεσ τθσ επιχείρθςθσ), είναι λιγότερεσ
από τισ ϊρεσ τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ.
Μιςθωτοί κεωροφνται οι απαςχολοφμενοι που αμείβονται με μιςκό ι θμερομίςκιο, ζχουν άμεςθ ςφμβαςθ
απαςχόλθςθσ με τθν επιχείρθςθ και αμείβονται αναλόγωσ τθσ εργαςίασ που επιτελοφν, του αρικμοφ των ωρϊν που
εργάηονται (πλιρθσ ι μερικι απαςχόλθςθ) και τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ (οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου).
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Εξαιροφνται: διευκυντικό προςωπικό το οποίο αμείβεται, κυρίωσ, με μερίδιο κερδϊν ι με κατ’ αποκοπι ποςό, τα
ςυμβοθκοφντα μζλθ τθσ οικογζνειασ που δεν αμείβονται με μιςκό και οι αντιπρόςωποι πωλιςεων, οι οποίοι δε
ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ, δθλαδι αμείβονται μόνο με δελτίο παροχισ υπθρεςιϊν.
Τοπική μονάδα τησ επιχείρηςησ, είναι κάκε υποκατάςτθμα τθσ επιχείρθςθσ που λειτουργεί ςε διαφορετικό χϊρο,
δραςτθριοποιείται πικανόν ςε άλλο κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ και ςε άλλθ Περιφερειακι Ενότθτα.
Σφνολο Τοπικϊν Μονάδων που δραςτηριοποιοφνται ςτην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και ανήκουν ςτον ίδιο
κλάδο οικονομικήσ δραςτηριότητασ, είναι το ςφνολο όλων των Σοπικϊν Μονάδων μιασ επιχείρθςθσ που εδρεφουν
ςτθν ίδια Περιφερειακι Ενότθτα και ζχουν τθν ίδια οικονομικι δραςτθριότθτα.
Σοπικζσ Μονάδεσ που εδρεφουν ςτθν ίδια Περιφερειακι Ενότθτα, αλλά δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικοφσ
κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αποτελοφν διαφορετικά ςφνολα Σοπικϊν Μονάδων.
Επίςθσ, Σοπικζσ Μονάδεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε ίδιουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, αλλά εδρεφουν
ςε διαφορετικζσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, αποτελοφν διαφορετικά ςφνολα Σοπικϊν Μονάδων.
Περιφερειακή Ενότητα, είναι μια γεωγραφικι περιοχι και ορίηεται ςφμφωνα με τουσ Καλλικρατικοφσ Διμουσ. τισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αναφζρεται ςτθ γεωγραφικι περιοχι που ορίηεται από τα όρια του Νομοφ.
4.5 Στατιςτικζσ μονάδεσ
Θ ςτατιςτικι μονάδα είναι θ επιχείρθςθ που απαςχολεί τουλάχιςτον ζναν (1) μιςκωτό και δραςτθριοποιείται ςτουσ
κλάδουσ από Β ζωσ  τθσ Nace_Rev2.
θμειϊνεται ότι οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ καταγράφονται και για κάκε ςφνολο των τοπικϊν μονάδων τθσ
επιχείρθςθσ που βρίςκονται ςτθν ίδια Περιφερειακι Ενότθτα και ζχουν τον ίδιο (2ψιφιο) κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.
4.6 Πληθυςμόσ αναφοράσ
Ο Πλθκυςμόσ αναφοράσ είναι το ςφνολο των επιχειριςεων που απαςχολοφν τουλάχιςτον ζναν (1) μιςκωτό και
δραςτθριοποιείται ςτουσ κλάδουσ από Β ζωσ  τθσ Nace_Rev2».
4.7 Περιοχή αναφοράσ (γεωγραφική κάλυψη)
φνολο Χϊρασ
4.8 Χρονική κάλυψη
ο

ο

Σα ςτοιχεία είναι διακζςιμα από το 1 τρίμθνο του ζτουσ 2005 μζχρι το 4 τρίμθνο του 2010 κατά Nace_rev1.1 και
ο
από το 1 τρίμθνο του ζτουσ 2009 και μετά κατά Nace_Rev2.
4.9 Περίοδοσ βάςησ
Δεν υφίςταται

5. Μονάδα μζτρηςησ

Περιεχόμενα

Αρικμόσ Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ, ςε τριμθνιαία βάςθ.

6. Περίοδοσ αναφοράσ

Περιεχόμενα

Οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ ζχουν ωσ περίοδο αναφοράσ ζνα ολόκλθρο θμερολογιακό τρίμθνο

7. Θεςμική εντολή

Περιεχόμενα

7.1 Νομικζσ πράξεισ και άλλεσ ςυμφωνίεσ
Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ.ΣΑΣ.) είναι ανεξάρτθτθ αρχι υπεφκυνθ για τθν παραγωγι και διάχυςθ επιςιμων
ςτατιςτικϊν.
Σο νομοκετικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ΕΛΣΑΣ είναι:
 Νόμοσ 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Αϋ): «Ελλθνικό τατιςτικό φςτθμα φςταςθ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ
ωσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ», όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 3842/2010
(ΦΕΚ 58/τ.Αϋ): «Αποκατάςταςθ φορολογικισ δικαιοςφνθσ, αντιμετϊπιςθ τθσ φοροδιαφυγισ και άλλεσ
διατάξεισ», από το άρκρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Αϋ):«Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του
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προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», από το Άρκρο 45 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Αϋ):
«Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Οικονομικϊν», από το άρκρο 22 παράγραφοσ 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ
113/τ.Αϋ): «Αναμόρφωςθ πλαιςίου λειτουργίασ Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, Οργανιςμοφ
Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ, Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν, ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ
Δθμόςιασ Περιουςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και από το άρκρο 51 του Νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/τ.Αϋ):
«Ενιςχυμζνα μζτρα εποπτείασ και εξυγίανςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων – Ρφκμιςθ κεμάτων
χρθματοπιςτωτικοφ χαρακτιρα – Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ-Πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ και των τροποποιιςεϊν τθσ και άλλεσ διατάξεισ».
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.), ζτουσ 2012, ΦΕΚ
2390/τ.Βϋ/28-8-2012
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 223/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, ςχετικά με τισ
ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 87/164).
Άρκρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Αϋ): «Εκνικό υμβοφλιο Εξαγωγϊν, φορολογικζσ ρυκμίςεισ και
άλλεσ διατάξεισ».
Άρκρο 3, παράγραφοσ 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Αϋ): «Για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του
δθμόςιου τομζα και τθ ρφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
Κϊδικασ Ορκισ Πρακτικισ για τισ ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ, ο οποίοσ κεςπίςτθκε από τθν Επιτροπι
τατιςτικοφ Προγράμματοσ ςτισ 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόκθκε ωσ φςταςθ τθσ Επιτροπισ
(Commission) ςτισ 25 Μαΐου 2005, ςχετικά με τθν ανεξαρτθςία, ακεραιότθτα και υπευκυνότθτα των
εκνικϊν και κοινοτικϊν ςτατιςτικϊν Αρχϊν, μετά τθν ανακεϊρθςι του, θ οποία υιοκετικθκε ςτισ 28
επτεμβρίου 2011 από τθν Επιτροπι του Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ.
Προεδρικό Διάταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Αϋ): «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εκνικισ τατιςτικισ
Τπθρεςίασ τθσ Ελλάδοσ».
Άρκρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Αϋ): «Πρόςβαςθ τθσ Γ.Γ. ΕΤΕ ςε διοικθτικζσ
πθγζσ και διοικθτικά αρχεία, Επιτροπι τατιςτικοφ Απορριτου, ρφκμιςθ κεμάτων διενζργειασ απογραφϊν
και ςτατιςτικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και κεμάτων τθσ Γ.Γ. ΕΤΕ».

Θ Ζρευνα Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ είναι εναρμονιςμζνθ με τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία. Θ κφρια νομοκετικι πράξθ
είναι ο κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 453/23-04-2008 του υμβουλίου, ο οποίοσ ςτισ διατάξεισ του κακορίηει το ςχεδιαςμό,
τα χαρακτθριςτικά τθσ ζρευνασ και τθ λιψθ αποφάςεων. Για τθν εφαρμογι του παραπάνω κανονιςμοφ είναι οι
κανονιςμοί (ΕΚ) αρικ. 1062/28-10-2008 και αρικ. 19/13-01-2009.
7.2 Διεθνείσ ςυμφωνίεσ για ανταλλαγή δεδομζνων
Πζρα από τθν υποχρζωςθ τθσ διαβίβαςθσ των ςτοιχείων ςτθ Eurostat δεν υπάρχει άλλθ διεκνισ ςυμφωνία για
ανταλλαγι δεδομζνων.

8. Εμπιςτευτικότητα

Περιεχόμενα

8.1 Πολιτική εμπιςτευτικότητασ
Σα κζματα τιρθςθσ του ςτατιςτικοφ απορριτου από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ρυκμίηονται με τα
Άρκρα 7, 8 και 9 του Νόμου 3832/2010 όπωσ ιςχφει, με τα Άρκρα 8, 10 και 11(2) του Κανονιςμοφ τατιςτικϊν
Τποχρεϊςεων των φορζων του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ και με τα Άρκρα 10 και 15 του Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ.
Πιο ςυγκεκριμζνα:
Θ διάδοςθ των ςτατιςτικϊν διενεργείται από τθν ΕΛ.ΣΑΣ. με τθν τιρθςθ των ςτατιςτικϊν αρχϊν του Κϊδικα Ορκισ
Πρακτικισ των Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν, και ιδίωσ με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ του ςτατιςτικοφ απορριτου.
8.2 Εμπιςτευτικότητα ςτην επεξεργαςία δεδομζνων
Θ ΕΛΣΑΣ προςτατεφει και δε διαδίδει τα ςτοιχεία, τα οποία ζχει ςτθ διάκεςι τθσ ι ςτα οποία ζχει πρόςβαςθ, που
κακιςτοφν δυνατι τθν άμεςθ ι ζμμεςθ αναγνϊριςθ των ςτατιςτικϊν μονάδων που τα παρείχαν με τθν αποκάλυψθ
εξατομικευμζνων πλθροφοριϊν, που λαμβάνονται άμεςα για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ ι ζμμεςα από διοικθτικζσ ι
άλλεσ πθγζσ. Λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα προλθπτικά μζτρα ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ των
μεμονωμζνων ςτατιςτικϊν μονάδων με τα τεχνικά ι άλλα μζςα που εφλογα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από
τρίτουσ. τατιςτικά αποτελζςματα, που ενδζχεται να κακιςτοφν δυνατι τθν ταυτοποίθςθ τθσ μονάδασ των
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ςτατιςτικϊν ςτοιχείων διαδίδονται από τθν ΕΛΣΑΣ, αποκλειςτικά και μόνον εφόςον:
α) τα αποτελζςματα αυτά ζχουν τροποποιθκεί, όπωσ ορίηεται ειδικότερα ςτον Κανονιςμό τατιςτικϊν Τποχρεϊςεων
των φορζων του Ελλθνικοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ (ΕΛ), με τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ διάδοςι τουσ να μθ κίγει το
ςτατιςτικό απόρρθτο ι
β) θ μονάδα των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςυμφϊνθςε ανεπιφφλακτα για τθν αποκάλυψθ των δεδομζνων.
Σα απόρρθτα ςτοιχεία που διαβιβάηονται από τουσ φορείσ του ΕΛ ςτθν ΕΛΣΑΣ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά
για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ και ςε αυτά ζχει αποκλειςτικό δικαίωμα πρόςβαςθσ μόνο το προςωπικό που
απαςχολείται για το ςκοπό αυτόν και ζχει οριςτεί με πράξθ του Προζδρου τθσ ΕΛΣΑΣ.
Θ ΕΛ.ΣΑΣ. μπορεί να χορθγεί ςε ερευνθτζσ που διενεργοφν ςτατιςτικζσ αναλφςεισ για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ,
πρόςβαςθ ςε ςτοιχεία τα οποία κακιςτοφν δυνατι τθν ζμμεςθ ταφτιςθ των ςτατιςτικϊν μονάδων. Θ πρόςβαςθ
χορθγείται με τον όρο ότι πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) ζχει κατατεκεί ςχετικι αίτθςθ από τον ερευνθτι, θ οποία ςυνοδεφεται από λεπτομερι ερευνθτικι πρόταςθ
ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ερευνθτικά πρότυπα,
β) θ ερευνθτικι πρόταςθ αναφζρει με επαρκείσ λεπτομζρειεσ το ςφνολο των δεδομζνων για το οποίο κα χορθγθκεί
πρόςβαςθ, τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ των δεδομζνων και τον απαιτοφμενο χρόνο για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ,
γ) ζχει ςυναφκεί, μεταξφ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. κι του μεμονωμζνου ερευνθτι, του ιδρφματοσ ςτο οποίου εργάηεται ι του
Οργανιςμοφ που εντζλλεται τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ, κατά περίπτωςθ, ςφμβαςθ που κακορίηει τουσ όρουσ
ςφμβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ των ερευνθτϊν, τα μζτρα για τθν τιρθςθ του απορριτου των ςτατιςτικϊν δεδομζνων
και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ αυτϊν των υποχρεϊςεων.
Ηθτιματα που αναφζρονται ςτθν τιρθςθ του ςτατιςτικοφ απορριτου εξετάηονται από τθν Επιτροπι τατιςτικοφ
Απορριτου που λειτουργεί ςτθν ΕΛΣΑΣ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι να ειςθγείται:
 για το επίπεδο ανάλυςθσ ςτο οποίο μποροφν να διατεκοφν ςτατιςτικά δεδομζνα, ζτςι ϊςτε να μθν είναι
δυνατι θ αναγνϊριςθ τθσ ερευνϊμενθσ μονάδασ, είτε άμεςα είτε ζμμεςα,
 κριτιρια ανωνυμοποίθςθσ για τα μικροδεδομζνα που παρζχονται ςε χριςτεσ,
 για τθ χοριγθςθ, ςε ερευνθτζσ, πρόςβαςθσ ςε εμπιςτευτικά δεδομζνα για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ.
Σο προςωπικό τθσ ΕΛΣΑΣ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, κακϊσ και οι Ιδιϊτεσ υνεργάτεσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθ ςυλλογι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε ςτατιςτικζσ ζρευνεσ διενεργοφμενεσ από τθν ΕΛΣΑΣ, που αποκτοφν, με
οποιονδιποτε τρόπο, πρόςβαςθ ςε απόρρθτα ςτοιχεία δεςμεφονται από το απόρρθτο και ζχουν υποχρζωςθ χριςθσ
αυτϊν των ςτοιχείων αποκλειςτικά για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ τθσ ΕΛΣΑΣ. Απαγορεφεται οποιαδιποτε χριςθ αυτϊν
των ςτοιχείων από τα ανωτζρω πρόςωπα και μετά τθ λιξθ των κακθκόντων τουσ.
Θ παραβίαςθ του απορριτου των ςτοιχείων και/ι του ςτατιςτικοφ απορριτου από οποιονδιποτε υπάλλθλο ι
εργαηόμενο ςτθν ΕΛΣΑΣ, ςυνιςτά το πεικαρχικό παράπτωμα τθσ παράβαςθσ κακικοντοσ και μπορεί να επιςφρει
τθν ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ.
Με απόφαςθ τθσ ΕΛΣΑΣ, μπορεί να επιβλθκεί πρόςτιμο φψουσ από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ ζωσ διακόςιεσ
χιλιάδεσ (200.000) ευρϊ ςε όποιον παραβιάηει το απόρρθτο των ςτοιχείων ι/και το ςτατιςτικό απόρρθτο. Σο
πρόςτιμο επιβάλλεται πάντοτε φςτερα από ακρόαςθ του υπεφκυνου για τθν παραβίαςθ και είναι ανάλογο προσ τθ
βαρφτθτα και τισ ςυντρζχουςεσ περιςτάςεισ. Θ υποτροπι ςυνιςτά επιβαρυντικι περίπτωςθ για τθν επιμζτρθςθ τθσ
διοικθτικισ κυρϊςεωσ.
Ειδικότερα, κατά τθ διάχυςθ των ςτοιχείων των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ εφαρμόηεται το εξισ ςφνολο κανόνων για
τθν διαςφάλιςθ τθσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ γνωςτοποίθςθσ:
 φνολο Χϊρασ
 Μονοψιφια ανάλυςθ του κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ Nave_Rev2
 Μονοψιφια ανάλυςθ των επαγγελμάτων ISCO_08.

9. Πολιτική ανακοινϊςεων

Περιεχόμενα

9.1 Ημερολόγιο ανακοινϊςεων
τα τζλθ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ θ ΕΛ.ΣΑΣ. δθμοςιεφει ζνα θμερολόγιο για τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ των
ανακοινϊςεων ( Δελτίων Σφπου) μζςα ςτο προςεχζσ ζτοσ.
9.2 Πρόςβαςη ςτο ημερολόγιο ανακοινϊςεων
Σο θμερολόγιο διανζμεται ςτο Σφπο και ςε άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ δωρεάν ενϊ διαχζεται μζςα από τθν
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ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ ςτθ κζςθ «Θμερολόγιο Ανακοινϊςεων». (http://www.statistics.gr)
9.3 Πρόςβαςη χρηςτϊν
Σα ςτοιχεία διατίκενται ταυτόχρονα ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ με τθν ζκδοςθ Δελτίο Σφπου με τίτλο «Κενζσ
Θζςεισ Εργαςίασ» ςτισ 12:00μ.μ, τθσ προκακοριςμζνθσ θμερομθνίασ. Σαυτόχρονα με θλεκτρονικά μζςα διανζμεται
ςτουσ ςυνδρομθτζσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα (http://www.statistics.gr).
Δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα από τθν κυβζρνθςθ πριν αυτά ανακοινωκοφν ςτο κοινό.

10. Συχνότητα διάχυςησ

Περιεχόμενα

Οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ διαχζονται ςε τριμθνιαία βάςθ.

11. Μορφή διάχυςησ

Περιεχόμενα

11.1 Δελτία Τφπου
Σριμθνιαία αποτελζςματα των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ
11.2 Δημοςιεφματα
Δεν υπάρχουν δθμοςιεφματα
11.3 Βάςη δεδομζνων on-line
Δεν υπάρχει on-line βάςθ δεδομζνων για τθν ζρευνα Κενϊν Θζςεων εργαςίασ
11.4 Πρόςβαςη ςε μικροδεδομζνα
Σα δεδομζνα, εφόςον δεν προςτατεφεται θ εμπιςτευτικότθτα τουσ, είναι διακζςιμα και κατόπιν αιτιςεωσ ςτθν
Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ςτθ:
Διεφκυνςθ τατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων
Πειραιϊσ 46 και Επονιτϊν
Σ.Θ. 80847, Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ
Σθλ.(+30) 213-135173,
FAX: (+30) 213-135022,
e-mail: data.dissem@statistics.gr
11.5 Άλλη διάχυςη δεδομζνων

12. Προςβαςιμότητα τεκμηρίωςησ

Περιεχόμενα

12.1 Τεκμηρίωςη επί τησ μεθοδολογίασ
Θ μεκοδολογία κατάρτιςθσ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ κακορίηεται από τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 453/2008 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου.
ο

ο

Σο 2 τρίμθνο του 2013 και μζχρι το 4 τρίμθνο του 2015 θ ζρευνα διενεργείτο με νζο εμπλουτιςμζνο δείγμα
επιχειριςεων και υπθρεςιϊν (6.774 ςε αρικμό). Σο 2016 ζγινε επαναςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ και θ ζρευνα
διενεργείται ςε 7.451 επιχειριςεισ. Καλφπτονται οι Κλάδοι Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ από Β ζωσ  τθσ Nace_rev2.
12.2 Τεκμηρίωςη επί τησ ποιότητασ
Θ παροφςα είναι θ δεφτερθ ζκκεςθ ποιότθτασ για χριςτεσ των δεικτϊν και υπάρχει διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΕΛΣΑΣ, ςτθ διαδικτυακι πφλθ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO41/
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13. Διαχείριςη ποιότητασ

Περιεχόμενα

13.1 Διαςφάλιςη ποιότητασ
Ζλεγχοι ορκότθτασ και πλθρότθτασ, κακϊσ και ποιοτικοί ζλεγχοι κακ’ όλθ τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ των Κενϊν
Θζςεων Εργαςίασ δθλαδι από τθ φάςθ τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων ζωσ τον τελικό υπολογιςμό των ςτοιχείων.
Αρχικά, χρθςιμοποιείται εκπαιδευμζνο και ζμπειρο προςωπικό που εμπλζκεται ςε διαδοχικζσ φάςεισ ςτθ
διαδικαςία κατάρτιςθσ του δείκτθ, όπωσ ςτθ ςυλλογι, που περιλαμβάνει και επικοινωνία με τισ επιχειριςεισ, ςτον
αρχικό ζλεγχο, ςτθν ειςαγωγι ςτοιχείων ςτον ζλεγχο ακραίων τιμϊν και ςτον ζλεγχο των διαχρονικϊν ςτοιχείων
κάκε επιχείρθςθσ.
Σα δεδομζνα επικυρϊνονται, είτε πριν είτε μετά τθν ειςαγωγι τουσ, μζςω λογικϊν ελζγχων. Θ επεξεργαςία των
δεδομζνων περιλαμβάνει τθ μελζτθ τουσ προκειμζνου να εντοπιςτοφν και τελικά να διορκωκοφν πικανά λάκθ.
Αφοφ εντοπιςτοφν τα λάκθ, γίνεται περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν επιχείρθςθ, προκειμζνου να
επιβεβαιωκεί ότι πράγματι πρόκειται για λάκοσ ι αν πρόκειται για κάποια αςυνικιςτθ τιμι. Παράλλθλα, γίνονται
ζλεγχοι για πλθρότθτα, για το αν τα δεδομζνα βρίςκονται μζςα ςε ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν και για το αν οι
ςχετικζσ μεταβλθτζσ είναι λογικά ςυνεπείσ.
Για το μζλλον προβλζπεται θ αλλαγι τθσ μεκόδου ςυλλογισ των ςτοιχείων με αντικατάςταςθ των ζντυπων
ερωτθματολογίων με θλεκτρονικι υποβολι μζςω WEB εφαρμογισ, αλλαγι που κα ςυμβάλει ςτθ ςθμαντικι
επιτάχυνςθ τθσ παραγωγισ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, αλλά κα βελτιϊςει και τθν ποιότθτα των ςτοιχείων,
αφοφ κα γίνονται λογικοί ζλεγχοι κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολόγιων από τουσ υπόχρεουσ.
Εξετάηεται επίςθσ θ δυνατότθτα ςυλλογισ των ςτοιχείων από διοικθτικζσ πθγζσ (φορείσ του ΙΚΑ, πρόγραμμα
«ΕΡΓΑΝΘ»), ϊςτε να υπάρχει αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων και ταυτόχρονθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ
των επιχειριςεων.
Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ςτοχεφει ςτθ διαςφάλιςθ και περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
παραγόμενων ςτατιςτικϊν και τθ διατιρθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των χρθςτϊν ςε αυτζσ. Σοφτο επιτυγχάνεται
με τισ εφαρμοηόμενεσ οδθγίεσ ποιότθτασ, θ περιγραφι των οποίων είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΕΛΣΑΣ, ςτισ διαδικτυακζσ πφλεσ:
http://www.statistics.gr/documents/20181/9b4d2860-539c-4e94-8e69-71794e08d636
http://www.statistics.gr/documents/20181/1609796/ELSTAT_Quality_Instructions_GR.pdf/8dcbe807-4d67-4e4a8405-9e4a9fc11fef
13.2 Αξιολόγηςη ποιότητασ
Σα ςτοιχεία των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ είναι αξιόπιςτα και αποςτζλλονται κάκε τρίμθνο ςτθ Eurostat,
αξιολογοφνται και εγκρίνονται.

14. Χρηςιμότητα

Περιεχόμενα

14.1 Ανάγκεσ χρηςτϊν
Βαςικοί χριςτεσ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ είναι αφενόσ διεκνείσ οργανιςμοί (Eurostat, ΟΟΑ, Ευρωπαϊκι
Κεντρικι Σράπεηα, Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο) και αφετζρου ζνα πλικοσ εκνικϊν αρχϊν, υπθρεςιϊν και
ιδρυμάτων (Τπουργεία, Σράπεηεσ, Πανεπιςτιμια, Επιςτθμονικά Ινςτιτοφτα, κλπ) αλλά και ο τφποσ, ερευνθτζσ, και το
ευρφ κοινό. Επίςθσ, οι επιχειριςεισ που είναι υπόχρεεσ τθσ ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων, είναι ταυτόχρονα
και οι χριςτεσ αυτϊν. Ζτςι ηθτοφνται ςτοιχεία, προκειμζνου να διαμορφϊςουν μιςκολογικζσ ςυμφωνίεσ, να
κακορίςουν κόςτοσ ςε ςυμβάςεισ ζργων που ςυνάπτουν κακϊσ και να μελετιςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα ςτον
Κλάδο Οικονομικισ δραςτθριότθτασ που δραςτθριοποιοφνται.
14.2 Ικανοποίηςη χρηςτϊν
α. Ζρευνα Χρηςτϊν
H ΕΛΣΑΣ διενεργεί Ζρευνα Χρθςτϊν κάκε ζξι μινεσ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ ανακοινϊνονται ςτο
«Ενθμερωτικό Δελτίο» (δίγλωςςο) που εκδίδει το Σμιμα Βιβλιοκικθσ και το Σμιμα Παροχισ τατιςτικισ
Πλθροφόρθςθσ, αξιοποιϊντασ το Δελτίο Χριςτθ. τθν ζκδοςθ αυτι παρουςιάηονται εξαμθνιαία ςτοιχεία του
αρικμοφ των χρθςτϊν, ςε ςυνδυαςμό με οριςμζνεσ άλλεσ μεταβλθτζσ, όπωσ ο βακμόσ κάλυψθσ των αιτθμάτων, το
είδοσ των ηθτοφμενων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και ο τρόποσ διάδοςθσ τθσ ςτατιςτικισ πλθροφόρθςθσ. Σα
χαρακτθριςτικά αυτά εμφανίηονται υπό μορφι πινάκων, ςε απόλυτα και ποςοςτιαία μεγζκθ.
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β. Συνζδριο Χρηςτϊν Στατιςτικϊν Στοιχείων
φμφωνα με το Ετιςιο τατιςτικό Πρόγραμμά τθσ, θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) διενεργεί από το 2010, ςε
ετιςια βάςθ, υνζδριο Χρθςτϊν, που λαμβάνουν μζροσ εκπρόςωποι φορζων του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα,
κακϊσ και εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων.
Σα υνζδρια παρζχουν μια ςθμαντικι ευκαιρία ςτθν ΕΛΣΑΣ για τθ ςυγκζντρωςθ ςχολίων και υποδείξεων από
χριςτεσ των ςτατιςτικϊν τθσ, ςχετικά με τθ διάχυςθ τθσ ςτατιςτικισ πλθροφόρθςθσ, τθν πρόςβαςθ ςτα ςτατιςτικά
ςτοιχεία από τουσ χριςτεσ και τισ ελλείψεισ ςτα παραγόμενα ςτατιςτικά ςτοιχεία.
Σα υνζδρια Χρθςτϊν βοθκοφν ςθμαντικά τθν ΕΛΣΑΣ να εξαγάγει χριςιμα ςυμπεράςματα για τουσ τομείσ ςτουσ
οποίουσ το ςτατιςτικό προϊόν και οι υπθρεςίεσ τθσ μποροφν να βελτιωκοφν, ϊςτε να ανταποκρίνονται περιςςότερο
ςτισ εξελιςςόμενεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Σα ςυμπεράςματα αυτά ενςωματϊνονται ςτα ετιςια και μεςοπρόκεςμα
ςτατιςτικά προγράμματα τθσ ΕΛΣΑΣ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά α) με τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Χρθςτϊν και β) με τα ςυνζδρια χρθςτϊν
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων είναι διακζςιμα ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο ςτθν διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΛΣΑΣ:
http://www.statistics.gr/el/user-conference
14.3 Πληρότητα
Θ Ζρευνα των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ καλφπτει όλεσ τισ μεταβλθτζσ που κακορίηονται από τουσ ςχετικοφσ
κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

15. Ακρίβεια και αξιοπιςτία

Περιεχόμενα

15.1 Συνολική ακρίβεια
Οι πθγζσ ςφαλμάτων που επθρεάηουν τθν ακρίβεια των δεικτϊν είναι α) τα δειγματολθπτικά ςφάλματα και β) τα μθ
δειγματολθπτικά ςφάλματα.
Σα δειγματολθπτικά ςφάλματα οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι για τθν κατάρτιςθ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ δεν
ερευνϊνται όλεσ οι επιχειριςεισ του πλθκυςμοφ-ςτόχου, αλλά ζνα δείγμα από αυτζσ. Σο μζγεκοσ του δείγματοσ
επιχειριςεων των δεικτϊν εξαςφαλίηει εκτιμιςεισ καλισ ακρίβειασ ςτο ςφνολο τθσ Χϊρασ. Σα μθ δειγματολθπτικά
ςφάλματα του δείκτθ αφοροφν κυρίωσ ςτα ςφάλματα μζτρθςθσ των δεδομζνων και ςτα ςφάλματα μθ απόκριςθσ
των επιχειριςεων του δείγματοσ. Σα ςφάλματα μζτρθςθσ που ζγιναν κατά τθ ςυλλογι των ςτοιχείων εντοπίηονται
με τθ διενζργεια ποιοτικϊν ελζγχων και κατόπιν διορκϊνονται.
Αναφορικά με τα ςφάλματα μθ απόκριςθσ, καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ
ι άλλθσ επικοινωνίασ με τισ επιχειριςεισ που δεν απζςτειλαν δεδομζνα, ϊςτε να ςυνεργαςτοφν και να χορθγιςουν
τα αιτοφμενα ςτοιχεία.
Επομζνωσ, θ ςυνολικι ακρίβεια των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ κεωρείται γενικά καλι.
15.2 Δειγματοληπτικά ςφάλματα
Θ ζρευνα για τθν κατάρτιςθ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ είναι δειγματολθπτικι και ωσ εκ τοφτου οι εκτιμιςεισ για
το ςφνολο κακϊσ και για τισ κατθγορίεσ κλάδων οικονομικισ δραςτθριότθτασ και επαγγζλματοσ εμφανίηουν
δειγματολθπτικά ςφάλματα.
Ο ςυντελεςτισ μεταβλθτότθτασ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ που κα καλυφκοφν ςτο άμεςο μζλλον ανά τρίμθνο για
τα ζτθ 2015 και 2016 ςτουσ κλάδουσ Β- τθσ Nace.rev2 είναι:
CV
Τρίμηνο

2015

2016

Q1

7,1%

19,1%

Q2

28,7%

19,5%

Q3

42,0%

37,5%

Q4

9,4%

33,0%
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15.3 Μη δειγματοληπτικά ςφάλματα
15.3.1 Σφάλμα κάλυψησ
Δεν παρατθροφνται ςφάλματα κάλυψθσ ςτο Μθτρϊο επιχειριςεων τθσ ΕΛΣΑΣ επί του οποίου βαςίςτθκε
ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ για τθν κατάρτιςθ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ.
15.3.1.1 A2. Ποςοςτό υπερκάλυψησ
Είναι δυνατόν κάποιεσ επιχειριςεισ να περιλιφκθκαν ςτο μθτρϊο, να επιλζχκθκαν ςτο δείγμα, αλλά να μθν
υπιρχαν κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ (κλειςτζσ επιχειριςεισ, επιχειριςεισ εκτόσ πεδίου ζρευνασ – π.χ. δεν
απαςχολοφν πλζον μιςκωτοφσ, κλπ). Αυτζσ οι επιχειριςεισ μείωςαν το αρχικό μζγεκοσ του δείγματοσ των
επιχειριςεων.
Επίςθσ είναι δυνατόν κάποιεσ επιχειριςεισ, να μθν περιλιφκθκαν ςτον μθτρϊο, λόγω μεταγενζςτερθσ ζναρξθσ
εργαςιϊν. Αυτό ςυνετζλεςε ςε ελλιπι κάλυψθ και υποτίμθςε τισ παραχκείςεσ ςτατιςτικζσ (Ποςοςτό υποκάλυψθσ)
θμειϊνεται ότι κατά το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ εξαγωγισ του δείγματοσ και τθσ διενζργειασ τθσ ζρευνασ,
μερικζσ μονάδεσ δειγματολθψίασ (επιχειριςεισ) άλλαξαν το ςχεδιαςμό των ςτρωμάτων μετά από τθ ςυλλογι
ςτοιχείων. Αυτζσ οι μονάδεσ διατζκθκαν ςε νζα ςτρϊματα (τάξεισ μεγζκουσ απαςχόλθςθσ, κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ), διατθρϊντασ τισ αρχικζσ πικανότθτεσ επιλογισ τουσ. Σο γεγονόσ αυτό, άλλαξε τθν αρχικι
διακφμανςθ των ςτοιχείων, τθν αρχικι κατανομι των επιχειριςεων του δείγματοσ και κατά ςυνζπεια διόγκωςε τθ
διακφμανςθ των εκτιμιςεων. υνεπϊσ, ο ςυντελεςτισ διακφμανςθσ των παραχκζντων ςτατιςτικϊν, ιταν
υψθλότεροσ από το ςυντελεςτι διακφμανςθσ που βαςίςτθκε ςτο ςχεδιαςμό του αρχικοφ δείγματοσ.
15.3.1.2 A3. Κοινζσ μονάδεσ (ποςοςτό)
ο

Σα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ μζχρι και το 2 τρίμθνο του ζτουσ 2013 αντλοφνταν αποκλειςτικά
από δειγματολθπτικι ζρευνα για τουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ Β- εκτόσ του κλάδου Ο που
ο
αντλοφνταν από διοικθτικισ πθγζσ. Από το 3 τρίμθνο του ζτουσ 2013 και μετά τα ςτοιχεία αντλοφνται αποκλειςτικά
από δειγματολθπτικι ζρευνα (και για τον Κλάδο Ο) και όχι από διοικθτικζσ πθγζσ. Θ ςυλλογι των ςτοιχείων από
διοικθτικζσ πθγζσ για τον κλάδο Ο ςυνεχίηεται μόνο για λόγουσ ελζγχου και ςυνοχισ των ςτοιχείων.
15.3.2 Σφάλμα μζτρηςησ
Για τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων πραγματοποιείται ςυνζντευξθ. Θ μζκοδοσ που εφαρμόηεται εξαςφαλίηει
τθν υψθλι ποιότθτα των πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊνονται, δεδομζνου ότι οι ερευνθτζσ βοθκοφν ςτθ
ςυμπλιρωςθ και ελζγχουν προςεκτικά τα ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια, πριν φφγουν από τθν επιχείρθςθ.
Οι ερευνθτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα είναι κατά κανόνα ιδιϊτεσ ςυνεργάτεσ και δευτερευόντωσ, εάν
χρειαςκεί, ζμπειροι, μόνιμοι υπάλλθλοι τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ. Οι ερευνθτζσ παρακολουκοφν
εκπαιδευτικό ςεμινάριο πριν τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Ο ςκοπόσ του ςεμιναρίου είναι να καταςτιςει τουσ
ερευνθτζσ ικανοφσ: α) να κατανοιςουν πλιρωσ τουσ οριςμοφσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ζρευνασ, (β) να
ςυμπλθρϊςουν ορκά το ερωτθματολόγιο και (γ) να ελζγξουν για ςφάλματα με τθν εφαρμογι λογικϊν ελζγχων.
Θ δομι και το μζγεκοσ του ερωτθματολογίου ςχεδιάςτθκαν ζτςι ϊςτε να είναι φιλικά προσ τουσ ερευνθτζσ και τουσ
ερευνοφμενουσ. Οι ερωτιςεισ διατυπϊνονται ςε ςαφι και απλι γλϊςςα, χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο λεξιλόγιο.
Επιπλζον, οι οδθγίεσ ςυντάχκθκαν, αναλφοντασ όλεσ τισ μεταβλθτζσ του ερωτθματολογίου. Ζτςι διαςφαλίηεται θ
ςυλλογι πλιρωσ και ορκϊσ ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων και άρα θ ελαχιςτοποίθςθ των ςφαλμάτων
μζτρθςθσ.
Σα ςφάλματα μζτρθςθσ που ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων των δεικτϊν, εντοπίηονται
με τθ διενζργεια ποιοτικϊν ελζγχων και κατόπιν διορκϊνονται.
15.3.3 Σφάλμα μη ανταπόκριςησ
Θ μθ απόκριςθ των επιχειριςεων αντιμετωπίηεται με τθλεφωνικι επικοινωνία, αποςτολι υπενκφμιςθσ μζςω fax ι
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) και προςωπικζσ επιςκζψεισ ςτισ επιχειριςεισ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ
ςυλλογι των αιτοφμενων ςτοιχείων.
Σα ποςοςτά απόκριςθσ για τισ τάξεισ μεγζκουσ απαςχόλθςθσ κακϊσ επίςθσ και για το ςφνολο, ιταν αρκετά
ικανοποιθτικά. τα απογραφικά ςτρϊματα, ςτα οποία όλεσ οι μονάδεσ του πλθκυςμοφ περιλιφκθκαν ςτο δείγμα,
τα ποςοςτά απόκριςθσ των μονάδων ιταν αρκετά υψθλά ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, αλλά όχι 100% ςε όλουσ τουσ
ςυνδυαςμοφσ τομζων και τάξεων μεγζκουσ, λόγω τθσ μθ ανταπόκριςθσ από τθν πλευρά των επιχειριςεων. Ζτςι
μερικά απογραφικά ςτρϊματα ζγιναν ςτρϊματα δειγματολθψίασ, αυξάνοντασ κατά ςυνζπεια το ςφάλμα
δειγματολθψίασ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ζρευνασ.
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15.3.4 Σφάλμα επεξεργαςίασ
Μετά τθ ςυλλογι των δεδομζνων, πραγματοποιείται μια ςειρά από διαδικαςίεσ πριν από τθν παραγωγι των
δεικτϊν.
Ειδικότερα, μετά τθ ςυλλογι των ςτοιχείων, ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ,
πραγματοποιείται κωδικοποίθςθ, λογικόσ ζλεγχοσ, ειςαγωγι δεδομζνων και ςφγκριςθ με άλλεσ πθγζσ ςτατιςτικισ
πλθροφόρθςθσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των τελικϊν ελζγχων για τον εντοπιςμό των πικανϊν μθ δειγματολθπτικϊν
ςφαλμάτων, ακολουκοφν:
- υγκρίςεισ των ςτοιχείων με αυτά του αντίςτοιχου τριμινου, του προθγουμζνου ζτουσ και με αυτά του
προθγοφμενου τριμινου.
- Ζλεγχοι ςτθν ποιότθτα των ςυλλεχκζντων ςτοιχείων για τον εντοπιςμό ακραίων τιμϊν. Οι ακραίεσ τιμζσ και τα
ςφάλματα εντοπίηονται και διορκϊνονται.
15.3.5 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντζλου
Για τθν κατάρτιςθ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ δεν εφαρμόηεται κάποιο μοντζλο.

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόμενα

16.1 Επικαιρότητα
Οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ είναι διακζςιμεσ 70 θμζρεσ μετά τθ λιξθ τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου αναφοράσ. Από το
2013 μζχρι και το Βϋ τρίμθνο του 2014 υπιρξε κακυςτζρθςθ ςτθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων, που κατά κφριο
λόγο οφείλεται ςτθ μθ ζγκαιρθ απόκριςθ των ερωτϊμενων.
16.2 Χρονική ακρίβεια
Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ανακοινϊνονται κανονικά. Από το 2013 και το Βϋ τρίμθνο του 2014 υπιρξε
κακυςτζρθςθ ςτθν ανακοίνωςθ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ, που κατά κφριο λόγο οφείλεται ςτθ μθ ζγκαιρθ
απόκριςθ των ερωτϊμενων.

17. Συγκριςιμότητα

Περιεχόμενα

17.1 Γεωγραφική ςυγκριςιμότητα
Οι ςυλλεγόμενεσ από τθν ζρευνα μεταβλθτζσ είναι εναρμονιςμζνεσ με τουσ αναφερόμενουσ οριςμοφσ ςτον
κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 453/2008 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και υπάρχει ςυγκριςιμότθτα
μεταξφ των Χωρϊν.
17.2 Διαχρονική ςυγκριςιμότητα
ο

Σα ςτοιχεία των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ είναι διαχρονικά ςυγκρίςιμα. Σα ςτοιχεία είναι διακζςιμα από το 1
ο
ο
τρίμθνο του ζτουσ 2005 μζχρι το 4 τρίμθνο του 2010 κατά Nace_Rev1.1 και από το 1 τρίμθνο του ζτουσ 2009 και
ο
μετά κατά Nace_Rev2. Επίςθσ τα ςτοιχεία είναι διακζςιμα από το 1 τρίμθνο του ζτουσ 2005 μζχρι και το 4ο τρίμθνο
του ζτουσ 2011 κατά ISCO_88 και από το 1ο τρίμθνο του ζτουσ 2012 και μετά κατά ISCO_08.

18. Συνοχή

Περιεχόμενα

18.1 Διατομεακή ςυνοχή
Γίνονται ςυγκρίςεισ με τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ
ανεργίασ. Τπάρχει ςυνοχι ςτο ρυκμό μεταβολισ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ανεργίασ και του αρικμοφ των Κενϊν
Θζςεων Εργαςίασ. θμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ προκφπτουν από δείγμα επιχειριςεων,
ενϊ τθσ ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ από δείγμα νοικοκυριϊν.
Επίςθσ γίνονται ςυγκρίςεισ με τα ςτοιχεία των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ από διοικθτικζσ πθγζσ για τον κλάδο Ο, όπου
και διαπιςτϊνεται ςυνοχι των ςτοιχείων.
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18.1.1 Συνοχή μεταξφ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήςιων ςτατιςτικϊν
Γίνονται ςυγκρίςεισ με τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ
ανεργίασ ςε τριμθνιαία βάςθ. Τπάρχει ςυνοχι ςτο ρυκμό μεταβολισ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ανεργίασ και του
αρικμοφ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ. θμειϊνεται ότι τα ςτοιχεία των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ προκφπτουν από
δείγμα επιχειριςεων, ενϊ τθσ ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ από δείγμα νοικοκυριϊν.
18.1.2 Συνοχή με Εθνικοφσ Λογαριαςμοφσ
Δεν γίνονται ςυγκρίςεισ με τουσ Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ.
18.2 Εςωτερική ςυνοχή
Όλα τα ςτοιχεία ελζγχονται για εςωτερικι ςυνοχι από τθ Eurostat.

19. Κόςτοσ και επιβάρυνςη

Περιεχόμενα

Σα ερωτθματολόγια που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι των πλθροφοριϊν για τον υπολογιςμό των Κενϊν
Θζςεων Εργαςίασ είναι δφο:


Ερωτθματολόγιο Σφποσ Ι και



Ερωτθματολόγιο Σφποσ ΙΙ

Σο ερωτθματολόγιο Σφποσ Ι είναι ζνα ενιαίο ερωτθματολόγιο από το οποίο ςυλλζγονται πλθροφορίεσ και για τθν
Ζρευνα Δεικτϊν Κόςτουσ Εργαςίασ (LCI) και για τουσ Βραχυχρόνιουσ Δείκτεσ (STS). Ζτςι το διοικθτικό κόςτοσ των
επιχειριςεων μειϊνεται, αφοφ αρκετά ερωτιματα είναι κοινά.
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ που απαιτείται για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου Σφποσ Ι ποικίλει ανάλογα με το
μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ/υπθρεςίασ και κυμαίνεται από 20ϋ μζχρι 60ϋ λεπτά τθσ ϊρασ.
Σο ερωτθματολόγιο Σφποσ ΙΙ χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων μόνο τθσ ζρευνασ Κενϊν Θζςεων
Εργαςίασ και δεν περιλαμβάνει οικονομικά ςτοιχεία.
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ που απαιτείται για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου Σφποσ ΙΙ ποικίλει ανάλογα με το
μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ/υπθρεςίασ και κυμαίνεται από 5ϋ μζχρι 20ϋ λεπτά τθσ ϊρασ.
Γίνονται προςπάκειεσ να ςυλλζγονται ςτοιχεία από Διοικθτικζσ Πθγζσ (φορείσ ΙΚΑ, πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΘ»),
προκειμζνου να μειωκεί το διοικθτικό κόςτοσ των επιχειριςεων.
Σο κόςτοσ τθσ ζρευνασ Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ δεν είναι δυνατόν να υπολογιςτεί επειδι διενεργείται με κοινό
ερωτθματολόγιο με τισ ζρευνεσ κατάρτιςθσ Δεικτϊν Κόςτουσ Εργαςίασ (LCI) και για τουσ Βραχυχρόνιουσ Δείκτεσ
(STS). Σο ςυνολικό κόςτοσ και για τισ 3 ζρευνεσ είναι κατά μζςο όρο περίπου 55.000 ευρϊ το τρίμθνο.

20. Αναθεϊρηςη δεδομζνων

Περιεχόμενα

20.1 Πολιτική αναθεϊρηςησ
Σα ςτοιχεία δεν ανακεωροφνται μετά τθ δθμοςίευςι τουσ, επειδι είναι οριςτικά και δε βαςίηονται ςε εκτιμιςεισ.
Ανακεωριςεισ μπορεί να γίνουν όταν υπάρξουν αλλαγζσ ςτθ μεκοδολογία ι αλλαγζσ ςτισ ταξινομιςεισ των κλάδων
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και των επαγγελμάτων, μετά από απόφαςθ τθσ Eurostat.
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πολιτικι ανακεϊρθςθσ τθσ ΕΛ.ΣΑΣ υπάρχουν ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο ςτθν
διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΛΣΑΣ:
http://www.statistics.gr/documents/20181/c9d89f00-8f9a-4b2d-acd7-97928aac82bf.
20.2 Πρακτική αναθεϊρηςησ
ε περίπτωςθ ανακεϊρθςθσ των ςτοιχείων των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ γίνεται ενθμζρωςθ μζςω του Δελτίου
Σφπου.

21. Στατιςτική επεξεργαςία

Περιεχόμενα

21.1 Τφποσ των πρωτογενϊν δεδομζνων
Για τθν κατάρτιςθ των Κενϊν Θζςεων Εργαςίασ χρθςιμοποιείται δείγμα επιχειριςεων από το μθτρϊο τθσ ΕΛ.ΣΑΣ.
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υγκεκριμζνα για κάκε διψιφιο Κλάδο Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ επιλζγεται ζνασ αρικμόσ επιχειριςεων για
κάκε μία από τισ παρακάτω τάξεισ μεγζκουσ τθσ επιχείρθςθσ:
Σάξεισ

Μζςθ ετιςια απαςχόλθςθ

1

1-4 άτομα

2

5-9 άτομα

3

10-19 άτομα

4

20-49 άτομα

5

50-99 άτομα

6

100-249 άτομα

7

250+ άτομα

Ζτςι καλφπτονται όλα τα ςτρϊματα που προκφπτουν από τθ διαςταφρωςθ του 2ψιφιου Κλάδου Οικονομικισ
Δραςτθριότθτασ και τθσ τάξθσ μεγζκουσ απαςχόλθςθσ των επιχειριςεων ι των υπθρεςιϊν.
Από το ζτοσ 2005 που ξεκίνθςε να διενεργείται θ ζρευνα και μζχρι το ζτοσ 2008 θ ζρευνα γινόταν ςε δείγμα 3.495
επιχειριςεων για τα τρίμθνα Αϋ, Βϋ και Δϋ. Σο Γϋ τρίμθνο το δείγμα των επιχειριςεων ιταν αυξθμζνο κατά 1.422
επιχειριςεισ. Ζτςι το τελικό δείγμα για το Γ ϋ τρίμθνο ιταν 4.917 επιχειριςεισ. Είχε ςχεδιαςτεί ςφμφωνα με τθν
ταξινόμθςθ των Κλάδων Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ (NACE_Rev1).
Κατά το ζτοσ 2009 ζγινε επαναςχεδιαςμόσ του δείγματοσ προκειμζνου να εφαρμοςτεί θ ανακεωρθμζνθ ταξινόμθςθ
των Κλάδων Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ (NACE_Rev2) και θ ζρευνα γινόταν ςε δείγμα 4.440 επιχειριςεων για τα
τρίμθνα Αϋ, Βϋ και Δϋ, ενϊ για το Γϋ τρίμθνο το δείγμα των επιχειριςεων ιταν αυξθμζνο κατά 978 επιχειριςεισ. Ζτςι
το τελικό δείγμα για το Γ ϋ τρίμθνο ιταν 5.418 επιχειριςεισ το ςυγκεκριμζνο δείγμα επιχειριςεων χρθςιμοποιικθκε
μζχρι το Βϋ τρίμθνο του ζτουσ 2013. Από το Γϋ τρίμθνο τουσ ζτουσ 2013 και μζχρι το Δϋ τρίμθνο του 2015 θ ζρευνα
επαναςχεδιάςτθκε και διενεργείτο ςε δείγμα 6.774 επιχειριςεων και υπθρεςιϊν και είναι το ίδιο για όλα τα τρίμθνα
του ζτουσ. Σο 2016 ζγινε επαναςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ και θ ζρευνα διενεργείται ςε 7.451 επιχειριςεισ
21.2 Συχνότητα ςυλλογήσ των δεδομζνων
Θ ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται ςε τριμθνιαία βάςθ.
21.3 Μζθοδοι ςυλλογήσ των δεδομζνων
Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιοφνται δφο (2) ειδικά διαμορφωμζνα ερωτθματολόγια (Σφποσ Ι και Σφποσ
ΙΙ).
Σο ερωτθματολόγιο Σφποσ Ι είναι ζνα ενιαίο ερωτθματολόγιο από το οποίο ςυλλζγονται πλθροφορίεσ και για τθν
Ζρευνα Δεικτϊν Κόςτουσ Εργαςίασ (LCI) και για τουσ Βραχυχρόνιουσ Δείκτεσ (STS).
Σο ερωτθματολόγιο Σφποσ ΙΙ χρθςιμοποιείται για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων μόνο τθσ ζρευνασ Κενϊν Θζςεων
Εργαςίασ και δεν περιλαμβάνει οικονομικά ςτοιχεία.
Σα ερωτθματολόγια δίνονται ςε Ιδιϊτεσ υνεργάτεσ, οι οποίοι αφοφ εκπαιδευτοφν, πθγαίνουν ςε ςυγκεκριμζνεσ
επιχειριςεισ ι υπθρεςίεσ και είτε ςυμπλθρϊνουν το ερωτθματολόγιο με τθ βοικεια του προςωπικοφ τθσ
επιχείρθςθσ ι τθσ υπθρεςίασ είτε αφινουν το ερωτθματολόγιο για να το ςυμπλθρϊςει ο λογιςτισ και αφοφ το
παραλάβουν το επιςτρζφουν ςτθν ΕΛ.ΣΑΣ.
ε περιπτϊςεισ που θ επιχείρθςθ ι υπθρεςία δε κζλει να ςυνεργαςτεί με Ιδιϊτθ υνεργάτθ ι αρνείται ι κακυςτερεί
ι υπάρχουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθ ςυμπλιρωςθ, τότε τθν επιχείρθςθ επιςκζπτεται υπάλλθλοσ του Σμιματοσ
τατιςτικϊν Μιςκωτισ Εργαςίασ, προκειμζνου να ςυλλζξει τισ πλθροφορίεσ.
ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (πίεςθ χρόνου) τα ερωτθματολόγια ςτζλνονται και παραλαμβάνονται με τουσ εξισ
τρόπουσ:
- μζςω fax ι
- μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail).
Παρόμοια τακτικι ακολουκείται και ςτισ Τ.. των Νομϊν. Επιπρόςκετα τα κενά ερωτθματολόγια ςτζλνονται από τθν
Κεντρικι Τπθρεςία ταχυδρομικϊσ ςτισ Τ..Ν. και τα ςυμπλθρωμζνα επιςτρζφουν πάλι μζςω ταχυδρομείου. τθν
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περίπτωςθ τθσ πίεςθσ χρόνου τα ερωτθματολόγια από τισ Τ..Ν. μπορεί να ςταλοφν είτε:
- μζςω fax είτε
- μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail).
Θ μθ ανταπόκριςθ αντιμετωπίηεται με τθλεφωνικι επικοινωνία, αποςτολι υπενκφμιςθσ μζςω fax ι e-mail και
προςωπικζσ επιςκζψεισ ςτισ επιχειριςεισ.
21.4 Επικφρωςη δεδομζνων
Σα δεδομζνα επικυρϊνονται μζςω λογικϊν ελζγχων. Θ επεξεργαςία των δεδομζνων περιλαμβάνει τθ μελζτθ τουσ
προκειμζνου να εντοπιςτοφν και τελικά να διορκωκοφν πικανά λάκθ. Γίνονται ςυγκρίςεισ ςε κάκε επιχείρθςθ,
κυρίωσ με τα ςτοιχεία του προθγοφμενου τριμινου αλλά και με αυτά του αντίςτοιχου τριμινου του προθγοφμενου
ζτουσ. τθ ςυνζχεια, ελζγχονται οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςία ανά ςτρϊμα απαςχόλθςθσ και ανά 1ψιφιο Κλάδο
Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ. τθν περίπτωςθ μεγάλθσ απόκλιςθσ γίνεται διερεφνθςθ όλων των επιχειριςεων που
ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο ςτρϊμα, προκειμζνου να εντοπιςτοφν οι επιχειριςεισ που δθμιουργοφν το πρόβλθμα.
Αφοφ εντοπιςτοφν τα λάκθ, γίνεται περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν επιχείρθςθ, προκειμζνου να
επιβεβαιωκεί ότι πράγματι πρόκειται για λάκοσ ι αν πρόκειται για κάποια αςυνικιςτθ τιμι. Είναι λογικό ότι δεν
εντοπίηονται όλα τα λάκθ, αλλά ζμφαςθ δίνεται ςε αυτά που ζχουν μεγάλθ επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα.
21.5 Κατάρτιςη δεδομζνων
Οι Κενζσ Θζςεισ Εργαςίασ παράγονται ανά μονοψιφιο Κλάδο Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ, ανά μονοψιφιο
επάγγελμα και ανά είδοσ απαςχόλθςθσ (πλιρθσ μερικι).
21.5.1 Ποςοςτό τιμϊν μεταβλητϊν που υποκαθίςτανται (τεκμαρτϊν τιμϊν)
Δεν εφαρμόηεται
21.6 Προςαρμογζσ
Δε γίνονται προςαρμογζσ.
21.6.1 Εποχική διόρθωςη
Δε γίνεται εποχικι διόρκωςθ.

22. Σχόλια

Περιεχόμενα
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