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1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα
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Κλεφτόγιαννη Ελπίδα, Ράπτη Παναγιώτα
Αποστολή και συλλογή ερωτηματολογίων, έλεγχος και
καταχώρηση στοιχείων, διαχείριση εφαρμογής της
έρευνας Εμπορευματικής και Επιβατικής κίνησης των
Θαλασσίων Μεταφορών, παραγωγή και ποιοτικοί έλεγχοι
αποτελεσμάτων, κατάρτιση δημοσιεύσιμου πίνακα
αποτελεσμάτων.
Πειραιώς 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς
e.kleftogianni@statistics.gr
p.rapti@statistics.gr
(+30) 2131353087, 3122
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1.1 Υπηρεσία
1.2 Μονάδα Υπηρεσίας
1.3 Όνομα υπευθύνου

1.4 Αρμοδιότητα υπευθύνου

1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση
1.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
1.7 Αριθμός τηλεφώνου
1.8 Αριθμός fax

2. Εισαγωγή

Περιεχόμενα

Η έρευνα της Εμπορευματικής και Επιβατικής κίνησης των
Θαλασσίων Μεταφορών περιλαμβάνει στατιστικά
αποτελέσματα κυρίως φορτώσεις –εκφορτώσεις
εμπορευμάτων και αποβιβασθέντες-επιβιβασθέντες
επιβάτες.

2.1 Εισαγωγή

3. Ενημέρωση μεταδεδομένων
3.1 Μεταδεδομένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδομένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδομένα που
ενημερώθηκαν τελευταία

Περιεχόμενα

Οκτώβριος 2014
Οκτώβριος 2014

4. Στατιστική παρουσίαση

Οκτώβριος 2014

Περιεχόμενα

4.1 Σύντομη περιγραφή δεδομένων

Ο σκοπός της έρευνας στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών είναι η
καταγραφή της κίνησης των εμπορευμάτων και επιβατών με θαλασσοπλοούντα πλοία, σε
διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στη θάλασσα .
Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν κυρίως φορτώσεις –εκφορτώσεις
εμπορευμάτων και αποβιβασθέντες-επιβιβασθέντες επιβάτες
Η έρευνα είναι απογραφική και διενεργείται σε τριμηνιαία και ετήσια βάση.
Τα στοιχεία αυτής συλλέγονται από διοικητικές πηγές (Λιμενικές Αρχές, Ναυτιλιακές
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εταιρείες).
Η έρευνα είναι διαχρονική και διεξάγεται από το 1995.
4.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
. Η γεωγραφική ταξινόμηση είναι βασισμένη στην ταξινόμηση εδαφικών μονάδων NUTS 2
4.3 Κάλυψη κλάδων

Καλύπτονται οι κλάδοι βάσει του NΑCE rev.2
4.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών

Η μεταβλητές της έρευνας είναι : α. εμπορεύματα (μεικτό βάρος εμπορευμάτων σε τόνους,
είδος φορτίου , περιγραφή εμπορευμάτων, λιμένας δήλωσης, κατεύθυνση της κίνησης,
λιμένας φόρτωσης και εκφόρτωσης, εμπορευματοκιβώτια ή μονάδες Ro-Ro) β. επιβάτες
(αριθμός επιβατών που ξεκινούν ή τελειώνουν ένα ταξίδι και αριθμός επιβατών
κρουαζιερόπλοιου σε εκδρομή κρουαζιέρας, λιμένας επιβίβασης και αποβίβασης ) γ.
πλοία (αριθμός σκαφών, τόνοι νεκρού βάρους ή κόροι ολκής χωρητικότητας, χώρα
νηολόγησης, τύπος των πλοίων, τάξη μεγέθους των πλοίων).
Ορισμοί : α. Εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς, β. Μονάδες Ro-Ro γ. Φορτίο σε
εμπορευματοκιβώτια, δ. Φοτρίο Ro-Ro, ε. Μεικτό βάρος εμπορευμάτων, στ. Νεκρό
βάρος(DWT), ζ. Ολική χωρητικότητα, η. Επιβάτης κρουαζιέρας, θ. Κρουαζιερόπλοιο, ι.
Εκδρομή επιβάτη κρουαζιέρας, ια. Φορτίο σε εμπορευματοκιβώτια Ro-Ro, ιβ.
Ρυμουλκούμενο για χρήση μεταξύ λιμένων μεταφερόμενο με πλοία , ιγ. Πλοίο Ro-Ro,
σχεδιασμένο για τη μεταφορά μονάδων Ro-Ro.
Οι παραπάνω έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών αναφέρονται αναλυτικά στην
Οδηγία 2009/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
6ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών
4.5 Στατιστικές μονάδες

Τα Λιμάνια, τα πλοία, τα φορτία των πλοίων και οι επιβάτες που δραστηριοποιούνται στις
θαλάσσιες μεταφορές .
4.6 Πληθυσμός αναφοράς

Λιμένες της χώρας
4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)

Το σύνολο των Λιμένων της Ελλάδας.
Λιμένες της χώρας
4.8 Χρονική κάλυψη

Το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι διαθέσιμα οι πίνακες και τα Δελτία τύπου στην
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι από το 2000 έως και το 2013, σε τριμηνιαία βάση.
(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1103)
4.9 Περίοδος βάσης

Δεν υφίσταται
5. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα
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Η μονάδες μέτρησης είναι τα Λιμάνια, τα πλοία , οι επιβάτες και τα εμπορεύματα κατά
είδος και βάρος
Οι μεταβλητές που αντιστοιχούν σε πλήθος (π.χ. αριθμός επιβατών, Λιμένων κ.λπ.)
μετρώνται σε μονάδες. Οι μεταβλητές που αντιστοιχούν σε βάρος φορτίων μετρώνται σε
μονάδες βάρους.
Οι μονάδες μέτρησης αναφέρονται αναλυτικά στην Οδηγία 2009/42/ΕΚ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με
τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών
6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Τρίμηνο
7. Θεσμική εντολή

Περιεχόμενα

7.1 Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες

Το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόμος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του Νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄):
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και
άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής
Οικονομίας», από το Άρθρο 45 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄):
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», από το άρθρο 22
παράγραφος 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναμόρφωση πλαισίου
λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», από το άρθρο πρώτο του
Νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προυπολογισμού έτους 2011» και της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής
του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 323
του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄): «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και από το άρθρο 7 παράγραφος 1 της από
18/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/τ. Α΄) «Δημοσιονομικοί
κανόνες και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 93 του Νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.
Α΄): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές
διατάξεις», από το άρθρο 6 παράγραφος 8 του Νόμου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/τ. Α΄):
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«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης
του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – μέλος του οποίου δεν
είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄41) και
άλλες διατάξεις», από το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Γ.3 του Νόμου 4254/2014
(ΦΕΚ 85/τ. Α΄): «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» και από το άρθρο 33 παράγραφοι 5α και 5β
του Νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄): «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις
θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), έτους 2012, ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών,
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος
θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου
2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής (Commission) στις 25 Μαΐου 2005,
σχετικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των εθνικών και
κοινοτικών στατιστικών Αρχών, μετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε
στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος.
Προεδρικό Διάταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση
της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού
Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών,
καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
ΟΔΗΓΙΑ 95/64/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τις στατιστικές
καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

ΟΔΗΓΙΑ 2009/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου
2009 σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2012 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2009/42/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

7.2 Διεθνείς συμφωνίες για ανταλλαγή δεδομένων
Δεν υπάρχουν
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8. Εμπιστευτικότητα

Περιεχόμενα

8.1 Πολιτική εμπιστευτικότητας

Τα θέματα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) ρυθμίζονται με τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νόμου 3832/2010 όπως ισχύει, με τα
Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και με τα Άρθρα 10 και 15 του Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο συγκεκριμένα:
Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ με την τήρηση των
στατιστικών αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως
με την τήρηση της αρχής του στατιστικού απορρήτου.

8.2 Εμπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδομένων

•

Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή
στα οποία έχει πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση
των στατιστικών μονάδων που τα παρείχαν με την αποκάλυψη εξατομικευμένων
πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για στατιστικούς σκοπούς ή έμμεσα από
διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να
μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων με τα
τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.
Στατιστικά αποτελέσματα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της
μονάδας των στατιστικών στοιχείων διαδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και
μόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσματα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον
Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος (ΕΛΣΣ), με τέτοιο τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να μη θίγει το
στατιστικό απόρρητο ή
β) η μονάδα των στατιστικών στοιχείων συμφώνησε ανεπιφύλακτα για την
αποκάλυψη των δεδομένων.

•

Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει
αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το προσωπικό που απασχολείται για το
σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με πράξη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

•

Η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να χορηγεί σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις
για επιστημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή
την έμμεση ταύτιση των στατιστικών μονάδων. Η πρόσβαση χορηγείται με τον όρο
ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ερευνητή, η οποία συνοδεύεται από
λεπτομερή ερευνητική πρόταση σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα·
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β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει με επαρκείς λεπτομέρειες το σύνολο των
δεδομένων για το οποίο θα χορηγηθεί πρόσβαση, τις μεθόδους ανάλυσης των
δεδομένων και τον απαιτούμενο χρόνο για τη διενέργεια της έρευνας·
γ) έχει συναφθεί, μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του μεμονωμένου ερευνητή, του
ιδρύματος στο οποίο εργάζεται, ή του Οργανισμού που εντέλλεται τη διενέργεια της
έρευνας, κατά περίπτωση, σύμβαση που καθορίζει τους όρους πρόσβασης, τις
υποχρεώσεις των ερευνητών, τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου των
στατιστικών δεδομένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των
υποχρεώσεων.
•

Ζητήματα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται
από την Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι
αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ:
για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο μπορούν να διατεθούν στατιστικά
δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώμενης
μονάδας, είτε άμεσα είτε έμμεσα,
κριτήρια ανωνυμοποίησης για τα μικροδεδομένα που παρέχονται σε χρήστες,
για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για
επιστημονικούς σκοπούς.

•

Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και οι Ιδιώτες
Συνεργάτες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε
στατιστικές έρευνες διενεργούμενες από την ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτούν, με
οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία δεσμεύονται από το
απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των
στοιχείων από τα ανωτέρω πρόσωπα και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.

•

Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του στατιστικού απορρήτου από
οποιονδήποτε υπάλληλο ή εργαζόμενο στην ΕΛΣΤΑΤ, συνιστά το πειθαρχικό
παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και μπορεί να επισύρει την ποινή της
οριστικής παύσης.

•

Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το
απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό απόρρητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται
πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για την παραβίαση και είναι ανάλογο
προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά
επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

9. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόμενα

9.1 Ημερολόγιο ανακοινώσεων

Καταρτίζεται τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου και περιλαμβάνεται ο χρόνος διάθεσης των
στοιχείων της έρευνας στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
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9.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
Το ημερολόγιο ανακοινώσεων διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1103
9.3 Πρόσβαση χρηστών
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Κοινότητας και τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής», η
ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει όλα τα εθνικά στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της, σεβόμενη την επαγγελματική
ανεξαρτησία και με έναν αντικειμενικό, επαγγελματικό και διάφανο τρόπο κατά τον οποίο όλοι οι χρήστες
αντιμετωπίζονται με ισότητα.
Αναρτώννται πίνακες αποτελεσμάτων και δελτία τύπου στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A1103

10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το αργότερο
μέχρι 5 μήνες μετά τη λήξη του ερευνώμενου τριμήνου (τρίμηνο αναφοράς)και μέχρι 8 μήνες μετά
τη λήξη του ερευνώμενου έτους (έτος αναφοράς). Μετά από την οριστικοποίηση των
αποτελεσμάτων από κοινού από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, δημοσιεύονται πίνακες αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόμενα

11.1 Δελτία Τύπου

Καταρτίζεται τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου
11.2 Δημοσιεύματα

Συναφή στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στα ακόλουθα link:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Maritime_transport_of_goods__quarterly_data
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Maritime_ports_freight_and_passenger_stati
stics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Maritime_transport_statistics__short_sea_shipping_of_goods

11.3 Βάση δεδομένων on-line
Οι χρήστες μπορούν να πληροφορηθούν τα περισσότερα στοιχεία της έρευνας από το internet
στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE‐database
11.3.1 Πίνακες δεδομένων (επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Η συνολική πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα της αναφερόμενης έρευνας για το έτος 2013,

ανέρχεται σε 1.689 προβολές σελίδων(συνολικά hits).
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11.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα

Τα μικροδεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως στην:
Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Για λόγους εμπιστευτικότητας πρόσβαση στα μικροδεδομένα επιτρέπεται μόνον κάτω υπό
αυστηρές προϋποθέσεις και με τήρηση πάντοτε σχετικής διαδικασίας.
11.5 Άλλη διάχυση δεδομένων

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
11.5.1 Μεταδεδομένα (επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο)

Δεν έχει καταμετρηθεί, τα τελευταία μεταδεδομένα επικυρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2014.

12. Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης

Περιεχόμενα

12.1 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας
Η μεθοδολογία κατάρτισης της έρευνας καθορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις
οδηγίες, τις υποδείξεις και τα πρότυπα της Eurostat.
Το μεθοδολογικό εγχειρίδιο που υιοθετεί η Eurostat για τις στατιστικές των θαλασσίων
μεταφορών είναι
το <<Reference Manual on Maritime Transport Statistics Version September 2014>>
12.1.1 Πληρότητα μεταδεδομένων (ποσοστό)

Το ποσοστό της πληρότητας των μεταδεδομένων , είναι 100%
12.2 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας
Η ποιότητα τεκμηριώνεται με την διαδικασία επικύρωσης των στοιχείων που διενεργείται από τη
Εurostat.

13. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

13.1 Διασφάλιση ποιότητας

Οι έλεγχοι για την διασφάλιση της ποιότητας αφορούν κυρίως στην σύγκριση των διαθέσιμων
στοιχείων ενός έτους ή τριμήνου με τα αντίστοιχα του προηγούμενου.
Σε περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση, στα παραγόμενα στοιχεία τότε
διενεργούνται ενδελεχείς έλεγχοι στο πρωτογενές υλικό καθώς και επικοινωνία με τους αρμόδιους
φορείς ή και διοικητικές πηγές που παρέχουν τα στοιχεία και στη συνεχεία δικαιολογούνται και
επιβεβαιώνονται .
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται στο ακόλουθο link:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_quality_guidelines.pd
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f
13.2 Αξιολόγηση ποιότητας

Αναφορικά με τη ποιότητα των στατιστικών στοιχείων της έρευνας εμπορευματικής και επιβατικής
κίνησης, κατά την διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων διενεργούνται λογικοί
έλεγχοι και διορθώνονται τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν.

14. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

14.1 Ανάγκες χρηστών

Ο χρήστες είναι κυρίως άτομα ή φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα που αφορούν τη ναυτιλία
για επαγγελματικούς , εκπαιδευτικούς – ερευνητικούς και άλλους σκοπούς.
14.2 Ικανοποίηση χρηστών
Στοιχεία για το προφίλ των χρηστών, τον βαθμό ικανοποίησής τους και άλλες σχετικές πληροφορίες
παρέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Βιβλιοθήκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/library_news_letter.pdf
14.3 Πληρότητα
Η πληρότητα της έρευνας εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης είναι 100%.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

15.1 Συνολική ακρίβεια

Η συνολική ακρίβεια της έρευνας εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης είναι ικανοποιητική, με
κύρια πηγή σφαλμάτων τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα.
15.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα

Η έρευνα εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης είναι απογραφική, δεν υπάρχουν
δειγματοληπτικά σφάλματα γιατί η συλλογή των στοιχείων γίνεται από όλες τις αρμόδιες
διοικητικές πηγές (Λιμενικές Αρχές ,Οργανισμοί Λιμένων) και Ναυτιλιακές εταιρείες.
15.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα

Τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα αφορούν το βαθμό ανταπόκρισης των παροχών των
στοιχείων των Λιμενικών Αρχών, Ναυτιλιακών εταιρειών. Κυρίως σφάλματα αναφέρονται
λόγω πλημμελούς συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από διοικητικές πηγές , τα οποία
ελέγχονται και διορθώνονται
15.3.1 Σφάλμα κάλυψης
Η έρευνα είναι απογραφική, δεν υπάρχει σφάλμα κάλυψης
15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης

Δεν υπάρχει.
15.3.1.2 A3. Κοινές μονάδες (ποσοστό)

Δεν υπάρχουν κοινές μονάδες καθώς δεν εφαρμόζονται μεικτές στατιστικές διαδικασίες..
15.3.2 Σφάλμα μέτρησης

Υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία από Ναυτιλιακές εταιρείες τα οποία διορθώνονται μετά
από σχετική επικοινωνία με τους αντίστοιχους φορείς.
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15.3.3 Σφάλμα μη ανταπόκρισης

Κυρίως σφάλματα αναφέρονται λόγω πλημμελούς συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
από διοικητικές πηγές , τα οποία ελέγχονται και διορθώνονται
15.3.4 Σφάλμα επεξεργασίας

Γίνεται έλεγχος των καταχωρημένων δεδομένων
15.3.5 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντέλου

Δεν χρειάζεται εφαρμογή μοντέλου

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόμενα

16.1 Επικαιρότητα

Τα στοιχεία αποστέλλονται στη Eurostat 5 μήνες μετά τη λήξη του τριμήνου αναφοράς και
8 μήνες μετά τη λήξη του έτους αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται μετά από την
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων από κοινού από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
16.2 Χρονική ακρίβεια
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων συνήθως είναι έγκαιρη και το στατιστικό προϊόν

επίκαιρο.

17. Συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα

Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα των λοιπών χωρών της Ε.Ε.,
καθώς η έρευνα διενεργείται σύμφωνα με Οδηγία της .Ε.Ε.
17.1.1 Ασυμμετρία αντικριζόμενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)

Δεν εφαρμόζεται .
17.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα

Τα παραγόμενα στοιχεία ελέγχονται ως προς τη διαχρονική τους συγκρισιμότητα, τόσο από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και από τη Eurostat.

18. Συνοχή

Περιεχόμενα

18.1 Διατομεακή συνοχή

Δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία από άλλες πηγές ή φορείς του ΕΛΣΣ για αυτήν την έρευνα
18.1.1 Συνοχή μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών

Υπάρχει συνοχή σε στατιστικά στοιχεία της εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης στις θαλάσσιες
μεταφορές αλλά λόγω μεθοδολογικών διαφοροποιήσεων, παρατηρούνται κάποιες αποκλίσεις
μεταξύ των στατιστικών αυτών οι οποίες και εξετάζονται.
18.1.2 Συνοχή με Εθνικούς Λογαριασμούς

Υπάρχει συνοχή σε στατιστικά στοιχεία της εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης στις θαλάσσιες
μεταφορές αλλά λόγω μεθοδολογικών διαφοροποιήσεων, παρατηρούνται κάποιες αποκλίσεις

11

μεταξύ των στατιστικών αυτών οι οποίες και εξετάζονται.
18.2 Εσωτερική συνοχή

Η εσωτερική συνοχή των στοιχείων (μεταξύ σειρών δεδομένων και μεταξύ μεταβλητών) ελέγχεται
από την ΕΛΣΤΑΤ στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων

19. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Δεν έχει εκτιμηθεί.

20. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

20.1 Πολιτική αναθεώρησης

Η έρευνα ακολουθεί την εγκύκλιο της πολιτικής αναθεώρησης της ΕΛΣΤΑΤ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Revisions_Policy_22_5_2013_
GR.pdf
20.2 Πρακτική αναθεώρησης

Ακολουθείται η πολιτική αναθεώρησης της ΕΛΣΤΑΤ

21. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδομένων

Τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας εμπορευματικής και επιβατικής κίνηση βασίζονται σε
διοικητικές πηγές και παρέχονται από τις Λιμενικές αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Συλλέγονται
απογραφικά στοιχεία που αφορούν στον συνολικό αριθμό των λιμένων, πλοίων, φορτίων,
επιβατών της Χώρας βάσει των κατωφλιών που ορίζονται απο την Οδηγία 2009/42/ΕΚ του
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις
θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδομένων

Η συχνότητα συλλογής των δεδομένων είναι μηνιαία .

21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδομένων

Η ΕΛΣΤΑΤ, Δ/νση Στατιστικών Εμπορείου και Υπηρεσιών, το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
αποστέλλει ερωτηματολόγια προς τούς εμπλεκόμενους φορείς και στην συνέχεια συγκεντρώνει τα
απαιτούμενα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και ταχυδρομείου.
21.4 Επικύρωση δεδομένων

Τα πρωτογενή δεδομένα ελέγχονται κυρίως ως προς την χρονολογική τους συνέπεια. Οι
περιπτώσεις που εξετάζονται είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Με την χρήση
λογικών ελέγχων διορθώνονται τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν.
Γίνονται έλεγχοι της Eurostat σε τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία
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21.5 Κατάρτιση δεδομένων

Τα αρχικά δεδομένα, ελέγχονται και επεξεργάζονται, εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση,
πινακοποιούνται και τέλος καταρτίζονται πίνακες με τα τελικά αποτελέσματα.
21.5.1 Ποσοστό τιμών μεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκμαρτών τιμών)
Μη εφαρμόσιμο, η έρευνα είναι απογραφική.
21.6 Προσαρμογές

Δε γίνεται προσαρμογή
21.6.1 Εποχική διόρθωση

Μη εφαρμόσιμο.

22. Σχόλια

Περιεχόμενα
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