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Λειτουργίες
Πλαίσιο
δειγματοληψίας
για έρευνες σε
επιχειρήσεις

Σύνδεσμος με
τις διοικητικές
πηγές

Πηγή
πληροφόρησης
για τη
συγκρότηση των
στατιστικών
μονάδων και τις
σχέσεις σύνδεσης
των νομικών
μονάδων

Δομημένος
κατάλογος
νομικών και
στατιστικών
μονάδων που
ασκούν οικονομική
δραστηριότητα

Βάση για
εκτιμήσεις των
στοιχείων των
Εθνικών
Λογαριασμών

Πηγή
πληροφόρησης
για τη στατιστική
ανάλυση του
πληθυσμού των
επιχειρήσεων και
τη δημογραφία
τους
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Περιεχόμενο
Το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων παρέχει πληροφορίες για
• Τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα και συμβάλλουν στη
δημιουργία του ΑΕΠ
• Τις τοπικές μονάδες των επιχειρήσεων
• Τις νομικές μονάδες από τις οποίες
αποτελούνται οι επιχειρήσεις

• Τους Ομίλους Επιχειρήσεων
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Χαρακτηριστικά
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Στατιστικού Μητρώου
Επιχειρήσεων είναι

Χαρακτηριστικά
ταυτότητας

Δημογραφικά
χαρακτηριστικά
και
χαρακτηριστικά
ταξινόμησης

Οικονομικά
χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά
που αφορούν σε
σχέσεις
ιδιοκτησίας και
ελέγχου
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Βασικές πηγές ενημέρωσης
Φορολογικά και
άλλα διοικητικά
στοιχεία
Φορολογικό
μητρώο
Δηλώσεις
ΦΠΑ
Δηλώσεις Φόρου
Εισοδήματος
Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονική
Βεβαίωση
Αποδοχών

Στοιχεία από
στατιστικές
έρευνες

Στοιχεία από
στατιστικά
δορυφορικά
μητρώα

Στοιχεία από
ιδιωτικές
εταιρείες και
βάσεις
δεδομένων

Μητρώα
μεταφορικών
μέσων
Μητρώο
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
Μητρώο Φορέων
Γενικής
Κυβέρνησης

ΕΦΚΑ
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Κατάρτιση και επικαιροποίηση
Διεξαγωγή προκαταρκτικών ελέγχων σε πρωτογενή
στοιχεία για τη διακρίβωση της πληρότητας, ακρίβειας
και συνάφειας τους με αντίστοιχα στοιχεία
προηγούμενων ετών και με στοιχεία από άλλες πηγές

Αξιολόγηση πηγών σε επίπεδο μεταβλητής και
ιεράρχηση αυτών σε λίστα προτεραιότητας για την
κατάρτιση και ενημέρωση του Μητρώου

Διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων για εντοπισμό ακραίων
τιμών, λανθασμένων πρωτογενών δεδομένων και για τη
συγκρισιμότητα των στατιστικών μεταβλητών

Υποκατάσταση ελλειπουσών τιμών μεταβλητών
(imputation)
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Οριοθέτηση(profiling) ομίλων
επιχειρήσεων (1/2)
Υλοποίηση Action Plan για την εφαρμογή στατιστικής μονάδας
«επιχείρηση» στις Στατιστικές Διάρθρωσης Επιχειρήσεων

Διερεύνηση και αξιολόγηση συναφών πηγών δεδομένων
(διοικητικών και ιδιωτικών)

Επιλογή βασικής πηγής για την άντληση των στοιχείων
Επεξεργασία στοιχείων βασικής πηγής για τον εντοπισμό
των μεγάλων ομίλων επιχειρήσεων που οριοθετούνται
χειρωνακτικά
Επιλογή μεθόδου για το ημι-αυτόματο (desk) και
αυτόματο profiling
Σύνδεση στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων με βασική
πηγή
7

Οριοθέτηση(profiling) ομίλων
επιχειρήσεων (2/2)
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

Εφαρμογή ημι-αυτόματου (desk) και αυτόματου
profiling

Καταγραφή μεθοδολογικού εγχειριδίου

Εφαρμογή χειρωνακτικού profiling (σε εξέλιξη)
Ενοποίηση (consolidation) οικονομικών στοιχείων
οριοθετημένων ομίλων επιχειρήσεων (2020)
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Νέος οργανισμός ΕΛΣΤΑΤ


Σε ισχύ από 5 Αυγούστου 2019
- Ενημέρωση Μητρώου
Επιχειρήσεων

- Ενημέρωση EGR
- Profiling ομίλων

- Ανάλυση δομής και
οικονομικών
λογαριασμών μεγάλων
επιχειρήσεων

Τμήμα
Μητρώων και
Μεγάλων
Επιχειρήσεων

Διεύθυνση
Στατιστικών
Επιχειρήσεων
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Large Case Unit
Το νέο Τμήμα Μητρώων και Μεγάλων
Επιχειρήσεων ενσωματώνει τη λειτουργία και
τις αρμοδιότητες ενός Large Case Unit

Επικοινωνία με τις
πολύ μεγάλες
επιχειρήσεις

Παρακολούθηση
όλων των εξελίξεων
που αφορούν στις
σχέσεις ιδιοκτησίας,
ελέγχου και
σύνδεσης με άλλες
νομικές μονάδες
των πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων

Ανάλυση δομής και
οικονομικών
λογαριασμών των
πολύ μεγάλων
επιχειρήσεων
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Ενημέρωση στοιχείων EuroGroups
Register (EGR) και χρήσεις
Χρησιμοποιούνται

Η ΕΛΣΤΑΤ
διαβιβάζει
στοιχεία για τις
εγχώριες και ξένες
νομικές μονάδες

* στον
προσδιορισμό του
πληθυσμού των
συνδεόμενων
επιχειρήσεων με
την αλλοδαπή
(FATS)
* επικουρικά για
την οριοθέτηση
των ομίλων
επιχειρήσεων

Στόχος για το
επόμενο διάστημα
* Η διαβίβαση
στοιχείων για
επιχειρήσεις και
ομίλους
επιχειρήσεων
* Η οριστικοποίηση
της ΕΛΣΤΑΤ ως
αυθεντική πηγή –
βάση (authentic
store) για τα στοιχεία
των ελληνικών
νομικών μονάδων
στο EGR
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Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στον κύκλο European
Profiling 2019 (έτους αναφοράς 2018)
Η ΕΛΣΤΑΤ
Βάση συμμετοχής

IPT

Σεμινάρια

•συμμετέχει σε εθελοντική βάση
•δεν έχει συνάψει συμβόλαιο χρηματοδότησης με τη
Eurostat

•έχει πρόσβαση στο λογισμικό Interactive Profiling Tool (IPT)

•έχει συμμετάσχει στα συναφή σεμινάρια που έχει
διοργανώσει η Eurostat

Αποστολή Eurostat

•έχει οριστικοποιήσει την πραγματοποίηση αποστολής
στελεχών της Eurostat στην έδρα της με κύρια αντικείμενα
το European Profiling, το EGR και τη χρήση του IPT

Απόκτηση εμπειρίας

• με βάση την πρόοδο των εργασιών του εθνικού (κυρίως του χειρωνακτικού)
profiling, θα συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή οριοθέτηση ομίλων μέσω IPT, είτε
που έχουν το παγκόσμιο κέντρο λήψης των αποφάσεών τους (GDC) στην
Ελλάδα, είτε που έχουν συνδεόμενες νομικές μονάδες στην Ελλάδα
(partnering country)

European System of
Interoperable Statistical Business
Registers - ESBRs

•έχει παρακολουθήσει στενά τις εργασίες και τις εξελίξεις που
αφορούν στα πιλοτικά έργα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος των διαλειτουργικών
Στατιστικών Μητρώων Επιχειρήσεων (ESBRs)
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Πεδία συνεργασίας με τη Στατιστική
Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Διαχείριση και λειτουργίες EGR

Τυποποίηση
επωνυμιών στο
EGR για
ελληνικές και
κυπριακές
νομικές
μονάδες

Τυποποίηση
νομικών
μορφών στο
EGR για
ελληνικές και
κυπριακές
νομικές
μονάδες

European Profiling

European Profiling για
επιλεγμένους ομίλους
επιχειρήσεων με κέντρο
λήψης αποφάσεων και
συνδεόμενες επιχειρήσεις
σε Ελλάδα και Κύπρο

Εναρμόνιση μεθόδων
αναγνώρισης στο EGR
για ελληνικές και
κυπριακές νομικές
μονάδες
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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