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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον Ν.3832/2010, άρθρο 17, όπως ισχύει, έχει
υποχρέωση να παρέχει χωρίς τίμημα, με επιφύλαξη για τα σχετικά έξοδα ή το
κόστος, τα κυριότερα οικονομικά και κοινωνικά στατιστικά στοιχεία τα οποία
συλλέγει και επεξεργάζεται και να τα αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο. Ο
υπολογισμός του κόστους και των εξόδων μπορεί να γίνεται έναντι τιμήματος,
με συστήματα και διαδικασίες διάθεσης και τιμολόγησης, που ορίζονται στον
Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, άρθρο 13 και 14.
Η ΕΛΣΤΑΤ διαθέτει, επίσης, αρχεία μικροδεδομένων ερευνών έναντι τιμήματος,
κατά κανόνα, σε χρήστες, κατόπιν σχετικού τους αιτήματος. Με Απόφαση του
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να μη γίνεται χρέωση.
Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται από την ΕΛΣΤΑΤ για τα αρχεία
μικροδεδομένων ερευνών βασίζεται στην αντίστοιχη της Eurostat. Οι τιμές
πώλησης των ανωτέρω αρχείων προσαρμόζονται κάθε φορά στις τιμές, στις
οποίες η Eurostat διαθέτει στους χρήστες τα σχετικά αρχεία.
Η τιμολόγηση από την ΕΛΣΤΑΤ ειδικών επεξεργασιών δεδομένων ή άλλων
στατιστικών υπηρεσιών, καθώς και της χρήσης συστημάτων πληροφορικής που
διαθέτει η ΕΛΣΤΑΤ, και σχετικών ειδικών υπηρεσιών για σκοπούς στατιστικών
ερευνών, καθορίζεται κατά περίπτωση με Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
μετά από εισήγηση των εκάστοτε αρμοδίων Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ.
Τιμές στατιστικών προϊόντων αναλυτικά
1. Κατά παραγγελία στατιστικά στοιχεία και πρωτογενές υλικό ερευνών
Η ΕΛΣΤΑΤ, ακολουθώντας τη τιμολογιακή πολιτική της Eurostat για δωρεάν
παροχή στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τη τιμολογιακή πολιτική των άλλων
Ελληνικών φορέων και Στατιστικών Υπηρεσιών της Ε.Ε και αναλύοντας το μέσο
όρο κόστους εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται με την παραγωγή
ειδικών επεξεργασιών δεδομένων ή άλλων στατιστικών υπηρεσιών, διαμορφώνει
την ακόλουθη πολιτική τιμολόγησης των στατιστικών της προϊόντων:
€ 12,28 ανά ώρα απασχόλησης (98,25 ημερήσιο κόστος / 8 ώρες= 12,28)
2. Ψηφιακά υπόβαθρα
Όταν οι χρήστες είναι το δημόσιο η ιδιώτες που εκτελούν έργο για λογαριασμό
του δημόσιου τα ψηφιακά υπόβαθρα θα διατίθενται δωρεάν. (Σύμφωνα με το
νόμο 3882/2010 τα Ψηφιακά Γεωχωρικά Δεδομένα διατίθενται δωρεάν σε
Δημόσιες Υπηρεσίες).
Όταν οι χρήστες είναι ιδιώτες τα ψηφιακά υπόβαθρα θα διατίθενται ως εξής:
Ορίζεται συμβατικά ο χρόνος απασχόλησης του υπαλλήλου για τη παροχή
κάθε υποβάθρου σε μισή ώρα (30 λεπτά). Έπειτα κοστολογείται το κάθε
υπόβαθρο κατά αναλογία με τη κοστολόγηση των κατά παραγγελία στατιστικών
στοιχείων. (Δηλ. ½ * 12,38 = € 6,19).
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3. Αναλογικά υπόβαθρα
Τα αναλογικά υπόβαθρα τόσο προς το δημόσιο όσο και προς στους ιδιώτες θα
διατίθενται με € 4 ανά φύλλο. Για τη τιμή λαμβάνονται υπόψη το κόστος
εκτύπωσης (χαρτί, μελάνια, συντήρηση μηχανημάτων καθώς και το κόστος
απασχόλησης του υπαλλήλου για την φωτοτύπηση-εκτύπωση
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