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1. Επικοινωνία
1.1 Υπηρεσία
1.2 Μονάδα Υπηρεσίας

Περιεχόμενα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού και Πολιτισμού

1.3 Όνομα υπευθύνου

Ελένη Παπαδοπούλου, Μάριος Βασιλόπουλος

1.4 Αρμοδιότητα υπευθύνου

Προϊσταμένη Τμήματος, Υπάλληλος

1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση

Πειραιώς 46 και Επονιτών, 18510 Πειραιάς

1.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

e.papadopoulou@statistics.gr, m.vasilopoulos@statistics.gr

1.7 Αριθμός τηλεφώνου

+30 213 135 2168, +30 213 135 2953

1.8 Αριθμός fax

-
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2. Επικαιροποίηση μεταδεδομένων

Περιεχόμενα

2.1 Ημερομηνία τελευταίας επικύρωσης των μεταδεδομένων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

2.2 Ημερομηνία τελευταίας ανάρτησης των μεταδεδομένων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

2.3 Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης των μεταδεδομένων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

3. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόμενα

3.1 Σύντομη περιγραφή των δεδομένων
Η έρευνα συλλέγει στοιχεία από όλες τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, τις Υπηρεσίες Νεότερων Μνημείων και λοιπές
υπηρεσιακές μονάδες πού εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με:
1.

Τον αριθμό και το είδος των αρχαιολογικών ερευνών ανά είδος φορέα και ευρημάτων

2.

Τις χρηματοδοτήσεις αρχαιολογικών ερευνών κατά είδος φορέα

3.

Τις πιστώσεις για αρχαιολογικές έρευνες

4.

Τις κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, νεότερων μνημείων, κινητών μνημείων και ζωνών
προστασίας, κατά τύπο ιδιοκτησίας

5.

Τον αριθμό μονίμων εκθέσεων και επανεκθέσεων πολιτιστικών αγαθών, κατά είδος

6.

Τις υποδείξεις αρχαιολογικών θέσεων, παραδόσεις, κατασχέσεις, ανακτήσεις και επαναπατρισμούς
αρχαιοτήτων

7.

Τις αποδοχές δωρεών και τον αριθμό αντικειμένων από δωρεές, κατά κατηγορία αντικειμένου

8.

Τις άδειες που χορηγήθηκαν για μελέτες πολιτιστικών αγαθών, χώρων και νεότερων μνημείων,
φωτογραφίσεις κ.λπ., κατά τύπο ιδιοκτησίας

9.

Τις άδειες που χορηγήθηκαν για εξαγωγή έργων τέχνης

10. Τις άδειες που χορηγήθηκαν για πωλήσεις αρχαιολογικών εντύπων
11. Τις άδειες που χορηγήθηκαν για ελεύθερη είσοδο σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, κατά είδος
12. Τις δαπάνες έργων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που έχουν εκτελεσθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη
13. Τις δαπάνες έργων σε μουσεία και λοιπά κτήρια που έχουν εκτελεσθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη
14. Τη συντήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά κατηγορία και είδος εργασίας
15. Τα νέα προσκτήματα μουσείων και αρχαιολογικών συλλογών
3.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
Τα στοιχεία τα οποία παράγονται παρουσιάζονται σε επίπεδο χώρας.
3.3 Κάλυψη κλάδων
3.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών
Οι βασικές μεταβλητές της έρευνας είναι:
•

Αρχαιολογικές έρευνες

•

Χρηματοδοτήσεις και πιστώσεις

•

Κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, νεότερων μνημείων, κινητών μνημείων και ζωνών
προστασίας

•

Μόνιμες εκθέσεις και επανεκθέσεις πολιτιστικών αγαθών

•

Υποδείξεις αρχαιολογικών θέσεων, παραδόσεις, κατασχέσεις, ανακτήσεις, επαναπατρισμοί αρχαιοτήτων

•

Αποδοχές δωρεών και αριθμός αντικειμένων από δωρεές

•

Χορηγηθείσες άδειες
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•

Δαπάνες έργων

3.5 Στατιστικές μονάδες
Στατιστική μονάδα είναι η Εφορεία Aρχαιοτήτων η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων και λοιπές
υπηρεσιακές μονάδες .
3.6 Πληθυσμός αναφοράς
Ο πληθυσμός αναφοράς είναι όλες οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας –Σπηλαιολογίας, η
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι Υπηρεσίες Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών έργων και επιλεγμένα μουσεία
(Εθνικό Αρχαιολογικό Αθήνας, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Επιγραφικό, Νομισματικό, Βυζαντινού Πολιτισμού,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ασιατικής Τέχνης).
3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Σύνολο χώρας
3.8 Χρονική κάλυψη
Η έρευνα είναι ετήσια, διενεργείται από το έτος 1970 και στην ιστοσελίδα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το έτος
1999.
3.9 Περίοδος βάσης
Δεν υπάρχει.

4. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

Οι μεταβλητές ‘’χρηματοδοτήσεις ανασκαφών’’ και ‘’δαπάνες έργων’’ (σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία
και λοιπά κτίρια) καταγράφονται σε ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι καθαροί αριθμοί.

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Έτος

6. Θεσμική εντολή

Περιεχόμενα

6.1 Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες
Το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework
Επιπλέον, η νομική πράξη που διέπει την αναφερόμενη έρευνα είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ):
15189/Β379/73.
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία: Δεν υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
6.2 Ανταλλαγή δεδομένων
-.

7. Εμπιστευτικότητα

Περιεχόμενα

7.1 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.
http://www.statistics.gr/el/statistical-confidentiality
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Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την κείμενη ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία περί
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις,
οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Κανονισμός (EE)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ-GDPR)), η ΕΛΣΤΑΤ
εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του απαραίτητου
επιπέδου ασφάλειας έναντι των κινδύνων, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγει και στα
οποία έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου της, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του εν λόγω
Κανονισμού και να προστατεύονται τα δεδομένα από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια των ερευνών και την παραγωγή των σχετικών στατιστικών. Πρόσβαση στα
δεδομένα έχει μόνο η ΕΛΣΤΑΤ. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο εκ του νόμου οριζόμενος σε σχέση με τα ΝΠΔΔ και
τις Ανεξάρτητες Αρχές. Τα δεδομένα τηρούνται στις βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για όσο διάστημα απαιτείται εκ
της σχετικής νομοθεσίας.
Νομική βάση επεξεργασίας: Άρθρο 6, παρ.1 (γ) και (ε), του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
(ΓΚΠΔ)).
https://www.statistics.gr/el/privacy-info
7.2 Εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία των 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·
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

4

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.

➢

Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Κανονισμός
(EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ-GDPR)), η
ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του
απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας έναντι των κινδύνων, για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία
συλλέγει και στα οποία έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου της, έτσι ώστε να πληρούνται
οι απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού και να προστατεύονται τα δεδομένα από κάθε ανεξουσιοδότητη ή
μη νόμιμη επεξεργασία.

8. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόμενα

8.1 Ημερολόγιο ανακοινώσεων
Κάθε έτος η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει Ημερολόγιο Δελτίων Τύπου, το οποίο περιλαμβάνει τις ακριβείς ημερομηνίες
ανακοίνωσης των Δελτίων Τύπου όλων των ερευνών για το επόμενο έτος.
8.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
Υπάρχει πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη στο σύνδεσμο:
https://www.statistics.gr/el/calendar#92022
8.3 Πρόσβαση χρηστών
Τα στοιχεία διατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ταυτόχρονα με την έκδοση και ανάρτηση πινάκων στην
ιστοσελίδα www.statistics.gr και στο σύνδεσμο Στατιστικές /Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες /Κίνηση Μουσείων
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και Αρχαιολογικών Χώρων https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SCI21/Με βάση το εθνικό νομικό πλαίσιο και τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, η EΛΣTAT
διαχέει τις εθνικές στατιστικές σεβόμενη την επαγγελματική ανεξαρτησία και κατά τρόπο αντικειμενικό,
επαγγελματικό και διαφανή κατά τον οποίο όλοι οι χρήστες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

9. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχέονται ετησίως.

10. Προσβασιμότητα και σαφήνεια

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τύπου
Δελτίο Τύπου εκδίδεται ετησίως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
10.2 Δημοσιεύματα
Γενικά Δημοσιεύματα (Στατιστικές Επετηρίδες) και Ειδικά Δημοσιεύματα είναι διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
της ΕΛΣΤΑΤ.
10.3 Βάση δεδομένων on-line
Δεν υπάρχει on-line βάση δεδομένων της έρευνας της έρευνας στην οποία να είναι δυνατή η πρόσβαση.
10.3.1 Πίνακες δεδομένων - επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο
Η επισκεψιμότητα των χρηστών στη διαδικτυακή σελίδας της αναφερόμενης έρευνας είναι 1.024 προβολές σελίδων
για το έτος 2020.
10.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα
Για λόγους εμπιστευτικότητας δεν υπάρχει πρόσβαση σε μικροδεδομένα και αυτά δίνονται μόνο με σχετική αίτηση
στην Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων /Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης και με
έγκριση της Επιτροπής Στατιστικού Απορρήτου, από την οποία διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων.
http://www.statistics.gr/el/scientific-provisional data
10.5 Άλλη μορφή διάχυσης των δεδομένων
Δεδομένα παλαιότερων ετών είναι διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ.
Αιτήματα για ειδικά διαμορφωμένα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ, απευθύνονται προς τη
Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΛΣΤΑΤ:
Πειραιώς 46 & Επονιτών
Τ.Κ 18510, Πειραιάς
Τηλ: +30 213 135 2022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
10.5.1 Μεταδεδομένα - επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο
Η επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο για τα μεταδεδομένα, περιλαμβάνεται στα στοιχεία της παραγράφου
10.3.1.
10.6 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας
Δεν καταρτίζεται
10.6.1 Πληρότητα μεταδεδομένων - ποσοστό
Η πληρότητα των μεταδεδομένων στα εφαρμόσιμα πεδία ανέρχεται στο 100%
10.7 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας
Η ποιότητα διασφαλίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, με λογικούς ελέγχους σε συνεργασία τους αρμόδιους φορείς που
συλλέγουν τα πρωτογενή δεδομένα.

11. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα
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11.1 Διασφάλιση ποιότητας
Η διασφάλιση της ποιότητας εξασφαλίζεται με λογικούς ελέγχους σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των
στοιχείων. Επίσης, διενεργείται σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, καθώς και ποιοτικοί έλεγχοι επί των
πινακοποιημένων αποτελεσμάτων της έρευνας.
Τέλος, η διασφάλιση της ποιότητας εξασφαλίζεται από την πολιτική ποιότητας της ΕΛΣΤΑΤ.
11.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Μετά τους ελέγχους συγκρισιμότητας και τους ποιοτικούς ελέγχους επί των πινακοποιημένων αποτελεσμάτων, η
ποιότητα των στοιχείων που παράγονται κρίνεται υψηλή.

12. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

12.1 Ανάγκες χρηστών
Οι σημαντικότεροι χρήστες της έρευνας των είναι:
•

Διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς

•

Υπουργείο Πολιτισμού

•

Πανεπιστήμια και ερευνητές

•

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

•

Επιχειρηματίες του Τουριστικού κλάδου

•

Τοπική Αυτοδιοίκηση

12.2 Ικανοποίηση χρηστών
Σχετική έρευνα χρηστών διενεργείται από το Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης στο σύνδεσμο:
https://www.statistics.gr/user-satisfaction-survey
12.3 Πληρότητα δεδομένων
Η πληρότητα των δεδομένων και η ανάλυση στοιχείων κρίνεται ικανοποιητική.

13. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

13.1 Συνολική ακρίβεια
Η συνολική ακρίβεια είναι υψηλή διότι η έρευνα είναι απογραφική και με τους αναλυτικούς ελέγχους εντοπίζονται
και διορθώνονται τυχόν λάθη.
13.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα
Δεν υπάρχουν δειγματοληπτικά σφάλματα, διότι η έρευνα είναι απογραφική.
13.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα
Δεν υπάρχουν.
α. Μη απάντηση σε επίπεδο μονάδας
Δεν υφίσταται
β. Μη απάντηση σε επίπεδο ερώτησης
Δεν υφίσταται
13.3.1 Σφάλμα κάλυψης
Δεν υφίσταται
13.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
Δεν υφίσταται
13.3.1.2 A3. Κοινές μονάδες (ποσοστό)
Δεν υφίσταται
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13.3.2 Σφάλμα μέτρησης
Δεν παρατηρούνται σφάλματα μέτρησης
13.3.3 Σφάλμα επεξεργασίας`
Δεν παρατηρούνται σφάλματα επεξεργασίας
13.3.4 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντέλου
Στην αναφερόμενη έρευνα δεν απαιτείται εφαρμογή μοντέλου

14. Εγκαιρότητα και χρονική συνέπεια

Περιεχόμενα

14.1 Εγκαιρότητα
Τα οριστικά αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώνονται ένα έτος μετά τη λήξη του έτους αναφοράς.
14.2 Χρονική συνέπεια
Όλες οι δημοσιεύσεις και αναρτήσεις πινάκων γίνονται σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ημερομηνίες
δημοσίευσης.

15. Συνοχή και συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

15.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα
Τα στοιχεία παράγονται σε επίπεδο χώρας και δεν υφίσταται θέμα γεωγραφικής συγκρισιμότητας.
15.1.1 Ασυμμετρία αντικριζόμενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
Δεν εφαρμόζεται.
15.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα
Η έρευνα διενεργείται από το 1975 με τους ίδιους ορισμούς, οπότε υπάρχει συγκρισιμότητα.
15.3 Διατομεακή συνοχή
Δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία από άλλες πηγές ή φορείς του ΕΛΣΣ για αυτήν την έρευνα.
15.3.1 Συνοχή μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Δεν υπάρχουν μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία.
15.3.2 Συνοχή με Εθνικούς Λογαριασμούς
Δεν υπάρχουν παρεμφερή στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς.
15.4 Εσωτερική συνοχή
Υπάρχει εσωτερική συνοχή, καθώς δεν υφίστανται δεδομένα τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πηγές .

16. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Δεν έχει εκτιμηθεί.

17. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

17.1 Πολιτική αναθεωρήσεων
Η αναθεώρηση των στοιχείων, εφόσον χρειαστεί γίνεται σύμφωνα με την πολιτική αναθεώρησης της ΕΛΣΤΑΤ.
17.2 Πρακτική αναθεωρήσεων
Δεν έχει εφαρμοστεί στην έρευνα.

18. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

18.1 Τύπος πρωτογενών δεδομένων
Τα πρωτογενή δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα που διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ σε όλες τις Εφορείες και
Υπηρεσίες Νεωτέρων μνημείων και Τεχνικών έργων και λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του ΥΠΠΟΑ.
18.2 Συχνότητα συλλογής δεδομένων
Η συλλογή των στοιχείων διενεργείται ετησίως.
18.3 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
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Τα στοιχεία συγκεντρώνονται, κατόπιν αποστολής ερωτηματολογίων μορφής xls σε όλες τις Εφορείες και Υπηρεσίες
Νεωτέρων μνημείων και Τεχνικών έργων και ορισμένα Μουσεία, τα οποία αφού συμπληρωθούν επιστρέφονται στο
Τμήμα για επεξεργασία, έλεγχο και πινακοποίηση.
18.4 Επικύρωση δεδομένων
Τα στοιχεία που μας αποστέλλονται επικυρώνονται μετά από όλους τους απαραίτητους ελέγχους (λογικός έλεγχος,
σύγκριση με τα στοιχεία προηγούμενων χρονικών περιόδων κ.λ.π).
18.5 Κατάρτιση δεδομένων
Τα δεδομένα της έρευνας, μετά τη συλλογή τους, ελέγχονται λογικά πινακοποιούνται και μετά την επικύρωσή τους,
εισάγονται στους πίνακες της έρευνας, καθώς και στους συνοπτικούς πίνακες του Δελτίου Τύπου, το οποίο εκδίδεται
από το Τμήμα. Δεν εφαρμόζονται εκτιμήσεις, σταθμίσεις, προσαρμογές για τη μη απόκριση κλπ.
18.5.1 Ποσοστό τιμών μεταβλητών που υποκαθίστανται (imputed)
Δεν εφαρμόζεται.
18.6 Προσαρμογές
Δεν εφαρμόζονται.
18.6.1 Εποχική διόρθωση
Δεν εφαρμόζεται.

19. Σχόλια

Περιεχόμενα
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