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1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα

1.1 Υπθρεςία

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ (ΕΛΣΑΣ)

1.2 Μονάδα Υπθρεςίασ

ΣΜΘΜΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ

1.3 Όνομα υπευκφνου

Αργυρϊ Νταλλι, π. ιδζρθ

1.4 Αρμοδιότθτα υπευκφνου

Τπάλλθλοι / Πρ/νθ Σμιματοσ

1.5 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
1.6 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου

Πειραιϊσ 46 και Επονιτϊν, ΣΚ-18510 Πειραιάσ
transport@statistics.gr
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1.7 Αρικμόσ τθλεφϊνου

213 1352499, 2056

1.8 Αρικμόσ fax

213 1352496

2. Ειςαγωγι

Περιεχόμενα
Ο δείκτθσ κφκλου εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ
καταρτίηεται τριμθνιαίωσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) του
υμβουλίου 1165/98, «περί βραχυπρόκεςμων ςτατιςτικϊν» και των
απαιτιςεων του Κανονιςμοφ (ΕΚ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου 1158/05 που τροποποιεί και ςυμπλθρϊνει τον αρχικό
Κανονιςμό 1165/98.

2.1 Ειςαγωγι

υγκεκριμζνα αφορά ςτουσ κλάδουσ: 59 (Παραγωγι κινθματογραφικϊν
ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, διανομι και προβολι
κινθματογραφικϊν ταινιϊν, θχογραφιςεισ και μουςικζσ εκδόςεισ) και 60
(δραςτθριότθτεσ προγραμματιςμοφ και ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν) τθσ
ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ NACE rev.2.
Οι εν λόγω δείκτεσ καταρτίηονται από το ζτοσ 2005 και ζχουν ανακεωρθκεί
με νζο ζτοσ βάςθσ το 2010=100,0 κακϊσ και όλθ θ χρονοςειρά από το
πρϊτο τρίμθνο του 2000.

3. Ενθμζρωςθ μεταδεδομζνων
3.1 Μεταδεδομζνα που
επικυρϊκθκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδομζνα που
αναρτικθκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδομζνα που
ενθμερϊκθκαν τελευταία

Περιεχόμενα
Ιοφνιοσ 2018
Ιοφνιοσ 2018
Ιοφνιοσ 2018

4. Στατιςτικι παρουςίαςθ

Περιεχόμενα

4.1 Σφντομθ περιγραφι δεδομζνων
Ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ καλφπτει το ςφνολο τθσ Χϊρασ και
καταρτίηεται για τουσ κλάδουσ 59 (Παραγωγι κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων,
διανομι και προβολι κινθματογραφικϊν ταινιϊν, θχογραφιςεισ και μουςικζσ εκδόςεισ) και 60 (δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ και ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν) τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ NACE rev.2.
4.2 Χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ
Εφαρμόηεται θ νζα ςτατιςτικι ταξινόμθςθ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Εurostat, NACE Rev.2, όπωσ απαιτείται
από τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ EE.
4.3 Κάλυψθ κλάδων
Ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ καλφπτει το ςφνολο τθσ Χϊρασ και
καταρτίηεται για τον Σομζα Ι τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ NACE rev.2. Καλφπτει, δε, τουσ κλάδουσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ με κωδικοφσ 59 και 60.
4.4 Ζννοιεσ και οριςμοί των βαςικϊν μεταβλθτϊν
Οι δείκτεσ κφκλου εργαςιϊν ςτισ υπθρεςίεσ είναι δείκτεσ του οικονομικοφ κφκλου τθσ επιχείρθςθσ και παρουςιάηουν
τθν εξζλιξθ τθσ αγοράσ υπθρεςιϊν. τόχοσ των δεικτϊν αυτϊν είναι θ μζτρθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των
ερευνϊμενων κλάδων υπθρεςιϊν ςτθν αγορά, ςε όρουσ αξίασ. Ο κφκλοσ εργαςιϊν περιλαμβάνει τα ςυνολικά ποςά
που τιμολογικθκαν από τθν επιχείρθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, και τα οποία αντιςτοιχοφν ςε
πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςε τρίτουσ. υνυπολογίηονται πρόςκετα τυχόν επιδοτιςεισ
προϊόντων / υπθρεςιϊν. Δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ και άλλουσ ςυναφείσ εκπτϊςιμουσ φόρουσ που ςυνδζονται
άμεςα με τον κφκλο εργαςιϊν, κακϊσ και όλα τα τζλθ και τουσ φόρουσ επί των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που
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τιμολογικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Επίςθσ, δεν περιλαμβάνει τα λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ, τα
χρθματοοικονομικά ζςοδα και τα ζκτακτα ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ.
4.5 Στατιςτικζσ μονάδεσ
Θ μονάδα δειγματολθψίασ για τθ ςυλλογι των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ είναι θ επιχείρθςθ.
4.6 Πλθκυςμόσ αναφοράσ
τθν ζρευνα για τθν κατάρτιςθ του ανωτζρω δείκτθ για τουσ κλάδουσ 59 και 60 περιλαμβάνονται επιχειριςεισ, με
ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ίςο ι μεγαλφτερο των 600.000 ευρϊ από τισ οποίεσ ζχει επιλεγεί αντιπροςωπευτικό δείγμα
μεγζκουσ 88 επιχειριςεων από όλθ τθ χϊρα.
Για τθν επιλογι των επιχειριςεων του δείγματοσ εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ τθσ μονοςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ
τυχαίασ δειγματολθψίασ. ε κακζναν από τουσ διψιφιουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, οι επιχειριςεισ
που μετζχουν ςτθν ζρευνα ςτθν ςτρωματοποιικθκαν περαιτζρω ςε ζξι τάξεισ μεγζκουσ (ςτρϊματα), με βάςθ τον
ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουσ, κατά το ζτοσ 2010, ωσ εξισ:
Κλάδοι 59 και 60
θ

1 τάξθ: 600.000 – 1.299.999,9 ευρϊ
θ
2 τάξθ: 1.300.000 – 2.699.999,9 ευρϊ
θ
3 τάξθ: 2.700.000 – 5.299.999,9 ευρϊ
θ
4 τάξθ: 5.300.000 – 9.999.999,9 ευρϊ
θ
5 τάξθ:10.000.000 – 19.999.999,9 ευρϊ
θ
6 τάξθ:20.000.000 – και άνω
ευρϊ
4.7 Περιοχι αναφοράσ (γεωγραφικι κάλυψθ)
Σο γεωγραφικό επίπεδο αναφοράσ των ςτοιχείων είναι το ςφνολο τθσ Χϊρασ.
4.8 Χρονικι κάλυψθ
Θ διάκεςθ τθσ χρονοςειράσ ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ με βάςθ το ζτοσ 2010 (2010=100,0) γίνεται
τριμθνιαία από το Βϋ τρίμθνο 2013 και εφεξισ.
4.9 Περίοδοσ βάςθσ
Σο ζτοσ βάςθσ είναι το 2010 (2010=100,0).

5. Μονάδα μζτρθςθσ

Περιεχόμενα

Ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ (%) (τριμθνιαίεσ και ετιςιεσ).

6. Περίοδοσ αναφοράσ

Περιεχόμενα

Θ περίοδοσ αναφοράσ είναι το τρίμθνο.

7. Θεςμικι εντολι

Περιεχόμενα

7.1 Νομικζσ πράξεισ και άλλεσ ςυμφωνίεσ
ε εκνικό επίπεδο:
Σο νομοκετικό πλαίςιο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ΕΛΣΑΣ είναι:
 Νόμοσ 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Αϋ): «Ελληνικό Στατιςτικό Σφςτημα Σφςταςη τησ Ελληνικήσ Στατιςτικήσ Αρχήσ
ωσ Ανεξάρτητησ Αρχήσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.


Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Διαχείριςθσ τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΑΣ), ζτουσ 2012, ΦΕΚ
2390/τ.Βϋ/28-8-2012



Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 223/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τισ
ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 87/164).
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Άρκρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Αϋ): «Εθνικό Συμβοφλιο Εξαγωγών, φορολογικζσ ρυθμίςεισ και
άλλεσ διατάξεισ».



Άρκρο 3, παράγραφοσ 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Αϋ): «Για την περαιτζρω χρήςη πληροφοριών
του δημόςιου τομζα και τη ρφθμιςη θεμάτων αρμοδιότητασ Υπουργείου Εςωτερικών, Δημόςιασ Διοίκηςησ
και Αποκζντρωςησ».



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 τησ Γενικήσ Γραμματείασ Εθνικήσ Στατιςτικήσ
Υπηρεςίασ τησ Ελλάδοσ».



Άρκρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Αϋ): «Πρόςβαςη τησ Γ.Γ. ΕΣΥΕ ςε
διοικητικζσ πηγζσ και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιςτικοφ Απορρήτου, ρφθμιςη θεμάτων διενζργειασ
απογραφών και ςτατιςτικών εργαςιών, καθώσ και θεμάτων τησ Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Σο Νομικό Πλαίςιο παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework

ε ευρωπαϊκό επίπεδο:
Θ νομικι βάςθ για το Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ είναι ο Κανονιςμόσ (ΕΚ)
αρικ. 1165/98, του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) «περί βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν», όπωσ
τροποποιικθκε από τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1158/2005.
Οι οριςμοί των μεταβλθτϊν των βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν κακορίηονται από τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1503/2006
τθσ Επιτροπισ.
7.2 Διεκνείσ ςυμφωνίεσ για ανταλλαγι δεδομζνων
Δεν υπάρχουν διεκνείσ ςυμφωνίεσ.

8. Εμπιςτευτικότθτα

Περιεχόμενα

8.1 Πολιτικι εμπιςτευτικότθτασ
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 ΕΛΣΑΣ.
Πιο ςυγκεκριμζνα:
Θ διάδοςθ των ςτατιςτικϊν διενεργείται από τθν ΕΛΣΑΣ με τθν τιρθςθ των ςτατιςτικϊν αρχϊν του Κϊδικα Ορκισ
Πρακτικισ των Ευρωπαϊκϊν τατιςτικϊν, και ιδίωσ με τθν τιρθςθ τθσ αρχισ του ςτατιςτικοφ απορριτου.
http://www.statistics.gr/el/statistical-confidentiality
8.2 Εμπιςτευτικότθτα ςτθν 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 ςτατιςτικϊν ςτοιχείων διαδίδονται από τθν ΕΛΣΑΣ,

4

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 ΕΛΣΑΣ 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 επιςτθμονικά 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 ΕΛΣΑΣ και του μεμονωμζνου ερευνθτι, του ιδρφματοσ ςτο οποίο εργάηεται, ι
του Οργανιςμοφ που εντζλλεται τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ, κατά περίπτωςθ, ςφμβαςθ που κακορίηει τουσ
όρουσ πρόςβαςθσ, 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 ςτον Πρόεδρο τθσ ΕΛΣΑΣ:
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.

9. Πολιτικι ανακοινϊςεων

Περιεχόμενα

9.1 Ημερολόγιο ανακοινϊςεων
το τζλοσ κάκε ζτουσ, θ ΕΛΣΑΣ δθμοςιεφει θμερολόγιο ανακοινϊςεων που περιλαμβάνει τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ
ανακοίνωςθσ όλων των δεδομζνων για το επόμενο ζτοσ.
9.2 Πρόςβαςθ ςτο θμερολόγιο ανακοινϊςεων
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Σο θμερολόγιο διανζμεται ςτον τφπο και είναι διακζςιμο χωρίσ χρζωςθ ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Σο θμερολόγιο
είναι επίςθσ αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ (www.statistics.gr) κάτω από τον τίτλο «Θμερολόγιο
Ανακοινϊςεων» και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/5346500/elstat_press_releases_calendar_2018_gr.pdf/dbe5429a-409f47b5-96a8-9d0ffff13909

9.3 Πρόςβαςθ χρθςτϊν
Δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα από χριςτεσ ι από τθν κυβζρνθςθ πριν τθν ανακοίνωςι τουσ.
φμφωνα με το νομικό πλαίςιο τθσ Κοινότθτασ και τον «Ευρωπαϊκό Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ», θ ΕΛΣΑΣ
ανακοινϊνει όλα τα εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, ςεβόμενθ τθν επαγγελματικι ανεξαρτθςία και
με ζναν αντικειμενικό, επαγγελματικό και διάφανο τρόπο κατά τον οποίο όλοι οι χριςτεσ αντιμετωπίηονται με
ιςότθτα.
Κατά αυτό τον τρόπο, τα δεδομζνα ανακοινϊνονται ταυτόχρονα ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ και τουσ χριςτεσ
με το δελτίο τφπου του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν Σομζα Μεταφορϊν, το οποίο ανακοινϊνεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΕΛΣΑΣ(www.statistics.gr) και ςυγκεκριμζνα ςτο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDD06/ςφμφωνα με το θμερολόγιο ανακοινϊςεων. Σο δελτίο τφπου είναι επίςθσ διακζςιμο με fax ι e-mail. Επίςθσ, τα
δεδομζνα διαβιβάηονται ςτθ Eurostat ςε προκακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ, ταυτόχρονα με τθν ανακοίνωςι τουσ ςε
εκνικό επίπεδο.
Δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα από χριςτεσ ι από τθν Κυβζρνθςθ πριν τθν ανακοίνωςι τουσ.

10. Συχνότθτα διάχυςθσ

Περιεχόμενα

Ο Δείκτθσ ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ διαχζεται ςε τριμθνιαία βάςθ.

11. Μορφι διάχυςθσ

Περιεχόμενα

11.1 Δελτία Τφπου
Κάκε τρίμθνο, 67 θμζρεσ μετά το τζλοσ του τριμινου αναφοράσ, ςτισ 12.00, ανακοινϊνεται ζνα δελτίο τφπου, ςτα
ελλθνικά και ςτα αγγλικά, που περιλαμβάνει παρουςίαςθ των πρόςφατα υπολογιηόμενων δεικτϊν. Σο δελτίο τφπου
αποςτζλλεται χωρίσ χρζωςθ, κυρίωσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτον τφπο και ςε άλλουσ ενδιαφερόμενουσ
χριςτεσ. Σο δελτίο τφπου είναι επίςθσ διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛ.ΣΑΣ. (www.statistics.gr).
11.2 Δθμοςιεφματα
Σα ςτοιχεία ανακοινϊνονται με το προβλεπόμενο Δελτίο Σφπου, ςτθν «Ελλθνικι Οικονομία», δεκαπενκιμερο
δθμοςίευμα τθσ ΕΛΣΑΣ κακϊσ, επίςθσ, και ςτο δθμοςίευμα για τθ ΔΕΘ.
11.3 Βάςθ δεδομζνων on-line
Δεν υπάρχει on-line βάςθ δεδομζνων για το Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ.
11.3.1 Πίνακεσ δεδομζνων (επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο)
Ο αρικμόσ επιςκζψεων των χρθςτϊν ςτθν ζρευνα του Δείκτθ ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ανζρχεται
ςτισ 2.645.
11.4 Πρόςβαςθ ςε μικροδεδομζνα
Σα δεδομζνα είναι διακζςιμα και κατόπιν αιτιςεωσ ςτθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι ςτθ διεφκυνςθ τατιςτικισ
Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων, Πειραιϊσ 46 & Επονιτϊν Σ.Θ. 80847, Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ (τθλ. (+30) 213 135 2022,
Fax: (+30) 213 135 2312, e-mail: (data.dissem@statistics.gr).
11.5 Άλλθ διάχυςθ δεδομζνων
Τπάρχει δυνατότθτα παροχισ ςτοιχείων ι αναλφςεων, ςυνικωσ μζςω fax ι email, ςε χριςτεσ κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ. Ο χριςτθσ πρζπει να υποβάλλει το αίτθμά του ςτθ Διεφκυνςθ τατιςτικϊν Σομζα Εμπορίου & Τπθρεςιϊν
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ι ςτο Σμιμα Παροχισ τατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ, όπου να περιγράφει τα ςτοιχεία που τον ενδιαφζρουν. Οι
θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ςτισ οποίεσ μποροφν να απευκφνονται οι χριςτεσ είναι: Trade-Servises@statistics.gr,
transport@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr και data.supply@statistics.gr.
11.5.1 Μεταδεδομζνα (επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο)
Ο αρικμόσ επιςκζψεων των χρθςτϊν ςτθν ζρευνα του Δείκτθ ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ανζρχεται
ςτισ 2.645.

12. Προςβαςιμότθτα τεκμθρίωςθσ

Περιεχόμενα

12.1 Τεκμθρίωςθ επί τθσ μεκοδολογίασ
Θ μεκοδολογία κατάρτιςθσ του δείκτθ κακορίηεται από τθν ΕΛΣΑΣ., λαμβάνοντασ υπόψθ διεκνείσ πρακτικζσ και
ειδικότερα τισ οδθγίεσ, τισ υποδείξεισ και τα πρότυπα τθσ Eurostat.
Σο Methodology of Short-term Business Statistics, Interpretation and guidelines, 2006, περιλαμβάνει ζνα περιεκτικό
ςετ υποδείξεων για τθν κατάρτιςθ των βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν.
Σο ςχετικό μεκοδολογικό βρίςκεται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/methodology
12.1.1 Πλθρότθτα μεταδεδομζνων (ποςοςτό)
Μεταδεδομζνα για τθν κατάρτιςθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ είναι
διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ (www.statistics.gr ) επομζνωσ υπάρχει πλθρότθτα 100%.
12.2 Τεκμθρίωςθ επί τθσ ποιότθτασ
υνοπτικι Ζκκεςθ Ποιότθτασ υπάρχει ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SDD06/2014-Q1

13. Διαχείριςθ ποιότθτασ

Περιεχόμενα

13.1 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ
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 τθν
εφαρμοηόμενθ Πολιτικι Ποιότθτασ τθσ ΕΛΣΑΣ θ περιγραφι τθσ οποίασ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
ΕΛΣΑΣ:
http://www.statistics.gr/el/quality-asurance-framework
Ποιοτικοί ζλεγχοι και επικφρωςθ των δεδομζνων γίνονται κακ’ όλθ τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του δείκτθ δθλαδι
από τθ φάςθ τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων ζωσ τον τελικό υπολογιςμό του δείκτθ.
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 και ςτον τελικό ζλεγχο, που γίνεται μετά τον υπολογιςμό του δείκτθ. Σο
γεγονόσ αυτό δίνει ςτο προςωπικό τθ δυνατότθτα να ζχει μια απολφτωσ ςφαιρικι και διαχρονικι εικόνα των
επιχειριςεων που ζχει υπό τθν ευκφνθ του.
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, ότι τα δεδομζνα βρίςκονται μζςα ςε ςυγκεκριμζνο εφροσ τιμϊν και ότι οι ςχετικζσ
μεταβλθτζσ είναι λογικά ςυνεπείσ.
Δεδομζνου ότι για τον υπολογιςμό του δείκτθ χρθςιμοποιείται ειδικό λογιςμικό, ςτο οποίο όλοι οι υπολογιςμοί
γίνονται μζςω «ρουτινϊν» μθχανικά, δεν παρουςιάηονται ςφάλματα ςτα τελικά αποτελζςματα. Παρόλα αυτά
πραγματοποιοφνται και ςε αυτι τθ φάςθ ζλεγχοι ςυνάφειασ των αποτελεςμάτων, κυρίωσ μζςω τθσ μελζτθσ των
ρυκμϊν μεταβολισ των αντίςτοιχων ςυγκρινόμενων τριμινων.
13.2 Αξιολόγθςθ ποιότθτασ
Με τθ διενζργεια όλων των ελζγχων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των δεδομζνων, ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον
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Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ κεωρείται υψθλισ ποιότθτασ. Πρόκειται για δείκτθ που καταρτίηεται από το
2005 ςτθν Ελλάδα, οπότε υπάρχει ςυςςωρευμζνθ εμπειρία ετϊν. Επιπλζον, οι ζννοιεσ και οι οριςμοί των
μεταβλθτϊν κακϊσ και θ μεκοδολογία του ακολουκοφν ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα και οδθγίεσ.

14. Χρθςιμότθτα

Περιεχόμενα

14.1 Ανάγκεσ χρθςτϊν
Ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ καλφπτει εκνικζσ ανάγκεσ κακϊσ και ανάγκεσ
των Ευρωπαίων και άλλων χρθςτϊν. Γενικά, παρζχει ςτατιςτικι πλθροφόρθςθ, απαραίτθτθ για τθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ αγοράσ υπθρεςιϊν.
Οι κφριοι εγχϊριοι χριςτεσ του Δείκτθ Κφκλου ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ είναι θ κυβζρνθςθ,
δθμόςιοι φορείσ, θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, άλλεσ τράπεηεσ και ιδιϊτεσ ερευνθτζσ κλπ., ενϊ ςε διεκνζσ επίπεδο, ο
κφριοσ χριςτθσ είναι θ Eurostat, κακϊσ και άλλοι διεκνείσ οργανιςμοί (ECB, IMF, OECD, κ.ά.).
14.2 Ικανοποίθςθ χρθςτϊν
Γενικά, υπάρχει ομαλι ςυνεργαςία και όςο το δυνατόν πιο άμεςθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα, με τα ςχόλια που
λαμβάνονται από τουσ χριςτεσ να είναι κετικά.
Σαυτόχρονα, θ ΕΛΣΑΣ διενεργεί ετιςια ζρευνα ικανοποίθςθσ χρθςτϊν. Σα ςχόλια ςτα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ
είναι κετικά. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα πιο πρόςφατα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ χρθςτϊν, για τισ
ετιςιεσ περιόδουσ ανά εξάμθνο, διατίκενται ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο Βιβλιοκικθσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ
(www.statistics.gr), «Προϊόντα και Τπθρεςίεσ» ςτο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
14.3 Πλθρότθτα
Θ κατάρτιςθ του Δείκτθ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και τα παρεχόμενα ςτοιχεία είναι ςε πλιρθ ςυμφωνία με
τουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ.

15. Ακρίβεια και αξιοπιςτία

Περιεχόμενα

15.1 Συνολικι ακρίβεια
Θ επιλογι των επιχειριςεων του δείγματοσ γίνεται με βάςθ τθν ενιαία τυχαία ςτρωματοποιθμζνθ δειγματολθψία. Θ
ζρευνα διενεργείται ςε επιχειριςεισ με ετιςιο τηίρο άνω των 250.000 ευρϊ, εντοφτοισ υπάρχει κάλυψθ τουλάχιςτον
του 75% του ςυνολικοφ τηίρου.
Σο δειγματολθπτικό ςφάλμα είναι < 5% . Πιο ςυγκεκριμζνα, το ποςοςτό δειγματολθψίασ, ανά τρίμθνο του ζτουσ
2017, κυμαίνεται ωσ εξισ :
Σρίμθνα

% CV

ο

1 τρίμθνο 3,70
ο

2 τρίμθνο 2,90
ο

3 τρίμθνο 4,40
ο

4 τρίμθνο 5,00
15.2 Δειγματολθπτικά ςφάλματα
Για τθν επιλογι των επιχειριςεων του δείγματοσ εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ τθσ μονοςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ
τυχαίασ δειγματολθψίασ. Σο δειγματολθπτικό ςφάλμα είναι < 5%.
15.3 Μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα
Δεν υπάρχουν ςφάλματα που ςχετίηονται με αςυνεπι εφαρμογι οριςμϊν, οφτε ςφάλματα που αφοροφν τθ
διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ. Παρατθροφνται κάποια ςφάλματα μζτρθςθσ, όπωσ ςφάλματα ςτα παρεχόμενα
ςτοιχεία από τισ ερευνϊμενεσ επιχειριςεισ. Σα ςφάλματα αυτά ςυνικωσ εντοπίηονται εφκολα, μζςω ελζγχων και
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διαςταυρϊςεων των ςτοιχείων που ζχουν δοκεί από τισ επιχειριςεισ ςε προθγοφμενεσ περιόδουσ και διορκϊνονται
ζπειτα από τθλεφωνικι επικοινωνία.
15.3.1 Σφάλμα κάλυψθσ
Δεν παρατθροφνται ςφάλματα κάλυψθσ ςτο Μθτρϊο επιχειριςεων τθσ ΕΛΣΑΣ, επί του οποίου βαςίςτθκε ο
ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ για τθν κατάρτιςθ του Δείκτθ ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ.
15.3.1.1 A2. Ποςοςτό υπερκάλυψθσ
Δεν παρατθροφνται ςφάλματα υπερκάλυψθσ
15.3.1.2 A3. Κοινζσ μονάδεσ (ποςοςτό)
Για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ χρθςιμοποιείται κοινό δείγμα επιχειριςεων για κάκε τρίμθνο, το οποίο
ανανεϊνεται όταν αλλάξει το ζτοσ βάςθσ οπότε οι κοινζσ επιχειριςεισ του δείγματοσ μεταξφ των τριμινων
αποτελοφν το 100%.
15.3.2 Σφάλμα μζτρθςθσ
φάλματα μζτρθςθσ που ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυλλογισ δεδομζνων του δείκτθ, εντοπίηονται με τθν
διενζργεια ποιοτικϊν ελζγχων και κατόπιν διορκϊνονται.
15.3.3 Σφάλμα μθ ανταπόκριςθσ
Σο ςφάλμα τθσ μθ ανταπόκριςθσ αντιμετωπίηεται με τθλεφωνικι επικοινωνία και με υπενκυμίςεισ μζςω fax και email για τθ λιψθ των δεδομζνων των επιχειριςεων.
15.3.4 Σφάλμα επεξεργαςίασ
φάλματα κατά τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ των δεδομζνων δεν εμφανίηονται γιατί όλεσ αυτζσ οι εργαςίεσ
πραγματοποιοφνται με τθν χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ προγράμματοσ.
15.3.5 Σφάλμα από τθν εφαρμογι μοντζλου
Για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ δεν εφαρμόηεται κάποιο μοντζλο.

16. Εγκαιρότθτα και χρονικι ςυνζπεια

Περιεχόμενα

16.1 Επικαιρότθτα
Ο δείκτθσ δθμοςιεφεται 67 θμζρεσ μετά το τζλοσ του μινα αναφοράσ.
16.2 Χρονικι ακρίβεια
Όλεσ οι δθμοςιεφςεισ του δείκτθ γίνονται ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό που περιλαμβάνεται ςτο θμερολόγιο
ανακοινϊςεων.

17. Συγκριςιμότθτα

Περιεχόμενα

17.1 Γεωγραφικι ςυγκριςιμότθτα
Για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ ακολουκοφνται οι Κανονιςμοί και οι βαςικζσ μεκοδολογικζσ αρχζσ των βραχυχρόνιων
ςτατιςτικϊν, γεγονόσ που εξαςφαλίηει καλι ςυγκριςιμότθτα του δείκτθ με τουσ άλλουσ εκνικοφσ δείκτεσ και τισ
ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ, λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που ιςχφουν ςτθν κάκε χϊρα που
υπαγορεφουν μικρζσ μεκοδολογικζσ αποκλίςεισ.
17.1.1 Αςυμμετρία αντικριηόμενων (mirror) ςτατιςτικϊν (ςυντελεςτισ)
το Δείκτθ του Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ δεν υφίςτανται αντικριηόμενεσ ςτατιςτικζσ μεταξφ των κρατϊν
μελϊν τθσ Ε.Ε.
17.2 Διαχρονικι ςυγκριςιμότθτα
Πραγματοποιοφνται τακτικοί ζλεγχοι με πλθροφορίεσ από άλλεσ ζρευνεσ. Γίνονται κυρίωσ ςυγκρίςεισ με τθν ζρευνα
«Διάρκρωςθσ Επιχειριςεων ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ».

9

18. Συνοχι

Περιεχόμενα

18.1 Διατομεακι ςυνοχι
Πραγματοποιοφνται τακτικοί ζλεγχοι με τα αποτελζςματα από άλλεσ ζρευνεσ. Γίνονται κυρίωσ ςυγκρίςεισ με τθν
ζρευνα «Διάρκρωςθσ Επιχειριςεων ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ».
18.1.1 Συνοχι μεταξφ μθνιαίων, τριμθνιαίων και ετιςιων ςτατιςτικϊν
Οι μικρζσ διαφορζσ που παρατθροφνται ςτο ρυκμό μεταβολισ μεταξφ του δείκτθ και του κφκλου εργαςιϊν τθσ
ζρευνασ «Διάρκρωςθσ Επιχειριςεων ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» οφείλονται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι
για τθν κατάρτιςθ του δείκτθ χρθςιμοποιείται κοινό δείγμα επιχειριςεων για κάκε τρίμθνο, το οποίο ανανεϊνεται,
όταν αλλάηει το ζτοσ βάςθσ του δείκτθ, ενϊ για τθν κατάρτιςθ των διαρκρωτικϊν ςτατιςτικϊν το δείγμα
επιχειριςεων αλλάηει κάκε ζτοσ, με εξαίρεςθ τισ πολφ μεγάλεσ επιχειριςεισ.
18.1.2 Συνοχι με Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ
Ο δείκτθσ χρθςιμοποιείται ςτον υπολογιςμό των τριμθνιαίων αποτελεςμάτων του Ακακάριςτου Εγχϊριου Προϊόντοσ
(ΑΕΠ) ςτθν Ενθμζρωςθ και Επικοινωνία με αποτζλεςμα να υπάρχει ςυνοχι.
18.2 Εςωτερικι ςυνοχι

19. Κόςτοσ και επιβάρυνςθ

Περιεχόμενα

Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ςχετικά με τθ χρονικι επιβάρυνςθ των επιχειριςεων τθσ ζρευνασ. Δεδομζνου,
όμωσ, ότι ηθτείται μόνο μια μεταβλθτι, εκτιμάται ότι θ ςυγκεκριμζνθ επιβάρυνςθ είναι πολφ μικρι.

20. Ανακεϊρθςθ δεδομζνων

Περιεχόμενα

20.1 Πολιτικι ανακεϊρθςθσ
Ο δείκτθσ δθμοςιεφεται 67 θμζρεσ μετά το τζλοσ του τριμινου αναφοράσ. Σα ςτοιχεία χαρακτθρίηονται προςωρινά,
κατά τθν πρϊτθ ανακοίνωςθ. Σα ςτοιχεία οριςτικοποιοφνται κατά τθ δθμοςίευςθ των ςτοιχείων του επόμενου
τριμινου. Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ), αρικ. 1165/98, του υμβουλίου τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) «περί βραχυχρόνιων ςτατιςτικϊν», οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ ανακεωροφνται κάκε πζντε
ζτθ και ςυγκεκριμζνα με ζτοσ βάςθσ που λιγει ςε 0 ι 5. το πλαίςιο αυτό, ο Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ανακεωρείται πλιρωσ κάκε πζντε ζτθ και κατά τθν ανακεϊρθςθ αυτι λαμβάνει χϊρα
εκτόσ από τθν αλλαγι του ζτουσ βάςθσ, ανανζωςθ του δείγματοσ των ερευνϊμενων επιχειριςεων και ανανζωςθ
των χρθςιμοποιοφμενων αναγωγικϊν ςυντελεςτϊν.
Θ πολιτικι ανακεωριςεων για όλεσ τισ ζρευνεσ είναι αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο τθσ ΕΛΣΑΣ ςτον παρακάτω
ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/c9d89f00-8f9a-4b2d-acd7-97928aac82bf
20.2 Πρακτικι ανακεϊρθςθσ
Εγκφκλιοσ Πολιτικισ Ανακεϊρθςθσ ΕΛΣΑΣ/ Μάιοσ 2013
Θ πολιτικι ανακεωριςεων για όλεσ τισ ζρευνεσ είναι αναρτθμζνθ ςτον ιςτότοπο τθσ ΕΛΣΑΣ ςτον παρακάτω
ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/c9d89f00-8f9a-4b2d-acd7-97928aac82bf

21. Στατιςτικι επεξεργαςία

Περιεχόμενα

21.1 Τφποσ των πρωτογενϊν δεδομζνων
τθν ζρευνα για τθν κατάρτιςθ του ανωτζρω δείκτθ για τουσ κλάδουσ 59 και 60 περιλαμβάνονται επιχειριςεισ, με
ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ίςο ι μεγαλφτερο των 600.000 ευρϊ από τισ οποίεσ ζχει επιλεγεί αντιπροςωπευτικό δείγμα
μεγζκουσ 88 επιχειριςεων από όλθ τθ Χϊρα.
Για τθν επιλογι των επιχειριςεων του δείγματοσ εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ τθσ μονοςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ
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τυχαίασ δειγματολθψίασ. ε κακζναν από τουσ διψιφιουσ κλάδουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, οι επιχειριςεισ
που μετζχουν ςτθν ζρευνα ςτρωματοποιικθκαν περαιτζρω ςε ζξι τάξεισ μεγζκουσ (ςτρϊματα), με βάςθ τον ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν τουσ, κατά το ζτοσ 2010, ωσ εξισ:
Κλάδοι 59 και 60
θ

1 τάξθ: 600.000 – 1.299.999,9
θ
2 τάξθ: 1.300.000 – 2.699.999,9
θ
3 τάξθ: 2.700.000 – 5.299.999,9
θ
4 τάξθ: 5.300.000 – 9.999.999,9
θ
5 τάξθ: 10.000.000 – 19.999.999,9
θ
6 τάξθ: 20.000.000 – και άνω

ευρϊ
ευρϊ
ευρϊ
ευρϊ
ευρϊ
ευρϊ

4.7 Περιοχι αναφοράσ (γεωγραφικι κάλυψθ)
τθν ζρευνα για τθν κατάρτιςθ του ανακεωρθμζνου Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και
Επικοινωνίασ (2010=100,0), επελζγθ ζνα τυχαίο δείγμα επιχειριςεων που ανικουν ςτουσ κλάδουσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ με κωδικοφσ 59 και 60 τθσ ςτατιςτικισ ταξινόμθςθσ NACE Rev.2, με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν (του
ζτουσ 2010) ίςο ι μεγαλφτερο των 600.000 ευρϊ.
21.2 Συχνότθτα ςυλλογισ των δεδομζνων
Θ ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται ςε τριμθνιαία βάςθ.
21.3 Μζκοδοι ςυλλογισ των δεδομζνων
Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιείται ειδικά διαμορφωμζνο ερωτθματολόγιο. Σα ερωτθματολόγια
ςτζλνονται ταχυδρομικά και θ ςυλλογι των δεδομζνων μπορεί να γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ:
-μζςω ταχυδρομείου
-μζςω fax
-μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email)
Θ μθ ανταπόκριςθ αντιμετωπίηεται με τθλεφωνικι επικοινωνία, αποςτολι υπενκφμιςθσ μζςω fax ι email.
21.4 Επικφρωςθ δεδομζνων
Σα δεδομζνα επικυρϊνονται μζςω λογικϊν ελζγχων. Θ επεξεργαςία των δεδομζνων περιλαμβάνει τθ μελζτθ τουσ
προκειμζνου να εντοπιςτοφν και τελικά να διορκωκοφν πικανά λάκθ. Είναι λογικό ότι δεν εντοπίηονται όλα τα λάκθ,
αλλά ζμφαςθ δίνεται ςε αυτά που ζχουν τθ μεγαλφτερθ επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα. 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.
21.5 Κατάρτιςθ δεδομζνων
Ο υπολογιςμόσ του δείκτθ κφκλου Εργαςιϊν ςτον Σομζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ γίνεται με τθν εφαρμογι τθσ
μεκόδου τθσ αλφςωςθσ και για τον υπολογιςμό τουσ γίνεται χριςθ των μεκόδων και των τφπων που
περιγράφονται ςτο μεκοδολογικό εγχειρίδιο τθσ Eurostat “Methodology of short – term business statistics, October
2005 Edition”. Αρχικά υπολογίηεται ο δείκτθσ κινθτισ βάςθσ, ο οποίοσ προκφπτει από τθ ςφγκριςθ τθσ
«εκτιμθκείςασ» αξίασ κφκλου εργαςιϊν από τα ςτοιχεία των επιχειριςεων του δείγματοσ του τρζχοντοσ τριμινου,
με τθν αντίςτοιχθ αξία του προθγοφμενου τριμινου. Ο ςτακερόσ δείκτθσ κάκε διψιφιου κλάδου οικονομικισ
δραςτθριότθτασ του τρζχοντοσ τριμινου, προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του δείκτθ κινθτισ βάςθσ με το
ςτακερό δείκτθ του προθγοφμενου τριμινου.
Για τθν κατάρτιςθ εκάςτου δείκτθ κα πρζπει αρχικά να εκτιμθκεί, από τα ςτοιχεία των επιχειριςεων του δείγματοσ,
^

θ αξία κφκλου εργαςιϊν

Y q , του τρζχοντοσ τριμινου q, θ οποία ακολοφκωσ κα ςυγκρικεί με τθν αντίςτοιχθ
^

εκτίμθςθ του προθγοφμενου τριμινου

Y q 1 (κινθτόσ δείκτθσ).

Θ εκτίμθςθ του κφκλου εργαςιϊν του τρζχοντοσ τριμινου προκφπτει με αναγωγι ςτο ςφνολο των ςχετικϊν
ςτοιχείων που προζρχονται από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τον πολλαπλαςιαςμό τθσ
τριμθνιαίασ αξίασ κφκλου εργαςιϊν, κάκε επιχείρθςθσ, με κατάλλθλο αναγωγικό ςυντελεςτι και ακολοφκωσ
άκροιςθ των μερικϊν γινομζνων. Ο εν λόγω ςυντελεςτισ, για κάκε ςτρϊμα h (διαςταφρωςθ κλάδου και τάξθσ
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μεγζκουσ κφκλου εργαςιϊν επιχείρθςθσ) ορίηεται, ωσ το πθλίκο του ςυνολικοφ αρικμοφ των επιχειριςεων Nh , δια
του αρικμοφ των επιχειριςεων του δείγματοσ nh, που ανταποκρίκθκαν.
Ο αναγωγικόσ ςυντελεςτισ αh , κάκε επιχείρθςθσ ςτο ςτρϊμα h, δίνεται από τον τφπο :

Nh
nh

h

όπου:
Nh: ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επιχειριςεων ςτο ςτρϊμα h
nh: ο αρικμόσ των επιχειριςεων του δείγματοσ που ανταποκρίκθκαν ςτθν ζρευνα ςτο ςτρϊμα h.
θμειϊνεται ότι, ςτο τελευταίο, (6o) ςτρϊμα ο αναγωγικόσ ςυντελεςτισ είναι αh=1, επειδι ερευνϊνται απογραφικά
όλεσ οι επιχειριςεισ του ςτρϊματοσ (Nh=nh).
^

H εκτίμθςθ Y q , τθσ αξίασ κφκλου εργαςιϊν Y q , του τρζχοντοσ τριμινου q, ςε ζνα οποιοδιποτε διψιφιο κλάδο
οικονομικισ δραςτθριότθτασ, δίνεται από τθ ςχζςθ:
6

nh

h 1

i 1

^

Yq

h

y qhi

όπου, y qhi είναι θ αξία κφκλου εργαςιϊν του τρζχοντοσ τριμινου q, τθσ i-οςτισ επιχείρθςθσ, του ςτρϊματοσ h.
Ο υπολογιςμόσ εκάςτου Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν, γίνεται με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ αλφςωςθσ.
Αρχικά υπολογίηεται ο δείκτθσ κινθτισ βάςθσ, ο οποίοσ προκφπτει από τθ ςφγκριςθ τθσ «εκτιμθκείςασ» αξίασ
κφκλου εργαςιϊν, του τρζχοντοσ τριμινου, με τθν αντίςτοιχθ αξία του προθγοφμενου τριμινου.
Ο ςτακερόσ δείκτθσ, κάκε διψιφιου κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ του τρζχοντοσ τριμινου q, όπου q 2,
προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό του δείκτθ κινθτισ βάςθσ με το ςτακερό δείκτθ του προθγοφμενου τριμινου.
Σο ανωτζρω είναι ςυνζπεια των τφπων :

I Yq

I q ,q

I Yq 1

1

και,
^

I q,q

Yq
1

^

Yq

1

όπου,

I q ,q 1 :o δείκτθσ κινθτισ βάςθσ, του τρζχοντοσ τριμινου q, ωσ προσ το προθγοφμενο
τρίμθνο q-1,

I Yq

: ο ςτακερόσ δείκτθσ του τρζχοντοσ τριμινου q,

12

I Yq 1

: ο ςτακερόσ δείκτθσ του προθγοφμενου τριμινου q-1, και

^

^

Y q , Y q 1 : οι αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ του κφκλου εργαςιϊν του τρζχοντοσ και του
προθγοφμενου τριμινου.
ου

θμειϊνεται ότι, για τον υπολογιςμό του πρϊτου ςτακεροφ δείκτθ του ζτουσ βάςθσ, δθλαδι του 1 τριμινου 2010
(q=1), ιςχφει :
^

Y1

I Y1

όπου :

100

Y0

^

Y1 : θ εκτίμθςθ του κφκλου εργαςιϊν του 1ου τριμινου του 2010.
Y0 : θ μζςθ εκτίμθςθ κφκλου εργαςιϊν τριμινου, του ζτουσ 2010.
Δθλαδι:
4

Y0 =

Yq

q 1

4

,

όπου :

Y q : θ εκτίμθςθ του κφκλου εργαςιϊν του τριμινου q, του ζτουσ 2010.
Aν ςυγκρικεί ο ςτακερόσ δείκτθσ του ερευνϊμενου τριμινου, προσ το ςτακερό δείκτθ του αντίςτοιχου τριμινου του
προθγοφμενου ζτουσ, υπολογίηονται οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ
(+ ι -), δθλαδι ζχουμε :

I Yt q
I Yt q 1

,

1

100

όπου:

I Yt q , I Yt q 1 , είναι οι δείκτεσ ςτακερισ βάςθσ του τριμινου q για το τρζχον και το προθγοφμενο ζτοσ t και t-1,
αντίςτοιχα.

Θ χρονοςειρά των δεικτϊν ανακεωρικθκε ϊςτε να ζχει βάςθ=100,0 το ζτοσ 2010 πολλαπλαςιάηοντασ τουσ δείκτεσ
τθσ ςειράσ που υπολογίςτθκαν με ζτοσ βάςθσ 2005 με τον ακόλουκο ςυντελεςτι.

100
I

10
05

όπου:

I είναι ο μζςοσ όροσ των δεικτϊν του ζτουσ 2010 με βάςθ το ζτοσ 2005=100,0.

21.5.1 Ποςοςτό τιμϊν μεταβλθτϊν που υποκακίςτανται (τεκμαρτϊν τιμϊν)
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Δεν χρθςιμοποιοφνται τεκμαρτζσ τιμζσ για να υποκαταςτιςουν αξίεσ κφκλου εργαςιϊν ςτισ επιχειριςεισ του
δείγματοσ.
21.6 Προςαρμογζσ
Ο δείκτθσ είναι διορκωμζνοσ βάςει των εργάςιμων θμερϊν των μθνϊν, αλλά δεν είναι διορκωμζνοσ, ωσ προσ τθν
εποχικότθτα.
21.6.1 Εποχικι διόρκωςθ
Ο δείκτθσ δεν είναι διορκωμζνοσ, ωσ προσ τθν εποχικότθτα.

22. Σχόλια

Περιεχόμενα
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