EURO-SDMX Δομό μεταδεδομϋνων

Χώρα: Ελλϊδα
Ονομαςύα «Domain»: Δεύκτησ Κύκλου Εργαςιών ςτον Τομϋα
Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ
1. Επικοινωνύα
1.1 Οργανιςμόσ

(ΕΛ.ΣΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ

1.2 Μονϊδα Οργανιςμού
1.3 Όνομα υπευθύνου

ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΜΕ

1.4 Τύτλοσ υπευθύνου
1.5 Ταχυδρομικό διεύθυνςη

Αργυρώ Νταλλό
Τπϊλληλοσ
Πειραιώσ 46 & Επονιτών, 185 10 Πειραιϊσ

1.6 Διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου
1.7 Αριθμόσ τηλεφώνου

transport@statistics.gr

1.8 Αριθμόσ fax

213 135 2496

213 135 2499

2. Ενημϋρωςη μεταδεδομϋνων
2.1 Μεταδεδομϋνα που επικυρώθηκαν
τελευταύα
2.2 Μεταδεδομϋνα που δημοςιεύθηκαν
τελευταύα
2.3 Μεταδεδομϋνα που ενημερώθηκαν
τελευταύα

Ιοϑνιοσ 2015
Ιοϑνιοσ 2015
Ιοϑνιοσ 2015

3. Στατιςτικό παρουςύαςη
3.1 Σύντομη περιγραφό:
Ο δεύκτησ κϑκλου εργαςιών ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ καλϑπτει το ςϑνολο τησ χώρασ και
καταρτύζεται για τουσ κλϊδουσ 59 (Παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών, βύντεο και τηλεοπτικών
προγραμμϊτων, διανομό και προβολό κινηματογραφικών ταινιών, ηχογραφόςεισ και μουςικϋσ εκδϐςεισ), 60
(δραςτηριϐτητεσ προγραμματιςμοϑ και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών), τησ ςτατιςτικόσ ταξινϐμηςησ NACE
rev.2.
3.2 Χρηςιμοποιούμενο ςύςτημα ταξινόμηςησ:
Εφαρμϐζεται η νϋα ςτατιςτικό ταξινϐμηςη οικονομικών δραςτηριοτότων τησ Εurostat, NACE Rev.2, ϐπωσ
απαιτεύται απϐ τον Κανονιςμϐ (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ EE.
3.3 Κϊλυψη κλϊδων:
Ο δεύκτησ κϑκλου εργαςιών ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ καλϑπτει το ςϑνολο τησ Φώρασ και
καταρτύζεται για τον Σομϋα Ι τησ ςτατιςτικόσ ταξινϐμηςησ NACE rev.2, με τύτλο «Ενημϋρωςη και Επικοινωνύα».
Καλϑπτει δε τουσ κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ με κωδικοϑσ 59 και 60.
3.4 Έννοιεσ και οριςμού (βαςικϋσ μεταβλητϋσ):
Οι δεύκτεσ κϑκλου εργαςιών ςτισ υπηρεςύεσ εύναι δεύκτεσ του οικονομικοϑ κϑκλου τησ επιχεύρηςησ και
παρουςιϊζουν την εξϋλιξη τησ αγορϊσ υπηρεςιών. τϐχοσ των δεικτών αυτών εύναι η μϋτρηςη τησ
δραςτηριϐτητασ των ερευνώμενων κλϊδων υπηρεςιών ςτην αγορϊ, ςε ϐρουσ αξύασ. Ο κϑκλοσ εργαςιών
περιλαμβϊνει τα ςυνολικϊ ποςϊ που τιμολογόθηκαν απϐ την επιχεύρηςη κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου
αναφορϊσ, και τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςε πωλόςεισ αγαθών και υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν ςε τρύτουσ.
υνυπολογύζονται πρϐςθετα τυχϐν επιδοτόςεισ προώϐντων / υπηρεςιών. Δεν περιλαμβϊνει το ΥΠΑ και ϊλλουσ
ςυναφεύσ εκπτώςιμουσ φϐρουσ που ςυνδϋονται ϊμεςα με τον κϑκλο εργαςιών, καθώσ και ϐλα τα τϋλη και τουσ
φϐρουσ επύ των αγαθών ό των υπηρεςιών που τιμολογόθηκαν απϐ την επιχεύρηςη. Επύςησ, δεν περιλαμβϊνει
τα λοιπϊ ϋςοδα εκμετϊλλευςησ, τα χρηματοοικονομικϊ ϋςοδα και τα ϋκτακτα ϋςοδα τησ επιχεύρηςησ.
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3.5 Στατιςτικϋσ μονϊδεσ
Η μονϊδα δειγματοληψύασ για τη ςυλλογό των ςτοιχεύων τησ ϋρευνασ εύναι η επιχεύρηςη.
3.6 Πληθυςμόσ αναφορϊσ:
την ϋρευνα για την κατϊρτιςη του ανωτϋρω δεύκτη για τουσ κλϊδουσ 59 και 60
επιχειρόςεισ, με ετόςιο κϑκλο εργαςιών ύςο ό μεγαλϑτερο των 600.000 ευρώ .

περιλαμβϊνονται

Για την επιλογό των επιχειρόςεων του δεύγματοσ εφαρμϐςτηκε η μϋθοδοσ τησ μονοςταδιακόσ
ςτρωματοποιημϋνησ τυχαύασ δειγματοληψύασ. ε καθϋναν απϐ τουσ διψόφιουσ κλϊδουσ οικονομικόσ
δραςτηριϐτητασ, οι επιχειρόςεισ που μετϋχουν ςτην ϋρευνα ςτην ςτρωματοποιόθηκαν περαιτϋρω ςε ϋξι τϊξεισ
μεγϋθουσ (ςτρώματα), με βϊςη τον ετόςιο κϑκλο εργαςιών τουσ, κατϊ το ϋτοσ 2010, ωσ εξόσ:
Κλϊδοι 59 και 60

1η τϊξη: 600.000 – 1.299.999,9
2η τϊξη: 1.300.000 – 2.699.999,9
3η τϊξη: 2.700.000 – 5.299.999,9
4η τϊξη: 5.300.000 – 9.999.999,9
5η τϊξη:10.000.000 – 19.999.999,9
6η τϊξη:20.000.000 – και ϊνω

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

3.7 Περιοχό αναφορϊσ (γεωγραφικό κϊλυψη)
Σο γεωγραφικϐ επύπεδο αναφορϊσ των ςτοιχεύων εύναι το ςϑνολο τησ Φώρασ.
3.8 Χρονικό κϊλυψη:
Η διϊθεςη τησ χρονοςειρϊσ ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ με βϊςη το ϋτοσ 2010 (2010=100,0),
γύνεται τριμηνιαύα, απϐ το Α τρύμηνο 2000 και εφεξόσ.
3.9 Περύοδοσ βϊςησ
Σο ϋτοσ βϊςησ εύναι το 2010 (2010=100,0).

4. Μονϊδα μϋτρηςησ
Ποςοςτιαύεσ μεταβολϋσ (%) (τριμηνιαύεσ).

5. Περύοδοσ αναφορϊσ
Η περύοδοσ αναφορϊσ εύναι το τρύμηνο.

6. Θεςμικό εντολό
6.1 Νομικϋσ πρϊξεισ και ϊλλεσ ςυμφωνύεσ:
ε εθνικϐ επύπεδο:
Σο νομοθετικϐ πλαύςιο οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ ΕΛΣΑΣ εύναι:
 Νϐμοσ 3832/2010 (ΥΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικϐ τατιςτικϐ ϑςτημα ϑςταςη τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ
Αρχόσ ωσ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ», ϐπωσ τροποποιόθηκε απϐ το ϊρθρο 90 παρϊγραφοι 8 και 9 του Νϐμου
3842/2010 (ΥΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατϊςταςη φορολογικόσ δικαιοςϑνησ, αντιμετώπιςη τησ
φοροδιαφυγόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», απϐ το ϊρθρο 10 του Νϐμου 3899/2010 (ΥΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ ςτόριξησ τησ Ελληνικόσ Οικονομύασ», απϐ το Άρθρο
45 του Νϐμου 3943/2011 (ΥΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολϋμηςη τησ φοροδιαφυγόσ, ςτελϋχωςη των
ελεγκτικών υπηρεςιών και ϊλλεσ διατϊξεισ αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Οικονομικών», απϐ το ϊρθρο 22
παρϊγραφοσ 1 του Νϐμου 3965/2011 (ΥΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναμϐρφωςη πλαιςύου λειτουργύασ Σαμεύου
Παρακαταθηκών και Δανεύων, Οργανιςμοϑ Διαχεύριςησ Δημοςύου Φρϋουσ, Δημοςύων Επιχειρόςεων και
Οργανιςμών, ςϑςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ Δημϐςιασ Περιουςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ», απϐ το ϊρθρο
πρώτο του Νϐμου 4047/2012 (ΥΕΚ 31/τ.Α΄): «Κϑρωςη τησ Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου
«Κατεπεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του Μεςοπρϐθεςμου Πλαιςύου Δημοςιονομικόσ τρατηγικόσ 2012-
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2015 και του Κρατικοϑ Προυπολογιςμοϑ ϋτουσ 2011» και τησ Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου
«Ρυθμύςεισ κατεπειγϐντων θεμϊτων εφαρμογόσ του ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ, ενιαύο
μιςθολϐγιο - βαθμολϐγιο, εργαςιακό εφεδρεύα και ϊλλεσ διατϊξεισ εφαρμογόσ του μεςοπρϐθεςμου
πλαιςύου δημοςιονομικόσ ςτρατηγικόσ 2012-2015 και των Τπουργεύων Διοικητικόσ Μεταρρϑθμιςησ
και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, Εςωτερικών, Οικονομικών, Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και
Κλιματικόσ Αλλαγόσ και Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων που αφοροϑν την εφαρμογό
του μεςοπρϐθεςμου πλαιςύου δημοςιονομικόσ ςτρατηγικόσ 2012-2015 και ϊλλεσ διατϊξεισ», απϐ το
ϊρθρο 323 του Νϐμου 4072/2012 (ΥΕΚ 86/τ. Α΄): «Βελτύωςη επιχειρηματικοϑ περιβϊλλοντοσ - Νϋα
εταιρικό μορφό - όματα - Μεςύτεσ ακινότων - Ρϑθμιςη θεμϊτων ναυτιλύασ, λιμϋνων και αλιεύασ και
ϊλλεσ διατϊξεισ» και απϐ το ϊρθρο 7 παρϊγραφοσ 1 τησ απϐ 18/11/2012 Πρϊξησ Νομοθετικοϑ
Περιεχομϋνου (ΥΕΚ 228/τ. Α΄) «Δημοςιονομικού κανϐνεσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», απϐ το ϊρθρο 93 του
Νϐμου 4182/2013 (ΥΕΚ 185/τ. Α΄): «Κώδικασ κοινωφελών περιουςιών, ςχολαζουςών κληρονομιών και
λοιπέσ διατάξεισ», απϐ το ϊρθρο 6 παρϊγραφοσ 8 του Νϐμου 4244/2014 (ΥΕΚ 60/τ. Α΄): «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
Ευρωπαΰκού 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», απϐ το ϊρθρο πρώτο υποπαρϊγραφοσ Γ.3 του Νϐμου 4254/2014 (ΥΕΚ 85/τ. Α΄): «Μέτρα
ςτήριξησ τησ ελληνικήσ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογήσ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» και
απϐ το ϊρθρο 33 παρϊγραφοι 5α και 5β του Νϐμου 4258/2014 (ΥΕΚ 94/τ. Α΄): «Διαδικαςία
Οριοθέτηςησ και ρυθμίςεισ θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίςεισ Πολεοδομικήσ νομοθεςίασ και άλλεσ
διατάξεισ».
Κανονιςμϐσ Λειτουργύασ και Διαχεύριςησ τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ (ΕΛΣΑΣ), ϋτουσ 2012, ΥΕΚ
2390/τ.Β΄/28-8-2012
Κανονιςμϐσ (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, ςχετικϊ με τισ
ευρωπαώκϋσ ςτατιςτικϋσ (Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ L 87/164).
Άρθρο 14 του Νϐμου 3470/2006 (ΥΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικϐ υμβοϑλιο Εξαγωγών, φορολογικϋσ
ρυθμύςεισ και ϊλλεσ διατϊξεισ».
Άρθρο 3, παρϊγραφοσ 1γ του Νϐμου 3448/2006 (ΥΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτϋρω χρόςη
πληροφοριών του δημϐςιου τομϋα και τη ρϑθμιςη θεμϊτων αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Εςωτερικών,
Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ».
Κώδικασ Ορθόσ Πρακτικόσ για τισ ευρωπαώκϋσ ςτατιςτικϋσ, ο οπούοσ θεςπύςτηκε απϐ την Επιτροπό
τατιςτικοϑ Προγρϊμματοσ ςτισ 24 Υεβρουαρύου 2005 και εκδϐθηκε ωσ ϑςταςη τησ Επιτροπόσ
(Commission) ςτισ 25 ΜαϏου 2005, ςχετικϊ με την ανεξαρτηςύα, ακεραιϐτητα και υπευθυνϐτητα των
εθνικών και κοινοτικών ςτατιςτικών Αρχών, μετϊ την αναθεώρηςό του, η οπούα υιοθετόθηκε ςτισ 28
επτεμβρύου 2011 απϐ την Επιτροπό του Ευρωπαώκοϑ τατιςτικοϑ υςτόματοσ.
Προεδρικϐ Διϊταγμα 226/2000 (ΥΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανιςμϐσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εθνικόσ
τατιςτικόσ Τπηρεςύασ τησ Ελλϊδοσ».
Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νϐμου 2392/1996 (ΥΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρϐςβαςη τησ Γ.Γ. ΕΤΕ ςε
διοικητικϋσ πηγϋσ και διοικητικϊ αρχεύα, Επιτροπό τατιςτικοϑ Απορρότου, ρϑθμιςη θεμϊτων
διενϋργειασ απογραφών και ςτατιςτικών εργαςιών, καθώσ και θεμϊτων τησ Γ.Γ. ΕΤΕ».

ε ευρωπαώκϐ επύπεδο:
Ο Δεύκτησ Κϑκλου Εργαςιών ςτον Σομϋα τησ Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ καταρτύζεται, τριμηνιαύωσ, ςτο
πλαύςιο εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) του υμβουλύου 1165/98, «περύ βραχυπρϐθεςμων ςτατιςτικών» και
των απαιτόςεων του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 1158/05 που
τροποποιεύ και ςυμπληρώνει τον αρχικϐ Κανονιςμϐ 1165/98.
6.2 Διεθνεύσ ςυμφωνύεσ για ανταλλαγό δεδομϋνων
Δεν υπϊρχουν διεθνεύσ ςυμφωνύεσ.

7. Εμπιςτευτικότητα
7.1 Πολιτικό εμπιςτευτικότητασ
Σα θϋματα τόρηςησ του ςτατιςτικοϑ απορρότου απϐ την Ελληνικό τατιςτικό Αρχό (ΕΛΣΑΣ) ρυθμύζονται
με τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νϐμου 3832/2010 ϐπωσ ιςχϑει, με τα Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονιςμοϑ
τατιςτικών Τποχρεώςεων των φορϋων του Ελληνικοϑ τατιςτικοϑ υςτόματοσ και με τα Άρθρα 10 και 15
του Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ και Διαχεύριςησ τησ ΕΛΣΑΣ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα:
Η διϊδοςη των ςτατιςτικών διενεργεύται απϐ την ΕΛΣΑΣ με την τόρηςη των ςτατιςτικών αρχών του
Κώδικα Ορθόσ Πρακτικόσ των Ευρωπαώκών τατιςτικών, και ιδύωσ με την τόρηςη τησ αρχόσ του ςτατιςτικοϑ
απορρότου.
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7.2 Εμπιςτευτικότητα - επεξεργαςύα δεδομϋνων


Η ΕΛΣΑΣ προςτατεϑει και δε διαδύδει τα ςτοιχεύα, τα οπούα ϋχει ςτη διϊθεςό τησ ό ςτα οπούα ϋχει
πρϐςβαςη, που καθιςτοϑν δυνατό την ϊμεςη ό ϋμμεςη αναγνώριςη των ςτατιςτικών μονϊδων που τα
παρεύχαν με την αποκϊλυψη εξατομικευμϋνων πληροφοριών, που λαμβϊνονται ϊμεςα για
ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ ό ϋμμεςα απϐ διοικητικϋσ ό ϊλλεσ πηγϋσ. Λαμβϊνει ϐλα τα κατϊλληλα
προληπτικϊ μϋτρα ώςτε να μην εύναι δυνατό η αναγνώριςη των μεμονωμϋνων ςτατιςτικών μονϊδων
με τα τεχνικϊ ό ϊλλα μϋςα που εϑλογα μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν απϐ τρύτουσ. τατιςτικϊ
αποτελϋςματα, που ενδϋχεται να καθιςτοϑν δυνατό την ταυτοπούηςη τησ μονϊδασ των ςτατιςτικών
ςτοιχεύων διαδύδονται απϐ την ΕΛΣΑΣ, αποκλειςτικϊ και μϐνον εφϐςον:
α) τα αποτελϋςματα αυτϊ ϋχουν τροποποιηθεύ, ϐπωσ ορύζεται ειδικϐτερα ςτον Κανονιςμϐ τατιςτικών
Τποχρεώςεων των φορϋων του Ελληνικοϑ τατιςτικοϑ υςτόματοσ (ΕΛ), με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε η
διϊδοςό τουσ να μη θύγει το ςτατιςτικϐ απϐρρητο ό
β) η μονϊδα των ςτατιςτικών ςτοιχεύων ςυμφώνηςε ανεπιφϑλακτα για την αποκϊλυψη των
δεδομϋνων.



Σα απϐρρητα ςτοιχεύα που διαβιβϊζονται απϐ τουσ φορεύσ του ΕΛ ςτην ΕΛΣΑΣ χρηςιμοποιοϑνται
αποκλειςτικϊ για ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ και ςε αυτϊ ϋχει αποκλειςτικϐ δικαύωμα πρϐςβαςησ μϐνο το
προςωπικϐ που απαςχολεύται για το ςκοπϐ αυτϐν και ϋχει οριςτεύ με πρϊξη του Προϋδρου τησ
ΕΛΣΑΣ.



Η ΕΛΣΑΣ μπορεύ να χορηγεύ ςε ερευνητϋσ που διενεργοϑν ςτατιςτικϋσ αναλϑςεισ για επιςτημονικοϑσ
ςκοποϑσ, πρϐςβαςη ςε ςτοιχεύα τα οπούα καθιςτοϑν δυνατό την ϋμμεςη ταϑτιςη των ςτατιςτικών
μονϊδων. Η πρϐςβαςη χορηγεύται με τον ϐρο ϐτι πληροϑνται οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:
α) ϋχει κατατεθεύ ςχετικό αύτηςη απϐ τον ερευνητό, η οπούα ςυνοδεϑεται απϐ λεπτομερό ερευνητικό
πρϐταςη ςϑμφωνα με τα ιςχϑοντα επιςτημονικϊ πρϐτυπα·
β) η ερευνητικό πρϐταςη αναφϋρει με επαρκεύσ λεπτομϋρειεσ το ςϑνολο των δεδομϋνων για το οπούο
θα χορηγηθεύ πρϐςβαςη, τισ μεθϐδουσ ανϊλυςησ των δεδομϋνων και τον απαιτοϑμενο χρϐνο για τη
διενϋργεια τησ ϋρευνασ·
γ) ϋχει ςυναφθεύ, μεταξϑ τησ ΕΛΣΑΣ και του μεμονωμϋνου ερευνητό, του ιδρϑματοσ ςτο οπούο
εργϊζεται, ό του Οργανιςμοϑ που εντϋλλεται τη διενϋργεια τησ ϋρευνασ, κατϊ περύπτωςη, ςϑμβαςη που
καθορύζει τουσ ϐρουσ πρϐςβαςησ, τισ υποχρεώςεισ των ερευνητών, τα μϋτρα για την τόρηςη του
απορρότου των ςτατιςτικών δεδομϋνων και τισ κυρώςεισ ςε περύπτωςη παραβύαςησ αυτών των
υποχρεώςεων.



Ζητόματα που αναφϋρονται ςτην τόρηςη του ςτατιςτικοϑ απορρότου εξετϊζονται απϐ την Επιτροπό
τατιςτικοϑ Απορρότου που λειτουργεύ ςτην ΕΛΣΑΣ. Οι αρμοδιϐτητεσ τησ Επιτροπόσ αυτόσ εύναι να
ειςηγεύται ςτον Πρϐεδρο τησ ΕΛΣΑΣ:


για το επύπεδο ανϊλυςησ ςτο οπούο μποροϑν να διατεθοϑν ςτατιςτικϊ δεδομϋνα, ϋτςι ώςτε να μην
εύναι δυνατό η αναγνώριςη τησ ερευνώμενησ μονϊδασ, εύτε ϊμεςα εύτε ϋμμεςα,



κριτόρια ανωνυμοπούηςησ για τα μικροδεδομϋνα που παρϋχονται ςε χρόςτεσ,



για τη χορόγηςη, ςε ερευνητϋσ, πρϐςβαςησ ςε εμπιςτευτικϊ δεδομϋνα για επιςτημονικοϑσ
ςκοποϑσ.



Σο προςωπικϐ τησ ΕΛΣΑΣ, με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ, καθώσ και οι Ιδιώτεσ υνεργϊτεσ που
χρηςιμοποιοϑνται για τη ςυλλογό ςτατιςτικών ςτοιχεύων ςε ςτατιςτικϋσ ϋρευνεσ διενεργοϑμενεσ απϐ
την ΕΛΣΑΣ, που αποκτοϑν, με οποιονδόποτε τρϐπο, πρϐςβαςη ςε απϐρρητα ςτοιχεύα δεςμεϑονται
απϐ το απϐρρητο και ϋχουν υποχρϋωςη χρόςησ αυτών των ςτοιχεύων αποκλειςτικϊ για ςτατιςτικοϑσ
ςκοποϑσ τησ ΕΛΣΑΣ. Απαγορεϑεται οποιαδόποτε χρόςη αυτών των ςτοιχεύων απϐ τα ανωτϋρω
πρϐςωπα και μετϊ τη λόξη των καθηκϐντων τουσ.



Η παραβύαςη του απορρότου των ςτοιχεύων και/ό του ςτατιςτικοϑ απορρότου απϐ οποιονδόποτε
υπϊλληλο ό εργαζϐμενο ςτην ΕΛΣΑΣ, ςυνιςτϊ το πειθαρχικϐ παρϊπτωμα τησ παρϊβαςησ καθόκοντοσ
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και μπορεύ να επιςϑρει την ποινό τησ οριςτικόσ παϑςησ.


Με απϐφαςη τησ ΕΛΣΑΣ, μπορεύ να επιβληθεύ πρϐςτιμο ϑψουσ απϐ δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ ϋωσ
διακϐςιεσ χιλιϊδεσ (200.000) ευρώ ςε ϐποιον παραβιϊζει το απϐρρητο των ςτοιχεύων ό/και το
ςτατιςτικϐ απϐρρητο. Σο πρϐςτιμο επιβϊλλεται πϊντοτε ϑςτερα απϐ ακρϐαςη του υπεϑθυνου για την
παραβύαςη και εύναι ανϊλογο προσ τη βαρϑτητα και τισ ςυντρϋχουςεσ περιςτϊςεισ. Η υποτροπό
ςυνιςτϊ επιβαρυντικό περύπτωςη για την επιμϋτρηςη τησ διοικητικόσ κυρώςεωσ.

8. Πολιτικό ανακοινώςεων
8.1 Πολιτικό ημερολογύου ανακοινώςεων:
το τϋλοσ κϊθε ϋτουσ, η ΕΛΣΑΣ δημοςιεϑει ϋνα ημερολϐγιο ανακοινώςεων που περιλαμβϊνει τισ ακριβεύσ
ημερομηνύεσ ανακούνωςησ ϐλων των δεδομϋνων για το επϐμενο ϋτοσ.
8.2 Πρόςβαςη ςτο ημερολόγιο ανακοινώςεων:
Σο ημερολϐγιο ανακοινώςεων διατύθεται ςτην ιςτοςελύδα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ www.statistics.gr
και ςυγκεκριμϋνα ςτο παρακϊτω ςϑνδεςμο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/calendar_gr_2015.pdf
8.3 Πρόςβαςη χρηςτών:
ϑμφωνα με το νομικϐ πλαύςιο τησ Κοινϐτητασ και τον «Ευρωπαώκϐ Κώδικα Ορθόσ Πρακτικόσ», η ΕΛΣΑΣ
ανακοινώνει ϐλα τα εθνικϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα ςτην ιςτοςελύδα τησ, ςεβϐμενη την επαγγελματικό
ανεξαρτηςύα και με ϋναν αντικειμενικϐ, επαγγελματικϐ και διϊφανο τρϐπο κατϊ τον οπούο ϐλοι οι χρόςτεσ
αντιμετωπύζονται με ιςϐτητα.
Κατϊ αυτϐ τον τρϐπο, τα δεδομϋνα ανακοινώνονται ταυτϐχρονα ςε ϐλουσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ και τουσ
χρόςτεσ με το δελτύο τϑπου του Δεύκτη Μεταφορών, το οπούο ανακοινώνεται ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΛΣΑΣ
(www.statistics.gr) και ςυγκεκριμϋνα ςτο ςϑνδεςμο http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A1199, ςϑμφωνα με το ημερολϐγιο ανακοινώςεων. Σο δελτύο τϑπου εύναι επύςησ διαθϋςιμο
με fax ό e-mail. Επύςησ, τα δεδομϋνα διαβιβϊζονται ςτη Eurostat ςε προκαθοριςμϋνεσ ημερομηνύεσ, ταυτϐχρονα
με την ανακούνωςό τουσ ςε εθνικϐ επύπεδο.
Δεν υπϊρχει κανενϐσ εύδουσ πρϐςβαςη ςτα δεδομϋνα απϐ χρόςτεσ ό απϐ την κυβϋρνηςη πριν την ανακούνωςό
τουσ.

9. Συχνότητα διϊχυςησ
Ο Δεύκτησ Κϑκλου Εργαςιών ςτον Σομϋα τησ Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ διαχϋεται ςε τριμηνιαύα βϊςη.

10. Μορφό διϊχυςησ
10.1 Δελτύα Τύπου:
Κϊθε τρύμηνο, 67 ημϋρεσ μετϊ το τϋλοσ του τριμόνου αναφορϊσ, ςτισ 12:00, ανακοινώνεται ϋνα δελτύο τϑπου,
ςτα ελληνικϊ και ςτα αγγλικϊ, που περιλαμβϊνει παρουςύαςη των πρϐςφατα υπολογιζϐμενων δεικτών. Σο
δελτύο τϑπου αποςτϋλλεται χωρύσ χρϋωςη, κυρύωσ μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου, ςτον τϑπο και ςε ϊλλουσ
ενδιαφερϐμενουσ χρόςτεσ. Σο δελτύο τϑπου εύναι επύςησ διαθϋςιμο ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΛ.ΣΑΣ.
(www.statistics.gr).
10.2 Δημοςιεύματα
Σα ςτοιχεύα ανακοινώνονται με το προβλεπϐμενο Δελτύο Σϑπου, ςτην «Ελληνικό Οικονομύα», τακτικϐ
δημοςύευμα τησ ΕΛΣΑΣ καθώσ επύςησ ςτο ειδικϐ αφιϋρωμα για τη ΔΕΘ.
10.3 Βϊςη δεδομϋνων on-line:
Δεν υπϊρχει on-line βϊςη δεδομϋνων για το δεύκτη κϑκλου εργαςιών ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και
Επικοινωνύασ.
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10.4 Πρόςβαςη ςε μικροδεδομϋνα
Σα δεδομϋνα εύναι διαθϋςιμα και κατϐπιν αιτόςεωσ ςτην Ελληνικό τατιςτικό Αρχό ςτη Διεϑθυνςη τατιςτικόσ
Πληροφϐρηςησ και Εκδϐςεων, Πειραιώσ 46 και Επονιτών Σ.Θ.80847,Σ.Κ 18510,Πειραιϊσ (τηλ. (30)2131352307-8, FAX:(30)213-1352298, e-mail: (data.dissem@statistics.gr)

10.5 Άλλη διϊχυςη δεδομϋνων
Τπϊρχει δυνατϐτητα παροχόσ ςτοιχεύων ό αναλϑςεων, ςυνόθωσ μϋςω fax ό email, ςε χρόςτεσ κατϐπιν ςχετικοϑ
αιτόματοσ. Ο χρόςτησ πρϋπει να υποβϊλει το αύτημϊ του ςτη Διεϑθυνςη τατιςτικών Σομϋα Εμπορύου &
Τπηρεςιών ό ςτο Σμόμα Παροχόσ τατιςτικόσ Πληροφϐρηςησ, ϐπου να περιγρϊφει τα ςτοιχεύα που τον
ενδιαφϋρουν. Οι ηλεκτρονικϋσ διευθϑνςεισ ςτισ οπούεσ μποροϑν να απευθϑνονται οι χρόςτεσ εύναι:
Trade.Services@statistics.gr, transport@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr και data.supply@statistics.gr.

11. Προςιτότητα τεκμηρύωςησ
11.1 Τεκμηρύωςη επύ τησ μεθοδολογύασ
Η μεθοδολογύα κατϊρτιςησ του δεύκτη καθορύζεται απϐ την ΕΛΣΑΣ, λαμβϊνοντασ υπϐψη διεθνεύσ πρακτικϋσ
και ειδικϐτερα τισ οδηγύεσ, τισ υποδεύξεισ και τα πρϐτυπα τησ Eurostat.
Σο Methodology of Short-term Business Statistics, Interpretation and guidelines, 2006, περιλαμβϊνει ϋνα
περιεκτικϐ ςετ υποδεύξεων για την κατϊρτιςη των βραχυχρϐνιων ςτατιςτικών. Σο ςχετικϐ μεθοδολογικϐ
βρύςκεται ςτον ακϐλουθο ςϑνδεςμο:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06001-EN.pdf
11.2 Τεκμηρύωςη ποιότητασ
υνοπτικό Έκθεςη Ποιϐτητασ υπϊρχει ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη :
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A2099/Other/A2099_DKT51_MT_QQ_03_2013_0
0_2099_01UO_F_GR.pdf

12. Διαχεύριςη ποιότητασ
12.1 Διαςφϊλιςη ποιότητασ
Η Ελληνικό τατιςτικό Αρχό (ΕΛΣΑΣ) ςτοχεϑει ςτη διαςφϊλιςη και περαιτϋρω βελτύωςη τησ ποιϐτητασ των
παραγϐμενων ςτατιςτικών και τη διατόρηςη τησ εμπιςτοςϑνησ των χρηςτών ςε αυτϋσ. Σοϑτο επιτυγχϊνεται με
την εφαρμοζϐμενη Πολιτικό Ποιϐτητασ τησ ΕΛΣΑΣ η περιγραφό τησ οπούασ εύναι διαθϋςιμη ςτην ιςτοςελύδα
τησ ΕΛΣΑΣ:
1. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Quality_Policy_GR.pdf.
2. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_quality_guidelines.pdf
Ποιοτικού ϋλεγχοι και επικϑρωςη των δεδομϋνων γύνονται καθ’ ϐλη τη διαδικαςύα κατϊρτιςησ του δεύκτη
δηλαδό απϐ τη φϊςη τησ ςυλλογόσ των ςτοιχεύων ϋωσ τον τελικϐ υπολογιςμϐ του δεύκτη.
Αρχικϊ, χρηςιμοποιεύται εκπαιδευμϋνο και ϋμπειρο προςωπικϐ που εμπλϋκεται ςε διαδοχικϋσ φϊςεισ ςτη
διαδικαςύα κατϊρτιςησ του δεύκτη, ϐπωσ ςτη ςυλλογό, που περιλαμβϊνει και επικοινωνύα με τισ επιχειρόςεισ,
ςτον αρχικϐ ϋλεγχο, ςτην ειςαγωγό ςτοιχεύων και ςτον τελικϐ ϋλεγχο, που γύνεται μετϊ τον υπολογιςμϐ του
δεύκτη. Σο γεγονϐσ αυτϐ δύνει ςτο προςωπικϐ τη δυνατϐτητα να ϋχει μια απολϑτωσ ςφαιρικό και διαχρονικό
εικϐνα των επιχειρόςεων που ϋχει υπϐ την ευθϑνη του.
Σα δεδομϋνα επικυρώνονται, εύτε πριν εύτε μετϊ την ειςαγωγό τουσ, μϋςω λογικών ελϋγχων. Η επεξεργαςύα των
δεδομϋνων περιλαμβϊνει τη μελϋτη τουσ προκειμϋνου να εντοπιςτοϑν και τελικϊ να διορθωθοϑν πιθανϊ λϊθη.
Αφοϑ εντοπιςτοϑν τα λϊθη, γύνεται περαιτϋρω διερεϑνηςη ςε ςυνεργαςύα με την επιχεύρηςη, προκειμϋνου να
επιβεβαιωθεύ ϐτι πρϊγματι πρϐκειται για λϊθοσ ό αν πρϐκειται για κϊποια αςυνόθιςτη τιμό.
Δεδομϋνου ϐτι για τον υπολογιςμϐ του δεύκτη χρηςιμοποιεύται ειδικϐ λογιςμικϐ , ςτο οπούο ϐλοι οι υπολογιςμού
γύνονται μϋςω «ρουτινών» μηχανικϊ, δεν παρουςιϊζονται ςφϊλματα ςτα τελικϊ αποτελϋςματα.
12.2 Αξιολόγηςη ποιότητασ
Με τη διενϋργεια ϐλων των ελϋγχων διαςφϊλιςησ τησ ποιϐτητασ των δεδομϋνων, ο Δεύκτησ Κϑκλου Εργαςιών
ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ θεωρεύται υψηλόσ ποιϐτητασ. Πρϐκειται για δεύκτη που
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καταρτύζεται απϐ το 2005 ςτην Ελλϊδα, οπϐτε υπϊρχει ςυςςωρευμϋνη εμπειρύα ετών. Επιπλϋον, οι ϋννοιεσ και
οι οριςμού των μεταβλητών καθώσ και η μεθοδολογύα του ακολουθοϑν ευρωπαώκϊ και διεθνό πρϐτυπα και
οδηγύεσ.

13. Συνϊφεια
13.1 Ανϊγκεσ χρηςτών
Ο Δεύκτησ Κϑκλου Εργαςιών ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ καλϑπτει εθνικϋσ ανϊγκεσ καθώσ και
ανϊγκεσ των Ευρωπαύων και ϊλλων χρηςτών. Γενικϊ, παρϋχει ςτατιςτικό πληροφϐρηςη, απαραύτητη για τη
βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τησ αποδοτικϐτητασ τησ αγορϊσ υπηρεςιών.
Οι κϑριοι εγχώριοι χρόςτεσ του Δεύκτη ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ εύναι η κυβϋρνηςη, δημϐςιοι
φορεύσ, η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ, ϊλλεσ τρϊπεζεσ και ιδιώτεσ ερευνητϋσ κλπ., ενώ ςε διεθνϋσ επύπεδο, ο κϑριοσ
χρόςτησ εύναι η Eurostat, καθώσ και ϊλλοι διεθνεύσ οργανιςμού (ECB, IMF, OECD, UN, κ.α.).
13.2 Ικανοπούηςη χρηςτών
Γενικϊ, υπϊρχει ομαλό ςυνεργαςύα και ϐςο το δυνατϐν πιο ϊμεςη ανταπϐκριςη ςτα αιτόματα, με τα ςχϐλια που
λαμβϊνονται απϐ τουσ χρόςτεσ να εύναι θετικϊ.
Η ςχετικό ϋρευνα χρηςτών και πληροφορύεσ υπϊρχουν ςτο
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences.
Σαυτϐχρονα, η ΕΛΣΑΣ διενεργεύ ετόςια ϋρευνα ικανοπούηςησ χρηςτών. Σα ςχϐλια ςτα μϋςα μαζικόσ
επικοινωνύασ εύναι θετικϊ. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα πιο πρϐςφατα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ
χρηςτών, για τισ ετόςιεσ περιϐδουσ ανϊ εξϊμηνο, διατύθενται ςτο Ενημερωτικϐ Δελτύο Βιβλιοθόκησ, ςτην
ιςτοςελύδα τησ ΕΛΣΑΣ (www.statistics.gr), «Προώϐντα και Τπηρεςύεσ» / «Βιβλιοθόκη» / «Πληροφοριακϊ
Δελτύα».
καθώσ επύςησ και ςτον ςϑνδεςμο: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
13.3 Πληρότητα
Η κατϊρτιςη του Δεύκτη Κϑκλου Εργαςιών ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ και τα παρεχϐμενα
ςτοιχεύα εύναι ςε πλόρη ςυμφωνύα με τουσ ςχετικοϑσ Κανονιςμοϑσ.

14. Ακρύβεια και αξιοπιςτύα
14.1 Συνολικό ακρύβεια
Ο Δεύκτησ θεωρεύται ϐτι εύναι υψηλόσ ακρύβειασ γιατύ το ςφϊλμα δειγματοληψύασ του-ςυντελεςτόσ
μεταβλητϐτητασ-δεν υπερβαύνει το 3%,ενώ τα μη δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα(μϋτρηςησ, μη ανταπϐκριςησ
κτλ)εντοπύζονται και διορθώνονται. Η ϋρευνα διενεργεύται ςε επιχειρόςεισ με ετόςιο τζύρο ϊνω των 600.000
ευρώ, εντοϑτοισ υπϊρχει κϊλυψη τουλϊχιςτον του 75% του ςυνολικοϑ τζύρου.
14.2 Δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα
Για την επιλογό των επιχειρόςεων του δεύγματοσ εφαρμϐςτηκε η μϋθοδοσ τησ μονοςταδιακόσ
ςτρωματοποιημϋνησ τυχαύασ δειγματοληψύασ. Σο δειγματοληπτικϐ ςφϊλμα εύναι <3%.
14.3 Μη δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα
Δεν υπϊρχουν ςφϊλματα που ςχετύζονται με αςυνεπό εφαρμογό οριςμών, οϑτε ςφϊλματα που αφοροϑν τη
διαδικαςύα τησ επεξεργαςύασ. Παρατηροϑνται κϊποια ςφϊλματα μϋτρηςησ, ϐπωσ ςφϊλματα ςτα παρεχϐμενα
ςτοιχεύα απϐ τισ ερευνώμενεσ επιχειρόςεισ. Σα ςφϊλματα αυτϊ ςυνόθωσ εντοπύζονται εϑκολα, μϋςω ελϋγχων
και διαςταυρώςεων των ςτοιχεύων που ϋχουν δοθεύ απϐ τισ επιχειρόςεισ ςε προηγοϑμενεσ περιϐδουσ και
διορθώνονται ϋπειτα απϐ τηλεφωνικό επικοινωνύα.

15. Επικαιρότητα και ακρύβεια (ςτην ώρα)
15.1 Επικαιρότητα
Ο δεύκτησ δημοςιεϑεται 67 ημϋρεσ μετϊ το τϋλοσ του μόνα αναφορϊσ.
15.2 Ακρύβεια (ςτην ώρα)
Όλεσ οι δημοςιεϑςεισ του δεύκτη γύνονται ςϑμφωνα με τον προγραμματιςμϐ που περιλαμβϊνεται ςτο
ημερολϐγιο ανακοινώςεων.
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16. Συγκριςιμότητα
16.1 Γεωγραφικό ςυγκριςιμότητα (μεταξύ χωρών, περιφερειών κλπ.)
Για την κατϊρτιςη του δεύκτη ακολουθοϑνται οι Κανονιςμού και οι βαςικϋσ μεθοδολογικϋσ αρχϋσ των
βραχυχρϐνιων ςτατιςτικών, γεγονϐσ που εξαςφαλύζει καλό ςυγκριςιμϐτητα του δεύκτη με τουσ ϊλλουσ
εθνικοϑσ δεύκτεσ και τισ ευρωπαώκϋσ ςτατιςτικϋσ, λαμβϊνοντασ πϊντα υπϐψη τισ ειδικϋσ ςυνθόκεσ που ιςχϑουν
ςτην κϊθε χώρα που υπαγορεϑουν μικρϋσ μεθοδολογικϋσ αποκλύςεισ.
16.2 Διαχρονικό ςυγκριςιμότητα
Έχει πραγματοποιηθεύ αναδρομικϐσ υπολογιςμϐσ και προςαρμογό τησ χρονοςειρϊσ του αναθεωρημϋνου δεύκτη
ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ, ϋτουσ βϊςησ 2010 (2010=100,0), απϐ το 3 ο τρύμηνο 2013. Ωσ εκ
τοϑτου, η χρονοςειρϊ του Δεύκτη ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ , με βϊςη το ϋτοσ 2010 = 100,0
εύναι διαθϋςιμη απϐ το 1ο Σρύμηνο του 2000 και εξόσ. Η χρονοςειρϊ απϐ το 2000 και εξόσ εύναι διαχρονικϊ
ςυγκρύςιμη.

17. Συνοχό
17.1 Διατομεακό ςυνοχό
Πραγματοποιοϑνται τακτικού ϋλεγχοι με αποτελϋςματα απϐ ϊλλεσ ϋρευνεσ. Γύνονται κυρύωσ ςυγκρύςεισ με την
ϋρευνα «Διϊρθρωςησ Επιχειρόςεων ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ».
17.2 Εςωτερικό ςυνοχό

18. Κόςτοσ και επιβϊρυνςη
Δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη χρονικό επιβϊρυνςη των επιχειρόςεων τησ ϋρευνασ.

19. Αναθεώρηςη δεδομϋνων
19.1 Πολιτικό αναθεώρηςησ
Ο δεύκτησ δημοςιεϑεται 67 ημϋρεσ μετϊ το τϋλοσ του τριμόνου αναφορϊσ. Σα ςτοιχεύα χαρακτηρύζονται
προςωρινϊ, κατϊ την πρώτη ανακούνωςη. Σα ςτοιχεύα οριςτικοποιοϑνται κατϊ τη δημοςύευςη των ςτοιχεύων
του επϐμενου τριμόνου. Επιπλϋον, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Κανονιςμοϑ (ΕΚ), αριθ. 1165/98, του
υμβουλύου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ) «περύ βραχυχρϐνιων ςτατιςτικών», οι βραχυχρϐνιοι δεύκτεσ
αναθεωροϑνται κϊθε πϋντε ϋτη και ςυγκεκριμϋνα με ϋτοσ βϊςησ που λόγει ςε 0 ό 5. το πλαύςιο αυτϐ, ο Δεύκτησ
Κϑκλου Εργαςιών ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και Επικοινωνύασ πλόρωσ κϊθε πϋντε ϋτη και κατϊ την
αναθεώρηςη αυτό λαμβϊνει χώρα εκτϐσ απϐ την αλλαγό του ϋτουσ βϊςησ, ανανϋωςη του δεύγματοσ των
ερευνώμενων επιχειρόςεων και ανανϋωςη των χρηςιμοποιοϑμενων αναγωγικών ςυντελεςτών.
Εγκϑκλιοσ Πολιτικόσ Αναθεώρηςησ ΕΛΣΑΣ/ Μϊιοσ 2013
Η πολιτικό αναθεωρόςεων για ϐλεσ τισ ϋρευνεσ εύναι αναρτημϋνη ςτον ιςτϐτοπο τησ ΕΛΣΑΣ ςτον παρακϊτω
ςϑνδεςμο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ver1/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Revisions_Policy_22_5_2013_GR.pdf
19.2 Πρακτικό αναθεώρηςησ
Σα πλϋον προςφϊτωσ διαθϋςιμα ςτοιχεύα ενϐσ τριμόνου θεωροϑνται προςωρινϊ και δημοςιεϑονται μαζύ με
αναθεωρημϋνα ςτοιχεύα του προηγοϑμενου τριμόνου που θεωροϑνται οριςτικϊ. Η μηνιαύα αυτό διϐρθωςη
γύνεται λϐγω καθυςτερημϋνησ παροχόσ ςτοιχεύων απϐ κϊποιεσ επιχειρόςεισ.

20. Στατιςτικό επεξεργαςύα
8

20.1 Τύποσ των πρωτογενών δεδομϋνων
την ϋρευνα για την κατϊρτιςη του αναθεωρημϋνου Δεύκτη Κϑκλου Εργαςιών ςτον Σομϋα Ενημϋρωςησ και
Επικοινωνύασ (2010=100,0), επελϋγη ϋνα τυχαύο δεύγμα μεγϋθουσ επιχειρόςεων που ανόκουν ςτουσ κλϊδουσ
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, με κωδικοϑσ 59 και 60, τησ ςτατιςτικόσ ταξινϐμηςησ NACE Rev.2, με ετόςιο
κϑκλο εργαςιών (του ϋτουσ 2010) ύςο ό μεγαλϑτερο των 600.000 Ευρώ, απϐ τισ οπούεσ επελϋγη
αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα μεγϋθουσ 88 επιχειρόςεων απϐ ϐλη τη χώρα.
20.2 Συχνότητα ςυλλογόσ των δεδομϋνων
Η ςυλλογό των δεδομϋνων γύνεται ςε τριμηνιαύα βϊςη.
20.3 Μϋθοδοι ςυλλογόσ των δεδομϋνων
Για τη ςυλλογό των δεδομϋνων χρηςιμοποιεύται ειδικϊ διαμορφωμϋνο ερωτηματολϐγιο. Σα ερωτηματολϐγια
ςτϋλνονται ταχυδρομικϊ και η ςυλλογό των δεδομϋνων μπορεύ να γύνει με τουσ εξόσ τρϐπουσ:
-μϋςω ταχυδρομεύου
-μϋςω fax
-μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου (email)
Η μη ανταπϐκριςη αντιμετωπύζεται με τηλεφωνικό επικοινωνύα, αποςτολό υπενθϑμιςησ μϋςω fax ό email .
20.4 Επικύρωςη δεδομϋνων
Σα δεδομϋνα επικυρώνονται μϋςω λογικών ελϋγχων. Η επεξεργαςύα των δεδομϋνων περιλαμβϊνει τη μελϋτη
τουσ προκειμϋνου να εντοπιςτοϑν και τελικϊ να διορθωθοϑν πιθανϊ λϊθη. Εύναι λογικϐ ϐτι δεν εντοπύζονται
ϐλα τα λϊθη, αλλϊ ϋμφαςη δύνεται ςε αυτϊ που ϋχουν τη μεγαλϑτερη επύπτωςη ςτα αποτελϋςματα. Αφοϑ
εντοπιςτοϑν τα λϊθη, γύνεται περαιτϋρω διερεϑνηςη ςε ςυνεργαςύα με την επιχεύρηςη, προκειμϋνου να
επιβεβαιωθεύ ϐτι πρϊγματι πρϐκειται για λϊθοσ ό αν πρϐκειται για κϊποια αςυνόθιςτη τιμό.
20.5 Κατϊρτιςη δεδομϋνων
Για την κατϊρτιςη του δεύκτη θα πρϋπει αρχικϊ να εκτιμηθεύ, απϐ τα
δεύγματοσ, η αξύα κϑκλου εργαςιών

ςτοιχεύα των επιχειρόςεων του

^

Y q , του τρϋχοντοσ τριμόνου q, η οπούα ακολοϑθωσ θα ςυγκριθεύ με την

αντύςτοιχη εκτύμηςη του προηγοϑμενου τριμόνου

^

Y q 1 (κινητϐσ δεύκτησ).

Η εκτύμηςη του κϑκλου εργαςιών του τρϋχοντοσ τριμόνου προκϑπτει με αναγωγό ςτο ςϑνολο των ςχετικών
ςτοιχεύων που προϋρχονται απϐ τισ επιχειρόςεισ του δεύγματοσ. Αυτϐ επιτυγχϊνεται με τον πολλαπλαςιαςμϐ
τησ τριμηνιαύασ αξύασ κϑκλου εργαςιών, κϊθε επιχεύρηςησ, με κατϊλληλο αναγωγικϐ ςυντελεςτό και
ακολοϑθωσ ϊθροιςη των μερικών γινομϋνων. Ο εν λϐγω ςυντελεςτόσ, για κϊθε ςτρώμα h (διαςταϑρωςη
κλϊδου και τϊξησ μεγϋθουσ κϑκλου εργαςιών επιχεύρηςησ) ορύζεται, ωσ το πηλύκο του ςυνολικοϑ αριθμοϑ των
επιχειρόςεων Nh , δια του αριθμοϑ των επιχειρόςεων του δεύγματοσ nh, που ανταποκρύθηκαν.
Ο αναγωγικϐσ ςυντελεςτόσ αh , κϊθε επιχεύρηςησ ςτο ςτρώμα h, δύνεται απϐ τον τϑπο :

h 

Nh
nh

ϐπου:
Nh: ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των επιχειρόςεων ςτο ςτρώμα h
nh: ο αριθμϐσ των επιχειρόςεων του δεύγματοσ που ανταποκρύθηκαν ςτην ϋρευνα ςτο ςτρώμα h.
ημειώνεται ϐτι, ςτο τελευταύο, (6o) ςτρώμα ο αναγωγικϐσ ςυντελεςτόσ εύναι αh=1, επειδό ερευνώνται
απογραφικϊ ϐλεσ οι επιχειρόςεισ του ςτρώματοσ (Nh=nh).
^

H εκτύμηςη Y q , τησ αξύασ κϑκλου εργαςιών Y q , του τρϋχοντοσ τριμόνου q, ςε ϋνα οποιοδόποτε διψόφιο
κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, δύνεται απϐ τη ςχϋςη:
^
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Yq 
h 1

nh


i 1

h

 y qhi
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y qhi εύναι η αξύα κϑκλου εργαςιών του τρϋχοντοσ τριμόνου q, τησ i-οςτόσ επιχεύρηςησ, του ςτρώματοσ

ϐπου,
h.

Ο υπολογιςμϐσ εκϊςτου Δεύκτη Κϑκλου Εργαςιών, γύνεται με την εφαρμογό τησ μεθϐδου τησ αλϑςωςησ.
Αρχικϊ υπολογύζεται ο δεύκτησ κινητόσ βϊςησ, ο οπούοσ προκϑπτει απϐ τη ςϑγκριςη τησ «εκτιμηθεύςασ» αξύασ
κϑκλου εργαςιών, του τρϋχοντοσ τριμόνου, με την αντύςτοιχη αξύα του προηγοϑμενου τριμόνου.
Ο ςταθερϐσ δεύκτησ, κϊθε διψόφιου κλϊδου οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ του τρϋχοντοσ τριμόνου q, ϐπου q 2,
προκϑπτει απϐ τον πολλαπλαςιαςμϐ του δεύκτη κινητόσ βϊςησ με το ςταθερϐ δεύκτη του προηγοϑμενου
τριμόνου.
Σο ανωτϋρω εύναι ςυνϋπεια των τϑπων :

I Y  I q ,q 1  I Yq 1
q

και,
^

I q , q 1 

Yq
^

Y q 1
ϐπου,

I q ,q 1 :o δεύκτησ κινητόσ βϊςησ, του τρϋχοντοσ τριμόνου q, ωσ προσ το προηγοϑμενο
τρύμηνο q-1,

I Yq

: ο ςταθερϐσ δεύκτησ του τρϋχοντοσ τριμόνου q,

I Yq 1
^

: ο ςταθερϐσ δεύκτησ του προηγοϑμενου τριμόνου q-1, και
^

Y q , Y q 1 : οι αντύςτοιχεσ εκτιμόςεισ του κϑκλου εργαςιών του τρϋχοντοσ και του
προηγοϑμενου τριμόνου.
ημειώνεται ϐτι, για τον υπολογιςμϐ του πρώτου ςταθεροϑ δεύκτη του ϋτουσ βϊςησ, δηλαδό του 1ου τριμόνου
2010 (q=1), ιςχϑει :
^

ϐπου :

I Y1 

Y1


100

Y0

^

Y1 : η εκτύμηςη του κϑκλου εργαςιών του 1ου τριμόνου του 2010.


Y0 : η μϋςη εκτύμηςη κϑκλου εργαςιών τριμόνου, του ϋτουσ 2010.
Δηλαδό:
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4



Y0 =



Y
q 1

4

q

,

ϐπου :


Y q : η εκτύμηςη του κϑκλου εργαςιών του τριμόνου q, του ϋτουσ 2010.

Aν ςυγκριθεύ ο ςταθερϐσ δεύκτησ του ερευνώμενου τριμόνου, προσ το ςταθερϐ δεύκτη του αντύςτοιχου
τριμόνου του προηγοϑμενου ϋτουσ, υπολογύζονται οι ποςοςτιαύεσ μεταβολϋσ
(+ ό -), δηλαδό ϋχουμε :

 I Yt q

 t 1  1 100


 I Yq


,

ϐπου:

I Yt q , I Yt q1 , εύναι οι δεύκτεσ ςταθερόσ βϊςησ του τριμόνου q για το τρϋχον και το προηγοϑμενο ϋτοσ t και t-1,
αντύςτοιχα.
Η χρονοςειρϊ των δεικτών αναθεωρόθηκε ώςτε να ϋχει βϊςη=100,0 το ϋτοσ 2010 πολλαπλαςιϊζοντασ τουσ
δεύκτεσ τησ ςειρϊσ που υπολογύςτηκαν με ϋτοσ βϊςησ 2005 με τον ακϐλουθο ςυντελεςτό.

100
I

10
05

ϐπου:

I εύναι ο μϋςοσ ϐροσ των δεικτών του ϋτουσ 2010 με βϊςη το ϋτοσ 2005=100,0.

20.6 Προςαρμογϋσ ό εξομαλύνςεισ
Ο δεύκτησ εύναι διορθωμϋνοσ βϊςει των εργϊςιμων ημερών των μηνών, αλλϊ δεν εύναι διορθωμϋνοσ, ωσ προσ
την εποχικϐτητα.

21. Σχόλια
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