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3. Σηαηιζηική παποςζίαζη

Πεξηερόκελα

3.1 Σύνηομη πεπιγπαθή δεδομένυν
Σθνπόο ηεο Έξεπλαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ζηα Γπκλάζηα θαη ε νπνία δηελεξγείηαη κε ην
εξσηεκαηνιόγην ΣΔ-3Β, είλαη ε ζπιινγή θαη πηλαθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ θαηά θνξέα (δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο) θαη είδνο (εκεξήζηεο θαη εζπεξηλέο), ζην
δηδαθηηθό θαη ινηπό (εηδηθό, δηνηθεηηθό, βνεζεηηθό) πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζ’ απηέο θαζώο θαη ζηνπο
καζεηέο πνπ θνηηνύλ θαηά θύιν, ηάμε θαη έηνο γέλλεζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
3.2 Φπηζιμοποιούμενο ζύζηημα ηαξινόμηζηρ
International Standard Classification of Education (ISCED) ηεο UNESCO
Γπκλάζηα ISCED επίπεδν 2
3.3 Κάλςτη κλάδυν
Όιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Φώξαο.
3.4 Έννοιερ και οπιζμοί ηυν βαζικών μεηαβληηών
Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε α) γεληθή, β) επαγγεικαηηθή θαη γ) εθθιεζηαζηηθή. Ζ
Γεπηεξνβάζκηα Γεληθή Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηα Γπκλάζηα θαη ηα Γεληθά Λύθεηα.
Σηα Γπκλάζηα εγγξάθνληαη, ρσξίο εμεηάζεηο, απόθνηηνη ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, ε θνίηεζε είλαη
ππνρξεσηηθή θαη δηαξθεί ηξία (3) έηε.
3.5 Σηαηιζηικέρ μονάδερ
Σρνιηθέο κνλάδεο Γπκλαζίσλ.
3.6 Πληθςζμόρ αναθοπάρ
Ζ έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Φώξαο.
3.7 Πεπιοσή αναθοπάρ (γευγπαθική κάλςτη)
Σύλνιν Διιάδνο, Πεξηθέξεηα (NUTS 2) θαη Ννκόο (NUTS 3).
3.8 Φπονική κάλςτη
Από ην ζρνιηθό έηνο 1954/1955 κέρξη ην 2013/2014.
3.9 Πεπίοδορ βάζηρ
Γελ ππάξρεη.

4. Μονάδα μέηπηζηρ
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1- αξηζκόο ζρνιηθώλ κνλάδσλ
2- αξηζκόο δηδαθηηθνύ θαη ινηπνύ (εηδηθό, δηνηθεηηθό, βνεζεηηθό) πξνζσπηθνύ
3- αξηζκόο καζεηώλ
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5. Πεπίοδορ αναθοπάρ
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Ζ έξεπλα είλαη εηήζηα, κε πεξίνδν αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ θάζε
ζρνιηθνύ έηνπο.

6. Θεζμική ενηολή

Πεξηερόκελα

6.1 Νομικέρ ππάξειρ και άλλερ ζςμθυνίερ
Τν λνκνζεηηθό πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΤΑΤ είλαη:
 Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄) «Ελληνικό ηαηιζηικό ύζηημα ύζηαζη ηηρ Ελληνικήρ ηαηιζηικήρ
Απσήρ ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 90
ηνπ Νόκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄) «Αποκαηάζηαζη θοπολογικήρ δικαιοζύνηρ, ανηιμεηώπιζη ηηρ
θοποδιαθςγήρ και άλλερ διαηάξειρ», κε ην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄)
«Επείγονηα μέηπα εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ ζηήπιξηρ ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ», κε ην άξζξν
45 ηνπ Νόκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α΄) «Καηαπολέμηζη ηηρ θοποδιαθςγήρ, ζηελέσωζη ηων
ελεγκηικών ςπηπεζιών και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Οικονομικών», κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Νόκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄) «Αναμόπθωζη πλαιζίος
λειηοςπγίαρ Σαμείος Παπακαηαθηκών και Δανείων, Οπγανιζμού Διασείπιζηρ Δημοζίος Υπέοςρ,
Δημοζίων Επισειπήζεων και Οπγανιζμών, ζύζηαζη Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Δημόζιαρ Πεπιοςζίαρ και
άλλερ διαηάξειρ» θαη κε ην άξζξν 51 ηνπ Νόκνπ 4021/2011 (ΦΔΚ 218/η.Α΄) «Ενιζσςμένα μέηπα
εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων – Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού
σαπακηήπα – Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ - Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Υπημαηοπιζηωηικήρ
ηαθεπόηηηαρ και ηων ηποποποιήζεών ηηρ και άλλερ διαηάξειρ».
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο
επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
 Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄) «Εθνικό ςμβούλιο Εξαγωγών, θοπολογικέρ
πςθμίζειρ και άλλερ διαηάξειρ».
 Παξάγξαθνο 1γ ηνπ άξζξνπ 3, ηνπ Νόκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄) «Για ηην πεπαιηέπω σπήζη
πληποθοπιών ηος δημόζιος ηομέα και ηη πύθμιζη θεμάηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Εζωηεπικών,
Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Αποκένηπωζηρ».
 Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε από ηελ Δπηηξνπή
Σηαηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδόζεθε σο Σύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
(Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα ησλ
εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ ζηαηηζηηθώλ Αξρώλ, κεηά ηελ αλαζεώξεζή ηνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 28
Σεπηεκβξίνπ 2011 από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνύ Σηαηηζηηθνύ Σπζηήκαηνο.
 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄) «Οπγανιζμόρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Εθνικήρ
ηαηιζηικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Ελλάδορ».
 Άξζξα 4, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄) «Ππόζβαζη ηηρ Γ.Γ.
ΕΤΕ ζε διοικηηικέρ πηγέρ και διοικηηικά απσεία, Επιηποπή ηαηιζηικού Αποππήηος, πύθμιζη
θεμάηων διενέπγειαρ απογπαθών και ζηαηιζηικών επγαζιών, καθώρ και θεμάηων ηηρ Γ.Γ. ΕΤΕ».
Δπηπξόζζεηα:
Ζ λνκηθή βάζε γηα ηελ έξεπλα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο -ζηα Γπκλάζηα- είλαη ε Κνηλή Υπνπξγηθή
Απόθαζε κε αξηζκ.13534/7-5-1962 (ΦΔΚ 174/18-5-1962 η.Β΄) «Πεξί πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ ηεο
Υπεξεζίαο Σηαηηζηηθήο Υπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ».
Σε επξσπατθό επίπεδν ε λνκηθή βάζε γηα ηελ ελ ιόγσ έξεπλα είλαη ν Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 88/2011 ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 2αο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 452/2008 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάπηπμε ζηαηηζηηθώλ γηα
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε, όζνλ αθνξά ζηηο ζηαηηζηηθέο γηα ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο.
6.2 Γιεθνείρ ζςμθυνίερ για ανηαλλαγή δεδομένυν
--------

7. Δμπιζηεςηικόηηηα

Πεξηερόκελα

7.1 Πολιηική εμπιζηεςηικόηηηαρ
Τα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ από ηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΤΑΤ) ξπζκίδνληαη
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κε ηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ Νόκνπ 3832/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 90 παξάγξαθνο 8 ηνπ
Νόκνπ 3842/2010 θαη ην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ 3899/2010, θαζώο θαη κε ην άξζξν 8 ηνπ Νόκνπ 2392/1996,
ην νπνίν επαλήιζε ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 90 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νόκνπ 3842/2010.
Δπηπιένλ, ε δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δηελεξγείηαη από ηελ ΔΛΣΤΑΤ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθώλ αξρώλ
ηνπ Κώδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθώλ Σηαηηζηηθώλ θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ
ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ.
7.2 Δμπιζηεςηικόηηηα ζηην επεξεπγαζία δεδομένυν
Ζ ΔΛΣΤΑΤ πξνζηαηεύεη θαη δελ δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη
πξόζβαζε, πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλώξηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ πνπ ηα
παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνύο
ζθνπνύο ή έκκεζα από δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη όια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ώζηε λα
κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ
εύινγα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηξίηνπο. Σηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνύλ
δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη από ηελ ΔΛΣΤΑΤ,
απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ εθόζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, όπσο νξίδεηαη εηδηθόηεξα ζηνλ Καλνληζκό Σηαηηζηηθώλ
Υπνρξεώζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνύ Σηαηηζηηθνύ Σπζηήκαηνο (ΔΛΣΣ), κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε
δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθό απόξξεην ή
β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζπκθώλεζε αλεπηθύιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ.
Τα απόξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη από ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛΣΣ ζηελ ΔΛΣΤΑΤ ρξεζηκνπνηνύληαη
απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθό δηθαίσκα πξόζβαζεο κόλν ην
πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπό απηόλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
ΔΛΣΤΑΤ.
Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη από ηελ Δπηηξνπή
Σηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΤΑΤ. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα
εηζεγείηαη:
γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ώζηε λα κελ
είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ηεο εξεπλώκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,
θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,
γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξόζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο.

8. Πολιηική ανακοινώζευν

Πεξηερόκελα

8.1 Ημεπολόγιο ανακοινώζευν
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο. Τα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ζηνηρεία
έλαξμεο ζρνιηθνύ έηνπο αλαθνηλώλνληαη 10 κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
8.2 Ππόζβαζη ζηο ημεπολόγιο ανακοινώζευν
Φσξίο εθαξκνγή.
8.3 Ππόζβαζη σπηζηών
Τα δεδνκέλα δηαηίζεληαη ηαπηόρξνλα ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη ηνπο ρξήζηεο κε ηελ έθδνζε
Γειηίνπ Τύπνπ, κε αλάξηεζε πηλάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr θαη ζην
ζύλδεζκν «Σηαηηζηηθά Θέκαηα > Δθπαίδεπζε > Β΄ ζκηα Δθπαίδεπζε > Γπκλάζηα» θαη από ηε Γηεύζπλζε
Σηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Δθδόζεσλ / Τκήκα Βηβιηνζήθεο θαη Τκήκα Παξνρήο Σηαηηζηηθήο
Πιεξνθόξεζεο θαηόπηλ αίηεζεο.
Πεηξαηώο 46 θαη Δπνληηώλ ΤΚ 18510 Πεηξαηάο
Τει.: (+30) 213135 2023, 2022, 2346, 2308 Fax: (+30) 213135 2819, 2312
e-mail: library@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr.
Γελ ππάξρεη θαλελόο είδνπο πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα από ρξήζηεο πξηλ ηελ αλαθνίλσζή ηνπο.

9. Σςσνόηηηα διάσςζηρ

Πεξηερόκελα

Τα νξηζηηθά εηήζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη έηνηκα πξνο δηάρπζε δέθα (10) κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν
αλαθνξάο.
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10. Μοπθή διάσςζηρ

Πεξηερόκελα

10.1 Γεληία Τύπος
Φσξίο εθαξκνγή.
10.2 Γημοζιεύμαηα
Α) «Σηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο»
Β) «Σπλνπηηθή Σηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο»
10.3 Βάζη δεδομένυν on-line
Φσξίο εθαξκνγή.
10.4 Ππόζβαζη ζε μικποδεδομένα
Μηθξνδεδνκέλα θαη πξσηνγελή δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα θαηόπηλ αίηεζεο ζηε:
Γηεύζπλζε Σηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Δθδόζεσλ
Πεηξαηώο 46 θαη Δπνληηώλ ΤΚ 18510 Πεηξαηάο
Τει.: (+30) 21313 52023, 2022, 2346, 2308 Fax: (+30) 213135 2819, 2312
e-mail: library@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr.
Ζ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ δηαζθαιίδεηαη πάληα θαηόπηλ απνθάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Σηαηηζηηθνύ
Απνξξήηνπ.
10.5 Άλλη διάσςζη δεδομένυν
Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε ζηε:
Γηεύζπλζε Σηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Δθδόζεσλ
Πεηξαηώο 46 θαη Δπνληηώλ ΤΚ 18510 Πεηξαηάο
Τει.: (+30) 21313 52023, 2022, 2346, 2308 Fax: (+30) 213135 2819, 2312
e-mail: library@statistics.gr, data.dissem@statistics.gr.

11. Πποζβαζιμόηηηα ηεκμηπίυζηρ

Πεξηερόκελα

11.1 Τεκμηπίυζη επί ηηρ μεθοδολογίαρ
Σύληνκεο κεζνδνινγηθέο ζεκεηώζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα http://www.statistics.gr θαη ζην
ζύλδεζκν «Σηαηηζηηθά Θέκαηα > Δθπαίδεπζε > Β΄ζκηα Δθπαίδεπζε > Γπκλάζηα».
11.2 Τεκμηπίυζη επί ηηρ ποιόηηηαρ
Καηόπηλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ κε ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο, εθηεινύληαη όινη νη ινγηθνί έιεγρνη
γηα ηελ νξζόηεηα θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ ζηνηρείσλ κε άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο θνξείο θαζώο θαη όινη νη
ειεθηξνληθνί θαη πνηνηηθνί έιεγρνη επί ησλ πηλαθνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηνπο.

12. Γιασείπιζη ποιόηηηαρ

Πεξηερόκελα

12.1 Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηε ζύγθξηζή ηνπο, θπξίσο, κε απηά ηνπ πξνεγνύκελνπ
ζρνιηθνύ έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ πηζαλέο απνθιίζεηο. Αθνύ εληνπηζηνύλ, γίλεηαη πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ώζηε απηέο λα δηεπθξηληζηνύλ θαη όπνπ είλαη αλαγθαίν λα δηνξζσζνύλ.
12.2 Αξιολόγηζη ποιόηηηαρ
Τα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώλνληαη θαη απνζηέιινληαη από ηηο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζην Τκήκα Σηαηηζηηθώλ Δθπαίδεπζεο όπνπ ειέγρνληαη γηα ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ νξζή ζπκπιήξσζή ηνπο
θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξνεγνύκελνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
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13. Φπηζιμόηηηα

Πεξηερόκελα

13.1 Ανάγκερ σπηζηών
Οη θύξηνη εγρώξηνη ρξήζηεο ησλ εξεπλώλ καο είλαη θξαηηθνί θνξείο, όπσο ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζώο θαη αθαδεκατθνί, θαζεγεηέο,
θνηηεηέο, δεκνζηνγξάθνη θιπ., ελώ ζε δηεζλέο επίπεδν, ν θύξηνο ρξήζηεο είλαη ε Eurostat, θαζώο θαη άιινη
δηεζλείο νξγαληζκνί (Unesco, Oecd θ.α.).
Οη αλάγθεο ρξεζηώλ θαηαγξάθνληαη ζην Πιεξνθνξηαθό Γειηίν ηεο Γηεύζπλζεο Σηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο
θαη Δθδόζεσλ / Τκήκα Βηβιηνζήθεο, ην νπνίν δεκνζηεύεηαη θάζε εμάκελν.
13.2 Ικανοποίηζη σπηζηών
Γεληθά, ππάξρεη νκαιή ζπλεξγαζία θαη όζν ην δπλαηόλ πην άκεζε αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα, κε ηα ζρόιηα
πνπ ιακβάλνληαη από ηνπο ρξήζηεο λα είλαη ζεηηθά.
Ταπηόρξνλα, ε ΔΛΣΤΑΤ δηελεξγεί έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ρξεζηώλ θάζε έμη κήλεο.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/library_news_letter.pdf
13.3 Πληπόηηηα
Οη κεηαβιεηέο ζπιιέγνληαη βάζεη ησλ επξσπατθώλ θαλνληζκώλ θαη ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ.

14. Ακπίβεια και αξιοπιζηία

Πεξηερόκελα

14.1 Σςνολική ακπίβεια
Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα είλαη πςειή δηόηη ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή.
14.2 Γειγμαηοληπηικά ζθάλμαηα
Γελ ππάξρνπλ.
14.3 Μη δειγμαηοληπηικά ζθάλμαηα
Γελ ππάξρνπλ δηόηη ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη δηελεξγείηαη κε ηε κεζνιάβεζε ησλ Γηεπζύλζεσλ
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο επνπηεύνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.

15. Δπικαιπόηηηα και σπονική ακπίβεια

Πεξηερόκελα

15.1 Δπικαιπόηηηα
Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εξεπλώλ, κε ζηνηρεία έλαξμεο ζρνιηθνύ έηνπο, είλαη δηαζέζηκα θαη
αλαθνηλώλνληαη δέθα (10) κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.
15.2 Φπονική ακπίβεια
Γελ παξαηεξνύληαη θαζπζηεξήζεηο.

16. Σςγκπιζιμόηηηα

Πεξηερόκελα

16.1 Γευγπαθική ζςγκπιζιμόηηηα
Οη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί (Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 452/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ θαη ν Δθαξκνζηηθόο Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 88/2-2-2011) θαη νη κεζνδνινγηθέο αξρέο ζε
εθηέιεζε απηώλ εμαζθαιίδνπλ θαιή ζπγθξηζηκόηεηα κε ηηο Δπξσπατθέο Σηαηηζηηθέο Δθπαίδεπζεο.
16.2 Γιασπονική ζςγκπιζιμόηηηα
Τα δεδνκέλα ηεο Έξεπλαο είλαη πιήξσο ζπγθξίζηκα ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ. Ύπαξμε δεδνκέλσλ αλά
ζρνιηθό έηνο από ην 1999.

17. Σςνοσή

Πεξηερόκελα

17.1 Γιαηομεακή ζςνοσή
Γηαθνξέο κε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα ππάξμνπλ
ιόγσ δηαθνξεηηθήο πεξηόδνπ αλαθνξάο ηεο έξεπλαο.
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17.2 Δζυηεπική ζςνοσή
Γελ παξαηεξνύληαη κε ζπλεθηηθά απνηειέζκαηα.

18. Κόζηορ και επιβάπςνζη

Πεξηερόκελα

Γελ ππάξρεη επηβάξπλζε παξά κόλν ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Τκήκαηνο / Γηεύζπλζεο ηεο ΔΛΣΤΑΤ.

19. Αναθεώπηζη δεδομένυν

Πεξηερόκελα

19.1 Πολιηική αναθεώπηζηρ
Σπλήζσο είλαη αθόινπζε κε απηή ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
19.2 Ππακηική αναθεώπηζηρ
Τειεπηαία αλαπξνζαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΣΔ-3Β γηα ηα Γπκλάζηα έγηλε θαηά ην ζρνιηθό έηνο
1999/2000.

20. Σηαηιζηική επεξεπγαζία

Πεξηερόκελα

20.1 Τύπορ ηυν ππυηογενών δεδομένυν
Τν εξσηεκαηνιόγην ΣΔ-3Β ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ζπγθεληξσηηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία όισλ ησλ
Γπκλαζίσλ θάζε Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο,
δηδαθηηθό θαη ινηπό (δηνηθεηηθό, βνεζεηηθό θαη εηδηθό) πξνζσπηθό θαη καζεηέο.
20.2 Σςσνόηηηα ζςλλογήρ ηυν δεδομένυν
Τα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κηα θνξά ην ρξόλν ζηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθνύ έηνπο.
20.3 Μέθοδοι ζςλλογήρ ηυν δεδομένυν
Τν Τκήκα Σηαηηζηηθώλ Δθπαίδεπζεο απνζηέιιεη ηα εξσηεκαηνιόγηα ΣΔ-3Β ζε όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, απ’ όπνπ θαη ζπιιέγνληαη ζπκπιεξσκέλα κε ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο επνπηείαο ηνπο.
20.4 Δπικύπυζη δεδομένυν
Ζ επηθύξσζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη δηακέζνπ ζεηξάο ειέγρσλ. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ
πεξηιακβάλεη ζηάδηα, όπσο έιεγρν πιεξόηεηαο, αθξίβεηαο, ινγηθό έιεγρν ζε επίπεδν Γηεύζπλζεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ειεθηξνληθό θαη πνηνηηθό. Σπγθξίζεηο ησλ βαζηθώλ κεγεζώλ κε αληίζηνηρα
κεγέζε άιισλ ζηαηηζηηθώλ πεγώλ. Γηαζηαπξώζεηο ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ κε αληίζηνηρα ζηνηρεία
πξνεγνύκελνπ έηνπο.
20.5 Καηάπηιζη δεδομένυν
Τα δεδνκέλα, ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή ηνπο, ειέγρνληαη ινγηθά, θσδηθνπνηνύληαη, εηζάγνληαη ζηελ
ειεθηξνληθή βάζε, πηλαθνπνηνύληαη θαη ηέινο δεκνζηνπνηνύληαη.
20.6 Πποζαπμογέρ
Γελ είλαη απαξαίηεηεο.

21. Σσόλια

Πεξηερόκελα
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