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1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα

1.1 Υπθρεςία

Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ. ΣΑΣ.)

1.2 Μονάδα Υπθρεςίασ

Διεφκυνςθ Κοινωνικϊν τατιςτικϊν
Σμιμα τατιςτικϊν Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Σάξθσ

1.3 Όνομα υπευκφνου

οφία Μπάλλα, Κλεονίκθ Θεοδωράκθ

1.4 Αρμοδιότθτα υπευκφνου

Προϊςταμζνθ Σμιματοσ, Τπάλλθλοσ

1.5 Ταχυδρομικι διεφκυνςθ
1.6 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
1.7 Αρικμόσ τθλεφϊνου

Πειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΣΚ 185 10 Πειραιάσ

1.8 Αρικμόσ fax

(+30) 213 1352764

s.balla@statistics.gr , k.theodoraki@statistics.gr , justistat@statistics.gr
(+30) 213 1352135, 213 135 2771
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2. Επικαιροποίθςθ μεταδεδομζνων

Περιεχόμενα

2.1 Ημερομθνία τελευταίασ επικφρωςθσ των μεταδεδομζνων

Ιανουάριοσ 2017

2.2 Ημερομθνία τελευταίασ ανάρτθςθσ των μεταδεδομζνων
2.3 Ημερομθνία τελευταίασ επικαιροποίθςθσ των
μεταδεδομζνων

Ιανουάριοσ 2017

3. Στατιςτικι παρουςίαςθ

Ιανουάριοσ 2017

Περιεχόμενα

3.1 Σφντομθ περιγραφι δεδομζνων

Θ ζρευνα επί των δικαςτικϊν αποφάςεων κιρυξθσ πτωχεφςεων διενεργείται ςε ετιςια βάςθ και
ςυγκεντρϊνει από τα Πρωτοδικεία τθσ επικράτειασ (Πτωχευτικά Δικαςτιρια):
α) ςτοιχεία επί των αποφάςεων των πρωτοβάκμιων δικαςτθρίων, βάςει των οποίων κθρφςςονται οι
πτωχεφςεισ των οφειλετϊν *άρκρο 7 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα ΠτΚ (Ν. 3588/2007, όπωσ ιςχφει)] και
β) ςτοιχεία για τισ επαλθκεφςεισ απαιτιςεων πιςτωτϊν, οι οποίεσ περατϊκθκαν εντόσ του ζτουσ
αναφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 93 του ΠτΚ. Κατά τθ διαδικαςία τθσ επαλικευςθσ ο πιςτωτισ είναι
υποχρεωμζνοσ να αποδείξει τθν απαίτθςι του.
3.2 Χρθςιμοποιοφμενο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ

Η δικαςτικι περιφζρεια: Σα ςτοιχεία που ςυλλζγονται ταξινομοφνται γεωγραφικά κατά δικαςτικζσ
περιφζρειεσ Πρωτοδικείων/Εφετείων.
Η οικονομικι δραςτθριότθτα των επιχειριςεων που κθρφχκθκαν ςε πτϊχευςθ, ζωσ το 2007 ταξινομείται
ςφμφωνα με τθν ΣΑΚΟΔ 03, θ οποία είναι θ Ελλθνικι ζκδοςθ τθσ NACE Rev1.1. Από το 2008
χρθςιμοποιείται θ ΣΑΚΟΔ 08, που ςτο τετραψιφιο επίπεδο είναι ταυτόςθμθ με τθν NACE Rev2.
Οι γεωγραφικζσ περιοχζσ ταξινομοφνται ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ NUTS.
Νομικι μορφι των επιχειριςεων : Θ νομικι μορφι των επιχειριςεων ομαδοποιείται ςε τζςςερεισ (4)
κατθγορίεσ
3.3 Κάλυψθ κλάδων

Οικονομικι δραςτθριότθτα επιχειριςεων ςφμφωνα με ΣΑΚΟΔ 08 (NACE Rev2) ςε τετραψιφιο επίπεδο
ανάλυςθσ.
3.4 Ζννοιεσ και οριςμοί των βαςικϊν μεταβλθτϊν

Κυριότερεσ μεταβλθτζσ: δικαςτικι περιφζρεια, νομικι μορφι επιχείρθςθσ, τομζασ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ, ζδρα επιχείρθςθσ, ποςό πακθτικοφ που βεβαιϊκθκε ςε ευρϊ (περιλαμβάνονται και οι
υπό αμφιςβιτθςθ πιςτϊςεισ) και αρικμόσ απαςχολουμζνων που ζχουν αξίωςθ.
Tο Πτωχευτικό δικαςτιριο είναι το δικαςτιριο το οποίο κθρφττει τθν πτϊχευςθ. Αρμόδιο πτωχευτικό
δικαςτιριο για τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ είναι το πολυμελζσ πρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου ο
οφειλζτθσ ζχει το κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων του ( άρκρο 4, παρ.1, N. 3588/2007).
Η πτϊχευςθ κθρφςςεται μετά από αίτθςθ πιςτωτι που ζχει ζννομο ςυμφζρον, κακϊσ και μετά από
αίτθςθ ειςαγγελζα πρωτοδικϊν, εφόςον τοφτο δικαιολογείται για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ( άρκρο
5, παρ.1, N. 3588/2007).
Απόφαςθ: Με τθν απόφαςι που κθρφςςει τθν πτϊχευςθ το δικαςτιριο διορίηει ειςθγθτι δικαςτι και
ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ και διατάςςει τθ ςφράγιςθ τθσ πτωχευτικισ περιουςίασ.
Δθμοςιότθτα: H δικαςτικι απόφαςθ παντόσ βακμοφ, που κθρφςςει μια επιχείρθςθ ςε κατάςταςθ
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πτϊχευςθσ είναι από τισ πράξεισ οι οποίεσ υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα ςφμφωνα με το άρκρο 8 του N.
3588/2007.
Νομικι μορφι επιχείρθςθσ: Οι επιχειριςεισ ωσ προσ τθ νομικι μορφι ομαδοποιοφνται ωσ εξισ:
- Ατομικζσ επιχειριςεισ
- Προςωπικζσ εταιρίεσ: Περιλαμβάνονται οι Ομόρρυκμεσ και Ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ. *Ζωσ το ζτοσ
αναφοράσ 2014 ςτισ Προςωπικζσ εταιρίεσ περιλαμβάνονταν μόνο οι Ομόρρυκμεσ. Από το ζτοσ
αναφοράσ 2015 περιλαμβάνονται και οι Ετερόρρυκμεσ+
- Κεφαλαιουχικζσ εταιρίεσ (ι απρόςωπεσ επιχειριςεισ): Περιλαμβάνονται οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε), και οι εν γζνει Ανϊνυμεσ εταιρίεσ όπωσ Α.Ε., Ανϊνυμεσ Βιομθχανικζσ Εμπορικζσ
Εταιρίεσ (ΑΒΕΕ), Ανϊνυμεσ Εμπορικζσ Εταιρίεσ (ΑΕΕ), ΑΒΕΣΕ κλπ. [Ζωσ το ζτοσ αναφοράσ 2014 ςτισ
απρόςωπεσ Επιχειριςεισ περιλαμβάνονταν οι Ετερόρρυκμεσ επιχειριςεισ και οι επιχειριςεισ με
‘’Άλλθ ι άγνωςτθ’’ νομικι μορφι+.
- Άλλθ ι Άγνωςτθ νομικι μορφι: Ζωσ το ζτοσ αναφοράσ 2014 ςτισ Απρόςωπεσ Επιχειριςεισ
περιλαμβάνονταν και οι επιχειριςεισ με ‘’Άγνωςτθ’’ νομικι μορφι. Από το ζτοσ 2015 αποτελοφν
χωριςτι κατθγορία και αφοροφν ςτισ επιχειριςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει δθλωκεί θ νομικι τουσ
μορφι ςτα ςτατιςτικά δελτία. Οι νομικζσ μορφζσ επιχειριςεων (π.χ. ςυνεταιριςμοί, ΙΚΕ κλπ) που δεν
εμπίπτουν ςτισ τρεισ προθγοφμενεσ νομικζσ μορφζσ από το 2015 περιλαμβάνονται ςτθν κατθγορία
«Άλλθ ι άγνωςτθ».
Κλάδοσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: Θ ταξινόμθςθ που χρθςιμοποιείται για τον κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα τατιςτικι Σαξινόμθςθ των Κλάδων Οικονομικισ
Δραςτθριότθτασ (ΣΑΚΟΔ). Ο κλάδοσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κωδικογραφείται ςφμφωνα με τθν
περιγραφι που ζχει καταχωρθκεί ςτο ςτατιςτικό δελτίο που λαμβάνεται από το Πρωτοδικείο. Θ
ταξινόμθςθ των επιχειριςεων γίνεται ςε τετραψιφιο επίπεδο ΣΑΚΟΔ 2008. Από το ζτοσ αναφοράσ 2015
ο κλάδοσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ διαςταυρϊνεται με τθν καταχϊρθςθ που ζχει γίνει ςτο μθτρϊο
επιχειριςεων που τθρείται ςτθν ΕΛΣΑΣ.
Επαλθκεφςεισ απαιτιςεων πιςτωτϊν: Κατά τθν εξζλεγξθ των πιςτϊςεων γίνεται επαλικευςθ των
απαιτιςεων ςφμφωνα με το άρκρο 93 του ΠτΚ. Θ ΕΛΣΑΣ ςυλλζγει ςτοιχεία, ανά Πρωτοδικείο, ωσ προσ
τον αρικμό των πτωχεφςεων για τισ οποίεσ περατϊκθκαν οι επαλθκεφςεισ κατά τθν περίοδο αναφοράσ,
και ωσ προσ το ποςό του πακθτικοφ που βεβαιϊκθκε και τον αρικμό των απαςχολουμζνων που ζχουν
αξιϊςεισ και αντιςτοιχοφν ςτισ ανωτζρω πτωχεφςεισ.
3.5 Στατιςτικζσ μονάδεσ




Κθρυχκείςεσ αποφάςεισ πτωχεφςεων
Πτωχεφςεισ για τισ οποίεσ περατϊκθκαν οι επαλθκεφςεισ

3.6 Πλθκυςμόσ αναφοράσ

Σο ςφνολο των αποφάςεων που κθρφςςουν πτϊχευςθ και το ςφνολο των πτωχεφςεων για τισ οποίεσ
περατϊκθκαν οι επαλθκεφςεισ.
3.7 Περιοχι αναφοράσ (γεωγραφικι κάλυψθ)

Καλφπτονται όλεσ οι δικαςτικζσ περιφζρειεσ τθσ Χϊρασ. Οι επιχειριςεισ που κθρφχκθκαν ςε πτϊχευςθ
κατανζμονται γεωγραφικά ςφμφωνα με τθν ζδρα του δικαςτθρίου που εξζδωςε τθν απόφαςθ.
3.8 Χρονικι κάλυψθ

Θ ζρευνα Πτωχεφςεων παράγει αποτελζςματα από το 1958 ςε ετιςια βάςθ. Σα ςτοιχεία των βαςικϊν
μεταβλθτϊν είναι ςυγκρίςιμα μεταξφ τουσ.
3.9 Περίοδοσ βάςθσ
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Δεν υπάρχει.

4. Μονάδα μζτρθςθσ

Περιεχόμενα

Αρικμόσ πτωχεφςεων, αρικμόσ απαςχολουμζνων, ποςό πακθτικοφ (ςε ευρϊ).

5. Περίοδοσ αναφοράσ

Περιεχόμενα

Ζνα θμερολογιακό ζτοσ.

6. Θεςμικι εντολι

Περιεχόμενα

6.1 Νομικζσ πράξεισ και άλλεσ ςυμφωνίεσ

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).
 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 που διζπει τθν ΕΛΣΑΣ και το Ελλθνικό τατιςτικό φςτθμα παρουςιάηεται αναλυτικά
ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework
Επιπλζον, οι νομικζσ πράξεισ που διζπουν τθν ζρευνα Πτωχεφςεων είναι θ ΚΤΑ 10498/Β115/63.
Ευρωπαϊκι νομοκεςία: Δεν υπάρχει νομοκετικό πλαίςιο.
6.2 Ανταλλαγι δεδομζνων

Δεν υπάρχουν.
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7. Εμπιςτευτικότθτα

Περιεχόμενα

7.1 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
7.2 Εμπιςτευτικότθτα κατά τθν επεξεργαςία των 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, 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
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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.

8. Πολιτικι ανακοινϊςεων

Περιεχόμενα

8.1 Ημερολόγιο ανακοινϊςεων

Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ανακοίνωςθσ. Σα οριςτικά ετιςια αποτελζςματα ανακοινϊνονται
15 μινεσ μετά το τζλοσ του ζτουσ αναφοράσ.
8.2 Πρόςβαςθ ςτο θμερολόγιο ανακοινϊςεων
8.3 Πρόςβαςθ χρθςτϊν

Σα ςτοιχεία διατίκενται ταυτόχρονα ςε όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, με ανάρτθςθ πινάκων ςτθν
ιςτοςελίδα http://www.statistics.gr, ςτο ςφνδεςμο «τατιςτικζσ >Πλθκυςμόσ και Κοινωνικζσ υνκικεσ >
Πολιτικι Δικαιοςφνθ> Πτωχεφςεισ» http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU21/Θ ιςότιμθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτα δεδομζνα διζπεται από τον Ευρωπαϊκό Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ
τθσ Eurostat με ςεβαςμό ςτθν επαγγελματικι ανεξαρτθςία και με αντικειμενικό, επαγγελματικό και
διαφανι τρόπο με τον οποίο όλοι οι χριςτεσ ζχουν τθν ίδια μεταχείριςθ.

9. Συχνότθτα διάχυςθσ

Περιεχόμενα

Ετιςια.

10. Προςβαςιμότθτα και ςαφινεια

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τφπου

Εκδίδονται Δελτία Σφπου μθ προγραμματιςμζνα. Σο πιο πρόςφατο Δελτίο Σφπου με τίτλο «Πτωχεφςεισ
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Επιχειριςεων, 2004-2014» (ελλθνικά και αγγλικά) δθμοςιεφκθκε ςτισ 15.07.2016
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU21/2014
10.2 Δθμοςιεφματα



Α. "Στατιςτικι Επετθρίδα τθσ Ελλάδοσ" 1930-2009 - Διατίκεται ςε ζντυπθ μορφι ςε ςυνδρομθτζσ ι
χριςτεσ, κατόπιν αμοιβισ ι με αίτθςθ ςτθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι. Ψθφιακά διατίκεται ςτον
κατωτζρω ςφνδεςμο
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007369&p_topic=10007369
 Κθρυχκείςεσ πτωχεφςεισ, κατά ιδιότθτα πτωχευςάντων
 Κθρυχκείςεσ πτωχεφςεισ, κατά ιδιότθτα πτωχευςάντων και κατά κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ



Β."Συνοπτικι Στατιςτικι Επετθρίδα τθσ Ελλάδοσ" 1962-2009 - Διατίκεται ςε ζντυπθ μορφι ςε
ςυνδρομθτζσ ι χριςτεσ, κατόπιν αμοιβισ ι με αίτθςθ ςτθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι. Ψθφιακά
διατίκεται ςτον κατωτζρω ςφνδεςμο
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007372&p_topic=10007372
 Κθρυχκείςεσ πτωχεφςεισ, κατά ιδιότθτα πτωχευςάντων
 Κθρυχκείςεσ πτωχεφςεισ, κατά κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ
Γ. "Στατιςτικι Δικαιοςφνθσ" 1961-1996 - Διατίκεται ςε ζντυπθ μορφι ςε ςυνδρομθτζσ ι χριςτεσ,
κατόπιν αμοιβισ ι με αίτθςθ ςτθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι. Ψθφιακά διατίκεται ςτον κατωτζρω
ςφνδεςμο
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007927&p_topic=10007927
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για όλα τα ανωτζρω δθμοςιεφματα απευκυνκείτε ςτθν:
Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι
Διεφκυνςθ τατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων
Πειραιϊσ 46 & Επονιτϊν, ΣΘ 80847, ΣΚ 18510 Πειραιάσ
Σθλ. (+30) 213 1352313-5, 213 1352347-9, FAX: (+30) 213 1352819
e-mail: library@statistics.gr, info@statistics.gr
10.3 Βάςθ δεδομζνων on-line

Οι πίνακεσ για τισ πτωχεφςεισ είναι διακζςιμοι ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΕΛΣΑΣ όπωσ περιγράφεται ςτο
8.3. http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU21/Δεν υπάρχει on-line βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ.
10.3.1 Πίνακεσ δεδομζνων (επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο)
Θ ςυνολικι πρόςβαςθ ςτθ διαδικτυακι ςελίδα τθσ αναφερόμενθσ ζρευνασ, για το ζτοσ 2016, ανζρχεται
ςε 1.257 προβολζσ ςελίδων.
10.4 Πρόςβαςθ ςε μικροδεδομζνα

Σα μικροδεδομζνα είναι διακζςιμα ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από τθν ΕΛΣΑΣ ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ εμπιςτευτικότθτα των ςτοιχείων (Κεφάλαιο 8).
http://www.statistics.gr/el/scientific_provision_data
10.5 Άλλθ διάχυςθ των δεδομζνων

τουσ χριςτεσ υπάρχει δυνατότθτα να δοκοφν ειδικά διαμορφωμζνα ςτοιχεία ακολουκϊντασ τθ
διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ
http://www.statistics.gr/el/provision-of-statistical-data
http://www.statistics.gr/el/tailor-made-products
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http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
10.5.1 Μεταδεδομζνα - επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο
Θ επιςκεψιμότθτα χρθςτϊν ςτον ιςτοχϊρο για τα μεταδεδομζνα, περιλαμβάνεται ςτα ςτοιχεία τθσ
παραγράφου 11.3.1.
10.6 Τεκμθρίωςθ επί τθσ μεκοδολογίασ

ε κάκε περίοδο αναφοράσ των ςτοιχείων γίνεται αναφορά ςτθν ιςχφουςα μεκοδολογία.
10.6.1 Πλθρότθτα μεταδεδομζνων - ποςοςτό
Σα μεταδεδομζνα είναι πλιρθ (αρικμόσ μεταδεδομζνων που παρζχονται / αρικμό μεταδεδομζνων που
εφαρμόηονται).
10.7 Τεκμθρίωςθ επί τθσ ποιότθτασ

Δεν καταρτίηεται.

11. Διαχείριςθ ποιότθτασ

Περιεχόμενα

11.1 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ

Ποιοτικοί ζλεγχοι γίνονται κακϋ όλθ τθ διαδικαςία, δθλαδι από τθ φάςθ τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων ζωσ
τθν κατάρτιςθ πινάκων τουσ.
Ελζγχεται αν ζχουν ςυλλεχκεί ερωτθματολόγια από όλεσ τισ διοικθτικζσ πθγζσ των Χϊρασ κακϊσ και αν
ζχουν ορκά ςυμπλθρωκεί όλεσ οι μεταβλθτζσ των ερωτθματολογίων τουσ. ε περίπτωςθ εντοπιςμοφ
τζτοιων παραλιψεων γίνονται υπομνιςεισ (μζςω επιςτολϊν ι τθλεφωνικά), ςτισ ερευνϊμενεσ μονάδεσ
και γίνονται οι ανάλογεσ ςυμπλθρϊςεισ/διορκϊςεισ.
Ζμπειρο προςωπικό εμπλζκεται ςε διαδοχικζσ φάςεισ, όπωσ ςτθ ςυλλογι, που περιλαμβάνει και
επικοινωνία με τουσ ερευνϊμενουσ, ςτον αρχικό ζλεγχο κατά τθν κωδικογράφθςθ των ερωτθματολογίων,
επικφρωςθ και ςτον τελικό ζλεγχο, που γίνεται μετά τθν πινακοποίθςθ των ςτοιχείων. Σο γεγονόσ αυτό
δίνει ςτο προςωπικό τθ δυνατότθτα να ζχει μια ςφαιρικι και διαχρονικι εικόνα των ερευνϊμενων
μονάδων.
Σα δεδομζνα επικυρϊνονται, μζςω λογικϊν ελζγχων προκειμζνου να εντοπιςτοφν και τελικά να
διορκωκοφν πικανά λάκθ. Αν εντοπιςτοφν μεγάλεσ αποκλίςεισ ςτον αρικμό των πράξεων, ςε ςχζςθ με τα
προθγοφμενα ζτθ, γίνεται περαιτζρω διερεφνθςθ ςε ςυνεργαςία με τισ διοικθτικζσ πθγζσ, προκειμζνου
να επιβεβαιωκεί ότι πρόκειται για λάκοσ ι αν πρόκειται για πραγματικζσ αποκλίςεισ.
11.2 Αξιολόγθςθ ποιότθτασ

Μετά τουσ ελζγχουσ, τισ διαςταυρϊςεισ και τισ ςυγκρίςεισ που γίνονται ςε κάκε φάςθ, όπου
διορκϊνονται τυχόν ςφάλματα που εντοπίηονται και αφοφ γίνουν οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ, θ
ποιότθτα των ςτοιχείων που προκφπτουν κεωρείται ικανοποιθτικι.

12. Χρθςιμότθτα

Περιεχόμενα

12.1 Ανάγκεσ χρθςτϊν

Οι ςθμαντικότεροι χριςτεσ των ερευνϊν μασ κακϊσ και οι κυριότερεσ ανάγκεσ αυτϊν είναι οι εξισ:
–
–

Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ
Πανεπιςτιμια και ερευνθτζσ
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–
–
–

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ
Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ & Ανκρωπίνων δικαιωμάτων
Μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, δθμοςιογράφοι κλπ

12.2 Ικανοποίθςθ χρθςτϊν

χετικι ζρευνα χρθςτϊν διενεργείται από το Σμιμα Παροχισ τατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ, ςτο link:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
12.3 Πλθρότθτα δεδομζνων

Θ πλθρότθτα των δεδομζνων και οι αναλφςεισ τουσ κρίνονται ικανοποιθτικζσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ
των χρθςτϊν. Σο αίτθμα κεςμικϊν χρθςτϊν για μεγαλφτερθ ανάλυςθ των διατικζμενων ςτοιχείων
ικανοποιικθκε τα τελευταία ζτθ μζςω τθσ ανάρτθςθσ περιςςότερο αναλυτικϊν πινάκων ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ ΕΛΣΑΣ και δίνοντασ τθ δυνατότθτα για παροχι ςτοιχείων ανάλογα με τισ ανάγκεσ (tailor made
statistics) (βλ. 15.2)

13. Ακρίβεια και αξιοπιςτία

Περιεχόμενα

13.1 Συνολικι ακρίβεια

Επειδι θ ζρευνα είναι απογραφικι, τα οποιαδιποτε μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα (μθ-ανταπόκριςθσ ι
επεξεργαςίασ) με τουσ κατάλλθλουσ ελζγχουσ εντοπίηονται και διορκϊνονται, ςε ςυνεργαςία με τισ
διοικθτικζσ πθγζσ. Επιτυγχάνεται ζτςι θ παραγωγι ςτοιχείων υψθλισ ακρίβειασ.
13.2 Δειγματολθπτικά ςφάλματα

Δεν υπάρχουν γιατί θ ζρευνα είναι απογραφικι και θ ςυλλογι των ςτοιχείων γίνεται με τθ χριςθ
διοικθτικϊν πθγϊν.
13.3 Μθ δειγματολθπτικά ςφάλματα

a. Μθ απάντθςθ ςε επίπεδο μονάδασ
Tα ςφάλματα μθ-απόκριςθσ που οφείλονται ςτθ μθ αποςτολι ερωτθματολογίων από κάποιεσ
διοικθτικζσ πθγζσ, αντιμετωπίηονται με υπομνιςεισ (μζςω επιςτολϊν ι τθλεφωνικά), ϊςτε να
επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι κάλυψθ.
b. Μθ απάντθςθ ςε επίπεδο ερϊτθςθσ
Tα ςφάλματα μθ-απόκριςθσ που οφείλονται ςτθ μθ ι πλθμμελι ςυμπλιρωςθ κάποιων
μεταβλθτϊν, αντιμετωπίηονται με επικοινωνία των υπαλλιλων του αρμοδίου Σμιματοσ τθσ
ΕΛΣΑΣ με τισ ςχετιηόμενεσ διοικθτικζσ πθγζσ προκειμζνου να ςυμπλθρωκοφν ι διορκωκοφν τα
ελλιπι ςτοιχεία.
13.3.1 Σφάλμα κάλυψθσ
13.3.1.1 A2. Ποςοςτό υπερκάλυψθσ
Δεν παρατθρείται κάλυψθ μονάδων που δεν ανικουν ςτον πλθκυςμό τθσ ζρευνασ.
13.3.1.2 A3. Κοινζσ μονάδεσ (ποςοςτό)
Δεν εφαρμόηονται μεικτζσ ςτατιςτικζσ διαδικαςίεσ.
13.3.2 Σφάλμα μζτρθςθσ
Κατά τθ ςυλλογι των δεδομζνων, δεν παρατθροφνται ςφάλματα μζτρθςθσ.
13.3.3 Σφάλμα επεξεργαςίασ
Πραγματοποιοφνται ποιοτικοί ζλεγχοι ςε όλθ τθ διαδικαςία παραγωγισ του ςτατιςτικοφ προϊόντοσ, από
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το ςτάδιο τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων ζωσ τθν κατάρτιςθ των πινάκων. Ειδικότερα, ςτο ςτάδιο
επεξεργαςίασ και ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Πλθροφορικισ, πραγματοποιοφνται οι απαιτοφμενοι λογικοί
– θλεκτρονικοί ζλεγχοι ϊςτε να αποφευχκοφν τα τυχόν ςφάλματα ςτθν επεξεργαςία των μικροδεδομζνων.
13.3.4 Σφάλμα από τθν εφαρμογι μοντζλου
τθν αναφερόμενθ ζρευνα, δεν απαιτείται εφαρμογι μοντζλου.

14. Εγκαιρότθτα και χρονικι ςυνζπεια

Περιεχόμενα

14.1 Εγκαιρότθτα

Ο χρόνοσ που μεςολαβεί από το ζτοσ αναφοράσ των ςτοιχείων και τθ διακεςιμότθτα των δεδομζνων είναι
δεκαπζντε (15) μινεσ.
14.2 Χρονικι ςυνζπεια

Οι τυχόν κακυςτεριςεισ οφείλονται ςε κακυςτεριςεισ ανταπόκριςθσ των διοικθτικϊν πθγϊν και/ι φόρτο
του αρμόδιου Σμιματοσ τθσ ΕΛΣΑΣ.

15. Συνοχι και ςυγκριςιμότθτα

Περιεχόμενα

15.1 Γεωγραφικι ςυγκριςιμότθτα

Οι οριςμοί και οι μονάδεσ μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται δεν ςτθρίηονται ςε ςυμφωνίεσ μεταξφ των
κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και τθσ Eurostat, αλλά είναι ενιαίοι με αυτοφσ των διοικθτικϊν πθγϊν τθσ Χϊρασ.
Σα αποτελζςματα καταρτίηονται και παρουςιάηονται ςε επίπεδο Περιφζρειασ Εφετείων, ςτα οποία
υπάγονται τα Πτωχευτικά δικαςτιρια τθσ χϊρασ.
15.1.1 Αςυμμετρία αντικριηόμενων (mirror) ςτατιςτικϊν (ςυντελεςτισ)
Χωρίσ εφαρμογι.
15.2 Διαχρονικι ςυγκριςιμότθτα

Κυριότερεσ αλλαγζσ ςτα αποτελζςματα των ερευνϊν κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν:
– Θ οικονομικι δραςτθριότθτα (ςτισ πτωχεφςεισ), ζωσ το 2007 ταξινομείται ςφμφωνα με τθν
ΣΑΚΟΔ 03, θ οποία είναι θ Ελλθνικι ζκδοςθ τθσ NACE Rev1.1. Από το 2008 χρθςιμοποιείται θ
ΣΑΚΟΔ 08, που ςτο τριψιφιο επίπεδο είναι ταυτόςθμθ με τθν NACE Rev2.
– Από το 2015 επιλκαν αλλαγζσ ςτισ ομαδοποιιςεισ τθσ μεταβλθτισ τθσ ‘’Νομικισ μορφισ’’ των
επιχειριςεων
– Από το 2015 καταχωροφνται τα ςτοιχεία επωνυμίασ των επιχειριςεων που πτϊχευςαν, κακϊσ
ςφμφωνα με τον Πτωχευτικό Κϊδικα προβλζπεται δθμοςιότθτα για τα ςτοιχεία αυτά. Τπάρχει
δυνατότθτα χοριγθςθσ των ςχετικϊν ςτοιχείων κατόπιν αιτιματοσ.
15.3 Διατομεακι ςυνοχι

Γίνονται ςυςχετίςεισ και ζλεγχοι του κλάδου οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ νομικισ μορφισ με το
μθτρϊο των επιχειριςεων που τθρείται ςτθν ΕΛΣΑΣ .
15.3.1 Συνοχι μεταξφ μθνιαίων, τριμθνιαίων και ετιςιων ςτατιςτικϊν
Δεν υπάρχει κζμα ςυνοχισ μεταξφ μθνιαίων, τριμθνιαίων και ετιςιων ςτατιςτικϊν γιατί θ αναφερόμενθ
ζρευνα είναι ετιςια.
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15.3.2 Συνοχι με Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ
Χωρίσ εφαρμογι.
15.4 Εςωτερικι ςυνοχι

Οι κοινζσ μεταβλθτζσ τθσ ζρευνασ με τισ αντίςτοιχεσ άλλων ερευνϊν, δεν παρουςιάηουν ςθμαντικζσ
διαφορζσ.

16. Κόςτοσ και επιβάρυνςθ

Περιεχόμενα

Δεν ζχει εκτιμθκεί.
τα μεγάλα δικαςτιρια τθσ Χϊρασ (Ακινα, Πειραιάσ, Θεςςαλονίκθ) που φζρουν και το μεγαλφτερο όγκο
υποκζςεων τα ςτοιχεία μποροφν να χορθγθκοφν αντλϊντασ πλθροφορία από το μθχανογραφικό ςφςτθμα
των δικαςτθρίων.

17. Ανακεϊρθςθ δεδομζνων

Περιεχόμενα

17.1 Πολιτικι ανακεωριςεων

Θ ανακεϊρθςθ των ςτοιχείων, εφόςον χρειαςτεί, βαςίηεται ςτθν εγκφκλιο τθσ πολιτικισ ανακεωριςεων
τθσ ΕΛΣΑΣ, θ οποία είναι διακζςιμθ ςτον ςφνδεςμό:

http://www.statistics.gr/documents/20181/c9d89f00-8f9a-4b2d-acd7-97928aac82bf
17.2 Πρακτικι ανακεωριςεων

Σα παραγόμενα ςτοιχεία είναι οριςτικά. Για τισ τροποποιιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο ι ςτουσ
παραγόμενουσ πίνακεσ που ενδζχεται να λάβουν χϊρα για να λθφκοφν υπόψθ οι ανάγκεσ των χρθςτϊν
ανακοινϊνονται ςτουσ χριςτεσ μζςω των μεταδεδομζνων.

18. Στατιςτικι επεξεργαςία

Περιεχόμενα

18.1 Τφποσ πρωτογενϊν δεδομζνων

Σα πρωτογενι δεδομζνα προζρχονται από διοικθτικζσ πθγζσ δεδομζνων.
18.2 Συχνότθτα ςυλλογισ δεδομζνων

Θ ςυχνότθτα ςυλλογισ των δεδομζνων είναι τριμθνιαία.
18.3 Μζκοδοι ςυλλογισ δεδομζνων

Σα ςτοιχεία διαβιβάηονται ςτο Σμιμα τατιςτικϊν Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Σάξεωσ τθσ ΕΛΣΑΣ από τα
Πρωτοδικεία (Πτωχευτικό Σμιμα) μζςω προτυποποιθμζνων ςτατιςτικϊν πινάκων τθσ ΕΛΣΑΣ (μζροσ Α και
Β), τα οποία ζχουν ςυμπλθρωκεί από τουσ γραμματείσ των οικείων δικαςτθρίων.
18.4 Επικφρωςθ δεδομζνων

Θ επικφρωςθ των δεδομζνων γίνεται με τθ διεξαγωγι ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ελζγχων που βαςίηονται
ςε:
1. Διαςταυρϊςεισ του πρωτογενοφσ υλικοφ με αντίςτοιχα ςτοιχεία προθγοφμενου ζτουσ.
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2. υγκρίςεισ των βαςικϊν μεγεκϊν τθσ ζρευνασ με αντίςτοιχα μεγζκθ άλλων ςτατιςτικϊν πθγϊν.
18.5 Κατάρτιςθ δεδομζνων

Σα δεδομζνα, αμζςωσ μετά τθ ςυλλογι τουσ, ελζγχονται λογικά, κωδικοποιοφνται, ειςάγονται ςτθν
θλεκτρονικι βάςθ, επικυρϊνονται , πινακοποιοφνται και τζλοσ δθμοςιοποιοφνται.
τθν ςυγκεκριμζνθ απογραφικι ζρευνα δεν εφαρμόηονται εκτιμιςεισ, ςτακμίςεισ, προςαρμογζσ για μθ
ανταπόκριςθ κ.λπ.
18.5.1 Ποςοςτό τιμϊν μεταβλθτϊν που υποκακίςτανται (τεκμαρτϊν τιμϊν)
Δεν εφαρμόηεται.
18.6 Προςαρμογζσ

Δεν εφαρμόηεται.
18.6.1 Εποχικι διόρκωςθ
Δεν εφαρμόηονται ςτατιςτικζσ τεχνικζσ ι εργαλεία εποχικισ προςαρμογισ.

19. Σχόλια

Περιεχόμενα

-
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