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Πεξηερφκελα
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ)
Γηεχζπλζε ηαηηζηηθψλ Σνκέα Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ
Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
Κνπβαξάο Νηθφιανο
Απνζηνιή θαη ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ, έιεγρνο θαη θαηαρψξεζε
ζηνηρείσλ, δηαρείξηζε εθαξκνγήο ηεο έξεπλαο Αξγνχλησλ, παξαγσγή
θαη πνηνηηθνί έιεγρνη απνηειεζκάησλ, θαηάξηηζε δεκνζηεχζηκσλ
πηλάθσλ.
Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ
18510 Πεηξαηάο
n.kouvaras@statistics.gr
(+30) 2131353084
(+30) 2131353059

2. Διζαγυγή

2.1 Διζαγυγή

Πεξηερφκελα
Ζ έξεπλα Αξγνχλησλ, πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα φια ηα εκπνξηθά
πινία αλεμαξηήησο ζεκαίαο, πνπ αξγνχλ ζηα ιηκάληα ηεο Υψξαο γηα
νπνηαδήπνηε αηηία (επηζθεπή, παξνπιηζκφο, θαηάζρεζε, έιιεηςε
λαχινπ θ.ι.π.). Ζ έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηα
νπνία απνζηέιινληαη απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο, πεξηιακβάλνπλ
ζηνηρεία γηα φια ηα αξγνχληα Διιεληθά εκπνξηθά πινία θαη ηα
αξγνχληα ππφ μέλεο ζεκαίεο εκπνξηθά πινία100 ΚΟΥ θαη άλσ ζε
ιηκέλεο ηεο Υψξαο.

3. Δνημέπυζη μεηαδεδομένυν
3.1 Μεηαδεδομένα πος
επικςπώθηκαν ηελεςηαία
3.2 Μεηαδεδομένα πος
αναπηήθηκαν ηελεςηαία
3.3 Μεηαδεδομένα πος
ενημεπώθηκαν ηελεςηαία

4. Σηαηιζηική παποςζίαζη

Πεξηερφκελα

Μάηνο 2015
Μάηνο 2015
Μάηνο 2015

Πεξηερφκελα

4.1 Σύνηομη πεπιγπαθή δεδομένυν
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζηαηηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πινίσλ πνπ είλαη αξγνχληα ζηνπο ειιεληθνχο
ιηκέλεο. Καηαγξάθεηαη ε αηηία αξγίαο ησλ πινίσλ, ε δηάξθεηα αξγίαο θαη ν ιηκέλαο αξγίαο ησλ πινίσλ. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εκθαλίδνληαη ζε κεληαία θαη εηήζηα βάζε. Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη απφ ην 1998 θαη
δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 1 ηεο 16-1-1975 φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε Μφληκε Κνηλή
Δγθχθιην ηεο 8/4/1998 κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 1-1-1998.
4.2 Φπηζιμοποιούμενο ζύζηημα ηαξινόμηζηρ
Ζ γεσγξαθηθή ηαμηλφκεζε είλαη βαζηζκέλε ζην ΝUTS 2.
4.3 Κάλςτη κλάδυν
Θαιάζζηεο κεηαθνξέο (NACE θιάδνο H θσδ.50)
4.4 Έννοιερ και οπιζμοί ηυν βαζικών μεηαβληηών
Οη κεηαβιεηέο θαη νη νξηζκνί θαζνξίδνληαη απφ ηε κφληκε εγθχθιην 1 ηεο 16-1-1975 φπσο απηή
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε Μφληκε Κνηλή Δγθχθιην ηεο 8/4/1998 κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ 1-1-1998. Oi
κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζηηο αηηίεο αξγίαο ηε δηάξθεηα αξγίαο θαη ην ιηκέλα αξγίαο ηνπ πινίνπ.
΄Παξνπιηζκφο είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα δηαθφξνπο ιφγνπο θα ε δηάξθεηα
παξνπιηζκνχ κπνξεί λα είλαη απφ κηα εκέξα έσο θαη ρξφληα θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ιηκέλεο. Οη ιφγνη
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αξγίαο ελφο πινίνπ, κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθνί θάζε θνξά,(επηζθεπή, επηζεψξεζε, έιιεηςε λαχινπ,
παξνπιηζκφο θ.ι.π.).
4.5 Σηαηιζηικέρ μονάδερ
Σν πινίν.
4.6 Πληθςζμόρ αναθοπάρ
Όια ηα αξγνχληα Διιεληθά πινία θαη ηα αξγνχληα ππφ μέλεο ζεκαίεο εκπνξηθά πινία 100 ΚΟΥ θαη άλσ,
ζηνπο ιηκέλεο ηεο Υψξαο..
4.7 Πεπιοσή αναθοπάρ (γευγπαθική κάλςτη)
Σν ζχλνιν ησλ Ληκέλσλ ηεο Υψξαο
4.8 Φπονική κάλςτη
Tα ηνηρεία είλαη δηαζέζηκα απφ ην 1998 έσο ζήκεξα
4.9 Πεπίοδορ βάζηρ
Γελ πθίζηαηαη

5. Μονάδα μέηπηζηρ

Πεξηερφκελα

Αξηζκνί πινίσλ θαη ΚΟΥ.

6. Πεπίοδορ αναθοπάρ

Πεξηερφκελα

Ζκεξνινγηαθφ έηνο, κήλαο.

7. Θεζμική ενηολή

Πεξηερφκελα

7.1 Νομικέρ ππάξειρ και άλλερ ζςμθυνίερ
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:


Νόμορ 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Διιεληθό ηαηηζηηθό ύζηεκα ύζηαζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο
Αξρήο ωο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 90 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ
Νφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄): «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο
θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄):
«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», απφ ην
Άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α΄): «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρωζε ηωλ
ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», απφ ην άξζξν
22 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄): «Αλακόξθωζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, Γεκνζίωλ
Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 4047/2012 (ΦΔΚ 31/η.Α΄): «Κύξωζε ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηνπ Κξαηηθνύ Πξνππνινγηζκνύ έηνπο 2011» θαη ηεο
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ λ.
4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην - βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη
άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015
θαη ηωλ Τπνπξγείωλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζωηεξηθώλ,
Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 323 ηνπ Νφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86/η.
Α΄): «Βειηίωζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο αθηλήηωλ Ρύζκηζε ζεκάηωλ λαπηηιίαο, ιηκέλωλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 1 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/η. Α΄)
«Γεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 93 ηνπ Νφκνπ 4182/2013 (ΦΔΚ 185/η.
Α΄): «Κώδηθαο θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», απφ ην
άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νφκνπ 4244/2014 (ΦΔΚ 60/η. Α΄): «Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο
2013/1/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΔΚ
ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ
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Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηνπο πνιίηεο ηεο Έλωζεο πνπ θαηνηθνύλ ζε έλα θξάηνο – κέινο ηνπ
νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθό δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α΄41) θαη άιιεο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Γ.3 ηνπ Νφκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α΄):
«Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 33 παξάγξαθνη 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 4258/2014 (ΦΔΚ 94/η. Α΄):
«Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάηωλ γηα ηα πδαηνξέκαηα – ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ και Γιασείπιζηρ ηηρ Δλληνικήρ Σηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛΣΑΣ), έηνπο
2012, ΦΔΚ 2390/η.Β΄/28-8-2012
 Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ. 223/2009 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος, ζρεηηθά
κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
 Άπθπο 14 ηος Νόμος 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Δζληθό πκβνύιην Δμαγωγώλ, θνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Άπθπο 3, παπάγπαθορ 1γ ηος Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Γηα ηελ πεξαηηέξω ρξήζε
πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ,
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο».
 Κώδικαρ Οπθήρ Ππακηικήρ για ηιρ εςπυπαφκέρ ζηαηιζηικέρ, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε σο χζηαζε ηεο
Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη
ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ Αξρψλ, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία
πηνζεηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ
πζηήκαηνο.
 Πποεδπικό Γιάηαγμα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οξγαληζκόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο».
 Άπθπα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 ηος Νόμος 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Πξόζβαζε ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ
ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ, ξύζκηζε ζεκάηωλ
δηελέξγεηαο απνγξαθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ζεκάηωλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ».
 Μόνιμη Εγκύκλιος 1 ηης 16-1-1975 όπως ασηή ανηικαηαζηάθηκε από ηη Μόνιμη Κοινή Εγκύκλιο ηης
15/4/1998 με αναδρομική ιζτύ από 1-1-1998.
7.2 Γιεθνείρ ζςμθυνίερ για ανηαλλαγή δεδομένυν
Γελ πθίζηαληαη.

8. Δμπιζηεςηικόηηηα

Πεξηερφκελα

8.1 Πολιηική εμπιζηεςηικόηηηαρ
Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη
κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα Άξζξα 8, 10 θαη 11(2) ηνπ Καλνληζκνχ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15
ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ ηνπ
Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ
απνξξήηνπ.
8.2 Δμπιζηεςηικόηηηα ζηην επεξεπγαζία δεδομένυν


Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη
πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ
ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια
πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ
κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. ηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ
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ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή
β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ
δεδνκέλσλ.


Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα
πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ.



Ζ ΔΛΣΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε ηαχηηζε
ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή
πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα·
β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ην
νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν
γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο·
γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν
εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκβαζε
πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε
ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ
ππνρξεψζεσλ.



Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη
λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ:


γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα
κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,



θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,



γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνχο
ζθνπνχο.



Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο πλεξγάηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ
ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία
δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΑΣ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ
ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.



Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ νπνηνλδήπνηε
ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο
θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.

Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ έσο
δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην ζηαηηζηηθφ
απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε θαη
είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή ζπληζηά επηβαξπληηθή
πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.
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9. Πολιηική ανακοινώζευν

Πεξηερφκελα

9.1 Ημεπολόγιο ανακοινώζευν
Γελ πθίζηαηαη
9.2 Ππόζβαζη ζηο ημεπολόγιο ανακοινώζευν
Γελ πθίζηαηαη
9.3 Ππόζβαζη σπηζηών
ΟΗ ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΔΛΣΑΣ
(www.statistics.gr), αθνχ δηαβηβάζνπλ ην αίηεκά ηνπο ειεθηξνληθά ζηε Γ/λζε ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη
εθδφζεσλ.
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.statistics.gr/pls/apex/f?p=105:1030:3696101557020046::NO:::

10. Σςσνόηηηα διάσςζηρ

Πεξηερφκελα

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο εμππεξεηνχλ εζληθνχο ζθνπνχο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν έηνπο
εθδίδνληαη ηέζζεξηο (4) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο.

11. Μοπθή διάσςζηρ

Πεξηερφκελα

11.1 Γεληία Τύπος
Γελ θαηαξηίδνληαη Γειηία Σχπνπ.
11.2 Γημοζιεύμαηα
Γελ θαηαξηίδνληαη
11.3 Βάζη δεδομένυν on-line
Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απφ ην internet ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1104
11.3.1 Πίνακερ δεδομένυν (επιζκετιμόηηηα σπηζηών ζηον ιζηοσώπο)
Ζ ζπλνιηθή πξφζβαζε ζηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο αλαθεξφκελεο έξεπλαο γηα ην έηνο 2014, αλέξρεηαη ζε
κεδέλ (0) πξνβνιέο ζειίδσλ(ζπλνιηθά hits).
11.4 Ππόζβαζη ζε μικποδεδομένα
Σα κηθξνδεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα θαηφπηλ αηηήζεσο ζηελ:
Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ
Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, ΣΘ 80847, ΣΚ 18510 Πεηξαηάο
Σει. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο πξφζβαζε ζηα κηθξνδεδνκέλα επηηξέπεηαη κφλνλ θάησ ππφ απζηεξέο
πξνυπνζέζεηο θαη κε ηήξεζε πάληνηε ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο.
11.5 Άλλη διάσςζη δεδομένυν
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
11.5.1 Μεηαδεδομένα (επιζκετιμόηηηα σπηζηών ζηον ιζηοσώπο)
Ζ ζπλνιηθή πξφζβαζε ζηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο αλαθεξφκελεο έξεπλαο γηα ην έηνο 2014, αλέξρεηαη ζε
κεδέλ (0) πξνβνιέο ζειίδσλ(ζπλνιηθά hits).

12. Πποζβαζιμόηηηα ηεκμηπίυζηρ

Πεξηερφκελα

12.1 Τεκμηπίυζη επί ηηρ μεθοδολογίαρ
Ζ κεζνδνινγία θαηάξηηζεο ηεο έξεπλαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ.
Μφληκε Δγθχθιηνο 1 ηεο 16-1-1975, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε Μφληκε Κνηλή Δγθχθιην ηεο 15-41998 θαη ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1-1-1998.
12.1.1 Πληπόηηηα μεηαδεδομένυν (ποζοζηό)
Σν πνζνζηφ ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηαδεδνκέλσλ , είλαη 97%
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12.2 Τεκμηπίυζη επί ηηρ ποιόηηηαρ
Ζ πνηφηεηα ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ, δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πηλάθσλ.

13. Γιασείπιζη ποιόηηηαρ

Πεξηερφκελα

13.1 Γιαζθάλιζη ποιόηηηαρ
Οη έιεγρνη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο αθνξνχλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ πξνο
απνζηνιή ζηνηρείσλ, ηνπο ινγηθνχο θαη πνηνηηθνχο ειέγρνπο ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ , ηνπο
κεραλνγξαθηθνχο ειέγρνπο θαη ειέγρνπο ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ. Ζ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο
ΔΛΣΑΣ αλαθέξεηαη ζηα παξαθάησ links:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Quality_Policy_GR.pdf.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_quality_guidelines.pdf
13.2 Αξιολόγηζη ποιόηηηαρ
Αλαθνξηθά κε ηε πνηφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ησλ αξγνχλησλ ηελ δηάξθεηα ζπιινγήο
θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ, δηελεξγνχληαη ινγηθνί έιεγρνη θαη δηνξζψλνληαη ηπρφλ ιάζε πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ.

14. Φπηζιμόηηηα

Πεξηερφκελα

14.1 Ανάγκερ σπηζηών
Ο ρξήζηεο είλαη θπξίσο άηνκα ή θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηιία γηα
επαγγεικαηηθνχο , εθπαηδεπηηθνχο – εξεπλεηηθνχο θαη άιινπο ζθνπνχο.
14.2 Ικανοποίηζη σπηζηών
ηνηρεία γηα ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
παξέρνληαη ζην link: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
14.3 Πληπόηηηα
Ζ πιεξφηεηα ηεο έξεπλαο ησλ αξγνχλησλ είλαη 100% .

15. Ακπίβεια και αξιοπιζηία

Πεξηερφκελα

15.1 Σςνολική ακπίβεια
Ζ έξεπλα είλαη απνγξαθηθή κε θχξηα πεγή ζθαικάησλ, ηα κε δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα.
15.2 Γειγμαηοληπηικά ζθάλμαηα
Ζ έξεπλα ησλ αξγνχλησλ πινίσλ είλαη απνγξαθηθή, δελ ππάξρνπλ δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα.
15.3 Μη δειγμαηοληπηικά ζθάλμαηα
Σα κε δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα αθνξνχλ ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηεο παξνρήο ζηνηρείσλ απφ ηηο
Ληκεληθέο Αξρέο. Κπξίσο ζθάικαηα αλαθέξνληαη ιφγσ πιεκκεινχο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
απφ δηνηθεηηθέο πεγέο, ηα νπνία ειέγρνληαη θαη δηνξζψλνληαη.
15.3.1 Σθάλμα κάλςτηρ
Ζ έξεπλα είλαη απνγξαθηθή, δελ ππάξρεη ζθάικα θάιπςεο
15.3.1.1 A2. Ποζοζηό ςπεπκάλςτηρ
Γελ ππάξρεη.
15.3.1.2 A3. Κοινέρ μονάδερ (ποζοζηό)
Γελ ππάξρεη.
15.3.2 Σθάλμα μέηπηζηρ
Σπρφλ ιαλζαζκέλα ζηνηρεία απφ ιηκεληθέο αξρέο ειέγρνληαη θαη δηνξζψλνληαη κεηά απφ ζρεηηθή επηθνηλσλία
κε ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο.
15.3.3 Σθάλμα μη ανηαπόκπιζηρ
θάικαηα κε αληαπφθξηζεο δελ ππάξρνπλ. Διέγρεηαη ε αληαπφθξηζε ησλ ππφρξεσλ θνξέσλ πξνο
απνζηνιή ζηνηρείσλ
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15.3.4 Σθάλμα επεξεπγαζίαρ
Γίλεηαη έιεγρνο ησλ θαηαρσξεκέλσλ δεδνκέλσλ
15.3.5 Σθάλμα από ηην εθαπμογή μονηέλος
Γελ ππάξρεη.

16. Δπικαιπόηηηα και σπονική ακπίβεια

Πεξηερφκελα

16.1 Δπικαιπόηηηα
Σα ζηνηρεία είλαη γηα εζληθή ρξήζε θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα είλαη έηνηκα πεξί ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο
κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο.
16.2 Φπονική ακπίβεια
Ζ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλήζσο είλαη έγθαηξε θαη ην ζηαηηζηηθφ πξντφλ επίθαηξν.

17. Σςγκπιζιμόηηηα

Πεξηερφκελα

17.1 Γευγπαθική ζςγκπιζιμόηηηα
Σα ζηνηρεία είλαη ζπγθξίζηκα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο
17.2 Γιασπονική ζςγκπιζιμόηηηα
Σα παξαγφκελα ζηνηρεία ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηαρξνληθή ηνπο ζπγθξηζηκφηεηα, απφ ηελ Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή . Καηαγξάθεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ν ιφγνο αξγίαο ελφο πινίνπ απφ κήλα ζε κήλα θαη
απφ έηνο ζε έηνο θαη ειέγρεηαη ε εμέιημε ηεο αξγίαο ηνπ πινίνπ δηαρξνληθά.

18. Σςνοσή

Πεξηερφκελα

18.1 Γιαηομεακή ζςνοσή
Γελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ζηνηρεία απφ άιιεο πεγέο ή θνξείο ηνπ ΔΛ γηα απηήλ ηελ έξεπλα.
18.1.1 Σςνοσή μεηαξύ μηνιαίυνκαι εηήζιυν ζηαηιζηικών
Τπάξρεη ζπλνρή ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο αξγίαο ησλ πινίσλ θαη φπνηεο απνθιίζεηο παξαηεξνχληαη
κεηαμχ ησλ ζηαηηζηηθψλ απηψλ, εμεηάδνληαη θαη δηνξζψλνληαη.
18.1.2 Σςνοσή με Δθνικούρ Λογαπιαζμούρ
Γελ δηελεξγείηαη θάπνηα άιιε ζρεηηθή έξεπλα απφ ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο, πνπ αθνξά ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ηεο αξγίαο ησλ πινίσλ.
18.2 Δζυηεπική ζςνοσή
Τπάξρεη εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ ζηνηρείσλ (κεηαμχ ζεηξψλ δεδνκέλσλ θαη κεηαμχ κεηαβιεηψλ).

19. Κόζηορ και επιβάπςνζη

Πεξηερφκελα

Γελ έρεη εθηηκεζεί.

20. Αναθεώπηζη δεδομένυν

Πεξηερφκελα

20.1 Πολιηική αναθεώπηζηρ
Ζ έξεπλα αθνινπζεί ηελ εγθχθιην ηεο πνιηηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Revisions_Policy_22_5_2013_
GR.pdf
20.2 Ππακηική αναθεώπηζηρ
Αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή αλαζεψξεζεο ηεο ΔΛΣΑΣ

21. Σηαηιζηική επεξεπγαζία
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21.1 Τύπορ ηυν ππυηογενών δεδομένυν
Σα πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ησλ Αξγνχλησλ πξνέξρνληαη απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο. πιιέγνληαη
απνγξαθηθά ζηνηρεία παξνπιηζκέλσλ πινίσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηεο Υψξαο, ζχκθσλα κε ηε
Μφληκε Κνηλή Δγθχθιην ηεο 15/4/1998, φπσο απηή αληηθαηέζηεζε ηε Μφληκε Δγθχθιην 1 ηεο 16-1-1975 θαη
ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1-1-1998. Απνζηέιινληαη απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο εξσηεκαηνιφγηα κε φια ηα
Διιεληθά θαη Ξέλα αξγνχληα εκπνξηθά πινία 100 ΚΟΥ θαη άλσ ζε ιηκέλεο ηνπ εζσηεξηθνχ γηα δηαθφξνπο
ιφγνπο (επηζθεπή, επηζεψξεζε, έιιεηςε λαχινπ, παξνπιηζκφο θ.ι.π.).
21.2 Σςσνόηηηα ζςλλογήρ ηυν δεδομένυν
Ζ ζπρλφηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ είλαη κεληαία .
21.3 Μέθοδοι ζςλλογήρ ηυν δεδομένυν
Ζ ΔΛΣΑΣ, Γ/λζε ηαηηζηηθψλ Δκπνξείνπ θαη Τπεξεζηψλ, ην ηκήκα εκπνξηθήο λαπηηιίαο απνζηέιιεη
εξσηεκαηνιφγηα πξνο ηνχο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπγθεληξψλεη ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία κέζσ ηαρπδξνκείνπ .Σα ζηνηρεία απηά απνζηέιινληαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, απφ ηηο Ληκεληθέο
Αξρέο θαη αλαθέξνληαη ζε φια ηα αξγνχληα Διιεληθά θαη ππφ μέλεο ζεκαίεο εκπνξηθά πινία 100ΚΟΥ θαη
άλσ ζε ιηκέλεο ηνπ εζσηεξηθνχ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο(επηζθεπή, επηζεψξεζε, έιιεηςε λαχινπ,
παξνπιηζκφο θ.ι.π.).
21.4 Δπικύπυζη δεδομένυν
Γίλνληαη έιεγρνη ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα (ινγηθνί, πνηνηηθνί, κεραλνγξαθηθνί) θαη σο πξνο ηελ
ρξνλνινγηθή ηνπο ζπλέπεηα. Με ηελ ρξήζε ινγηθψλ θαη πνηνηηθψλ ειέγρσλ δηνξζψλνληαη ηπρφλ ιάζε πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ.
21.5 Καηάπηιζη δεδομένυν
Σα αξρηθά δεδνκέλα, ειέγρνληαη θαη επεμεξγάδνληαη, εηζάγνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε, πηλαθνπνηνχληαη
θαη ηέινο θαηαξηίδνληαη πίλαθεο κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα.
21.5.1 Ποζοζηό ηιμών μεηαβληηών πος ςποκαθίζηανηαι (ηεκμαπηών ηιμών)
Με εθαξκφζηκν, ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή.
21.6 Πποζαπμογέρ
Γε γίλεηαη πξνζαξκνγή
21.6.1 Δποσική διόπθυζη
Με εθαξκφζηκν

22. Σσόλια
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