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ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομϋνα
Περιεχόμενα
1. Επικοινωνύα
2. Ειςαγωγό
3. Ενημϋρωςη μεταδεδομϋνων
4. τατιςτικό παρουςύαςη
5. Μονϊδα μϋτρηςησ
6. Περύοδοσ αναφορϊσ
7. Θεςμικό εντολό
8. Εμπιςτευτικϐτητα
9. Πολιτικό ανακοινώςεων
10. υχνϐτητα διϊχυςησ
11. Μορφό διϊχυςησ
12. Προςβαςιμϐτητα τεκμηρύωςησ
13. Διαχεύριςη ποιϐτητασ
14. Φρηςιμϐτητα
15. Ακρύβεια και αξιοπιςτύα
16. Επικαιρϐτητα και χρονικό ακρύβεια
17. υγκριςιμϐτητα
18. υνοχό
19. Κϐςτοσ και επιβϊρυνςη
20. Αναθεώρηςη δεδομϋνων
21. τατιςτικό επεξεργαςύα
22. χϐλια

1. Επικοινωνύα
1.1 Υπηρεςύα
1.2 Μονϊδα Υπηρεςύασ
1.3 Όνομα υπευθύνου
1.4 Αρμοδιότητα υπευθύνου
1.5 Ταχυδρομικό διεύθυνςη
1.6 Διεύθυνςη ηλεκτρονικού
ταχυδρομεύου

Περιεχϐμενα
Ελληνικό τατιςτικό Αρχό
Διεϑθυνςη τατιςτικών Σομϋα Εμπορύου και Τπηρεςιών
Σμόμα Μεταφορών Επικοινωνιών και ΜΜΕ
Αργυρώ Νταλλό
Τπϊλληλοσ
Πειραιώσ 46 & Επονιτών Σ.Κ 18510 Πειραιϊσ
a.ntalli@statistics.gr
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1.7 Αριθμόσ τηλεφώνου

213 135 2499

1.8 Αριθμόσ fax

213 135 2496

2. Ειςαγωγό

2.1 Ειςαγωγό

Περιεχϐμενα
υγκϋντρωςη, αξιολϐγηςη και παρουςύαςη των ςτοιχεύων ςε μορφό
πινϊκων που αφοροϑν την επιχεύρηςη ΣΑΤ ΑΕ (ταθερϋσ
υγκοινωνύεσ ΑΕ) και αναφϋρεται ςτο Απαςχολοϑμενο προςωπικϐ
(Μϐνιμο, Εποχικϐ) - Μεταφορικϐ ϋργο (Μόκοσ δικτϑου, εργαςθϋντα
οχόματα, χιλιϐμετρα και επιβϊτεσ) και ςτα οικονομικϊ αποτελϋςματα
τησ Επιχεύρηςησ (Ειςπρϊξεισ και Δαπϊνεσ).

3. Ενημϋρωςη μεταδεδομϋνων
3.1 Μεταδεδομϋνα που
επικυρώθηκαν τελευταύα
3.2 Μεταδεδομϋνα που
αναρτόθηκαν τελευταύα
3.3 Μεταδεδομϋνα που
ενημερώθηκαν τελευταύα

Περιεχϐμενα

ΕΣΟ 2013
ΕΣΟ 2013
ΕΣΟ 2013

4. Στατιςτικό παρουςύαςη

Περιεχϐμενα

4.1 Σύντομη περιγραφό δεδομϋνων
υγκϋντρωςη, αξιολϐγηςη και παρουςύαςη των ςτοιχεύων ςε μορφό πινϊκων αφορϊ την επιχεύρηςη ΣΑΤ
ΑΕ(ταθερϋσ υγκοινωνύεσ ΑΕ) και αναφϋρεται ςτο Απαςχολοϑμενο προςωπικϐ (Μϐνιμο, Εποχικϐ) Μεταφορικϐ ϋργο (Μόκοσ δικτϑου, εργαςθϋντα οχόματα, χιλιϐμετρα και επιβϊτεσ) και ςτα οικονομικϊ
αποτελϋςματα τησ Επιχεύρηςησ (Ειςπρϊξεισ και Δαπϊνεσ).
Η ϋρευνα εύναι απογραφικό που βαςύζεται ςε διοικητικϋσ πηγϋσ και αρχεύα.
4.2 Χρηςιμοποιούμενο ςύςτημα ταξινόμηςησ
Σα ςτοιχεύα τησ ϋρευνασ αφοροϑν τισ οδικϋσ μεταφορϋσ με μϋςα ςταθερόσ τροχιϊσ και ταξινομοϑνται ωσ
εξόσ:
1. Γεωγραφικι ταξινόμθςθ περιφζρεια πρωτευοφςθσ Ν.Αττικισ.
2. Ταξινόμθςθ κατά μεταφορικό ζργο ,απαςχολοφμενο προςωπικό ,ειςπράξεισ και δαπάνεσ .
4.3 Κϊλυψη κλϊδων

Τομέας Οδικές Επιβαηικές Μεηαθορές (NACE rev. 2, 49.3)
4.4 Έννοιεσ και οριςμού των βαςικών μεταβλητών
ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ: 1.Απαςχολοϑμενο προςωπικϐ 2.Μεταφορικϐ ϋργο 3. Ειςπρϊξεισ 4.Δαπϊνεσ
4.5 Στατιςτικϋσ μονϊδεσ
ΣΑΤ ΑΕ (ταθερϋσ υγκοινωνύεσ ΑΕ)
4.6 Πληθυςμόσ αναφορϊσ
Μια επιχεύρηςη ΣΑΤ ΑΕ (ταθερϋσ υγκοινωνύεσ ΑΕ)
4.7 Περιοχό αναφορϊσ (γεωγραφικό κϊλυψη)

Περιθέρεια Πρωηεσούζης
4.8 Χρονικό κϊλυψη
Απϐ το 2001 ϋωσ και το 2013
4.9 Περύοδοσ βϊςησ

2

Δεν χρηςιμοποιεύται περύοδοσ βϊςησ

5. Μονϊδα μϋτρηςησ

Περιεχϐμενα

Η μεταβλητό Μεταφορικϐ ϋργο ςε χιλ.,η μεταβλητό Δύκτυο ςε χιλιϐμετρα και η μεταβλητό ειςπρϊξεισ και
δαπϊνεσ ςε χιλιϊδεσ ευρώ

6. Περύοδοσ αναφορϊσ

Περιεχϐμενα

Έτοσ 2013

7. Θεςμικό εντολό

Περιεχϐμενα

7.1 Νομικϋσ πρϊξεισ και ϊλλεσ ςυμφωνύεσ
Σο νομοθετικϐ πλαύςιο οργϊνωςησ και λειτουργύασ τησ ΕΛΣΑΣ εύναι:







Νόμοσ 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό τατιςτικό ύςτημα ύςταςη τησ Ελληνικήσ τατιςτικήσ
Αρχήσ ωσ Ανεξάρτητησ Αρχήσ», ϐπωσ τροποποιόθηκε απϐ το ϊρθρο 90 παρϊγραφοι 8 και 9 του Νϐμου
3842/2010 (ΥΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάςταςη φορολογικήσ δικαιοςύνησ, αντιμετώπιςη τησ φοροδιαφυγήσ
και άλλεσ διατάξεισ», απϐ το ϊρθρο 10 του Νϐμου 3899/2010 (ΥΕΚ 212/τ.Α΄): «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογήσ του προγράμματοσ ςτήριξησ τησ Ελληνικήσ Οικονομίασ», απϐ το Άρθρο 45 του Νϐμου
3943/2011 (ΥΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέμηςη τησ φοροδιαφυγήσ, ςτελέχωςη των ελεγκτικών υπηρεςιών
και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότητασ Τπουργείου Οικονομικών», απϐ το ϊρθρο 22 παρϊγραφοσ 1 του
Νϐμου 3965/2011 (ΥΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναμόρφωςη πλαιςίου λειτουργίασ Σαμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, Οργανιςμού Διαχείριςησ Δημοςίου Χρέουσ, Δημοςίων Επιχειρήςεων και Οργανιςμών, ςύςταςη
Γενικήσ Γραμματείασ Δημόςιασ Περιουςίασ και άλλεσ διατάξεισ», απϐ το ϊρθρο πρώτο του Νϐμου
4047/2012 (ΥΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωςη τησ Πράξησ Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
εφαρμογήσ του Μεςοπρόθεςμου Πλαιςίου Δημοςιονομικήσ τρατηγικήσ 2012-2015 και του Κρατικού
Προυπολογιςμού έτουσ 2011» και τησ Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου «Ρυθμύςεισ κατεπειγϐντων
θεμϊτων εφαρμογόσ του ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικέσ ρυθμίςεισ, ενιαίο μιςθολόγιο - βαθμολόγιο,
εργαςιακή εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογήσ του μεςοπρόθεςμου πλαιςίου δημοςιονομικήσ
ςτρατηγικήσ 2012-2015 και των Τπουργείων Διοικητικήσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ
Διακυβέρνηςησ, Εςωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντοσ, Ενέργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ και
Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεςοπρόθεςμου
πλαιςίου δημοςιονομικήσ ςτρατηγικήσ 2012-2015 και άλλεσ διατάξεισ», απϐ το ϊρθρο 323 του Νϐμου
4072/2012 (ΥΕΚ 86/τ. Α΄): «Βελτίωςη επιχειρηματικού περιβάλλοντοσ - Νέα εταιρική μορφή - ήματα Μεςίτεσ ακινήτων - Ρύθμιςη θεμάτων ναυτιλίασ, λιμένων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ» και απϐ το
ϊρθρο 7 παρϊγραφοσ 1 τησ απϐ 18/11/2012 Πρϊξησ Νομοθετικοϑ Περιεχομϋνου (ΥΕΚ 228/τ. Α΄)
«Δημοςιονομικοί κανόνεσ και άλλεσ διατάξεισ», 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
υμβουλίου 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».
Κανονιςμόσ Λειτουργύασ και Διαχεύριςησ τησ Ελληνικόσ Στατιςτικόσ Αρχόσ (ΕΛΣΑΣ), ϋτουσ
2012, ΥΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
Κανονιςμόσ (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου, ςχετικϊ
με τισ ευρωπαώκϋσ ςτατιςτικϋσ (Επύςημη Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΥΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό υμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικέσ
ρυθμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ».
Άρθρο 3, παρϊγραφοσ 1γ του Νϐμου 3448/2006 (ΥΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήςη
πληροφοριών του δημόςιου τομέα και τη ρύθμιςη θεμάτων αρμοδιότητασ Τπουργείου Εςωτερικών,
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Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αποκέντρωςησ».
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.
Προεδρικό Διϊταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανιςμόσ τησ Γενικήσ Γραμματείασ Εθνικήσ
τατιςτικήσ Τπηρεςίασ τησ Ελλάδοσ».

Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 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».
7.2 Διεθνεύσ ςυμφωνύεσ για ανταλλαγό δεδομϋνων
Δεν υφύςταται

8. Εμπιςτευτικότητα

Περιεχϐμενα

8.1 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.
8.2 Εμπιςτευτικότητα ςτην 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
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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
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.

9. Πολιτικό ανακοινώςεων

Περιεχϐμενα

9.1 Ημερολόγιο ανακοινώςεων
Δεν υπϊρχει
9.2 Πρόςβαςη ςτο ημερολόγιο ανακοινώςεων
Τπϊρχει ςτο www.statistics.gr
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9.3 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.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1105

10. Συχνότητα διϊχυςησ

Περιεχϐμενα

Ανϊρτηςη πινϊκων αποτελεςμϊτων ςτην ιςτοςελύδα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ ςε ετόςια βϊςη καθώσ
και ςε μορφό χρονοςειρϊσ.

11. Μορφό διϊχυςησ

Περιεχϐμενα

11.1 Δελτύα Τύπου
Δεν υφύςταται
11.2 Δημοςιεύματα
τατιςτικό Επετηρύδα τησ Ελλϊδοσ

11.3 Βϊςη δεδομϋνων on-line
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database
11.3.1 Πίνακες δεδομένων (επιζκεψιμόηηηα χρηζηών ζηον ιζηοχώρο)
H επιςκεψιμότθτα ανιλκε ςε 960 προβολζσ ςυνολικά.
11.4 Πρόςβαςη ςε μικροδεδομϋνα
Δεν διατύθενται μικροδεδομϋνα
11.5 Άλλη διϊχυςη δεδομϋνων

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
11.5.1 Μεηαδεδομένα (επιζκεψιμόηηηα χρηζηών ζηον ιζηοχώρο)
H επιςκεψιμότθτα ανιλκε 960 προβολζσ ςυνολικά.

12. Προςβαςιμότητα τεκμηρύωςησ

Περιεχϐμενα

12.1 Τεκμηρύωςη επύ τησ μεθοδολογύασ
Μεθοδολογικϐ ςημεύωμα διατύθεται ςτην ιςτοςελύδα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A1105&r_param=SME21&y_param=2013_00&mytabs=0
12.2 Τεκμηρύωςη επύ τησ ποιότητασ
Γίνονται ζλεγχοι πριν τθν πινακοποίθςθ των ςτοιχείων, όπωσ ζλεγχοι ςυγκριςιμότθτασ με τα προθγοφμενα ζτθ

13. Διαχεύριςη ποιότητασ

Περιεχϐμενα

13.1 Διαςφϊλιςη ποιότητασ
Η πολιτικι ποιότθτασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ περιγράφεται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:
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http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_Quality_Policy_GR.pdf
13.2 Αξιολόγηςη ποιότητασ
Γίνονται ζλεγχοι πριν τθν πινακοποίθςθ των ςτοιχείων, όπωσ ζλεγχοι ςυγκριςιμότθτασ με τα προθγοφμενα ζτθ και τα
αποτελζςματα είναι αξιόπιςτα 100%.

14. Χρηςιμότητα

Περιεχϐμενα

14.1 Ανϊγκεσ χρηςτών
Οι κϑριοι χρόςτεσ των ςτοιχεύων τησ ϋρευνασ εύναι Τπουργεύα, Καθηγητϋσ και ερευνητϋσ απϐ Πανεπιςτόμια. ε
ςυνεργαςύα με τουσ φορεύσ αυτοϑσ εξετϊζεται απϐ την ΕΛΣΑΣ η κϊλυψη των αναγκών για ςτατιςτικϊ
ςτοιχεύα του κλϊδου των επιβατικών μεταφορών.
14.2 Ικανοπούηςη χρηςτών
Η Διεϑθυνςη τατιςτικόσ Πληροφϐρηςησ και Εκδϐςεων τησ ΕΛΣΑΣ διεξϊγει ϋρευνα ικανοπούηςησ των
χρηςτών που απευθϑνονται ςτην Τπηρεςύα μασ για αναζότηςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων.
Για την ικανοπούηςη των χρηςτών (User satisfaction) υπϊρχουν αποτελϋςματα ςτο ακϐλουθο link:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
14.3 Πληρότητα
Για το ζτοσ αναφοράσ 2013, θ πλθρότθτα των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ είναι 100%

15. Ακρύβεια και αξιοπιςτύα

Περιεχϐμενα

15.1 Συνολικό ακρύβεια
Η ϋρευνα εύναι απογραφικό που βαςύζεται ςε διοικητικϋσ πηγϋσ και η αξιοπιςτύα των ςτοιχεύων εύναι 100%.
15.2 Δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα
Επειδό η ϋρευνα εύναι απογραφικό και δεν υπϊρχουν δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα
15.3 Μη δειγματοληπτικϊ ςφϊλματα
Δεν υπϊρχουν δεδομϋνου ϐτι η ϋρευνα βαςύζεται ςε αρχεύα απϐ διοικητικϋσ πηγϋσ

16. Επικαιρότητα και χρονικό ακρύβεια

Περιεχϐμενα

16.1 Επικαιρότητα
Απϐ 14 ϋωσ 18 μόνεσ μετϊ το πϋρασ του ϋτουσ αναφορϊσ
16.2 Χρονικό ακρύβεια
Δεν υπϊρχει ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα, ςτϐχοσ, για την ετόςια επετηρύδα τησ Ελλϊδοσ.

17. Συγκριςιμότητα

Περιεχϐμενα

17.1 Γεωγραφικό ςυγκριςιμότητα
Δεν ϋχει εφαρμογό ςτη ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα
17.1.1 Αςυμμετρύα αντικριζόμενων (mirror) ςτατιςτικών (ςυντελεςτόσ)
Δεν υφύςταται.
17.2 Διαχρονικό ςυγκριςιμότητα
Τα παραγόμενα ςτοιχεία ελζγχονται ωσ προσ τθ διαχρονικι τουσ ςυγκριςιμότθτα κατά ζτοσ από τθν Ελλθνικι
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Στατιςτικι Αρχι και οι μεταβολζσ του είναι ςυγκρίςιμεσ.

18. Συνοχό

Περιεχϐμενα

18.1 Διατομεακό ςυνοχό

Τα ςτατιςτικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δεν ςυγκρίνονται με τα αποτελζςματα άλλων ερευνϊν.
18.2 Εςωτερικό ςυνοχό
Η εςωτερικι ςυνοχι των ςτοιχείων ελζγχεται από τθν ΕΛΣΤΑΤ ςτο τελικό ςτάδιο επεξεργαςίασ των ςτοιχείων

19. Κόςτοσ και επιβϊρυνςη

Περιεχϐμενα

Δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα

20. Αναθεώρηςη δεδομϋνων

Περιεχϐμενα

20.1 Πολιτικό αναθεώρηςησ
Η ανακεϊρθςθ των ςτοιχείων, εφόςον χρειαςτεί, βαςίηεται ςτθν εγκφκλιο τθσ Πολιτικισ Ανακεϊρθςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ,
θ οποία είναι διακζςιμθ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_General/ELSTAT_Revisions_
Policy_22_5_2013_GR.pdf
20.2 Πρακτικό αναθεώρηςησ
Δεν πραγματοποιεύται αναθεώρηςη των ςτοιχεύων , η ϋρευνα βαςύζεται ςε διοικητικϋσ πηγϋσ και αρχεύα..

21. Στατιςτικό επεξεργαςύα

Περιεχϐμενα

21.1 Τύποσ των πρωτογενών δεδομϋνων
Σα δεδομϋνα βαςύζονται ςε διοικητικϋσ πηγϋσ και αρχεύα. Παρϋχονται απϐ τη ΣΑΤ ΑΕ(ταθερϋσ υγκοινωνύεσ
Α,Ε) και αναφϋρονται ςτο μεταφορικϐ ϋργο, ςτο απαςχολοϑμενο προςωπικϐ και ςτισ ειςπρϊξεισ και δαπϊνεσ
τησ επιχεύρηςησ.
21.2 Συχνότητα ςυλλογόσ των δεδομϋνων
Σα ςτοιχεύα ςυλλϋγονται ςε ετόςια βϊςη.
21.3 Μϋθοδοι ςυλλογόσ των δεδομϋνων
Η ϋρευνα διενεργεύται με την αποςτολό ερωτηματολογύων απϐ τον αρμϐδιο φορϋα ό και μϋςω e-mail
21.4 Επικύρωςη δεδομϋνων
Σα ςτοιχεύα που ςτϋλνονται απϐ τη ΣΑΤ ΑΕ.( ταθερϋσ υγκοινωνύεσ ΑΕ) ελϋγχονται απϐ το τμόμα ωσ προσ
ορθϐτητϊ τουσ και κατϐπιν καταρτύζονται πύνακεσ και τα τελικϊ ςτοιχεύα ςτϋλνονται για να δημοςιευθοϑν
ςτην ιςτοςελύδα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ.
21.5 Κατϊρτιςη δεδομϋνων
Σα ςτοιχεύα που ςτϋλνονται απϐ την ΣΑΤ ΑΕ.( ταθερϋσ υγκοινωνύεσ ΑΕ) ελϋγχονται απϐ το τμόμα ωσ προσ
ορθϐτητϊ τουσ και κατϐπιν καταρτύζονται πύνακεσ (Απαςχολοϑμενο προςωπικϐ ,Μεταφορικϐ ϋργο ,Ειςπρϊξεισ
και Δαπϊνεσ τησ Επιχεύρηςησ) και ςτϋλνονται για να δημοςιευθοϑν ςτην ιςτοςελύδα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ
Αρχόσ.
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21.5.1 Ποςοςτό τιμών μεταβλητών που υποκαθύςτανται (τεκμαρτών τιμών)
Δεν εφαρμϐζεται
21.6 Προςαρμογϋσ
21.6.1 Εποχικό διόρθωςη
Δεν εφαρμϐζεται

22. Σχόλια

Περιεχϐμενα
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