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Περιεχόµενα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
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1.7 Αριθµός τηλεφώνου
1.8 Αριθµός fax

213 135 2168
213 135 2947

2. Εισαγωγή

2.1 Εισαγωγή

Περιεχόµενα
Η έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ηµεδαπών Τουριστών (Έρευνα
∆ιακοπών) είναι ετήσια δειγµατοληπτική έρευνα των νοικοκυριών και
αναφέρεται στα ταξίδια που πραγµατοποιούν οι ηµεδαποί της χώρας.
Από την έρευνα προκύπτουν διάφορα χαρακτηριστικά για τις
διακοπές των ηµεδαπών τουριστών όπως ο αριθµός ταξιδιών, οι
διανυκτερεύσεις και οι δαπάνες αντίστοιχα.

3. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων
3.1 Μεταδεδοµένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδοµένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδοµένα που
ενηµερώθηκαν τελευταία

Περιεχόµενα

Μάίος 2015
Μάίος 2015
Μάίος 2015

4. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόµενα

4.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων
Αριθµός τουριστών, ταξιδιών, διανυκτερεύσεων και δαπανών, µε ανάλυση σε είδος ταξιδιού και
χαρακτηριστικά ταξιδιού (σκοπός, προορισµός, µέσο µεταφοράς, κατάλυµα).
4.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης
NUTS
4.3 Κάλυψη κλάδων
Ερευνώνται τα χαρακτηριστικά των ταξιδίων, διανυκτερεύσεων και δαπανών των ηµεδαπών τουριστών.
4.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών
Οι ορισµοί των µεταβλητών της έρευνας αναφέρονται στο σχετικό Κανονισµό 692/2011 της Ε.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες για τους ορισµούς και τη µεθοδολογία είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/methodology
4.5 Στατιστικές µονάδες
Στατιστική µονάδα είναι όλα τα µέλη του νοικοκυριού.
4.6 Πληθυσµός αναφοράς
Όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας - Όλα τα άτοµα που διαµένουν σε ιδιωτικά καταλύµατα. Άτοµα που διαµένουν
σε συλλογικά καταλύµατα (νοσοκοµεία, άσυλα, ορφανοτροφεία, φυλακές κλπ.) δεν καλύπτονται από την
έρευνα (αντιστοιχούν περίπου στο 2% του συνολικού πληθυσµού και στην πλειοψηφία τους ανήκουν στον
µη-ενεργό πληθυσµό).
4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Το σύνολο της χώρας.
4.8 Χρονική κάλυψη
Στοιχεία διαθέσιµα από το 1999.
4.9 Περίοδος βάσης
-

5. Μονάδα µέτρησης

Περιεχόµενα
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Αριθµός ηµεδαπών τουριστών, αριθµός ταξιδιών, διανυκτερεύσεις σε ηµέρες και δαπάνες σε ευρώ.

6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόµενα

Ετήσια.

7. Θεσµική εντολή

Περιεχόµενα

7.1 Νοµικές πράξεις και άλλες συµφωνίες
Το νοµοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόµος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του
Νόµου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόµου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας», από το
Άρθρο 45 του Νόµου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών», από το άρθρο
22 παράγραφος 1 του Νόµου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες
διατάξεις», από το άρθρο πρώτο του Νόµου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προυπολογισµού έτους 2011» και της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015
και των Υπουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών,
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 323 του Νόµου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.
Α΄): «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και από το άρθρο 7
παράγραφος 1 της από 18/11/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/τ. Α΄)
«∆ηµοσιονοµικοί κανόνες και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 93 του Νόµου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.
Α΄): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις», από το
άρθρο 6 παράγραφος 8 του Νόµου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/τ. Α΄): «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού 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», από το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Γ.3 του Νόµου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄):
«Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 33 παράγραφοι 5α και 5β του Νόµου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄):
«∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις Πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έτους
2012, ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά
µε τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόµου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόµου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και τη ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την
Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της
Επιτροπής (Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά µε την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και
υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, µετά την αναθεώρησή του, η οποία
υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήµατος.
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Προεδρικό ∆ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόµου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθµιση θεµάτων
διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεµάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Η συγκεκριµένη έρευνα διενεργείται και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 692/2011 της Ε.Ε

7.2 ∆ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων
∆εδοµένα αποστέλλονται στην Eurostat, στον ΟΟΣΑ, στον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού και στα Η.Ε.

8. Εµπιστευτικότητα

Περιεχόµενα

8.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας
Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται
µε τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νόµου 3832/2010 όπως ισχύει, µε τα Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονισµού
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και µε τα Άρθρα 10 και 15
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο συγκεκριµένα:
Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ µε την τήρηση των στατιστικών αρχών του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως µε την τήρηση της αρχής του στατιστικού
απορρήτου.
8.2 Εµπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδοµένων
Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άµεση ή έµµεση αναγνώριση των στατιστικών µονάδων που
τα παρείχαν µε την αποκάλυψη εξατοµικευµένων πληροφοριών, που λαµβάνονται άµεσα για
στατιστικούς σκοπούς ή έµµεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαµβάνει όλα τα κατάλληλα
προληπτικά µέτρα ώστε να µην είναι δυνατή η αναγνώριση των µεµονωµένων στατιστικών µονάδων
µε τα τεχνικά ή άλλα µέσα που εύλογα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά
αποτελέσµατα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της µονάδας των στατιστικών
στοιχείων διαδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και µόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσµατα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισµό
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), µε τέτοιο
τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να µη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η µονάδα των στατιστικών στοιχείων συµφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των
δεδοµένων.
Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωµα
πρόσβασης µόνο το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί µε πράξη
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ µπορεί να χορηγεί σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις για
επιστηµονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την έµµεση ταύτιση
των στατιστικών µονάδων. Η πρόσβαση χορηγείται µε τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ερευνητή, η οποία συνοδεύεται από λεπτοµερή ερευνητική
πρόταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα·
β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει µε επαρκείς λεπτοµέρειες το σύνολο των δεδοµένων για το
οποίο θα χορηγηθεί πρόσβαση, τις µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων και τον απαιτούµενο χρόνο
για τη διενέργεια της έρευνας·
γ) έχει συναφθεί, µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του µεµονωµένου ερευνητή, του ιδρύµατος στο οποίο
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εργάζεται, ή του Οργανισµού που εντέλλεται τη διενέργεια της έρευνας, κατά περίπτωση, σύµβαση
που καθορίζει τους όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών, τα µέτρα για την τήρηση
του απορρήτου των στατιστικών δεδοµένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των
υποχρεώσεων.
Ζητήµατα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι
να εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο µπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδοµένα, έτσι ώστε να
µην είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώµενης µονάδας, είτε άµεσα είτε έµµεσα,

•

κριτήρια ανωνυµοποίησης για τα µικροδεδοµένα που παρέχονται σε χρήστες,

•

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς
σκοπούς.

Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και οι Ιδιώτες Συνεργάτες που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε στατιστικές έρευνες διενεργούµενες από
την ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
δεσµεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από
τα ανωτέρω πρόσωπα και µετά τη λήξη των καθηκόντων τους.
Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε
υπάλληλο ή εργαζόµενο στην ΕΛΣΤΑΤ, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης
καθήκοντος και µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το
στατιστικό απόρρητο. Το πρόστιµο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για
την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή
συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

9. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόµενα

9.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Οι δηµοσιεύσεις δεν αναφέρονται στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων.
9.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Το ηµερολόγιο ανακοινώσεων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ: www.statistics.gr
9.3 Πρόσβαση χρηστών
Τα στοιχεία διατίθενται ταυτόχρονα σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε ανάρτηση πινάκων στην ιστοσελίδα:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A2001
Η ισότιµη πρόσβαση των χρηστών στα δεδοµένα διέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής
της Eurostat µε σεβασµό στην επαγγελµατική ανεξαρτησία και µε αντικειµενικό, επαγγελµατικό και διαφανή
τρόπο µε τον οποίο όλοι οι χρήστες έχουν την ίδια µεταχείριση.

10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόµενα

Τα ετήσια στοιχεία αποστέλλονται στη Eurostat, έξι µήνες µετά τη λήξη του έτους αναφοράς και
δηµοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόµενα

11.1 ∆ελτία Τύπου
∆εν καταρτίζονται ∆ελτία Τύπου.
11.2 ∆ηµοσιεύµατα
Πίνακες δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A2001
Επίσης δεδοµένα δηµοσιεύονται στα τακτικά δηµοσιεύµατα της ΕΛΣΤΑΤ., δηλ. στην Ελληνική Οικονοµία,
στις Συνθήκες ∆ιαβίωσης, στην Ελλάδα µε Αριθµούς, καθώς επίσης και στην ειδική ενηµερωτική έκδοση για
τη ∆ΕΘ.
11.3 Βάση δεδοµένων on-line
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database
11.3.1 Πίνακες δεδοµένων (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Ο αριθµός επισκέψεων των χρηστών στην έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ηµεδαπών Τουριστών
ανέρχεται στις 2538.
11.4 Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα
Τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα και κατόπιν αιτήσεως στην Ελληνική Στατιστική Αρχή στη ∆ιεύθυνση
Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων, Πειραιώς 46 & Επονιτών Τ.Θ. 80847, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς (τηλ.
(+30) 213 135 2022, Fax: (+30) 213 135 2312, e-mail: (data.dissem@statistics.gr).
11.5 Άλλη διάχυση δεδοµένων
Επίσης στην ιστοσελίδα της Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/tourism
11.5.1 Μεταδεδοµένα (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Τα µεταδεδοµένα αναρτήθηκαν για πρώτη φορά το Νοέµβριο 2014.

12. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης

Περιεχόµενα

12.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας
Μεθοδολογικό σηµείωµα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A2001&r_param=STO15&y_param=MT&mytabs=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-021/EN/KS-RA-11-021-EN.PDF
12.1.1 Πληρότητα µεταδεδοµένων (ποσοστό)
Η πληρότητα των µεταδεδοµένων για την έρευνα των Χαρακτηριστικών Ηµεδαπών Τουριστών που αφορά
τα εφαρµόσιµα πεδία είναι 100% είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr )
εποµένως υπάρχει πληρότητα 100%.
12.2 Τεκµηρίωση επί της ποιότητας
∆εν υπάρχει σχετικό έγγραφο.

13. ∆ιαχείριση ποιότητας

Περιεχόµενα

13.1 ∆ιασφάλιση ποιότητας
Η έρευνα διενεργείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 692/2011 της Ε.Ε. και µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής
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13.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Μετά τους ελέγχους, τις διασταυρώσεις και τις συγκρίσεις που γίνονται σε κάθε φάση, όπου διορθώνονται
τυχόν σφάλµατα που εντοπίζονται και αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές, τα αποτελέσµατα που
προκύπτουν θεωρούνται υψηλής ποιότητας.

14. Χρησιµότητα

Περιεχόµενα

14.1 Ανάγκες χρηστών
Οι κύριοι χρήστες της έρευνας είναι οι ακόλουθοι:
Το Υπουργείο που είναι αρµόδιο για τον Τουρισµό (για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής)
Φορείς για εκπόνηση µελετών: Τράπεζα της Ελλάδας, ΙΤΕΠ, Πανεπιστήµια
Επιχειρήσεις / Ιδιώτες (για µελέτη επένδυσης στον Τουρισµό ή για άλλα σχετιζόµενα θέµατα)
14.2 Ικανοποίηση χρηστών
Για κάθε αίτηµα χρήστη υπάρχει δελτίο χρήστη για την καταγραφή της ικανοποίησης των χρηστών από την
παρεχόµενη πληροφορία (τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στο Τµήµα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης).
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
14.3 Πληρότητα
Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισµό 692/2011 συλλέγονται και λαµβάνονται υπόψη οι
συστάσεις που περιλαµβάνονται στο µεθοδολογικό εγχειρίδιο των στατιστικών τουρισµού.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόµενα

15.1 Συνολική ακρίβεια
Η συνολική ποιότητα των δεδοµένων της έρευνας είναι καλή. Οι έννοιες και οι ορισµοί των µεταβλητών
καθώς και η µεθοδολογία του ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισµούς. Οι διαδικασίες
εκτίµησης που χρησιµοποιούνται παράγει ακριβή αποτελέσµατα. Επίσης χρησιµοποιείται εργαλείο της
ESTAT,( EDIT - EBB), για τον έλεγχο και την επικύρωση των δεδοµένων.
15.2 ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
Υπάρχουν δειγµατοληπτικά σφάλµατα γιατί η έρευνα είναι δειγµατοληπτική.
15.3 Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
15.3.1 Σφάλµα κάλυψης
∆εν παρατηρείται.
15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
∆εν παρατηρείται.
15.3.1.2 A3. Κοινές µονάδες (ποσοστό)
∆εν εφαρµόζονται γιατί η έρευνα δεν συλλέγει στοιχεία από διοικητικές πηγές.
15.3.2 Σφάλµα µέτρησης
Για τον περιορισµό των σφαλµάτων µέτρησης εφαρµόζονται τα εξής:
•

Παροχή οδηγιών στα καταλύµατα, για την ορθή συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων.

•

Εκπαίδευση υπαλλήλων του Τµήµατος Τουρισµού, για ορθή διόρθωση των ερωτηµατολογίων.

•

Αυτόµατοι έλεγχοι κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των ερωτηµατολογίων της ηλεκτρονικής
εφαρµογής.

15.3.3 Σφάλµα µη ανταπόκρισης
Το σφάλµα της µη απόκρισης ανέρχεται στο 21%.
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15.3.4 Σφάλµα επεξεργασίας
∆ιενεργούνται ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι των στοιχείων της βάσης δεδοµένων, για τον εντοπισµό και τη
διόρθωση των λαθών καταχώρησης.
15.3.5 Σφάλµα από την εφαρµογή µοντέλου
∆εν εφαρµόζεται.

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόµενα

16.1 Επικαιρότητα
Τα ετήσια στοιχεία δηµοσιεύονται 180 µέρες µετά τη λήξη του έτους αναφοράς.
16.2 Χρονική ακρίβεια
Τα δεδοµένα της έρευνας δηµοσιεύθηκαν µε µικρή καθυστέρηση, όπου γίνεται προσπάθεια προκειµένου να
εξαλειφθεί.

17. Συγκρισιµότητα

Περιεχόµενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα των λοιπών χωρών της Ε.Ε., καθώς η έρευνα
διενεργείται σύµφωνα µε τον κοινοτικό Κανονισµό.
17.1.1 Ασυµµετρία αντικριζόµενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
Στην έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών των Ηµεδαπών Τουριστών (έρευνα διακοπών) δεν υφίστανται
αντικριζόµενες στατιστικές.

17.2 ∆ιαχρονική συγκρισιµότητα
Υπάρχει διαχρονική συγκρισιµότητα. Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι συγκρίσιµα, καθώς δεν έχουν επέλθει
αλλαγές στους ορισµούς των µεταβλητών και η έρευνα διενεργείται σύµφωνα µε την Κοινοτικό Κανονισµό
692/2011.

18. Συνοχή

Περιεχόµενα

18.1 ∆ιατοµεακή συνοχή
18.1.1 Συνοχή µεταξύ µηνιαίων, τριµηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Υπάρχει συνοχή µε την έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών (ΕΟΠ).
18.1.2 Συνοχή µε Εθνικούς Λογαριασµούς
Μέχρι το έτος 2012 δεν χρησιµοποιούνται στοιχεία της έρευνας. Από το έτος 2013 υπάρχει συνοχή µε
Εθνικούς Λογαριασµούς
18.2 Εσωτερική συνοχή
Υπάρχει εσωτερική συνοχή, χρησιµοποιούνται οι ίδιοι ορισµοί η ίδια βάση δεδοµένων και η ίδια
µεθοδολογία.

19. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόµενα

∆εν έχει εκτιµηθεί η συνολική επιβάρυνση. Η έρευνα διενεργείται µε την απασχόληση ιδιωτών συνεργατών
και η µέση διάρκεια συµπλήρωσης του κάθε ερωτηµατολογίου είναι περίπου 20 λεπτά. Ο ετήσιος
προϋπολογισµός της έρευνας είναι περίπου 90.000 ευρώ.
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20. Αναθεώρηση δεδοµένων

Περιεχόµενα

20.1 Πολιτική αναθεώρησης
Η αναθεώρηση των στοιχείων, εφόσον χρειαστεί, βασίζεται στην εγκύκλιο της πολιτικής αναθεώρησης της
ΕΛΣΤΑΤ, η οποία είναι διαθέσιµη στο link:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-codepractice
20.2 Πρακτική αναθεώρησης
Έγινε αναθεώρηση των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα έτη 2010, 2011 και 2012 µε προσαρµογή του
πληθυσµού της απογραφής του έτους 2011.

21. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόµενα

21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και διενεργείται σε ετήσια βάση, µε δείγµα µεγέθους 9.000 νοικοκυριών
(όπου διαµένουν περίπου 18.500 άτοµα). Για το κάθε νοικοκυριό συµπληρώνεται δελτίο µε όλα τα ταξίδια
που πραγµατοποιήθηκαν από το κάθε µέλος, µέσα στο ερευνώµενο έτος.
21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων
Ετήσια
21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων
Στην έρευνα εφαρµόζεται η δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία επιφανειών. Πρωτογενής
µονάδα έρευνας είναι η επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόµενα οικοδοµικά τετράγωνα) και δευτερογενής
µονάδα έρευνας είναι τα νοικοκυριά µε µέλη που ανήκουν στον ερευνώµενο πληθυσµό. Η τελική µονάδα
έρευνας είναι όλα τα µέλη του υπό έρευνα νοικοκυριού.
Η µονάδα επιφάνειας ορίζεται από τµήµα µιας κατοικηµένης περιοχής που οριοθετείται από τεχνητά ή
φυσικά σύνορα, τα οποία είναι σαφώς σχεδιασµένα και αναγνωρίσιµα όταν χρησιµοποιείται ένας χάρτης της
περιοχής. Μια τέτοια µονάδα µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα συνεχόµενα οικοδοµικά
τετράγωνα ή από µέρος µιας επαρχιακής περιοχής µε σαφή σύνορα. Για τη µείωση του κόστους, αλλά και
του χρόνου διεξαγωγής των εξωτερικών εργασιών της έρευνας, το µέγεθος των µονάδων επιφάνειας
προσδιορίστηκε κατά προσέγγιση σε 50 και 70 νοικοκυριά στις 13 Περιφέρειες (NUTS II) και τις περιφέρειες
των δύο µεγάλων πόλεων αντίστοιχα.
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη µεθοδολογία της έρευνας στην ιστοσελίδα της ΓΓ ΕΣΥΕ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGEthemes?p_param=A2001&r_param=STO15&y_param=MT&mytabs=0
21.4 Επικύρωση δεδοµένων
Γίνονται αναλυτικοί έλεγχοι στα πινακοποιηµένα αποτελέσµατα της έρευνας τόσο από την ΕΛΣΤΑΤ όσο και
από την Eurostat.
Επίσης, πραγµατοποιούνται ποσοτικοί και ποιοτικοί έλεγχοι: Έλεγχος και διασταύρωση των πρωτογενών
στοιχείων. Συγκρίσεις µε τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούµενου έτους.
21.5 Κατάρτιση δεδοµένων
Χρήση των προγραµµάτων Access και Excel για την επεξεργασία και την πινακοποίηση των στοιχείων.
Εκτίµηση στοιχείων βάσει των αντίστοιχων του προηγούµενου έτους, λαµβάνοντας υπόψη την τάση και την
εποχικότητα.
21.5.1 Ποσοστό τιµών µεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκµαρτών τιµών)
∆εν έχει υπολογισθεί.
21.6 Προσαρµογές
∆εν εφαρµόζεται.
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21.6.1 Εποχική διόρθωση
∆εν εφαρµόζεται.

22. Σχόλια

Περιεχόµενα
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