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1. Δπηθνηλσλία
1.1 Υπεξεζία

1.2 Μνλάδα Υπεξεζίαο

1.3 Όλνκα ππεπζύλνπ

Πεξηερφκελα
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α) Γηαλεκεηηθνχ Δκπνξίνπ (Γ41),
β) Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη ΜΜΜ (Γ42),
γ) Σνπξηζκνχ (Γ43),
δ) Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Γ44).
Υξηζηίλα Καξακηραιάθνπ
ππξηδνχια ηδέξε
Αζεκίλα Καηξή
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1.8 Αξηζκόο fax
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2. Δηζαγσγή
2.1 Δηζαγσγή

Πεξηερφκελα
Ζ Έξεπλα ηαηηζηηθψλ Γηάξζξσζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη εηήζηα θαη έρεη
ζθνπφ ηε ζπιινγή ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ζηαηηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.

3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ
3.1 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο
επηθύξσζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ
3.2 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο αλάξηεζεο
ησλ κεηαδεδνκέλσλ
3.3 Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο
επηθαηξνπνίεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ

4. Σηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Πεξηερφκελα
Ηνχληνο 2016
Ηνχληνο 2016
Ηνχληνο 2016

Πεξηερφκελα

4.1 Σύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
Σα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη κέζσ εηήζησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εξεπλψλ κε δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ηνκείο: Ζ (Μεηαθνξέο θ'
Απνζήθεπζε), Θ (Γξαζηεξηφηεηεο Τπεξεζηψλ Παξνρήο Καηαιχκαηνο θαη Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο), Η
(Δλεκέξσζε θαη Δπηθνηλσλία), Λ (Γηαρείξηζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο), Μ (Δπαγγεικαηηθέο, Δπηζηεκνληθέο θαη
Σερληθέο Γξαζηεξηφηεηεο), Ν (Γηνηθεηηθέο θαη Τπνζηεξηθηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο), 95 (Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο), Κ651 θαη Κ652 (Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη Κ653
(πληαμηνδνηηθψλ Σακείσλ) ηεο νλνκαηνινγίαο δξαζηεξηνηήησλ Nace Rev.2. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο νηθνλνκηθά ζηνηρεία (θχθινο εξγαζηψλ, αμία παξαγσγήο, πξνζηηζέκελε αμία ζε ηηκέο
θφζηνπο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, επελδχζεηο, δαπάλεο, θ.ά.) ζηνηρεία απαζρφιεζεο (αξηζκφο
απαζρνινπκέλσλ, κηζζνί θαη θφζηνο πξνζσπηθνχ, θ.ά.) θαη νη αληίζηνηρεο έξεπλεο είλαη νη Έξεπλεο
ηαηηζηηθψλ Γηάξζξσζεο Δπηρεηξήζεσλ (SBS) ζηνπο ηνκείο, Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνχ,
Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Απηφλνκσλ
πληαμηνδνηηθψλ Σακείσλ.
4.2 Φξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαηίζεληαη θαηαλεκεκέλα ζχκθσλα κε ηηο εμήο ηαμηλνκήζεηο:
1. 4-ςήθην επίπεδν αλάιπζεο ηεο νλνκαηνινγίαο δξαζηεξηνηήησλ Nace Rev. 2 (θαηψηεξν επίπεδν
αλάιπζεο).
2. 2-ςήθην επίπεδν ηεο πεξηθεξεηαθήο θαηαλνκήο NUTS ζε 1-ςήθην επίπεδν αλάιπζεο Nace Rev 2.
4.3 Κάιπςε θιάδσλ
Ζ έξεπλα θαιχπηεη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν 4.1.
4.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
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Οη νξηζκνί ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο SBS, πεξηγξάθνληαη ζηνλ εθαξκνζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΚ) 250/2009
ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009 θαη νη ζεηξέο ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαξηίδνληαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ εθαξκνζηηθφ
θαλνληζκφ (ΔΚ) 251/2009 ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009 γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 295/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Οη θαλνληζκνί απηνί δηαηίζεληαη
αληίζηνηρα ζηνπο αθφινπζνπο ζπλδέζκνπο:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:086:0001:0169:EL:PDF θαη
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:086:0170:0228:EL:PDF θαη
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0013:0059:EL:PDF
4.5 Σηαηηζηηθέο κνλάδεο
Ωο ζηαηηζηηθέο κνλάδεο ηεο έξεπλαο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν 4.1.
4.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο
Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην πεδίν 4.1.
4.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
Σν ζχλνιν ηεο Διιάδαο. Γηαηίζεηαη αλάιπζε ζε επίπεδν δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ ηεο Υψξαο (ηαμηλφκεζε
NUTS επίπεδν 2 - NUTS2, NUTS1, NUTS0).
4.8 Φξνληθή θάιπςε
2000-2013
4.9 Πεξίνδνο βάζεο
Γελ πθίζηαηαη.

5. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερφκελα

Οη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πιήζνο (π.ρ. αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, απαζρνινπκέλσλ αηφκσλ θ.ιπ.)
κεηξψληαη ζε κνλάδεο. Οη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αμία κεηξψληαη ζε ρηιηάδεο επξψ.

6. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερφκελα

Ζκεξνινγηαθφ έηνο.

7. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερφκελα

7.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο


Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:
 Νόκνο 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 Πξνϋπνινγηζκνύ 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
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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
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».
Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), έηνπο
2012, ΦΔΚ 2390/η.Β΄/28-8-2012
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΄): «Δζληθό πκβνύιην Δμαγωγώλ, θνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ 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».
Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, 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.
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οξγαληζκόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο».
Άξζξα 4, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Πξφζβαζε ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ
ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ, ξχζκηζε ζεκάησλ
δηελέξγεηαο απνγξαθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζεκάησλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ».

Δπηπιένλ γηα ηηο ζηαηηζηηθέο δηάξζξσζεο επηρεηξήζεσλ:
Απνθάζεηο έγθξηζεο θαη αλάζεζεο ηεο έξεπλαο, Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ΔΛΣΑΣ 295/2008 ζρεηηθά κε ηηο
ζηαηηζηηθέο δηάξζξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
7.2 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ
-

8. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερφκελα

8.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
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.
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8.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ


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
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.

9. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερφκελα

9.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Οη δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην εκεξνιφγην
αλαθνηλψζεσλ.
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9.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σν εκεξνιφγην αλαθνηλψζεσλ δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο
www.statistics.gr
9.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
Γεκνζηεχνληαη πίλαθεο απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε:
http://www.statistics.gr/el/statistics/ind

10. Σπρλόηεηα δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνζηέιινληαη ζηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ην αξγφηεξν κέρξη 18
κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εξεπλψκελνπ έηνπο (έηνο αλαθνξάο). Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ απφ θνηλνχ απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή,
δεκνζηεχνληαη πίλαθεο απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Ζ έξεπλα είλαη
εηήζηα.

11. Μνξθή δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

11.1 Γειηία Τύπνπ
Γηα ην έηνο 2013 δελ εθδφζεθε δειηίν ηχπνπ γηα ηηο έξεπλεο SBS.
11.2 Γεκνζηεύκαηα
Γεληθά Γεκνζηεχκαηα (ηαηηζηηθέο Δπεηεξίδεο) είλαη δηαζέζηκα ζην ζχλδεζκν:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
Γεληθά πλνπηηθά Γεκνζηεχκαηα (πλνπηηθέο ηαηηζηηθέο Δπεηεξίδεο) είλαη δηαζέζηκα ζην ζχλδεζκν:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
Δηδηθά Γεκνζηεχκαηα ππάξρνπλ γηα ηηο αθφινπζεο έξεπλεο:
Μεηαθνξψλ – Δλεκέξσζεο – Δπηθνηλσλίαο (έηε 1929-1998) είλαη δηαζέζηκα ζην ζχλδεζκν:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10008076&p_topic=10008076
Σνπξηζκνχ (έηε 1981-1996) είλαη δηαζέζηκα ζην ζχλδεζκν:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10008073&p_topic=10008073
Ναπηηιίαο (έηε 1915-1997) είλαη δηαζέζηκα ζην ζχλδεζκν:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10008079&p_topic=10008079
Γεληθά Γεκνζηεχκαηα ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ ηαηηζηηθψλ είλαη δηαζέζηκα ζην ζχλδεζκν:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/main-tables
11.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
11.3.1 Πίλαθεο δεδνκέλσλ (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
H επηζθεςηκφηεηα αλήιζε ζε 2987 πξνβνιέο ζπλνιηθά.
Αλά έξεπλα έρεη σο εμήο:
Έξεπλα Μεηαθνξψλ, Απνζήθεπζεο θαη Δπηθνηλσληψλ 462 πξνβνιέο
Έξεπλα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 336 πξνβνιέο
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Έξεπλα Σνπξηζκνχ 1958 πξνβνιέο
Έξεπλα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 231 πξνβνιέο.
Έξεπλα Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ 1500 πξνβνιέο.
11.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Μηθξνδεδνκέλα δηαηίζεληαη ζε ρξήζηεο κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ δνζεί έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή
ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ. Σα κηθξνδεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα θαηφπηλ αίηεζεο ζηελ:
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ,
Πεηξαηψο 46 θαη Δπνληηψλ
Σ.Θ. 80847, Σ.Κ. 18510, Πεηξαηάο
(ηει:+30 213 135173, fax :+30 213 135022, e-mail : data.dissem@statistics.gr)
11.5 Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
11.5.1 Μεηαδεδνκέλα (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
H επηζθεςηκφηεηα αλήιζε ζε 2987 πξνβνιέο ζπλνιηθά.
Αλά έξεπλα έρεη σο εμήο:
Έξεπλα Μεηαθνξψλ, Απνζήθεπζεο θαη Δπηθνηλσληψλ 462 πξνβνιέο.
Έξεπλα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 336 πξνβνιέο.
Έξεπλα Σνπξηζκνχ 1958 πξνβνιέο.
Έξεπλα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 231 πξνβνιέο.
Έξεπλα Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ 1500 πξνβνιέο.

12. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο

Πεξηερφκελα

12.1 Τεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
--12.1.1 Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ (πνζνζηό)
Ζ πιεξφηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ εθηηκάηαη ζην 100%.
12.2 Τεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
27 κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο απνζηέιιεηαη ζηε Eurostat ε Έθζεζε Πνηφηεηαο πνπ αθνξά
ζηηο ηαηηζηηθέο Γηάξζξσζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Structural Business Statistics) ζπλνιηθά θαη ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη μερσξηζηή ελφηεηα γηα θάζε έξεπλα ζηα ζεκεία δηαθνξνπνηήζεσλ.

13. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερφκελα

13.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Ζ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο ΔΛΣΑΣ πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/el/quality-asurance-framework
13.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δηέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο (ΔΚ) 1618/1999 ηεο 23/7/1999:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:192:0011:0013:EN:PDF
Δπηπξφζζεηνη έιεγρνη γίλνληαη πξηλ ηελ πηλαθνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, φπσο έιεγρνη ζπγθξηζηκφηεηαο.
Ζ Eurostat κφιηο ιάβεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ θάζε θξάηνο κέινο, δηελεξγεί ηνπο ηειηθνχο
ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη δίλεη ηελ ηειηθή έγθξηζε γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ.
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14. Φξεζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

14.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
Οη θχξηνη ρξήζηεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο είλαη επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηηθνί ζχλδεζκνη ησλ ηνκέσλ
πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν 4.1, Τπνπξγεία, νη Δζληθνί Λνγαξηαζκνί, θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο απφ
Παλεπηζηήκηα. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο απηνχο εμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ
γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα απηνχ.
14.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
Ζ Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ ηεο ΔΛΣΑΣ δηεμάγεη έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ
ρξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ Τπεξεζία καο γηα αλαδήηεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ωζηφζν απηή ε
έξεπλα είλαη γεληθή θαη φρη εζηηαζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηεο έξεπλαο.
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
14.3 Πιεξόηεηα
Γηα ην έηνο αλαθνξάο 2013, ε πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη απφ ηνλ ζρεηηθφ Καλνληζκφ 295/2008 είλαη 100%.

15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερφκελα

15.1 Σπλνιηθή αθξίβεηα
Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεπηηθά κε ηε κνξθή ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο έρνληαο σο
θξηηήξηα ζηξσκαηνπνίεζεο α) ηε δξαζηεξηφηεηα, β) ηελ πεξηθέξεηα θαη γ) ηελ ηάμε θχθινπ εξγαζηψλ.
ηηο πεξηπηψζεηο κε αληαπφθξηζεο γίλνληαη αλαγσγέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Ο κεγάινο
αξηζκφο επηρεηξήζεσλ δίλεη αλαγσγέο εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο.
Δηδηθά γηα ηνπο θιάδνπο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ (K651 θαη Κ652) θαη ησλ πληαμηνδνηηθψλ Σακείσλ
(Κ653) ηα ζηνηρεία ζπιιέγνληαη απνγξαθηθά.
15.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Σα ζθάικαηα δεηγκαηνιεςίαο (ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ηηκέο
ησλ κεηαβιεηψλ - ππφ κνξθή ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο) ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 21.
15.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
15.3.1 Σθάικα θάιπςεο
θάικαηα θάιπςεο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ αληηθεηκεληθνχ πιεζπζκνχ (target
population) δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηιεθζνχλ ζην δείγκα. Σα ζθάικαηα θάιπςεο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ.
15.3.1.1 A2. Πνζνζηό ππεξθάιπςεο
Γελ εθαξκφδεηαη
15.3.1.2 A3. Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό)
Γελ εθαξκφδεηαη
15.3.2 Σθάικα κέηξεζεο
Σέηνηνπ είδνπο ζθάικαηα αληηκεησπίδνληαη, δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ηεο έξεπλαο.
ηηο πεξηπηψζεηο ειιηπνχο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πξαγκαηνπνηείηαη επηθνηλσλία κε ηνλ
ππεχζπλν ηεο επηρείξεζεο (ινγηζηή) γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
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15.3.3 Σθάικα κε αληαπόθξηζεο
ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο κηαο επηρείξεζεο, γίλνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:
1. απνζηνιή ελεκεξσηηθήο επηζηνιήο ζηελ επηρείξεζε
2. ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο ινγηζηεξίνπ πάλσ απφ κία θνξά
Αλαθνξηθά κε ην έηνο 2013 ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 15.966 επηρεηξήζεηο θαη ην πνζνζηφ
απφθξηζεο 43,78%.
15.3.4 Σθάικα επεμεξγαζίαο
Πξαγκαηνπνηνχληαη πνζνηηθνί έιεγρνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηφξζσζε ηπρφλ ιαζψλ θαηαρψξεζεο.
Άιια ζθάικαηα επεμεξγαζίαο δελ ππάξρνπλ.
15.3.5 Σθάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ
Γελ εθαξκφδεηαη.

16. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα

Πεξηερφκελα

16.1 Δπηθαηξόηεηα
Σα πξνζσξηλά ζηνηρεία απνζηέιινληαη 10 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Σα νξηζηηθά ζηνηρεία
απνζηέιινληαη ζηε Eurostat 18 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Σα ζηνηρεία απηά δεκνζηεχνληαη
κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ θνηλνχ απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη
ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.
16.2 Φξνληθή αθξίβεηα
Γηα ην έηνο αλαθνξάο 2013 ε απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο έγηλε 38 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία
ζηφρν.

17. Σπγθξηζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

17.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο ε έξεπλα
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο (ΔΚ) αξηζ. 295/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0013:0059:EL:PDF
17.1.1 Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο)
---17.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
Σα παξαγφκελα ζηνηρεία ειέγρνληαη σο πξνο ηε δηαρξνληθή ηνπο ζπγθξηζηκφηεηα, ηφζν απφ ηελ Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή φζν θαη απφ ηε Eurostat. Ωζηφζν, απφ ην 2008 ρξεζηκνπνηείηαη ε Nace Rev 2 αληί ηεο
Nace rev 1.1 θαη γηα ην ιφγν απηφ θάπνηεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη κεηαμχ ηνπο ζπγθξίζηκεο.

18. Σπλνρή

Πεξηερφκελα

18.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή
ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ SBS ζπγθξίλνληαη κε ηηο ηαηηζηηθέο Κφζηνπο Δξγαζίαο, ηηο
ηαηηζηηθέο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, ηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο θαη ζε άιιεο έξεπλεο.
18.1.1 Σπλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ
Γελ ππάξρεη πιήξεο ζπλνρή ησλ SBS (Structural Business Statistics) κε ηηο έξεπλεο STS (Sort Term
Statistics) θαζψο έρνπλ άιιε πεξηνδηθφηεηα θαη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο.
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18.1.2 Σπλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο
Ζ Γηεχζπλζε Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ είλαη ν θχξηνο (εζσηεξηθφο) ρξήζηεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. Ωο
εθ ηνχηνπ ε ζπλνρή είλαη πιήξεο.
18.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή
Ζ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ ζηνηρείσλ (κεηαμχ ζεηξψλ δεδνκέλσλ θαη κεηαμχ κεηαβιεηψλ) ειέγρεηαη απφ ηελ
ΔΛΣΑΣ ζην ηειηθφ ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ.

19. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερφκελα

Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη κε ηελ απαζρφιεζε ηδησηψλ ζπλεξγαηψλ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ ηδησηψλ
ζπλεξγαηψλ γηα ηελ έξεπλα γηα ην έηνο αλαθνξάο 2013 είλαη πεξίπνπ 96.035,34 €.
Αλαιπηηθά:
 39.297,34€ Έξεπλεο Μεηαθνξψλ – Δλεκέξσζεο
 51.039,59€ Έξεπλα Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο
 2.428,47€ Έξεπλα Σνπξηζκνχ
 3.269,94€ Έξεπλα Ναπηηιίαο
 0,0€
Έξεπλα Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ρξήζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ).

20. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερφκελα

20.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο
Γέθα κήλεο (10 κήλεο) κεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο αλαθνξάο, απνζηέιινληαη πξνζσξηλά ζηνηρεία ζηε Eurostat.
Σα ζηνηρεία απηά δελ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Γεθανθηψ κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
έηνπο αλαθνξάο απνζηέιινληαη ηα νξηζηηθά ζηνηρεία ζηε Eurostat ηα νπνία θαη δεκνζηεχνληαη. Σφζν ε
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, φζν θαη ε Eurostat πξνβαίλνπλ ζε ζχγθξηζε ησλ πξνζσξηλψλ κε ηα νξηζηηθά
απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνχλ απνθιίζεηο εθηφο ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ ηφηε αθνχ ειεγρζνχλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο εάλ θξηζεί
απαξαίηεην.
Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ρξεηαζηεί, βαζίδεηαη ζηελ εγθχθιην ηεο Πνιηηηθήο Αλαζεψξεζεο ηεο
ΔΛΣΑΣ, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ αθφινπζν ζχλδεζκν:
http://www.statistics.gr/el/policies
20.2 Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο
Γηα ην έηνο 2013 έγηλε κία αλαζεψξεζε ε νπνία δελ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε.

21. Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερφκελα

21.1 Τύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψλνληαη κέζσ δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο. Σν ζρήκα δεηγκαηνιεςίαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε κνλνζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία κε δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηαμηλνκνχληαη θάησ απφ ηνπο
ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν 4.1.
Σα θξηηήξηα ζηξσκαηνπνίεζεο είλαη:
α. Ο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
β. Ζ πεξηθέξεηα
γ. Ο θχθινο εξγαζηψλ
Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο γηα ην έηνο αλαθνξάο 2013 ήηαλ 15.966 επηρεηξήζεηο θαη ην πνζνζηφ απφθξηζεο
43,78%.
21.2 Σπρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζε εηήζηα βάζε.
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21.3 Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηελ ζπκπιήξσζε έληππσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη
ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηδηψηεο - ζπλεξγάηεο νη νπνίνη εθπαηδεχνληαη κέζσ ζεκηλαξίνπ γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζε κεζφδνπο πξνζέγγηζεο
ησλ εξεπλψκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε ηξφπνπο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ αληαπφθξηζεο.
21.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, θσδηθνγξαθνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην
πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηνπο εηζάγνληαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ, φπνπ θαη ππνβάιινληαη ζε ππνινγηζηηθνχο ειέγρνπο, ζε ινγηθνχο ειέγρνπο θαη ζε ειέγρνπο
πιεξφηεηαο.
Σα ζηνηρεία, πξηλ απνζηαινχλ ζηε Eurostat, ειέγρνληαη κε ην εξγαιείν επηθχξσζεο δεδνκέλσλ Edit Tool.
Γηα ηα ζθάικαηα (errors ή warnings) πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ, είηε απνζηέιινληαη επεμεγεκαηηθά ζρφιηα
ζηελ Eurostat, είηε αθνινπζνχλ δηνξζψζεηο ψζηε λα απαιεηθζνχλ.
Ζ Eurostat κφιηο ιάβεη ηα ηειηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο καδί κε ηηο αλαθνξέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ην Edit
Tool θαη ηα επεμεγεκαηηθά ζρφιηα, δηελεξγεί ηνπο ηειηθνχο ειέγρνπο θαη δεηάεη ηελ έγθξηζε ησλ Κ-Μ, πξηλ ηε
δεκνζίεπζε ησλ ζηνηρείσλ.
21.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ (πιεξφηεηαο, εγθπξφηεηαο θαη νξζφηεηαο), ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο
"imputation" γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπνπζψλ ηηκψλ ζε ζηξψκαηα ηνπ δείγκαηνο κε πνιχ κηθξή ή
θαζφινπ αληηπξνζψπεπζε δεδνκέλσλ απφ ηελ αληαπφθξηζε ζηελ έξεπλα ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε
κεζνδνινγία:
Μέζα ζε θάζε νκάδα ηα ειιείπνληα ζηνηρεία αληηθαζίζηαληαη απφ δχν ελαιιαθηηθέο πεγέο:
- απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη
κία επηρείξεζε ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο ηάμεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή (hot deck imputation).
Ύζηεξα απφ ην ζηάδην απηφ, παξάγνληαη πίλαθεο απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν δείγκαηνο γηα ηελ δηεξεχλεζε
ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ζπζρεηηζκνχ δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ. Μεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε θαη ηεο θάζεο απηήο, εθαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ζπληειεζηέο γηα ηελ αλαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δείγκαηνο ζηνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ
ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ γηα
ηελ αλεχξεζε αλεμήγεησλ κεηαβνιψλ ή αζπλερεηψλ.
21.5.1 Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (ηεθκαξηώλ ηηκώλ)
Σν πνζνζηφ ηηκψλ κεηαβιεηψλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (imputation rate) αλέξρεηαη ζην 5,92%.
21.6 Πξνζαξκνγέο
Γελ εθαξκφδεηαη

22. Σρόιηα

Πεξηερφκελα
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Σθάικαηα δεηγκαηνιεςίαο (ππό κνξθή ζπληειεζηή κεηαβιεηόηεηαο) ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο
έξεπλαο
Κιάδνο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο
Σπληειεζηήο Μεηαβιεηόηεηαο
Μεηαβιεηή
(NACE Rev. 2)
(%)
H
H
H
H
H
H
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
Λ
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N
N
95
95
95
95
95
95

Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ
Κχθινο Δξγαζηψλ
Πξνζηηζέκελε Αμία
Κφζηνο Πξνζσπηθνχ
Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο
Αξηζκφο Μηζζσηψλ
Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ
Κχθινο Δξγαζηψλ
Πξνζηηζέκελε Αμία
Κφζηνο Πξνζσπηθνχ
Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο
Αξηζκφο Μηζζσηψλ
Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ
Κχθινο Δξγαζηψλ
Πξνζηηζέκελε Αμία
Κφζηνο Πξνζσπηθνχ
Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο
Αξηζκφο Μηζζσηψλ
Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ
Κχθινο Δξγαζηψλ
Πξνζηηζέκελε Αμία
Κφζηνο Πξνζσπηθνχ
Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο
Αξηζκφο Μηζζσηψλ
Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ
Κχθινο Δξγαζηψλ
Πξνζηηζέκελε Αμία
Κφζηνο Πξνζσπηθνχ
Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο
Αξηζκφο Μηζζσηψλ
Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ
Κχθινο Δξγαζηψλ
Πξνζηηζέκελε Αμία
Κφζηνο Πξνζσπηθνχ
Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο
Αξηζκφο Μηζζσηψλ
Πιήζνο Δπηρεηξήζεσλ
Κχθινο Δξγαζηψλ
Πξνζηηζέκελε Αμία
Κφζηνο Πξνζσπηθνχ
Αθαζάξηζηεο Δπελδχζεηο
Αξηζκφο Μηζζσηψλ

5,40
1,38
1,98
2,22
2,20
2,50
2,10
1,77
2,20
2,82
8,07
2,08
4,60
1,30
1,58
2,63
2,21
2,52
27,50
4,64
4,75
11,71
2,35
19,01
2,50
3,24
6,27
7,90
52,56
3,36
2,20
1,15
1,37
3,06
3,28
2,98
8,50
3,23
5,62
5,62
4,33
6,73
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