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2. Εισαγωγή

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι ο αρμόδιος Εθνικός Φορέας για την κατάρτιση των Στατιστικών Διεθνούς
Εμπορίου Αγαθών. Το ενδιαφέρον για τις Στατιστικές του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών αυξάνεται, κατά
συνέπεια η έγκαιρη και υψηλή ποιότητα των στοιχείων αποτελεί πρωταρχικό σκοπό για την ΕΛΣΤΑΤ.
Βασικός σκοπός των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών είναι η μηνιαία κατάρτιση των Εισαγωγών
– Αφίξεων, των Εξαγωγών – Αποστολών αγαθών. Οι Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών
(εμπορευματικές συναλλαγές) αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αφορούν στη συστηματική παραγωγή στατιστικών για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ των κρατών μελών
(ενδοκοινοτικό εμπόριο) και για τις συναλλαγές αγαθών με τις τρίτες χώρες.
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4.1 Σύντομη περιγραφή δεδομένων

Οι Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές του ευρωπαϊκού
θεσμικού πλαισίου, ως ακολούθως:
• Ενδοκοινοτικό εμπόριο (Intra-EU Trade) βάσει του Κανονισμού 638/2004 όπως ισχύει.
• Εμπόριο με Τρίτες Χώρες (Extra-EU Trade ) βάσει του Κανονισμού 471/2009 όπως ισχύει.
Ειδικότερα, οι Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών αφορούν κυρίως στη φυσική μετακίνηση του
εμπορεύματος, η κατάρτιση των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες προσομοιάζει στις
αρχές του ειδικού εμπορίου και η κατάρτιση στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου προσομοιάζει στις
αρχές του γενικού εμπορίου.
Πηγές κατάρτισης των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών:
1. Το ειδικό σύστημα συλλογής δεδομένων, καλούμενο σύστημα «Intrastat», εφαρμόζεται για την παροχή
των στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τις αποστολές και τις αφίξεις εμπορευμάτων της Ε.Ε. που δεν
αποτελούν αντικείμενο ενιαίου διοικητικού εγγράφου για τελωνειακούς ή φορολογικούς σκοπούς.
2. Οι στατιστικές πληροφορίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές από και προς τις Τρίτες Χώρες
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διαβιβάζονται απευθείας από τις Τελωνειακές Αρχές στην ΕΛΣΤΑΤ, μία φορά το μήνα.
3. Για ειδικά εμπορεύματα ή ειδική κυκλοφορία, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλες πηγές
πληροφοριών εκτός από το σύστημα Intrastat και τις τελωνειακές διασαφήσεις.
4. Στοιχεία άλλων διοικητικών πηγών.
Ενδοκοινοτικό Εμπόριο
Το σύστημα συλλογής Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου γνωστό ως INTRASTAT (Intracommunity
Statistics) εφαρμόζεται για την παροχή στατιστικών πληροφοριών αφίξεων και αποστολών αγαθών
από/προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την κατάρτιση των Στατιστικών
Ενδοκοινοτικού Εμπορίου Αγαθών. Σε εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). για
την κατάρτιση των στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, τα Κ-Μ ορίζουν ένα "κατώφλι εξαίρεσης"
από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat) από τις επιχειρήσεις,
εάν οι συναλλαγές τους είναι χαμηλότερες του εν λόγω κατωφλίου. Στόχος είναι η μείωση του
διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων. Το στατιστικό κατώφλι εξαίρεσης για τη χώρα μας
προσδιορίζεται και ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε έτος. Τα μηνιαία στοιχεία των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, προσαρμόζονται στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι), βάσει των
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από
τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.
Δήλωση INTRASTAT:
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, του Καν. Ε.Ε. 638/2004, είναι κάθε φυσικό και
νομικό πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο στο κράτος μέλος αποστολής ή άφιξης στο οποίο:
• Εκδίδεται φορολογικό στοιχείο από τον κύριο του αγαθού, που είναι εγκατεστημένος σε ΚράτοςΜέλος της Ε.Ε. προς υποκείμενο άλλου Κράτους-Μέλους ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
ανταλλάγματος
• Γίνεται ενδοκοινοτική διακίνηση αγαθού, ανεξάρτητα από τη φύση συναλλαγής και το σκοπό της
μετακίνησης (παράδοση, επιστροφή, συναλλαγές με σκοπό τη μεταποίηση κλπ.)
• Πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές πράξεις που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των άρθρων 45 και
46 του ν. 2859/2000.
• Έχει υπερβεί τα κατώτατα όρια –στατιστικά κατώφλια– που καθορίζονται και
αναπροσαρμόζονται ετησίως από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπως ορίζεται στο άρθρο 10, του Κανονισμού της
Ε.Ε. 638/2004. Για το έτος 2016 τα κατώφλια έχουν οριστεί για μεν τις Αφίξεις 150.000 €, για δε
τις Αποστολές 90.000 €. Στα στατιστικά στοιχεία του εμπορίου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών
περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υποχρεούνται στην
υποβολή δήλωσης Intrastat γιατί οι συναλλαγές τους σε αξία είναι χαμηλότερες του οριζόμενου
στατιστικού κατωφλίου εξαίρεσης. Οι συναλλαγές αυτές υπολογίζονται, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τις στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, με
βάση τα στοιχεία των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων
που υποχρεούνται να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Η
προσαρμογή στο σύνολο του ενδοκοινοτικού εμπορίου καταρτίζεται σε 2ψήφιο επίπεδο
συνδυασμένης ονοματολογίας κατά χώρα, συνεπώς σε 8ψήφιο κωδικό της συνδυασμένης
ονοματολογίας τα στοιχεία είναι μη προσαρμοσμένα.
Οι επιχειρήσεις που καλύπτουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποχρεούνται για κάθε ενδοκοινοτική
φυσική μετακίνηση των αγαθών, Αποστολής ή Άφιξης, να υποβάλλουν δήλωση INTRASTAT.
Η περίοδος αναφοράς για την παροχή των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 6, του (ΕΚ) αριθ.
638/2004, είναι ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο η αποστολή ή άφιξη των εμπορευμάτων έχει
πραγματοποιηθεί, δηλαδή ο μήνας στον οποίο τα αγαθά εξέρχονται ή εισέρχονται από το στατιστικό
έδαφος της Ελλάδος. Η περίοδος αναφοράς είναι δυνατόν να προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να λαμβάνεται υπόψη η σχέση με τις υποχρεώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η
δήλωση σύμφωνα με την αριθ. 1100576/7672/3068/0014Δ΄/ΠΟΛ 1277/16.12.2002 του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία που ισχύει
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για την εμπρόθεσμη υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής περιόδου της
επιχείρησης.
Εμπόριο με Τρίτες Χώρες
Πηγή κατάρτισης των Στατιστικών Εμπορίου Αγαθών με Τρίτες Χώρες αποτελούν τα στοιχεία των
Τελωνειακών Αρχών από τις δηλώσεις που κατατίθενται στα Τελωνεία της Χώρας. Τα στοιχεία αυτά
διαβιβάζονται, σε μηνιαία βάση, από τις Τελωνειακές Αρχές στην ΕΛΣΤΑΤ.
Το σύστημα συλλογής Στατιστικών σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες γνωστό ως
EXTRASTAT (Extracommunity Statistics) εφαρμόζεται για την παροχή στατιστικών πληροφοριών
εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών με τις τρίτες χώρες με σκοπό την κατάρτιση των Στατιστικών
Τρίτων Χωρών. Τα στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες συγκεντρώνονται
μέσω του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) από τις Τελωνειακές αρχές (σύστημα EXTRASTAT) και
διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση.
4.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης

Για την κατηγοριοποίηση των εμπορευμάτων χρησιμοποιείται η 8ψήφια ταξινόμηση της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας (CN) και η 5ψήφια ταξινόμηση Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου ΤΤΔΕ
(SITC Rev.4). Η κατάταξη των χωρών βασίζεται στην ονοματολογία χωρών και εδαφών για το Διεθνές
Εμπόριο Αγαθών (γεωονοματολογία). Η αλφαβητική κωδικοποίηση των χωρών και εδαφών βασίζεται στο
ισχύον πρότυπο ISO alpha-2 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας.
H Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2658/87 με βασικό σκοπό να
διευκολύνει, την τήρηση στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές της Κοινότητας. Το
Παράρτημα Ι του εν λόγω Κανονισμού τροποποιείται κάθε χρόνο, περιλαμβάνει τη Συνδυασμένη
Ονοματολογία και το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο, το οποίο αποτελεί το κατ’ έτος δασμολόγιο της
Κοινότητας.
Η Συνδυασμένη Ονοματολογία βασίζεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης
των εμπορευμάτων (ΕΣ) και έχει στόχο την ομοιόμορφη κατάταξη εμπορευμάτων στο Διεθνές εμπόριο.
Αποτελείται από περίπου 5000 ομάδες αγαθών, η κάθε μια από τις οποίες κωδικοποιείται με ένα
εξαψήφιο αριθμό.
Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών καταρτίζονται μηνιαία, σύμφωνα με τις ακόλουθες διεθνείς
ταξινομήσεις εμπορευμάτων κατά:
• 2ψήφιο επίπεδο της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CN) και χώρα και μονοψήφιο επίπεδο της
Τυποποιημένης Ταξινόμησης του Διεθνούς Εμπορίου, ΤΤΔΕ (SITC1) και χώρα στην ονοματολογία
χωρών και εδαφών για το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών (γεωονοματολογία). Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης
περιλαμβάνεται η προσαρμογή του ενδοικοινοτικού εμπορίου κάτω του στατιστικού κατωφλίου, στο
σύνολο του ενδοκοινοτικού εμπορίου.
• 8ψηφιο επίπεδο της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CN) κατά χώρα στην ονοματολογία χωρών και
εδαφών για το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών (γεωονοματολογία).
• 5ψήφιο επίπεδο της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου (SITC) κατά χώρα στην
ονοματολογία χωρών και εδαφών για το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών (γεωονοματολογία).
Οι κωδικοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2016-M01
Παράλληλα οι κωδικοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του
συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής δηλώσεων INTRASTAT στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://eurostat.statistics.gr/intrastat/
4.3 Κάλυψη κλάδων

1. Οι στατιστικές για τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών καλύπτουν τις αποστολές
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και τις αφίξεις εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
Οι αποστολές καλύπτουν τα ακόλουθα εμπορεύματα που εξέρχονται από το κράτος μέλος αποστολής
με προορισμό άλλο κράτος μέλος:
α) κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός από εμπορεύματα σε απλή κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών·
β) εμπορεύματα που έχουν τεθεί στο κράτος μέλος αποστολής υπό το τελωνειακό καθεστώς της
τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.
Οι αφίξεις καλύπτουν τα ακόλουθα εμπορεύματα που εισέρχονται στο κράτος μέλος άφιξης και τα
οποία απεστάλησαν αρχικά από άλλο κράτος μέλος:
α) κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός από εμπορεύματα σε απλή κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών
β) εμπορεύματα που είχαν τεθεί προγενέστερα στο κράτος μέλος αποστολής υπό το τελωνειακό
καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, και τα
οποία διατηρούνται υπό το τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή ή της
μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο κράτος μέλος άφιξης.
2. Στις στατιστικές του εμπορίου με τρίτες χώρες καταγράφονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών.
Μια εξαγωγή καταγράφεται από τα κράτη μέλη σε περίπτωση που τα αγαθά εξέρχονται από το
στατιστικό έδαφος της Κοινότητας σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες τελωνειακές διαδικασίες ή
αποδεκτό τελωνειακό προορισμό, όπως ορίζονται στον τελωνειακό κώδικα:
α) εξαγωγή
β) τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
γ) επανεξαγωγή ύστερα από τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο.
Μια εισαγωγή καταγράφεται από τα κράτη μέλη σε περίπτωση που τα εμπορεύματα εισέρχονται στο
στατιστικό έδαφος της Κοινότητας σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες τελωνειακές διαδικασίες,
όπως ορίζονται στον τελωνειακό κώδικα:
α) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
β) τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
γ) μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο.
Για λόγους μεθοδολογίας, ακολουθούνται οι ειδικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) για
ειδικά αγαθά ή μετακινήσεις.
Παρατίθενται κατάλογοι:
1. Αγαθών που εξαιρούνται από τις στατιστικές σχετικά με τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών
που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat), βάσει των απαιτήσεων του ΕΚ 91/2010
α) νομισματικός χρυσός·
β) μέσα πληρωμών που βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία και αξιόγραφα, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που χρησιμεύουν για την πληρωμή υπηρεσιών όπως ταχυδρομικά τέλη, φόροι, τέλη χρήσης·
γ) αγαθά για προσωρινή χρήση ή αγαθά έπειτα από προσωρινή χρήση (π.χ. μίσθωση, δανεισμός,
λειτουργική μίσθωση, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
— δεν έχει ούτε είχε προβλεφθεί ή πραγματοποιηθεί επεξεργασία,
— η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν προβλεπόταν ή δεν προβλέπεται να
υπερβεί τους 24 μήνες,
— η αποστολή/άφιξη δεν δηλώνεται ως παράδοση/απόκτηση για σκοπούς ΦΠΑ·
δ) αγαθά που διακινούνται μεταξύ:
— κράτους μέλους και των εδαφικών θυλάκων του που βρίσκονται εντός άλλων κρατών μελών,
— του κράτους μέλους υποδοχής και των εδαφικών θυλάκων άλλων κρατών μελών ή διεθνών
οργανισμών.
Ως εδαφικοί θύλακες νοούνται και οι πρεσβείες και οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν
εκτός της επικράτειας της μητρικής χώρας·
ε) αγαθά που χρησιμεύουν ως φορείς εξατομικευμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του
λογισμικού·
στ) λογισμικό που μεταφορτώνεται από το διαδίκτυο·
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ζ) αγαθά που παραδίδονται δωρεάν και δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, υπό την
προϋπόθεση ότι αποκλειστικός σκοπός της μετακίνησής τους είναι η προετοιμασία ή υποστήριξη
προβλεπόμενης μελλοντικής εμπορικής συναλλαγής μέσω της επίδειξης των χαρακτηριστικών των
αγαθών ή υπηρεσιών όπως: — διαφημιστικό υλικό, — εμπορικά δείγματα· η) αγαθά προς επισκευή
και αγαθά έπειτα από επισκευή, ανταλλακτικά που εντάσσονται στο πλαίσιο της επισκευής και
ελαττωματικά μέρη που αντικαθίστανται
θ) μέσα μεταφοράς που ταξιδεύουν στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένων των
εκτοξευτών διαστημοπλοίων κατά τη στιγμή της εκτόξευσης.
2. Αγαθών και μετακινήσεων που εξαιρούνται από τις στατιστικές εξωτερικού Εμπορίου Αγαθών με τις
Τρίτες Χώρες βάσει των απαιτήσεων του ΕΚ 113/2010.
α) νομισματικός χρυσός·
β) μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων μέσων τα
οποία αποτελούν πληρωμές για υπηρεσίες, όπως ταχυδρομικά τέλη, φόροι, τέλη χρήσης·
γ) αγαθά για ή μετά από προσωρινή χρήση (π.χ. μίσθωση, δάνειο, λειτουργική μίσθωση), με την
προϋπόθεση ότι πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
— δεν προγραμματίζεται/προγραμματίστηκε ή δεν πραγματοποιείται/πραγματοποιήθηκε
επεξεργασία,
— η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες,
— δεν υπήρξε ή δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει αλλαγή κυριότητας·
δ) αγαθά που μετακινούνται μεταξύ:
— του κράτους μέλους και των εδαφικών θυλάκων του σε τρίτες χώρες, και
— του κράτους μέλους υποδοχής και των περιφραγμένων περιοχών τρίτων χωρών ή διεθνών
οργανισμών.
Οι εδαφικοί θύλακοι περιλαμβάνουν τις πρεσβείες και τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν
έξω από το έδαφος της μητρικής χώρας·
ε) αγαθά που χρησιμεύουν ως φορείς εξατομικευμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του
λογισμικού·
στ) λογισμικό που μεταφορτώνεται από το Διαδίκτυο·
ζ) αγαθά που παρέχονται δωρεάν και δεν αποτελούν καθαυτά αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, με
την προϋπόθεση ότι η μετακίνησή τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την προετοιμασία ή
την υποστήριξη προσεχούς εμπορικής συναλλαγής, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά αγαθών ή
υπηρεσιών, όπως:
— διαφημιστικό υλικό,
— εμπορικά δείγματα·
η) αγαθά για και μετά από επισκευή και ανταλλακτικά που ενσωματώνονται στο πλαίσιο της
επισκευής, και τα ελαττωματικά εξαρτήματα που αντικαθίστανται·
θ) μεταφορικά μέσα που ταξιδεύουν κατά τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των
εκτοξευτών διαστημικών οχημάτων κατά τη στιγμή της εκτόξευσης·
ι) αγαθά που δηλώνονται προφορικά στις τελωνειακές αρχές, τα οποία είτε έχουν εμπορικό
χαρακτήρα και η αξία τους δεν υπερβαίνει το στατιστικό όριο των 1 000 ευρώ ή τα 1 000 χιλιόγραμμα
είτε δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα·
ια) αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αφού προηγουμένως τεθούν υπό το τελωνειακό
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.
4.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών

4.4.1 Ενδοκοινοτικό Εμπόριο
Έννοιες
Οι στατιστικές για τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών καλύπτουν τις αποστολές και τις
αφίξεις εμπορευμάτων.
Για ειδικά εμπορεύματα ή ειδική κυκλοφορία, δύνανται να εφαρμόζονται διαφορετικές ή ιδιαίτερες
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διατάξεις, οι οποίες καθορίζονται από την Επιτροπή (Eurostat).
Ορισμένα εμπορεύματα, ο κατάλογος των οποίων καθορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) αποκλείονται
από τις στατιστικές για λόγους μεθοδολογίας.
Ορισμοί
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «εμπορεύματα», όλα τα κινητά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος
β) «ειδικά εμπορεύματα ή ειδική κυκλοφορία», τα εμπορεύματα ή η κυκλοφορία, που, ως εκ της
φύσεώς τους, δικαιολογούν ειδικές διατάξεις, ιδίως οι βιομηχανικές μονάδες, τα πλοία και τα
αεροσκάφη, τα προϊόντα θαλάσσης, τα αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη, οι
τμηματικές αποστολές, τα στρατιωτικά είδη, τα αγαθά προς ή από εγκαταστάσεις μέσα στη θάλασσα,
τα διαστημικά οχήματα, τα μέρη μηχανοκίνητων οχημάτων και αεροσκαφών, τα κατάλοιπα.
γ) «κοινοτικά εμπορεύματα»:
i) εμπορεύματα τα οποία αποκτήθηκαν εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,
χωρίς την προσθήκη εμπορευμάτων από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του
τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας,
ii) εμπορεύματα από τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους
της Κοινότητας και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα κράτος μέλος,
iii) εμπορεύματα που αποκτήθηκαν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας είτε από εμπορεύματα
που αναφέρονται αποκλειστικά στο σημείο ii) είτε από εμπορεύματα που αναφέρονται στα σημεία i)
και ii)
δ) «κράτος μέλος αποστολής», το κράτος μέλος, όπως αυτό ορίζεται από το στατιστικό έδαφός του,
από το οποίο αποστέλλονται εμπορεύματα με προορισμό άλλο κράτος μέλος
ε) «κράτος μέλος άφιξης», το κράτος μέλος, όπως αυτό ορίζεται από το στατιστικό έδαφός του, στο
οποίο φθάνουν εμπορεύματα από άλλο κράτος μέλος·
στ) «εμπορεύματα σε απλή κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών», τα κοινοτικά εμπορεύματα που
αποστέλλονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο, τα οποία, κατά τη διαδρομή προς το κράτος μέλος
προορισμού, διασχίζουν άμεσα ένα άλλο κράτος μέλος ή σταματούν για λόγους που αφορούν
αποκλειστικά τη μεταφορά εμπορευμάτων.
4.4.2 Εμπόριο με Τρίτες Χώρες
Έννοιες
Στις στατιστικές του εμπορίου με τρίτες χώρες καταγράφονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αγαθών.
Ορισμοί
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί
α) «αγαθά» είναι κάθε κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας·
β) «στατιστικό έδαφος της Κοινότητας» είναι το «τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας», όπως ορίζεται
στον τελωνειακό κώδικα, με την προσθήκη της Νήσου Ελιγολάνδης στο έδαφος της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας·
γ) «τελωνειακή διασάφηση» είναι η «τελωνειακή διασάφηση» όπως ορίζεται στον τελωνειακό
κώδικα.
Για λόγους μεθοδολογίας, ορισμένα αγαθά ή μετακινήσεις εξαιρούνται από τις στατιστικές του
εξωτερικού εμπορίου. Αυτό αφορά το νομισματικό χρυσό και μέσα πληρωμής που αποτελούν το
επίσημο νόμισμα, αγαθά των οποίων η προβλεπόμενη χρήση είναι διπλωματικού ή παρεμφερούς
χαρακτήρα, μετακινήσεις αγαθών μεταξύ κράτους μέλους εισαγωγής και εξαγωγής και των
σταθμευμένων στο εξωτερικό εθνικών ενόπλων δυνάμεών καθώς και ορισμένα αγαθά που έχουν
αποκτηθεί και διατίθενται από αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις, ειδικά αγαθά που δεν αποτελούν
αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, μετακινήσεις πυραύλων φορέων δορυφόρου πριν από την
εκτόξευσή του, αγαθά προς επισκευή και κατόπιν αυτής, αγαθά για προσωρινή χρήση ή κατόπιν
αυτής, αγαθά που χρησιμεύουν ως φορείς εξατομικευμένων και μεταφορτωμένων πληροφοριών και
αγαθά που δηλώνονται προφορικά στις τελωνειακές αρχές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το
στατιστικό όριο των 1000 ευρώ ή τα 1000 χιλιόγραμμα σε καθαρή μάζα ή αγαθά που δεν έχουν
εμπορικό χαρακτήρα.
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4.5 Στατιστικές μονάδες

4.5.1. Ενδοκοινοτικό Εμπόριο
Υπόχρεοι για την παροχή πληροφοριών για το σύστημα Intrastat είναι:
α) Ο υποκείμενος στον φόρο, όπως ορίζεται στον τίτλο III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της
28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ( 1 ) στο κράτος μέλος
αποστολής, ο οποίος:
i) έχει συνάψει, εξαιρέσει των συμβάσεων μεταφοράς, σύμβαση που έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή
αγαθών ή, άλλως·
ii) εκτελεί, ο ίδιος ή μέσω τρίτου, την αποστολή αγαθών ή, άλλως·
iii) είναι κάτοχος των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο της αποστολής
ή ο φορολογικός αντιπρόσωπός του σύμφωνα με το άρθρο 204 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, και
β) ο υποκείμενος στον φόρο, όπως ορίζεται στον τίτλο III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, στο κράτος μέλος
άφιξης, ο οποίος:
i) έχει συνάψει, εξαιρέσει των συμβάσεων μεταφοράς, σύμβαση που έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση
αγαθών ή, άλλως·
ii) παραλαμβάνει, ο ίδιος ή μέσω τρίτου, τα αγαθά ή, άλλως
iii) είναι κάτοχος των παραδιδόμενων αγαθών
ή ο φορολογικός αντιπρόσωπός του σύμφωνα με το άρθρο 204 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
2. Ο υπόχρεος παροχής πληροφοριών δύναται να αναθέτει το καθήκον αυτό σε τρίτο, χωρίς όμως η
ανάθεση αυτή να περιορίζει ουδόλως την ευθύνη του εν λόγω υπόχρεου.
3. Παράλειψη του υπόχρεου παροχής πληροφοριών ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, επιφέρει εις βάρος του την επιβολή κυρώσεων τις οποίες καθορίζουν
τα κράτη μέλη
Ωστόσο, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat οι επιχειρήσεις που διενεργούν
ενδοκοινοτικές συναλλαγές κάτω του οριζόμενου στατιστικού κατωφλίου. Τα κράτη μέλη έχουν
εφαρμόσει ένα σύστημα κατωφλίου, το οποίο επιτρέπει στις επιχείρησης να μην υποβάλουν δήλωση
Intrastat υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία συναλλαγών τους δεν υπερβαίνει το οριζόμενο
κατώφλι κατά το προηγούμενο έτος ή αθροιστικά κατά το τρέχον έτος αναφοράς. Τα στατιστικά κατώφλια
αναπροσαρμόζονται, κάθε έτος, και γνωστοποιούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η χώρα μας
καθορίζει τα εθνικά κατώφλια βάσει των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών
4.5.2 Εμπόριο με τις Τρίτες Χώρες
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση σε ένα κράτος μέλος είναι η
αναφορά στις στατιστικές του εμπορίου εκτός της ΕΕ, υπό τον όρο ότι το τελωνειακό καθεστώς διαθέτει
στατιστική συνάφεια.
4.6 Πληθυσμός αναφοράς

Ο πληθυσμός αναφοράς βασίζεται στο εγχειρίδιο των Ηνωμένων Εθνών για την κατάρτιση στατιστικών
διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών και περιλαμβάνει όλα τα αγαθά που προσθέτουν ή αφαιρούν από
το απόθεμα των υλικών πόρων της χώρας αναφοράς κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή από την οικονομική
επικράτεια της, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προορίζονται για μεταποίηση. Οι στατιστικές
διεθνούς εμπορίου αγαθών βασίζονται κυρίως στην αρχή της διασυνοριακής φυσικής μετακίνησης των
αγαθών.
4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)

Καλύπτονται όλες οι περιοχές της Ελλάδος. Το στατιστικό έδαφος της Ελλάδας συμπίπτει με το
τελωνειακό έδαφός της, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα , όπως ισχύει.
4.8 Χρονική κάλυψη

Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών διαθέτουν αποτελέσματα από το 1957 σε μηνιαία και ετήσια
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βάση. Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το έτος 1998.
4.9 Περίοδος βάσης

Δεν υπάρχει περίοδος βάσης στις Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών.

5. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

• Αξία σε ευρώ
• Ποσότητα σε κιλά (καθαρή μάζα)

Ποσότητα σε άλλες μονάδες, σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας π.χ.
αριθμός τεμαχίων, m, m2, κλπ.

6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

6.1 Ενδοκοινοτικό εμπόριο
Για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ακολουθείται ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο η αποστολή ή άφιξη
των εμπορευμάτων έχει πραγματοποιηθεί, δηλαδή ο μήνας στον οποίο τα αγαθά εξέρχονται ή
εισέρχονται από το στατιστικό έδαφος της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 6, του (ΕΚ) αριθ. 638/2004.
6.2 Εμπόριο με τις Τρίτες Χώρες
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚ 113/2010 για το εμπόριο με τις Τρίτες Χώρες η περίοδος αναφοράς είναι
το ημερολογιακό έτος και ο μήνας κατά τον οποίο εισάγονται ή εξάγονται τα αγαθά.
Όταν η πηγή για τις συναλλαγές σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές είναι η τελωνειακή
διασάφηση, η περίοδος αναφοράς πρέπει να αναφέρει το ημερολογιακό έτος και το μήνα κατά τον οποίο
η διασάφηση γίνεται δεκτή από τις τελωνειακές αρχές.

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 και ισχύει.
Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης 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, Δημόσιας Διοίκησης 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
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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.
Προεδρικό Διάταγμα 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».
Το Νομικό Πλαίσιο παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ (INTRASTAT)
Εθνική Νομοθεσία
• Υπουργική Απόφαση αριθ. 15988/Ι 1274/1993 των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής
Οικονομίας.
• Υπουργική Απόφαση αριθ. 24189/Ι 2254/1993 των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής
Οικονομίας.
• ΠΟΛ. 1253/1993 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας / Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.
• ΠΟΛ. 1315/1993 του Υπουργείου Οικονομικών
• ΠΟΛ. 1176/1995 του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
• ΠΟΛ. 1076/2002 του Υπουργείου Οικονομικών
• ΠΟΛ. 1277/16.12.2002 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών
Ο παραπάνω Κανονισμός τροποποιήθηκε με τον:
1. ΕΚ 222/2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις
κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών.
2. ΕΚ 1093/2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 όσον αφορά
την απλούστευση του συστήματος Intrastat και τη συλλογή πληροφοριών Intrastat.
3. ΕΚ 659/2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις
κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την
ανάθεση στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την
τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και
τον ορισμό της στατιστικής αξίας.
4. ΕΕ 2016/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου
2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 για τις κοινοτικές
στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ανάθεση κατ'
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων
μέτρων.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε.
ΕΚ 1982/2004 για εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις
συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1901/2000 και (ΕΟΚ) αριθ. 3590/92.
ΕΚ 1915/2005 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 όσον αφορά
την απλοποίηση της καταχώρισης της ποσότητας των αγαθών και των στοιχείων για
συγκεκριμένες συναλλαγές αγαθών
ΕΚ 91/2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 για εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ
κρατών μελών, όσον αφορά τον κατάλογο αγαθών που εξαιρούνται από τις στατιστικές,
την κοινοποίηση των πληροφοριών από τη φορολογική διοίκηση και την αξιολόγηση της
ποιότητας
ΕΚ 96/2010 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1982/2004 για εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών,
όσον αφορά το κατώφλι απλούστευσης, τις εμπορικές συναλλαγές κατά επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά, συγκεκριμένα αγαθά και κινήσεις και τους κωδικούς της φύσης της
συναλλαγής
2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (EXTRASTAT)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε.
• ΕΚ 113/2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του
εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον
ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά
επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα
αγαθά ή μετακινήσεις.
• ΕΚ 92/2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του
εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων
μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των εθνικών στατιστικών αρχών, την κατάρτιση
στατιστικών και την αξιολόγηση της ποιότητας.
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την
τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 για την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την
επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών.
7.2 Διεθνείς συμφωνίες για ανταλλαγή δεδομένων

Το 2011 το Συμβούλιο της Ε.Ε. κάλεσε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα στον τομέα των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, τα οποία θα εξασφαλίσουν τη μείωση του
διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις που επιφέρει η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων Intrastat, με την
παράλληλη διατήρηση της ποιότητας των στατιστικών.
Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε η μελέτη εφαρμογής ενός νέου συστήματος κατάρτισης στατιστικών
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Ενδοκοινοτικού Εμπορίου Αγαθών «Πιλοτικό Πρόγραμμα SIMSTAT», το οποίο εντάσσεται στο
χαρτοφυλάκιο έργων του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος «ESS VISION 2020» της Ε.Ε.
Το πρόγραμμα βασίστηκε στη διερεύνηση της πιθανότητας μη συλλογής συναλλαγών εισαγωγών
δεδομένου ότι οι εξαγωγές ενός Κ-Μ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή για τη κατάρτιση των
συναλλαγών των εισαγωγών του Κ-Μ προορισμού των αγαθών.
Το πρόγραμμα προβλέπει τη συλλογή στοιχείων του ενδοκοινοτικού εμπορίου εξαγωγών για όλες τις
χώρες της Ε.Ε., τα οποία θα ανταλλάσσονται με τις αντίστοιχες ενδιαφερόμενες χώρες και θα καταργηθεί
έτσι συνολικά ή εν μέρει η συλλογή στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου εισαγωγών.

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 Διαχείρισης 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.
http://www.statistics.gr/el/statistical-confidentiality
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.
Παθητική Εμπιστευτικότητα: Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις στατιστικές του Διεθνούς Εμπορίου
Αγαθών (ITGS) απαιτεί την εφαρμογή της παθητικής εμπιστευτικότητας. Η Παθητική εμπιστευτικότητα
σημαίνει ότι οι Εθνικές Στατιστικές Αρχές (NSA) θα αποκρύψουν τα δημοσιευμένα στοιχεία μόνο κατόπιν
αιτήματος των υπόχρεων παροχής στατιστικών πληροφοριών (PSI) των οποίων τα προσωπικά τους
στοιχεία θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν έμμεσα από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία. Σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 11 του Κανονισμού Ε.Ε. 638/2004 και στο άρθρο 10 του Κανονισμού Ε.Ε. 471/2009,
μόνο κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου παροχής στατιστικών πληροφοριών οι εθνικές στατιστικές αρχές
αποφασίζουν κατά πόσο τα στατιστικά στοιχεία ενδοκοινοτικού εμπορίου αγαθών και τα στατιστικά
στοιχεία εμπορίου αγαθών με τις τρίτες χώρες μπορούν να καταστήσουν εφικτή την αναγνώριση του
συγκεκριμένου υπόχρεου. Στις περιπτώσεις που τα αναλυτικά στοιχεία επιτρέπουν να προσδιοριστούν οι
συναλλαγές ενός μεμονωμένου εμπόρου, η εν λόγω επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί εγγράφως τα στοιχεία
να μην δημοσιευτούν. Στην περίπτωση που οι εθνικές στατιστικές αρχές αποδεχτούν το αίτημα οι εν λόγω
πληροφορίες τροποποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε με τη διάδοση τους να μην θίγεται το στατιστικό
απόρρητο και τα εν λόγω στοιχεία συμπιέζονται κατάλληλα. Σε αυτή τη περίπτωση τα στοιχεία δεν
δημοσιεύονται στο πιο λεπτομερές επίπεδο και τα δεδομένα διαχέονται σε ένα πιο συγκεντρωτικό
επίπεδο, το οποίο δεν οδηγεί στη διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις εμπορευματικές
συναλλαγές της επιχείρησης.
8.2 Εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία των 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
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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 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
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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

Το ημερολόγιο ανακοινώσεων των Δελτίων Τύπου γνωστοποιεί περίπου κατά τέσσερις μήνες νωρίτερα
του έτους αναφοράς τις ακριβείς ημερομηνίες ανακοίνωσης των στοιχείων, οι οποίες και αναρτώνται στο
διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
9.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων

Το ημερολόγιο διανέμεται στο Τύπο και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το
ημερολόγιο διαχέεται επίσης και μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΛΣΤΑΤ:
(http://www.statistics.gr) στη σχετική κατηγορία «Ημερολόγιο ανακοινώσεων» (ελληνικά και αγγλικά).
9.3 Πρόσβαση χρηστών

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου «Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος» το οποίο
δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ στην κατηγορία Διεθνές Εμπόριο Αγαθών, Εξωτερικό
Εμπόριο, στις 12:00 το μεσημέρι τοπική ώρα, στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/Παράλληλα τα στοιχεία των χρονολογικών σειρών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, διαχέονται
στους χρήστες και διαβιβάζονται στην EUROSTAT και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα από την κυβέρνηση πριν αυτά ανακοινωθούν στο κοινό.

10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

Μηνιαία. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 12.00 της καθορισμένης ημέρας ανακοίνωσης του
δελτίου τύπου.

11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόμενα

11.1 Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου «Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος» ανακοινώνεται στις 38 ημέρες μετά τη λήξη
του μήνα αναφοράς.
11.2 Δημοσιεύματα

1. Μηνιαία Δελτία τύπου: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2. Δημοσίευμα σε ηλεκτρονική μορφή “Ελληνική Οικονομία» πινάκες 19-27. Επίσης στους πίνακες
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29 και 30 παρέχονται επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες των χωρών της ευρωζώνης και επιλεγμένοι
οικονομικοί δείκτες των κυριότερων χωρών εισαγωγών και εξαγωγών:
http://www.statistics.gr/el/the-greek-economy
3. Τριμηνιαίο δημοσίευμα «Η Ελλάς με αριθμούς»:
http://www.statistics.gr/el/greece-in-figures
4. Μηνιαίοι τυποποιημένοι πίνακες Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών σε ηλεκτρονική μορφή:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/5. Ετήσιοι αναλυτικοί τυποποιημένοι πίνακες Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών σε
ηλεκτρονική μορφή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/11.3 Βάση δεδομένων on-line

Ετήσιοι αναλυτικοί τυποποιημένοι πίνακες Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών σε ηλεκτρονική
μορφή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/- οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο μήνα
Ιανουάριο του κάθε έτους αναφοράς.
11.3.1 Πίνακες δεδομένων (επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Η επισκεψιμότητα ανήλθε σε 90.223 προβολές.
11.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα

Μικροδεδομένα διατίθενται σε χρήστες μόνο στη περίπτωση που δοθεί έγκριση από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου. Τα μικροδεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αίτησης στην:
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων,
Πειραιώς 46 και Επονιτών
Τ.Θ. 80847, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς
(τηλ:+30 213 135173, fax :+30 213 135022, e-mail : data.dissem@statistics.gr
11.5 Άλλη μορφή διάχυσης των δεδομένων

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
11.5.1 Μεταδεδομένα (επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο)

12. Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης

Περιεχόμενα

12.1 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας

Μεθοδολογικές σημειώσεις προς τους χρήστες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2016-M01
12.1.1 Πληρότητα μεταδεδομένων (ποσοστό)

Η πληρότητα των μεταδεδομένων εκτιμάται στο 100%.
12.2 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας

Αναλυτική έκθεση ποιότητας, στο μορφότυπο που απαιτείται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο είναι
διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2012-M01
H επόμενη έκθεση ποιότητας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί για το έτος αναφοράς 2016 και θα
ανακοινωθεί τον Ιούλιο του έτους 2017.
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13. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

13.1 Διασφάλιση ποιότητας

Eνα ευρύ φάσμα ποιοτικών ελέγχων εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια κατάρτισης των στατιστικών Διεθνούς
Εμπορίου Αγαθών (ΙTGS), ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Ε.Ε. και αποσκοπούν στη
διασφάλιση της πληρότητας, της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας των στατιστικών με στόχο την υψηλή
ποιότητα των δεδομένων, εναρμονισμένων με τα διεθνή πρότυπα, ως ακολούθως:
1. Έλεγχοι Πληρότητας: Οι έλεγχοι για την πληρότητα αναφέρονται στα μέτρα που αποσκοπούν στη
διασφάλιση ότι τα υποβληθέντα στοιχεία αντιπροσωπεύουν το σύνολο του εμπορίου.
2. Έλεγχοι Εγκυρότητας: Οι έλεγχοι για την εγκυρότητα αναφέρονται σε μέτρα που αποσκοπούν
στον εντοπισμό εσφαλμένων μεταβλητών ή μεταβλητών που λείπουν ή κωδικών.
3. Έλεγχοι Αξιοπιστίας: Οι έλεγχοι για την αξιοπιστία αναφέρονται σε μέτρα που αποσκοπούν στον
εντοπισμό αβάσιμων αξιών, κωδικών ή αναλογιών.
13.2 Αξιολόγηση ποιότητας

Η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει κατά τα προβλεπόμενα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, αναλυτική έκθεση
ποιότητας των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, βασισμένη στο κοινό μορφότυπο των
απαιτήσεων της Eurostat για τα Κράτη Μέλη και υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFC02/2012-M01
Τα αποτελέσματα των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα όπως
προκύπτει και στην προαναφερόμενη έκθεση ποιότητας, ειδικότερα:
• Συλλέγονται και καταρτίζονται όλες οι υποχρεωτικές μεταβλητές και σχεδόν όλες οι προαιρετικές
(εκτός των όρων παράδοσης και της χώρας καταγωγής κατά την άφιξη), σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου.
• Η μεθοδολογία η οποία εφαρμόζεται ακολουθεί τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προκειμένου να
διασφαλιστεί η εξαντλητικότητα των στοιχείων του ενδοκοινοτικού εμπορίου και του εμπορίου
με τις Τρίτες Χώρες. Η κάλυψη σε ποσοστό των συλλεγόμενων στοιχείων, των στατιστικών
ενδοκοινοτικού εμπορίου (οι οποίες αφορούν στις αποστολές και αφίξεις πάνω από το στατιστικό
κατώφλι εξαίρεσης), προσεγγίζει 95,59% στις αφίξεις και 97,46% στις αποστολές. Στη συνέχεια
τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προσαρμόζονται στο σύνολο των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό
κατώφλι και καθώς και των συναλλαγών που οφείλονται σε μη απόκριση των υπόχρεων παροχής
στατιστικής πληροφορίας, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι
εισαγωγές και εξαγωγές από και προς τις Τρίτες Χώρες διαβιβάζονται σε μηνιαία βάση στην
ΕΛΣΤΑΤ από τις Τελωνειακές Αρχές και αφορούν στο σύνολο του εξωτερικού εμπορίου. Η κάλυψη
των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών ανέρχεται σε ποσοστό 100%.
• Καταρτίζονται σε μηνιαία βάση δείκτες ρυθμού αναθεωρήσεων των Στατιστικών Διεθνούς
Εμπορίου Αγαθών. Οι αναθεωρήσεις των στοιχείων του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών
παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς αναθεωρήσεων και στα πλαίσια των απαιτήσεων της Eurostat.
• Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών καταρτίζονται και διαχέονται έγκαιρα σε μηνιαία βάση
στις 38 μέρες από το μήνα αναφοράς, προηγούνται των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών και κατά συνέπεια δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

14. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

14.1 Ανάγκες χρηστών

Στοιχεία στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην
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ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ ανταποκρίνεται σε αιτήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
χρηστών για παροχή στοιχείων Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, με
αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων στοιχείων.
Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών καλύπτουν τις ανάγκες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Ειδικότερα, οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών εξυπηρετούν τις ανάγκες των διαφόρων χρηστών,
συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, των ακαδημαϊκών και διεθνών ερευνητών και
του ευρύ κοινού. Οι σημαντικότεροι χρήστες είναι: Υπουργεία, Πρεσβείες, Πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισμοί (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΟΗΕ κλπ), καθώς και η Εθνική
Κεντρική Τράπεζα, η κυβέρνηση και άλλες διοικητικές αρχές, αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι
οικονομικοί αναλυτές, τα ΜΜΕ και το κοινό.
14.2 Ικανοποίηση χρηστών

http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
14.3 Πληρότητα

Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών καλύπτουν όλες τις υποχρεωτικές μεταβλητές, και σχεδόν
όλες τις προαιρετικές (εκτός των όρων παράδοσης και της χώρας καταγωγής κατά την άφιξη), όπως
αυτές καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την διασφάλιση της
πληρότητας των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών γίνεται προσαρμογή στο σύνολο του
ενδοκοινοτικού εμπορίου για τις συναλλαγές κάτω του στατιστικού κατωφλίου. Τα παρεχόμενα στοιχεία
είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών
Επισημαίνεται ότι ένα ευρύ φάσμα ελέγχων της πληρότητας, της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των
στοιχείων εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα με στόχο την κατάρτιση αξιόπιστων στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών (ΙTGS), οι οποίες
να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ΕΕ.
Ένα σύνολο κανόνων ποιοτικών ελέγχων εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής των δεδομένων
Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, το οποίο και υποστηρίζεται από σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής.
Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται κυρίως σε διαδικτυακές εφαρμογές και εργαλεία πληροφορικής.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

15.1 Συνολική ακρίβεια

Οι στατιστικές του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών (ITGS) καταρτίζονται με βάση τους Κανονισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
• Εμπόριο με Τρίτες Χώρες(EXTRA-EU) – βάσει του Κανονισμό 471/2010 όπως ισχύει.
• Ενδοκοινοτικό εμπόριο (INTRA EU) βάσει του Κανονισμό 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου όπως ισχύει.
Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει και καταρτίζει τις στατιστικές του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Τα στατιστικά στοιχεία
του ενδοκοινοτικού εμπορίου περιλαμβάνουν επίσης τις συναλλαγές εκείνων των επιχειρήσεων που δεν
είναι υπόχρεες στην συμπλήρωση της δήλωσης Intrastat καθώς η αξία των συναλλαγών τους είναι κάτω
από το ανακοινωθέν στατιστικό κατώφλι. Με βάση τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους κανονισμούς
της ΕΕ αναφορικά με την κατάρτιση των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου, αυτές οι συναλλαγές
υπολογίζονται σύμφωνα με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και
αποκτήσεων (Recapitulative Statements of Intra-EU Deliveries and Acquisitions) που όλες οι επιχειρήσεις
είναι υποχρεωμένες να τους υποβάλλουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια οι εν λόγω πίνακες
διαβιβάζονται από τo Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΛΣΤΑΤ.
Οι τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την συλλογή των στοιχείων του εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες,
ενώ η κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΛΣΤΑΤ.
Ένα ευρύ φάσμα της πληρότητας, της αξιοπιστίας και των διαδικασιών της επικύρωσης και των ελέγχων
ποιότητας εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων, σύμφωνα με
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τα Διεθνή πρότυπα και να επιτραπεί στην ΕΛΣΤΑΤ να παράγει ποιοτικές στατιστικές του Διεθνούς
Εμπορίου Αγαθών που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ΕΕ.
Στα πλαίσια των εργασιών του Προγράμματος Δράσης για τη βελτίωση των στατιστικών εξωτερικού
εμπορίου που υλοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
κατά την περίοδο 2011-2012, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες μεθοδολογικές προσαρμογές:
Ενδοκοινοτικό Εμπόριο
Στα στατιστικά στοιχεία του εμπορίου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών περιλαμβάνονται και οι
συναλλαγές των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat γιατί οι
συναλλαγές τους σε αξία είναι χαμηλότερες του στατιστικού κατωφλίου. Οι συναλλαγές αυτές
υπολογίζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τις στατιστικές
Εξωτερικού Εμπορίου, με βάση τα στοιχεία των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών
Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποχρεούνται να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις στο Υπουργείο
Οικονομικών.
Εμπόριο με Τρίτες Χώρες
Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών από τις Τρίτες χώρες, υπολογίζονται από τα στοιχεία
των τελωνείων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί τα στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων"
που στην πλειονότητά τους αφορούν στα πετρελαιοειδή. Τα στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών
διασαφήσεων", μετά τη συμπλήρωσή τους, αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά.
15.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα

Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών δεν παρουσιάζουν δειγματοληπτικά σφάλματα, είναι
απογραφική έρευνα. Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών βασίζονται σε απογραφικά στοιχεία,
δεδομένου των υψηλών ποσοστών κάλυψης που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και των
μεθόδων υπολογισμού των εκτιμήσεων στο σύνολο του εμπορίου που βασίζεται στα στοιχεία διοικητικών
πηγών.

15.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα
15.3.1 Σφάλμα κάλυψης

Η συλλογή των στοιχείων για το έτος 2016 καλύπτει το 95,46% των αφίξεων και το 97,7% των αποστολών
και το υπόλοιπο εκτιμάται από τα στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται από διοικητικές πηγές.
15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
--15.3.1.2 A3. Κοινές μονάδες (ποσοστό)
--15.3.2 Σφάλμα μέτρησης
15.3.3 Σφάλμα μη ανταπόκρισης

Η μη ανταπόκριση διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι εφαρμόζεται ηλεκτρονικό
σύστημα μηνιαίας υπενθύμισης για την υποβολή δηλώσης Intrastat προς τους υπόχρεους καθώς και
ειδική υπενθύμιση στην περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος έχει ξεπεράσει το στατιστικό κατώφλι
εξαίρεσης και δεν έχει ανταποκριθεί.
Στο ποσοστό της εκτίμησης (παραγρ. 15.3.1) συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν
αποκριθεί και ανέρχονται περίπου σε ποσοστό 0,5% για τις αφίξεις και 0,6% για τις αποστολές. Η
εκτίμηση βασίζεται στα στοιχεία από διοικητικές πηγές. Δεδομένου ότι τα στοιχεία των διοικητικών
πηγών δεν περιλαμβάνουν ανάλυση κατά προϊόν, η προσαρμογή στο σύνολο του ενδοκοινοτικού
καταρτίζεται σε 2ψηφιο επίπεδο εμπορευμάτων της συνδυασμένης ονοματολογίας και κατά χώρα.
15.3.4 Σφάλμα επεξεργασίας

Πραγματοποιούνται έλεγχοι καταχώρησης κατά την υποβολή δηλώσεων Intrastat καθώς και λεπτομερείς
έλεγχοι εισαγωγής των στοιχείων Extrastat στη βάση δεδομένων. Αλλά σφάλματα επεξεργασίας δεν
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υπάρχουν.
15.3.5 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντέλου
Δεν απαιτείται εφαρμογή μοντέλου.

16. Εγκαιρότητα και χρονική συνέπεια

Περιεχόμενα

16.1 Εγκαιρότητα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν
στη Eurostat εκτιμήσεις για το σύνολο των συναλλαγών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών της χώρας,
συγκεντρωτικά στοιχεία, στις 40 ημέρες μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς και προσωρινά στοιχεία ανά
προϊόν στις 70 ημέρες μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει με ειδικά δελτία τύπου προσωρινά στοιχεία Διεθνούς
Εμπορίου Αγαθών στις 38 ημέρες. Η διάχυση των στοιχείων σε εθνικό επίπεδο προηγείται των
απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Μετά την ανακοίνωση των δελτίων τύπου η ΕΛΣΤΑΤ
εφαρμόζει λεπτομερείς ελέγχους για την κατάρτιση αναλυτικότερων στοιχείων, σε επίπεδο περιφέρειας
κατά προϊόν και χώρα, τα οποία διαχέονται σε εύλογο χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία τους
(έλεγχος, κατάρτιση πινάκων) και σε καμία περίπτωση δεν διαχέονται πριν την ανακοίνωση των δελτίων
τύπου.
Τα προσωρινά στοιχεία Διεθνούς εμπορίου μετά την ολοκλήρωση των λεπτομερών ελέγχων
οριστικοποιούνται σε διάστημα 10 μηνών μετά το έτος αναφοράς, σύμφωνα με τις συστάσεις της
Eurostat, δηλαδή τον μήνα Οκτώβριο του επόμενου έτους. Τα οριστικά ετήσια στοιχεία διαχέονται σε
εθνικό επίπεδο, διαβιβάζονται στη EUROSTAT και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

16.2 Χρονική συνέπεια

Δεν υπήρξαν καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών και στη
διαβίβαση των στοιχείων στη Eurostat. Η διάχυση των στοιχείων σε εθνικό επίπεδο και η διαβίβαση τους
στη Eurostat προηγείται των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
Με βάση τα οριζόμενα στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις εθνικές πρακτικές διάχυσης τα
συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες
ανακοινώνονται στις 38 μέρες μετά το μήνα αναφοράς.

17. Συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα

Για την κατάρτιση των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών ακολουθούνται οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί
και οι μεθοδολογικές αρχές σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες της Eurostat, γεγονός που διασφαλίζει
την συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές συνθήκες που
ισχύουν στην κάθε χώρα που υπαγορεύουν μικρές μεθοδολογικές αποκλίσεις.
17.1.1 Ασυμμετρία αντικριζόμενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής),
17.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί από το έτος 2004 στο σύνολο
των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι,
βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται
από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα παραγόμενα στοιχεία ελέγχονται ως προς τη
διαχρονική τους συγκρισιμότητα, τόσο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και από τη Eurostat.
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18. Συνοχή

Περιεχόμενα

18.1 Διατομεακή συνοχή
18.1.1 Συνοχή μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών

Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών διαθέτουν υψηλή διατομεακή συνοχή μεταξύ μηνιαίων,
τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών δεδομένου ακολουθούν ενιαίες μεθόδους συλλογής και κατάρτισης.
18.1.2 Συνοχή με Εθνικούς Λογαριασμούς

Διαθέτουν υψηλή διατομεακή συνοχή με τους Εθνικούς Λογαριασμούς, δεδομένου ότι οι στατιστικές
Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών αποτελούν βασική πηγή κατάρτισης τους.
18.2 Εσωτερική συνοχή

Το σύστημα κατάρτισης των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών βασίζεται σε ολοκληρωμένες,
συστηματικές και ενιαίες μεθόδους συλλογής και ποιοτικών ελέγχων των στοιχείων με αποτέλεσμα την
υψηλή εσωτερική συνοχή των στοιχείων. Η εσωτερική συνοχή των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου
Αγαθών διασφαλίζεται επιπρόσθετα με την ανάλυση των στοιχείων από διοικητικές πηγές.

19. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται κυρίως σε διαδικτυακές εφαρμογές και εργαλεία πληροφορικής και
δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για την κατάρτιση των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη μείωση του φόρτου απόκρισης των ερευνώμενων, η
ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος «Επανασχεδιασμός του
Intrastat», τo οποίo εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο έργων του Οράματος 2020 του ΕΣΣ και το οποίο
αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση για την απλοποίηση του συστήματος συλλογής στοιχείων ενδοκοινοτικού
εμπορίου αγαθών (Intrastat). Εφόσον εφαρμοστεί, αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στη μείωση
του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων, με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας των στοιχείων, μέσω
της ανταλλαγής μικροδεδομένων ενδοκοινοτικού εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και
επαναχρησιμοποίησης τους.

20. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

20.1 Πολιτική αναθεώρησης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την πολιτική αναθεωρήσεων η οποία καθορίζει
τυποποιημένους κανόνες και αρχές για την αναθεώρηση των στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τον
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και τις αρχές για μια κοινή πολιτική
αναθεωρήσεων για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές που περιέχονται στο Παράρτημα των Κατευθυντήριων
Γραμμών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) σχετικά με την πολιτική αναθεωρήσεων και η
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/documents/20181/c9d89f00-8f9a-4b2d-acd7-97928aac82bf
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει θεσπίσει την Πολιτική Αναθεωρήσεων αναφορικά με τις Στατιστικές
Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών.
Η ΕΛΣΤΑΤ ασκεί τις αρμοδιότητες της αναφορικά με τις αναθεωρήσεις ακολουθώντας την εν λόγω
Πολιτική και παράλληλα τηρώντας τις βασικές αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής. Η ΕΛΣΤΑΤ, κατά την
εκτέλεση των αναθεωρήσεων, προσπαθεί να ακολουθεί πιστά τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και
συστάσεις.
Η Πολιτική των Αναθεωρήσεων εφαρμόζεται τόσο στο ενδοκοινοτικό εμπόριο (Intra-EU) όσο και στο
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εμπόριο με τις Τρίτες Χώρες (Extra-EU).
1. Προγραμματισμένες αναθεωρήσεις
• Τακτικές αναθεωρήσεις (αναθεωρήσεις ρουτίνας):
Οι τακτικές αναθεωρήσεις αναφέρονται στις καθιερωμένες αναθεωρήσεις στα δημοσιοποιημένα
«προσωρινά» στοιχεία. Αυτό το είδος των αναθεωρήσεων σχετίζονται με την συνήθη διαδικασία
παραγωγής στοιχείων Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, ως ακολούθως:
αξίες οι οποίες προκύπτουν με στατιστικές μεθόδους εκτίμησης και αφορούν στις περιπτώσεις
της μη έγκαιρης απόκρισης των υπόχρεων στις στατιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες και
αντικαθίστανται από τα δηλωθέντα στοιχεία που υποβάλλονται.
- τροποποιήσεις και διορθώσεις των στοιχείων που έχουν υποβληθεί και παρέχονται από τους
υπόχρεους παροχής στατιστικών πληροφοριών στο πλαίσιο της κατάρτισης Διεθνούς Εμπορίου
Αγαθών.
Τα στατιστικά στοιχεία αναθεωρούνται μηνιαία για όλους τους προηγούμενους μήνες του τρέχοντος
έτους, μέχρι την οριστικοποίηση των ετήσιων στοιχείων δέκα μήνας μετά το έτος αναφοράς, έως τότε τα
στοιχεία θεωρούνται προσωρινά. Με τη δημοσιοποίηση των μηνιαίων στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, τα
τρέχοντα μηνιαία στοιχεία καθώς και τα αναθεωρημένα στοιχεία από την αρχή του έτους αναφοράς,
διαβιβάζονται στη Eurostat και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Στην περίπτωση που τα στοιχεία των
προηγούμενων περιόδων δεν επηρεάζονται από τις αναθεωρήσεις, δεν διαβιβάζονται εκ νέου.
• Μείζονες αναθεωρήσεις(αναθεωρήσεις ευρείας κλίμακας)
Οι μείζονες αναθεωρήσεις (αναθεωρήσεις ευρείας κλίμακας) αφορούν σε αλλαγές σε δημοσιευμένα
στοιχεία, συχνά ουσιαστικές, οι οποίες οφείλονται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:
- Μεταβολές στις έννοιες, ορισμούς και/ή στις ταξινομήσεις που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή των χρονοσειρών (υιοθέτηση νέας ταξινόμησης, αλλαγές σε διεθνή στατιστικά
πρότυπα, κλπ)
- Εφαρμογή μιας νέας νομοθετικής πράξης
Συνήθως οι παραγωγοί στατιστικών στοιχείων δράττονται της ευκαιρίας μιας επικειμένης μείζονος
αναθεώρησης προκειμένου να εισάγουν μεθοδολογικές βελτιώσεις. Αυτό θεωρείται ως βέλτιστη
πρακτική καθώς αποτρέπει την πραγματοποίηση συχνών αναθεωρήσεων. Συνεπώς οι μείζονες
αναθεωρήσεις δεν υπαγορεύονται συνήθως από ένα μοναδικό λόγο αλλά από ένα συνδυασμό λόγων.
2. Μη προγραμματισμένες αναθεωρήσεις (έκτακτες αναθεωρήσεις)
Οι μη προγραμματισμένες αναθεωρήσεις συμβαίνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν
ανακοινώνονται εκ των προτέρων είτε γιατί είναι αποτέλεσμα απρόβλεπτων γεγονότων, όπως λάθη και
ατυχήματα.
20.2 Πρακτική αναθεώρησης

•

•

•
•
•

Οι χρήστες ενημερώνονται εγκαίρως για σημαντικά λάθη που εντοπίζονται σε δημοσιοποιημένα
στατιστικά στοιχεία και οδηγούν σε μη προγραμματισμένες αναθεωρήσεις. Τα αναθεωρημένα
αποτελέσματα ανακοινώνονται χωρίς καμία καθυστέρηση με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία. Επίσης
ανακοινώνεται ο λόγος πραγματοποίησης των μη προγραμματισμένων αναθεωρήσεων.
Οι μείζονες και οι μη προγραμματισμένες αναθεωρήσεις στοιχείων συνοδεύονται, κατά τη
δημοσίευσή τους, από σχετική τεκμηρίωση, καθώς και από επικαιροποιημένα αναδρομικά στοιχεία,
εάν είναι διαθέσιμα. Πληροφορίες για τις αναθεωρήσεις περιέχονται, επίσης, στα μεταδεδομένα των
ερευνών που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ οφείλει να προαναγγέλλει
τις αναθεωρήσεις ανακοινώνοντας αυτές πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης τους. Οι
προαναγγελίες των αναθεωρήσεων δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει ουσιαστικές μεθοδολογικές αλλαγές στην κατάρτιση στατιστικών πριν από τη
δημοσιοποίηση των στατιστικών που βασίζονται στις νέες μεθόδους.
Η ΕΛΣΤΑΤ διεξάγει ανάλυση επί των αναθεωρήσεων σε τακτική βάση, εφαρμόζοντας διεθνώς
αναγνωρισμένες μεθόδους ανά περίπτωση στατιστικού προϊόντος.
Οι επιπτώσεις των αναθεωρήσεων σε στατιστικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε
προτεραιότητες της ΕΛΣΤΑΤ παρακολουθούνται, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας αυτών των
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προϊόντων.
Οι στατιστικές του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών καταρτίζουν σε μηνιαία βάση δείκτες αναθεωρήσεων. Οι
αναθεωρήσεις των στοιχείων του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς
αναθεωρήσεων και είναι στα πλαίσια των απαιτήσεων της Eurostat.

21. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδομένων

Οι στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών βασίζονται σε απογραφικά στοιχεία, δεδομένου των υψηλών
ποσοστών κάλυψης που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και των μεθόδων υπολογισμού
των εκτιμήσεων στο σύνολο του εμπορίου που βασίζεται στα στοιχεία διοικητικών πηγών. Σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των ΕΚ συλλέγεται τουλάχιστον το 95% των αφίξεων και 97% των αποστολών του
ενδοκοινοτικού εμπορίου.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, υπάρχουν συναλλαγές ενδοκοινοτικού
εμπορίου οι οποίες δεν συλλέγονται με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων.
Επίσης υπάρχουν μικρής αξίας συναλλαγές οι οποίες οφείλονται σε μη απόκριση των υπόχρεων. Βάσει
των κατευθυντήριων οδηγιών της Eurostat αυτές εκτιμώνται στο σύνολο του εμπορίου, βάσει των
στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αποκτήσεων και παραδόσεων, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών
μεθόδων υπολογισμού (παράγραφος 14.3).
Από τη δήλωση INTRASTAT συλλέγονται όλες οι υποχρεωτικές μεταβλητές και μέρος των προαιρετικών ,
όπως ορίζει το άρθρο 9, του καν. Ε.Ε. 638/2004:
• ΑΦΜ, Επωνυμία και Διεύθυνση της επιχείρησης που αποστέλλει αγαθά σε άλλα Κράτη-Μέλη
ή παραλαμβάνει αγαθά από άλλα Κράτη-Μέλη
• Περίοδος αναφοράς
• Ροή ( άφιξη ή αποστολή )
• Κράτος – μέλος άφιξης ή αποστολής
• Τρόπος μεταφοράς όπως ορίζεται στο Παρ. του Καν. Ε.Ε. 638/2004
• Φύση της συναλλαγής όπως ορίζεται στο Παρ. ΙΙΙ του Καν. Ε.Ε. 96/2010
• Κωδικό του εμπορεύματος
• Καθαρή μάζα / Συμπληρωματικές μονάδες
• Την τιμολογιακή αξία των εμπορευμάτων
• Τη στατιστική αξία των εμπορευμάτων
Οι τελωνειακές αρχές διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ σε μηνιαία βάση αρχείο με τις εγγραφές των εισαγωγών
και εξαγωγών βασισμένο στις διασαφήσεις που έχουν καταθέσει οι υπόχρεοι σύμφωνα με το αρ. 1 του
Καν. Ε.Ε. 92/2010.
Από τις τελωνειακές διασαφήσεις συλλέγονται, όπως ορίζει το άρθρο 2, του καν. Ε.Ε. 92/2010 στοιχεία τα
οποία αντλούνται από τα σχετικά πεδία του ΕΔΕ ως ακολούθως:
• κωδικός τελωνείου
• διασάφηση εισαγωγής-εξαγωγής
• αριθμός διασάφησης
• ημερομηνία καταχώρισης / αποδοχής
• κωδικός χώρας αποστολής / εξαγωγής για τις εισαγωγές
• χώρα προορισμού και κωδικός
• κωδικός χώρας καταγωγής για τις εισαγωγές
• κωδικός χώρας του τελευταίου γνωστού προορισμού για τις εξαγωγές
• κωδικός της φύσης της συναλλαγής όπου είναι διαθέσιμος
• κωδικός προτίμησης για τις εισαγωγές
• τρόπος μεταφοράς στα σύνορα
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

εσωτερικό τρόπο μεταφοράς
εμπορευματοκιβώτιο
κωδικός των αγαθών διάκρισης της Σ.Ο για τις εξαγωγές ή της διάκρισης Taric για τις εισαγωγές
εθνικότητα μεταφορικού μέσου
καθεστώς
ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα
ποσότητα εκφρασμένη σε συμπληρωματικές μονάδες
συμπληρωματικές μονάδες
στατιστική αξία
νόμισμα και ποσό τιμολογίου εφόσον αναφέρεται.

Οι μεταβλητές οι οποίες διαβιβάζονται στη Eurostat είναι όλες οι μεταβλητές που απαιτούνται από
τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και αφορούν:
• Ροή (εισαγωγές /εξαγωγές)
• κωδικός εμπορεύματος
• κράτος μέλος εισαγωγής / εξαγωγής
• χώρα εταίρο
• στατιστική διαδικασία
• φύση της συναλλαγής
• τρόπο μεταφοράς
• κωδικός προτίμησης ( εισαγωγές από τρίτες χώρες)
• ποσότητα( καθαρή μάζα, συμπληρωματικές μονάδες
• στατιστική αξία
21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδομένων

Μηνιαία στοιχεία.
21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδομένων

INTRASTAT
Το σύστημα συλλογής Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου γνωστό ως INTRASTAT (Intracommunity
Statistics) εφαρμόζεται για την παροχή στατιστικών πληροφοριών αφίξεων και αποστολών αγαθών
από/προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την κατάρτιση των Στατιστικών
Ενδοκοινοτικού Εμπορίου.
Η δήλωση Intrastat μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:
• Ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ενδοκοινοτικού εμπορίου
που έχει αναπτυχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ από 1.1.2003 και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eurostat.statistics.gr.
Τουλάχιστον ποσοστό 90% των δηλώσεων Intrastat πραγματοποιείται με ηλεκτρονική υποβολή
στη WEB εφαρμογή της ΕΛΣΤΑΤ.
• Με έντυπο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ υποβάλλεται το 10% περίπου των χειρόγραφων δηλώσεων, οι
οποίες διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ για την κατάρτιση των μηνιαίων στατιστικών.
EXTRASTAT
Οι τελωνειακές αρχές διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΕΛΣΤΑΤ, σε μηνιαία βάση, αρχείο με τις εγγραφές
των εισαγωγών και εξαγωγών, βασισμένο στις διασαφήσεις που έχουν καταθέσει οι υπόχρεοι σύμφωνα
με το αρ. 1 του Καν. Ε.Ε. 92/2010. Τα στοιχεία διαβιβάζονται εμπρόθεσμα στην ΕΛΣΤΑΤ από τις
Τελωνειακές Αρχές, στις Τ+26 μέρες περίπου από το μήνα αναφοράς.
21.4 Επικύρωση δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται κυρίως σε διαδικτυακές εφαρμογές και εργαλεία πληροφορικής.
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Ένα ευρύ φάσμα της πληρότητας, της αξιοπιστίας και των διαδικασιών της επικύρωσης και των ελέγχων
ποιότητας εφαρμόζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα και να επιτραπεί στην ΕΛΣΤΑΤ να παράγει ποιοτικές στατιστικές του Διεθνούς Εμπορίου
Αγαθών που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ΕΕ.
Ένα σύνολο ποιοτικών ελέγχων εφαρμόζεται μέσω:
• κανόνων επικύρωσης των μικροδεδομένων σε επίπεδο PSI, κατά τη διαδικασία υποβολής της
δήλωσης Intrastat.
• λεπτομερών έλεγχων αξιοπιστίας και πληρότητας, στο πλαίσιο των προτύπων του ευρωπαϊκού
στατιστικού συστήματος.
Ειδικότερα:
1. Έλεγχοι Πληρότητας
Οι έλεγχοι για την πληρότητα αναφέρονται σε μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι τα
υποβληθέντα στοιχεία αντιπροσωπεύουν το σύνολο του εμπορίου.
Οι έλεγχοι για την εξασφάλιση της πληρότητας των δεδομένων πραγματοποιούνται με τη σύγκριση των
στοιχείων των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων και από το
έτος 2013 διενεργούνται σε μηνιαία τακτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό τα μηνιαία στοιχεία των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών προσαρμόζονται
στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών
Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο
Υπουργείο Οικονομικών. Η χρονολογική σειρά περιλαμβάνει Επίσης στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου
με Τρίτες Χώρες, ενσωματώνονται και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων",
τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά. Επίσης οι Τελωνειακές
Αρχές διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ, σε μηνιαία βάση τυχόν αναθεωρημένα στοιχεία.
Επιπρόσθετα, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και συγκρισιμότητας των στοιχείων της
χρονολογικής σειράς 2004 – 2016, τα στοιχεία έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις
επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.
2. Έλεγχοι Εγκυρότητας
Οι έλεγχοι για την εγκυρότητα αναφέρονται σε μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό εσφαλμένων
μεταβλητών ή μεταβλητών που λείπουν ή κωδικών.
Για την εφαρμογή των ελέγχων εγκυρότητας και για τον εντοπισμό αβάσιμων στοιχείων διενεργούνται
συνδυασμοί ελέγχων μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών (π.χ. αξία, ποσότητα, χώρα κλπ). Επιπρόσθετα
ελέγχεται το μέγιστο και ελάχιστο εύρος για τις τιμές της αξίας της μονάδας, καθώς και οι μέσες αξίες της
μονάδας.
Στην περίπτωση που υπάρχουν εσφαλμένες εγγραφές δεν διαγράφονται αλλά διορθώνονται. Όλες οι
αξίες πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ επικυρώνονται σε μηνιαία βάση για την κατάρτιση των
στατιστικών του ενδοκοινοτικού εμπορίου και του εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες.
Επιπρόσθετα των τακτικών ελέγχων επικύρωσης των στοιχείων, όλες οι αξίες πάνω από ένα εκατομμύριο
ευρώ ελέγχονται σε μηνιαία βάση για την κατάρτιση των στατιστικών του ενδοκοινοτικού εμπορίου και
του εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες.
3. Έλεγχοι Αξιοπιστίας
Οι έλεγχοι για την αξιοπιστία αναφέρονται σε μέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισμό αβάσιμων αξιών,
κωδικών ή αναλογιών.
Στην ηλεκτρονική υποβολή για το ενδοκοινοτικό εμπόριο όλα τα πεδία επικυρώνονται υποχρεωτικά.
Ανάλογοι έλεγχοι επικύρωσης εφαρμόζονται και για το εμπόριο με τις τρίτες χώρες. Οι χειρόγραφες
δηλώσεις ελέγχονται σε μηνιαία βάση.
Οι έλεγχοι πληρότητας, αξιοπιστίας και εγκυρότητας εφαρμόζονται τόσο στα στοιχεία ενδοκοινοτικού
εμπορίου όσο και στο εμπόριο με τις τρίτες χώρες.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τυχόν αναθεωρημένα στοιχεία διαχέονται άμεσα, οι ρυθμοί
αναθεωρήσεων διατηρούντα σε χαμηλά ποσοστά και παρακολουθούνται ανά μήνα.
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21.5 Κατάρτιση δεδομένων

Ο υπολογισμός των αφίξεων/εισαγωγών και αποστολών/εξαγωγών προκύπτει από το άθροισμα των
μηνιαίων στοιχείων των επιχειρήσεων κατά κωδικό εμπορεύματος και χώρα. Η μεθοδολογία κατάρτισης
των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών βασίζεται στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και στις
κατευθυντήριες οδηγίες της Eurostat.
To σύνολο των αφίξεων/εισαγωγών και αποστολών/εξαγωγών προκύπτει από το άθροισμα των
εγγραφών κατά επιχείρηση σύμφωνα με τη συνάρτηση:

όπου, i συμβολίζει την εγγραφή κατά επιχείρηση, j συμβολίζει τη χώρα, Ι το προϊόν (εμπόρευμα) και t tο
μήνα αναφοράς.
Με στόχο την ελάφρυνση των επιχειρήσεων, βάσει του ΕΚ 638/2004 όπως ισχύει, έχουν θεσπιστεί
κατώτατα όρια (στατιστικά κατώφλια), κάτω από τα οποία οι υπόχρεοι των ενδοικοινοτικών αφίξεων και
αποστολών απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat. Τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν ότι οι στατιστικές που καταρτίζονται καλύπτουν σε αξία τουλάχιστον το 97% του συνολικού
ενδοκοινοτικού εμπορίου στις αποστολές και το 95% στις αφίξεις.
21.5.1 Ποσοστό τιμών μεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκμαρτών τιμών)
Δεν εφαρμόζεται
21.6 Προσαρμογές

Με στόχο την πλήρη κάλυψη του ενδοκοινοτικού εμπορίου (αφίξεις, αποστολές) τα στοιχεία,
προσαρμόζονται στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών
κάτω από το στατιστικό κατώφλι, βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων
και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεδομένου ότι οι εν
λόγω ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν περιέχουν ανάλυση κατά προϊόν, η προσαρμογή στο σύνολο του
ενδοκοινοτικού καταρτίζεται σε 2ψηφιο επίπεδο συνδυασμένης ονοματολογίας κατά χώρα.
Η μεθοδολογία προσαρμογής στο σύνολο του ενδοκοινοτικού συστήνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες
της Eurostat και καταρτίζεται ξεχωριστά για τις αφίξεις και τις αποστολές, κατά 2ψηφιο επίπεδο
συνδυασμένης ονοματολογίας και χώρα.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης, το οποίο υλοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), κατά την περίοδο 2011-2012, προσδιορίστηκε η μεθοδολογία
προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πρακτικές για το θέμα αυτό.
Η παρακάτω προσαρμογή βασίζεται στην παραδοχή της ομοιότητας των επιχειρήσεων κάτω από το
στατιστικό κατώφλι και των μικρών επιχειρήσεων ακριβώς άνω του στατιστικού κατωφλίου. Η περιγραφή
της μεθόδου παρατίθεται παρακάτω:
Ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά οι επιχειρήσεις άνω του στατιστικού κατωφλίου που υποβάλλουν
δηλώσεις Intrastat (υπόχρεοι), με βάση την αξία.

Το άθροισμα των μικρών αξιών των επιχειρήσεων ακριβώς πάνω από το στατιστικό κατώφλι συγκρίνεται
με τη συνολική αξία των συναλλαγών που είναι κάτω του στατιστικού κατωφλίου, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων:
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όπου, Ν το πλήθος των επιχειρήσεων, i η αξία της επιχείρησης, t ο μήνας αναφοράς, xi(f) η αξία των
αγαθών κάτω από το στατιστικό κατώφλι κατά i επιχείρηση βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων, n(f) το πλήθος των επιχειρήσεων κάτω από το στατιστικό
κατώφλι.
Η αξία x(t) κατανέμεται κατά χώρα εταίρο και κατά 2ψήφιο κωδικό εμπορεύματος της ταξινόμισης
συνδυασμένης ονοματολογίας.
Η συλλογή των στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου κατά το έτος 2016 σε αξία για τις αφίξεις είναι 95,46%
και για τις αποστολές 97,7%. Για την εκτίμηση των αφίξεων και αποστολών στο σύνολο του
ενδοκοινοτικού εμπορίου εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος προσαρμογής.
21.6.1 Εποχική διόρθωση
Δεν απαιτείται.

22. Σχόλια

Περιεχόμενα
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