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3. Σηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Πεξηερόκελα

3.1 Σύληνκε πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ
Ο ηνκέαο απηόο πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθέο εηζεξρόκελεο – εμεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο. Οη κεηαλάζηεο
ηαμηλνκνύληαη αλά ειηθία (5εηείο νκάδεο θαη κνλνεηή ειηθία), θύιν, ππεθνόηεηα, ρώξα γέλλεζεο, ρώξα ηεο
πξνεγνύκελεο / επόκελεο δηακνλήο. Από ην 2008 ηα δεδνκέλα ηεο κεηαλάζηεπζεο αλά ρώξα γέλλεζεο
είλαη επίζεο δηαζέζηκα.. Δθαξκόδνληαη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη εθηίκεζεο
3.2 Φξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
Σα δεδνκέλα δελ ηαμηλνκνύληαη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν.
3.3 Κάιπςε θιάδσλ
Γηεζλήο Μεηαλάζηεπζε.
3.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
¨Δηζεξρόκελε Μεηαλάζηεπζε" είλαη ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία έλα άηνκν επηιέγεη σο ζπλήζε ηόπν
δηακνλήο θαη εγθαζίζηαηαη ζηελ επηθξάηεηα ελόο θξάηνπο κέινπο γηα κηα πεξίνδν ε νπνία είλαη, ή αλακέλεηαη
λα είλαη, ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο, ελώ πξνεγνπκέλσο ν ζπλήζεο ηόπνο δηακνλήο ηνπ ήηαλ ζε άιιν θξάηνο
κέινο ή ζε ηξίηε ρώξα.
"Δμεξρόκελε Μεηαλάζηεπζε" είλαη ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία έλα πξόζσπν ην νπνίν είρε πξνεγνπκέλσο ην
ζπλήζε ηόπν δηακνλήο ζηελ επηθξάηεηα ελόο θξάηνπο κέινπο, παύεη λα έρεη ην ζπλήζε ηόπν δηακνλήο ζην ελ
ιόγσ θξάηνο κέινο γηα κηα πεξίνδν ε νπνία είλαη, ή αλακέλεηαη λα είλαη, 12 κήλεο ηνπιάρηζηνλ.
«Σπλήζεο δηακνλή» είλαη ν ηόπνο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πεξλά ζπλήζσο ηηο θαζεκεξηλέο ώξεο
αλάπαπζεο, αλεμάξηεηα από ηελ πεξηζηαζηαθή απνπζία ηνπ γηα ιόγνπο αλαςπρήο, δηαθνπώλ, επηζθέςεσλ
ζε θίινπο θαη ζπγγελείο, εξγαζίαο, ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ή ζξεζθεπηηθνύ πξνζθπλήκαηνο, ή, αλ ηέηνηα
δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα ,ν ηόπνο ηεο λόκηκεο ή δεισζείζαο θαηνηθίαο.
«Μεηαλάζηεο» είλαη έλα πξόζσπν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηε κεηαλάζηεπζε.
«Δμεξρόκελνο κεηαλάζηεο» είλαη έλα πξόζσπν ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί εμεξρόκελε κεηαλάζηεπζε.
«Υπεθνόηεηα» είλαη ν ηδηαίηεξνο λνκηθόο δεζκόο κεηαμύ ελόο αηόκνπ θαη ελόο θξάηνπο, ν νπνίνο έρεη
απνθηεζεί κε γέλλεζε ή κε πνιηηνγξάθεζε, είηε κε δήισζε, επηινγή, γάκν ή άιια κέζα, ζύκθσλα κε ηελ
εζληθή λνκνζεζία.
"Φώξα γέλλεζεο" είλαη ε ρώξα θαηνηθίαο (ζηα ηξέρνληα ζύλνξα, εθόζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο) ηεο κεηέξαο ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ή, αλ δελ ππάξρεη, ε ρώξα (ζηα ηξέρνληα ζύλνξα, αλ νη
πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο), ζηελ νπνία έιαβε ρώξα ε γέλλεζε.
Γείθηεο δηαζέζηκνη: Μεηαλάζηεπζε / Μεηαλαζηεπηηθή ξνή ζε / από ηε ρώξα αλαθνξάο θαηά ην έηνο
αλαθνξάο κε βάζε ην θύιν, ηελ ειηθία (νκάδα), ηελ ηζαγέλεηα, ηε ρώξα γέλλεζεο, ή ρώξα πξνεγνύκελεο /
επόκελεο δηακνλήο ησλ κεηαλαζηώλ.
3.5 Σηαηηζηηθέο κνλάδεο
Άηνκα
3.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο

2

Ο πιεζπζκόο ησλ κεηαλαζηώλ
3.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
ε εζληθό Δπίπεδν: ύλνιν ρώξαο
3.8 Φξνληθή θάιπςε
2008 θαη εληεύζελ
3.9 Πεξίνδνο βάζεο
Γελ εθαξκόδεηαη.

4. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερόκελα

Αξηζκόο εηζεξρόκελσλ κεηαλαζηώλ
Αξηζκόο εμεξρόκελσλ κεηαλαζηώλ

5. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερόκελα

Ζκεξνινγηαθό έηνο.

6. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερόκελα

6.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο
Σν λνκνζεηηθό πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:
 Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Ελληνικό ηαηιζηικό ύζηημα, ύζηαζη ηηρ Ελληνικήρ ηαηιζηικήρ
Απσήρ ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 90 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ
Νόκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄): «Αποκαηάζηαζη θοπολογικήρ δικαιοζύνηρ, ανηιμεηώπιζη ηηρ
θοποδιαθςγήρ και άλλερ διαηάξειρ», από ην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄):
«Επείγονηα μέηπα εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ ζηήπιξηρ ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ», από ην
Άξζξν 45 ηνπ Νόκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α΄): «Καηαπολέμηζη ηηρ θοποδιαθςγήρ, ζηελέσωζη ηων
ελεγκηικών ςπηπεζιών και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Οικονομικών», από ην άξζξν
22 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νόκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄): «Αναμόπθωζη πλαιζίος λειηοςπγίαρ
Σαμείος Παπακαηαθηκών και Δανείων, Οπγανιζμού Διασείπιζηρ Δημοζίος Υπέοςρ, Δημοζίων
Επισειπήζεων και Οπγανιζμών, ζύζηαζη Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Δημόζιαρ Πεπιοςζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ» θαη από ην άξζξν 51 ηνπ Νόκνπ 4021/2011 (ΦΔΚ 218/η.Α΄): «Ενιζσςμένα μέηπα
εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων – Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού
σαπακηήπα – Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ-Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Υπημαηοπιζηωηικήρ
ηαθεπόηηηαρ και ηων ηποποποιήζεών ηηρ και άλλερ διαηάξειρ».
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο
επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
 Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Εθνικό ςμβούλιο Εξαγωγών, θοπολογικέρ
πςθμίζειρ και άλλερ διαηάξειρ».
 Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νόκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Για ηην πεπαιηέπω σπήζη
πληποθοπιών ηος δημόζιος ηομέα και ηη πύθμιζη θεμάηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Εζωηεπικών,
Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Αποκένηπωζηρ».
 Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε από ηελ Δπηηξνπή
ηαηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδόζεθε σο ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
(Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα ησλ
εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ ζηαηηζηηθώλ Αξρώλ, κεηά ηελ αλαζεώξεζή ηνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 28
επηεκβξίνπ 2011 από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνύ ηαηηζηηθνύ πζηήκαηνο.
 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οπγανιζμόρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Εθνικήρ
ηαηιζηικήρ Τπηπεζίαρ ηηρ Ελλάδορ».
 Άξζξα 4, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Ππόζβαζη ηηρ Γ.Γ.
ΕΤΕ ζε διοικηηικέρ πηγέρ και διοικηηικά απσεία, Επιηποπή ηαηιζηικού Αποππήηος, πύθμιζη
θεμάηων διενέπγειαρ απογπαθών και ζηαηιζηικών επγαζιών, καθώρ και θεμάηων ηηρ Γ.Γ. ΕΤΕ».
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Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 862/2007 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
πεξί θνηλνηηθώλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηε δηεζλή πξνζηαζία.
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 351/2010 ηεο Δ. Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ.
862/2007 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνύο ησλ
θαηεγνξηώλ ησλ νκάδσλ ρσξώλ γέλλεζεο, ησλ νκάδσλ ρσξώλ πξνεγνύκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο,
ησλ νκάδσλ ρσξώλ επόκελεο ζπλήζνπο δηακνλήο θαη ησλ νκάδσλ ππεθννηήησλ.


6.2 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Σα ζηνηρεία δεηνύληαη από ηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, ζην πιαίζην ηεο Κνηλήο Δηήζηαο Γηεζλήο
πιινγήο Γεδνκέλσλ γηα ηε Μεηαλάζηεπζε. Απηή ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ρνξεγείηαη από ηελ Eurostat, ζε
ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ζηαηηζηηθήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ γηα ηελ Δπξώπε θαη ην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο.

7. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερόκελα

7.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη
κε ηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηνπ Νόκνπ 3832/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 90 παξάγξαθνο 8 ηνπ
Νόκνπ 3842/2010 θαη ην άξζξν 10 ηνπ Νόκνπ 3899/2010, θαζώο θαη κε ην άξζξν 8 ηνπ Νόκνπ 2392/1996,
ην νπνίν επαλήιζε ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 90 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νόκνπ 3842/2010.
Δπηπιένλ, ε δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δηελεξγείηαη από ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθώλ αξρώλ
ηνπ Κώδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθώλ ηαηηζηηθώλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ
ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ.

7.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ


Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεύεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη
πξόζβαζε, πνπ θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλώξηζε ησλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ πνπ ηα
παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνύο
ζθνπνύο ή έκκεζα από δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη όια ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ώζηε
λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθώλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα
πνπ εύινγα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηξίηνπο. ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα
θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη από ηελ
ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ εθόζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, όπσο νξίδεηαη εηδηθόηεξα ζηνλ Καλνληζκό ηαηηζηηθώλ
Τπνρξεώζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνύ ηαηηζηηθνύ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε
δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθό απόξξεην ή
β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζπκθώλεζε αλεπηθύιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ.

Σα απόξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη από ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθό δηθαίσκα πξόζβαζεο κόλν ην
πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπό απηόλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
ΔΛΣΑΣ.


Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη από ηελ Δπηηξνπή
ηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα
εηζεγείηαη:


γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ώζηε λα κελ
είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ηεο εξεπλώκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,



θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,

 γηα ηε ρνξήγεζε ζε εξεπλεηέο πξόζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο.
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8. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερόκελα

8.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Σα ζηνηρεία, αλαθνηλώλνληαη, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο από ην
έηνο αλαθνξάο.
8.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
http://www.statistics.gr/el/calendar
8.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
ηε Γ/λζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθόξεζεο & Δθηππώζεσλ ηεο ΔΛΣΑΣ (data.dissem@statistics.gr)
Ηζηνζειίδα www.statistics.gr, ή http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE.

9. Σπρλόηεηα δηάρπζεο

ή ζηελ

Πεξηερόκελα

Δηήζηα

10. Πξνζβαζηκόηεηα θαη ζαθήλεηα

Πεξηερόκελα

10.1 Γειηία Τύπνπ
Δηήζην Γειηίν Σύπνπ εηήζησλ Μεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ θαη Τπνινγηδόκελνπ Πιεζπζκνύ
10.2 Γεκνζηεύκαηα
Ζιεθηξνληθά δεκνζηεύκαηα «Ζ Διιάδα κε αξηζκνύο», «πλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα».
10.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO15/10.3.1 Πίλαθεο δεδνκέλσλ - επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν

10.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Γελ ππάξρεη
10.5 Άιιε κνξθή δηάρπζεο ησλ δεδνκέλσλ

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
10.5.1 Μεηαδεδνκέλα - επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν

10.6 Τεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO15/10.6.1 Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ - πνζνζηό
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10.7 Τεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
Γίλνληαη όινη νη ινγηθνί θαη αξηζκεηηθνί έιεγρνη, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηόηεηα.

11. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερόκελα

11.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ θαλνληζκνύ 862/07, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ Eurostat
ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο πεγέο δεδνκέλσλ, ηνπο ιόγνπο γηα ηελ επηινγή ησλ ελ ιόγσ πεγώλ θαη ηηο
ζπλέπεηεο ησλ επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ζηαηηζηηθώλ. ε πεξίπησζε πνπ εθαξκόζζεθαλ
εθηηκήζεηο γηα ηα δεδνκέλα, πξέπεη λα ππνβάιινληαη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεζόδνπο
εθηίκεζεο. Πξέπεη επίζεο λα ελεκεξώλεηαη ε Eurostat γηα ελδερόκελεο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο πεγέο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.
Σα θξάηε κέιε ζπγθεληξώλνπλ ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνύ 862/2007,
αθνινπζώληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο πνπ παξέρεη ε Eurostat. Πξηλ από ηε δεκνζίεπζε
ησλ δεδνκέλσλ, δηελεξγνύληαη έιεγρνη ζπλεθηηθόηεηαο.
11.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
Σα δεδνκέλα κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο. Γεληθά ε πνηόηεηα ησλ ζηνηρείσλ απηώλ
θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
Τπάξρεη έιιεηςε δηνηθεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εηζεξρόκελε-εμεξρόκελε κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ θαη
ππεθόσλ ηεο Δ.Δ.

12. Φξεζηκόηεηα

Πεξηερόκελα

12.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
Κπξηόηεξνη ρξήζηεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη κειεηεηέο, Τπνπξγεία, Πξεζβείεο, δεκνζηνγξάθνη.
12.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
12.3 Πιεξόηεηα δεδνκέλσλ
Ηθαλνπνηείηαη ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηνλ Καλνληζκό 862/2007

13. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερόκελα

13.1 Σπλνιηθή αθξίβεηα
Σα ζηνηρεία ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνέξρνληαη από εθηηκήζεηο νη νπνίεο βαζίδνληαη:
 ζηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011.
 ζε κνληέια παιηλδξόκεζεο κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νηθνλνκηθά δεδνκέλα.
 ζε ζηνηρεία κεηαλάζηεπζεο άιισλ ρσξώλ.
Γεληθά, νη εθηηκήζεηο παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο.
13.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ ππάξρεη
13.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ ππάξρεη
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a. Με απάληεζε ζε επίπεδν κνλάδαο

b. Με απάληεζε ζε επίπεδν εξώηεζεο

13.3.1 Σθάικα θάιπςεο

13.3.1.1 A2. Πνζνζηό ππεξθάιπςεο

13.3.1.2 A3. Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό)

13.3.2 Σθάικα κέηξεζεο

13.3.3 Σθάικα επεμεξγαζίαο

13.3.4 Σθάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ

14. Δγθαηξόηεηα θαη ρξνληθή ζπλέπεηα

Πεξηερόκελα

14.1 Δγθαηξόηεηα
Δηήζηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηελ Eurostat πεξίπνπ 12 κήλεο κεηά ην ηέινο ηνπ έηνπο αλαθνξάο
14.2 Φξνληθή ζπλέπεηα
Σα ζηνηρεία παξάγνληαη θαη δηαρένληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίεο.

15. Σπλνρή θαη ζπγθξηζηκόηεηα

Πεξηερόκελα

15.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Σα ζηνηρεία παξάγνληαη κόλν ζε Δζληθό επίπεδν

15.1.1 Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο)

15.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
Υξνλνινγηθή ζεηξά εηζεξρόκελεο/εμεξρόκελεο Μεηαλάζηεπζεο : 2008 -
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15.3 Γηαηνκεαθή ζπλνρή
Γελ εθαξκόδεηαη
15.3.1 Σπλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ

15.3.2 Σπλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο

15.4 Δζσηεξηθή ζπλνρή
Μεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ εθηηκώκελνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο
2011, έγηλε αλαζεώξεζε θαη ησλ εθηηκήζεσλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ γηα ηα έηε 2008-2012.

16. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερόκελα

Γελ ππάξρεη.

17. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερόκελα

17.1 Πνιηηηθή αλαζεσξήζεσλ
Ζ ΔΛΣΑΣ εθαξκόδεη πνιηηηθή αλαζεσξήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην ζύλδεζκν :
http://www.statistics.gr/documents/20181/c9d89f00-8f9a-4b2d-acd7-97928aac82bf
17.2 Πξαθηηθή αλαζεσξήζεσλ
Γίλεηαη αλαζεώξεζε ησλ ζηαηηζηηθώλ κεηαλάζηεπζεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ.

18. Σηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερόκελα

18.1 Τύπνο πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη: 1. ηνηρεία από ηελ έξεπλα Δζληθώλ ινγαξηαζκώλ, 2. ηνηρεία
Απνγξαθώλ Πιεζπζκνύ θαη 3. ηνηρεία κεηαλάζηεπζεο άιισλ ρσξώλ
18.2 Σπρλόηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Δηήζηα
18.3 Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γελ εθαξκόδεηαη.
18.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
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18.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
ε όηη αθνξά ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο γηα ηελ εηζεξρόκελε κεηαλάζηεπζε (immigrants) θαη γηα ηελ
πεξίνδν 1991 έσο 2010 νη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ
2011 –θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύζαλ ην έηνο εηζόδνπ ζηε Υώξα– θαη ησλ
ε
ππνινγηδόκελσλ πιεζπζκώλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ησλ εηώλ 1991 θαη 2011. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ project MIMOSA. Γηα ηα έηε πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ
MIMOSA,ηεο πεξηόδνπ 1991 έσο 2010, νη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ εθζεηηθνύ κνληέινπ
πνπ εθηίκεζε ην πνζνζηό «δηαθπγήο» ηεο εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο ησλ εηώλ 1991 – 2009, βάζεη ηεο
Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ 2011, ιόγσ ζαλάησλ, αλαρσξήζεσλ από ηε Υώξα θιπ.
Γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2014 νη εθηηκήζεηο εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο έγηλαλ κε ηε βνήζεηα γξακκηθνύ
κνληέινπ παιηλδξόκεζεο, όπνπ ε εηζεξρόκελε κεηαλάζηεπζε ελόο έηνπο νξίδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο
εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο. Γηα ηα έηε 2015-2016 έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη αξηζκόο αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρώξα ζπλεπεία ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο,
Γηα ηελ εμεξρόκελε κεηαλάζηεπζε (emigrants) ηεο πεξηόδνπ 1991 έσο 2013, νη εθηηκήζεηο βαζίζζεθαλ
ζηα ζηνηρεία εμεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ MIMOSA θαη ζηα ζηνηρεία εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο
άιισλ ρσξώλ πνπ απνηεινύλ πξννξηζκνύο παιηλλνζηνύλησλ ππεθόσλ ηνπο από ηελ Διιάδα ή θύξηνπο
πξννξηζκνύο Διιήλσλ κεηαλαζηώλ. Γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 2013, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο επαλαπαηξηδνκέλσλ πνπ δηεμήγαγε ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Αιβαλίαο.
ρεηηθά κε ηελ εμεξρόκελε κεηαλάζηεπζε γηα ηα έηε κεηά ην έηνο 2013, ε εθηίκεζε έγηλε κε ηε βνήζεηα
κνληέινπ παιηλδξόκεζεο, κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηα ζηνηρεία εηζεξρόκελεο κεηαλάζηεπζεο από ηελ
Διιάδα ηνπ ηαηηζηηθνύ Γξαθείνπ ηεο Γεξκαλίαο DESTATIS.
18.5.1 Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (imputed)

18.6 Πξνζαξκνγέο
Γελ εθαξκόδεηαη

18.6.1 Δπνρηθή δηόξζσζε

19. Σρόιηα

Πεξηερόκελα
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