ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ξεκινούμε τη διαδικασία ανοίγοντας τον Internet Explorer ή τον Google Chrome, μεταβαίνουμε
στη διεύθυνση https://elstatweb.statistics.gr/zeus/hotels/#login έτσι ώστε να εμφανιστεί η
σελίδα υποβολής στοιχείων της ΕΣΥΕ και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση :
1) εισάγουμε το email που
έχουμε
δηλώσει
στην
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και τον Κωδικό
Πρόσβασης που σας έχει
αποσταλεί
από
την
υπηρεσία
2) Πατάμε το κουμπί Σύνδεση
για να μεταβούμε στη
σελίδα υποβολής στοιχείων
3) Αν είναι η πρώτη φορά που
γίνεται η διαδικασία και
δεν
υπάρχει
Κωδικός
Πρόσβασης, στην ενότητα
Δημιουργία Λογαριασμού
πατάμε
το
κουμπί
Εγγραφή, εισάγουμε τα
στοιχεία που θα μας
ζητηθούν
και
κατόπιν
επικοινωνούμε με ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Απώλεια Κωδικού Πρόσβασης
Αν έχουμε ξεχάσει τον Κωδικό Πρόσβασης,
στην προηγούμενη οθόνη πατάμε Επανάκτηση
κωδικού πρόσβασης και συμπληρώνουμε το
email που έχουμε δηλώσει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Μέσα σε λίγα λεπτά θα σταλεί νέος κωδικός
πρόσβασης για να συνδεθείτε. Αν έχουμε
ξεχάσει και το email που έχουμε δηλώσει
επικοινωνούμε με την υπηρεσία για
επανάκτηση των στοιχείων πρόσβασης του
λογαριασμού μας.
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Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση στο λογαριασμό πατάμε πάνω στην επιλογή Διαχείριση Δελτίων
Κίνησης και εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα, όπου με πράσινο χρώμα φαίνονται οι μήνες που
έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς.

Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην εφαρμογή διαχείρισης ρεσεψιόν της ADAsoft (eXelsio για
ξενοδοχεία και eCamping για μονάδες κάμπινγκ) και από το κεντρικό μενού επιλέγουμε
Στατιστικά – Εκτυπώσεις  Στατιστικά ανά Εθνικότητα (ΕΣΥΕ) και συμπληρώνουμε τις ημ/νίες
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του μήνα για τον οποίο πρόκειται να υποβάλλουμε στοιχεία (στην εικόνα της προηγούμενης
σελίδας φαίνεται η συμπλήρωση ημ/νιών για τον μήνα Μάιο 2016). Στην συνέχεια εκτελούμε το
στατιστικό πατώντας το κουμπί με το βελάκι, ενώ ταυτόχρονα με την κίνηση αυτή αποθηκεύονται
στη μνήμη του υπολογιστή (clipboard) τα στοιχεία διανυκτερεύσεων και πελατών που είναι
χρήσιμα για την ταχύτατη καταχώρησή τους σε επόμενο βήμα της διαδικασίας.

Αν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες, πατάμε στο δεξί βελάκι στο κάτω μέρος της σελίδας
για να μεταβούμε στη τελευταία σελίδα του στατιστικού όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
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Στη συνέχεια επιστρέφουμε στην
οθόνη Διαχείρισης Δελτίων Κίνησης
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (σελίδα 2) και πατάμε το
κουμπί Προσθήκη στο κάτω μέρος
της οθόνης για να υποβάλλουμε τα
στοιχεία του μήνα που επιθυμούμε.
Ανοίγει η οθόνη που φαίνεται δίπλα
και συμπληρώνουμε τα απαιτούμενα
στοιχεία με την εξής σειρά :
Έτος / Μήνας : Είναι ο μήνας και
το έτος για τον οποίο θέλουμε να
υποβάλλουμε στοιχεία
Αριθμός Διαθέσιμων Κλινών /
Θέσεων : Προσυμπληρώνεται με τον
αριθμό διαθέσιμων κλινών (ή και
θέσεων ατόμων) που αναγράφεται
στην άδεια λειτουργίας. Αν όμως
υπάρχουν κλίνες (ή θέσεις ατόμων)
που υπάρχουν στο κατάλυμα αλλά
δεν είναι διαθέσιμες λόγω εποχικών
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παύσεων, επισκευών ή ανακαίνισης θα πρέπει να συμπληρώνεται ο αριθμός που ήταν
πραγματικά διαθέσιμος κατά το μήνα αναφοράς.
Αριθμός Διαθέσιμων Δωματίων : Προσυμπληρώνεται με τον αριθμό διαθέσιμων δωματίων
(συμπεριλαμβανομένων θέσεων μέσων διαμονής για μονάδες κάμπινγκ) που αναγράφεται στην
άδεια λειτουργίας, όμως και εδώ πρέπει να συμπληρώνεται ο αριθμός διαθέσιμων δωματίων /
θέσεων μέσων διαμονής σε περίπτωση που αυτά υπάρχουν στο κατάλυμα αλλά δεν είναι
διαθέσιμα λόγω εποχικών παύσεων, επισκευών ή ανακαίνισης.
Κατειλημμένα Δωμάτια : Για κάθε μέρα του μήνα αναφοράς αθροίζονται τα δωμάτια (και οι
θέσεις μέσων διαμονής για μονάδες κάμπινγκ) που ήταν κατειλημμένες. Ο αριθμός αυτός
βρίσκεται στο κάτω μέρος του στατιστικού “Διανυκτερεύσεις ανά Εθνικότητα” (βλέπε εικόνα
προηγούμενης σελίδας) στο πεδίο “Κατειλημμένοι Οικίσκοι & Θέσεις x Ημέρες Παραμονής”.
Ημ. Λειτουργίας : αριθμός ημερών που λειτούργησε το κάμπινγκ κατά τον μήνα αναφοράς.
Αρ. Εργαζομένων : σύνολο απασχολούμενων στη τουριστική μονάδα, έμμισθων και άμισθων
(περιλαμβάνονται και οι επιχειρηματίες καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αν
απασχολούνται στην επιχείρηση) κατά τον μήνα αναφοράς.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο αριθμός Κατειλημμένων Δωματίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό
που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον Αριθμό Διαθέσιμων Δωματίων επί τις Ημέρες
Λειτουργίας, δεν είναι δυνατή η καταχώρηση των στοιχείων καθώς το σύστημα θα μας
ειδοποιήσει με αντίστοιχο μήνυμα. Σε τέτοια περίπτωση αυξήστε καταλλήλως τον Αριθμό
Διαθέσιμων Δωματίων για να προχωρήσετε με την καταχώρηση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Στο πεδίο Αριθμός Διαθέσιμων Κλινών / Θέσεων συμπληρώνουμε τη διαθεσιμότητα της
τουριστικής μονάδας σε άτομα, ενώ στο πεδίο Αριθμός Διαθέσιμων Δωματίων τη διαθεσιμότητα
σε οικίσκους και θέσεις αθροιστικά (για μονάδες κάμπινγκ αφορά οποιονδήποτε τύπο θέσεων
για μέσα διαμονής άπως σκηνών, τροχόσπιτων, τροχοβιλών, αυτοκινούμενων, υπνόσακων κλπ.)
Θεωρητικά, τα παραπάνω μεγέθη θα πρέπει να συμπίπτουν με τα αντίστοιχα των στοιχείων
μητρώου που φαίνονται πιο πάνω στην οθόνη Διαχείρισης Δελτίων Κίνησης (δηλ. 151 και 98 για
το παράδειγμα που παρουσιάζεται). Όμως πρέπει να εισάγονται κάθε φορά εκ νέου από τον
επιτηδευματία σε περιπτώσεις που υπάρχουν εποχιακές μεταβολές στη δυναμικότητα της
μονάδας πέραν του συνηθισμένου (π.χ. για μονάδες κάμπινγκ προσωρινό άνοιγμα πρόσθετων
χώρων, αξιοποίηση μεγάλων θέσεων από μέσα διαμονής που καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο
κλπ. ή επισκευές, ανακαινίσεις, εποχικές παύσεις για ξενοδοχειακές μονάδες), έτσι ώστε για κάθε
μήνα αναφοράς να παρουσιάζεται η πραγματική κατάσταση. Αν υπάρχουν μόνιμου χαρακτήρα
μεταβολές στη δυναμικότητα της μονάδας όσον αφορά στο σύνολο ατόμων ή δωματίων / θέσεων αλλά
και στα υπόλοιπα στοιχεία μητρώου της εταιρείας (π.χ. Επωνυμία, email κλπ), αυτές θα πρέπει να
δηλώνονται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. αποστέλλοντας σχετικό email με τα ενημερωμένα στοιχεία στην υπηρεσία.
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Υποβολή Κίνησης Καταλύματος (2ος τρόπος υποβολής)
Με την εκτέλεση του στατιστικού “Στατιστικά ανά Εθνικότητα (ΕΣΥΕ)” από την εφαρμογή
διαχείρισης ρεσεψιόν της ADAsoft αποθηκεύεται στην μνήμη του υπολογιστή σας (clipboard)
ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή που απαιτείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., και το οποίο μπορείτε να
επικολλήσετε (Paste) στον κατάλληλο χώρο της ιστοσελίδας με το δεύτερο τρόπο υποβολής. Έτσι
στην οθόνη καταχώρησης στοιχείων κίνησης της σελίδας 4, πατάμε το κουμπί “Ενημέρωση με
αρχείο” και εμφανίζεται η διπλανή
οθόνη στην λευκή περιοχή της
οποίας πατάμε το δεξί κουμπί του
ποντικού
και
στη
συνέχεια
επιλέγουμε “Paste” (“Επικόλληση”).

Στη συνέχεια εισάγονται τα στοιχεία
κίνησης του καταλύματος στην
οθόνη και πατάμε το κουμπί
Εισαγωγή για να συνεχίσουμε
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Μετά το πάτημα του κουμπιού Εισαγωγή στην οθόνη της προηγούμενης σελίδας καταχωρούνται
τα στοιχεία ανά χώρα όπως φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί
Προσωρινή Αποθήκευση για να γίνει ο τελικός έλεγχος από το σύστημα ότι τα στοιχεία που
καταχωρήθηκαν είναι σωστά και δεν υπάρχουν ανακολουθίες μεταξύ των μεγεθών.
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων / Μηνυμάτων συστήματος
Με το πάτημα του κουμπιού Προσωρινή Αποθήκευση ενδέχεται το σύστημα να εμφανίσει
μηνύματα λανθασμένης καταχώρησης και να μην είναι δυνατή η συνέχιση στο επόμενο βήμα
μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων.
α) Πεδίο “Κατειλημμένα Δωμάτια”

Aν ο αριθμός που συμπληρώθηκε στο πεδίο Κατειλημμένα Δωμάτια είναι μεγαλύτερος της
δυναμικότητας του καταλύματος εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Σε τέτοια περίπτωση αυξήστε καταλλήλως τον Αριθμό Διαθέσιμων Δωματίων και προχωρήσετε
με την καταχώρηση πατώντας και πάλι το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση
β) Ανακολουθία “Πελατών” – “Διανυκτερεύσεων”

Υπάρχει περίπτωση ο αριθμός πελατών που συμπληρώθηκε για μία χώρα να είναι μεγαλύτερος
από τον αριθμό διανυκτερεύσεων για την ίδια χώρα, κάτι που το σύστημα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν
επιτρέπει.

Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η εγγραφή της χώρας που έχει πρόβλημα γίνεται κόκκινη και όταν
πατηθεί το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση εμφανίζεται για λίγο το παρακάτω μήνυμα. Αυτό

συνήθως οφείλεται σε περιπτώσεις διημερεύεσεων όπου ο πελάτης προσήλθε και καταχωρήθηκε
στο κατάλυμα, αναχώρησε όμως εντός της ίδιας ημέρας και δεν προσμετρήθηκε διανυκτέρευση.
Άλλη περίπτωση αφορά σε πελάτες οι οποίοι προσήλθαν στο κατάλυμα αλλά μετά από λίγο
αποφάσισαν ότι δεν θα παραμείνουν. Αν τέτοιες αφίξεις πρόλαβαν να καταχωρηθούν στο
σύστημα διαχείρισης ρεσεψιόν της ADAsoft, ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοια προβλήματα.
Για την διόρθωση του σφάλματος, κλικάρετε πάνω στην κόκκινη εγγραφή της χώρας και πατήστε
το κουμπί Διαγραφή. Στη συνέχεια καταχωρείτε εκ νέου την εγγραφή για τη συγκεκριμένη χώρα
χρησιμοποιώντας τον πρώτο τρόπο υποβολής, επιλέγοντας τη χώρα από τη λίστα και εισάγοντας
τον ίδιο αριθμό Πελατών και Διανυκτερεύσεων (δηλαδή στο παράδειγμα 2 και 2).
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Υποβολή μηνιαίου στατιστικού

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η προσωρινή αποθήκευση
εμφανίζεται στη λίστα της παραπάνω οθόνης Διαχείρισης
Δελτίων Κίνησης ο μήνας που καταχωρήθηκε, επιλεγμένος
με μπλε χρώμα, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το κουμπί
Οριστικοποίηση εγγραφής για την οριστική υποβολή των
δεδομένων.
Πατώντας το εμφανίζεται το παράθυρο
επιβεβαίωσης που φαίνεται στη διπλανή εικόνα, όπου με
το πάτημα του κουμπιού Οριστικοποίηση γίνεται η
οριστική υποβολή των δεδομένων για τον επιλεγμένο μήνα
και εμφανίζεται η παρακάτω λίστα.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής ενεργοποιείται το κουμπί Εκτύπωση Βεβαίωσης
Παραλαβής (pdf) με το οποίο αποθηκεύεται η βεβαίωση από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον συγκεκριμένο
μήνα και την οποία πρέπει να εκτυπώσετε και αρχειοθετήσετε. Αν επιθυμείτε, μπορείτε
προαιρετικά να προχωρήσετε και στην εκτύπωση των δεδομένων πελατών και διανυκτερεύσεων
ανά χώρα που καταχωρήσατε πατώντας το κουμπί Εκτύπωση Δεδομένων Δελτίου (pdf). Για την
εκτύπωση οποιουδήποτε μήνα πρέπει να επιλέξετε τον μήνα που σας ενδιαφέρει και στην
συνέχεια να πατήσετε να κουμπιά εκτύπωσης που αναφέρονται πιο πάνω
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