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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Στατιστικού Προγράμματος 2013 της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) λαμβάνοντας υπόψη:
1. To άρθρο 5 παρ. 6 του Νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛΣΣ) - Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως
τροποποιηθείς ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης
Μαρτίου 2009 για τις Ευρωπαϊκές στατιστικές.
4. Την υπ’ αριθ. απόφαση ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ. Β΄/28.8.2012) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
5. Την υπ’ αριθ. 5874/Β2-506/9.7.2012 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού
Προγράμματος 2013 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη.

Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την κατωτέρω Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος 2013 της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων
της ΕΛΣΤΑΤ για το ανωτέρω έτος, καθώς και πληροφορίες για τα μείζονα στατιστικά γεγονότα που
έλαβαν χώρα μέσα στο 2013.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Στην παρούσα ετήσια έκθεση, η ΕΛΣΤΑΤ κάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της για το
2013. Εκτός από τις δραστηριότητες που αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες, οι οποίες
περιγράφονται στο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2013, οι κατωτέρω Ενότητες αυτής της
Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης περιέχουν, επίσης, πληροφορίες για τα μείζονα στατιστικά θέματα του
2013.
Η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε να δίνει και το 2013 έμφαση στους ακόλουθους τέσσερις (4) βασικούς άξονες:
α) στη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών μέσω της πιστής εφαρμογής του
ισχύοντος κάθε φορά Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Στατιστικού Νομοθετικού Πλαισίου για τις
στατιστικές και ακολουθώντας τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα,
β) στη χρηστή διακυβέρνηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, με συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών
για την παραγωγή στατιστικών μέσω της εφαρμογής καθορισμένων και διαφανών κανόνων,
γ) στην ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και στη συνεργασία με άλλους
παραγωγούς στατιστικών δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση των στατιστικών,
δ) στην εντατικοποίηση της συνεργασίας και ανάληψης δράσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή και διεθνή
στατιστική κοινότητα
Η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε το 2013 τις ενέργειές της για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών της και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε
αυτές, μέσω της πιστής εφαρμογής του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού στατιστικού νομοθετικού
πλαισίου. Πολλές από τις ανωτέρω ενέργειες έγιναν στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του
Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης (Joint Overall Statistical Greek Action Plan – JOSGAP).
Στα σημαντικά γεγονότα του 2013 περιλαμβάνεται η εκτέλεση από την ΕΛΣΤΑΤ απαραίτητων
βημάτων για την οικονομική της αυτοτέλεια, για την οποία δόθηκε η δυνατότητα στο πλαίσιο της
εκπλήρωσης της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές που υπέγραψε το 2012 η Χώρα.
Επιπλέον, ένα γεγονός που αξίζει να σημειωθεί είναι η έναρξη διενέργειας από την ΕΛΣΤΑΤ, εντός
του 2013, της διαδικασίας πιστοποίησης ως «επίσημων» των στατιστικών που παράγονται από τους
λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ, με την πραγματοποίηση της 1ης πιλοτικής άσκησης πιστοποίησης.
Δεδομένων των ανωτέρω, το 2013 ήταν για την ΕΛΣΤΑΤ μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, τόσο
στον τομέα της διεκπεραίωσης των στατιστικών εργασιών της και της διασφάλισης της
ποιότητάς τους όσο και στο πλαίσιο της περαιτέρω διασφάλισης της επαγγελματικής της
ανεξαρτησίας και της εδραίωσης της εμπιστοσύνης των χρηστών στις παραγόμενες
στατιστικές της, παρά τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της και τους περιορισμούς
στους οικονομικούς της πόρους.
Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

1. Οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της ΕΛΣΤΑΤ
Η εκπλήρωση της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές που υπογράφηκε το Φεβρουάριο
του 2012 από τον Έλληνα πρωθυπουργό και από τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων της ΕΛΣΤΑΤ για τη διασφάλιση και
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών της και τη διατήρηση της
εμπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές. Ορισμένες βελτιωτικές δράσεις της Δέσμευσης αυτής έχουν
περιληφθεί στο JOSGAP και το στάδιο υλοποίησής τους παρακολουθείται σε τριμηνιαία βάση μαζί με
τις υπόλοιπες δράσεις του JOSGAP.
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της ανωτέρω Δέσμευσης έγιναν το 2012 και το 2013 ορισμένα
σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της ποιότητας των
2
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παραγόμενων στατιστικών της. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα για την πλήρη
εκπλήρωση της Δέσμευσης.
Την 1η Ιανουαρίου 2013, η ΕΛΣΤΑΤ έκανε απαραίτητα βήματα προς την λειτουργική της ανεξαρτησία
και τη διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, στη βάση του
τροποποιηθέντος το 2012 Στατιστικού Νόμου της Χώρας 3832/2010. Μεταξύ των ενεργειών που
έλαβαν χώρα είναι ο διαχωρισμός του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ από αυτόν του Υπουργείου
Οικονομικών, η ανάληψη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ως διατάκτη των δαπανών της (στη θέση του
Υπουργού Οικονομικών) και η έναρξη της αυτόνομης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ
από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ (αντί της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου
του Υπουργείου Οικονομικών). Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ ελέγχεται από το
Ελεγκτικό Συνέδριο και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης απαραίτητων βημάτων για την οικονομική αυτοτέλεια της ΕΛΣΤΑΤ, έλαβαν
χώρα, μεταξύ άλλων:
•

Σύσταση στην ΕΛΣΤΑΤ Ταμειακής Υπηρεσίας.

•

Τήρηση από την ΕΛΣΤΑΤ πλήρους Μητρώου Δεσμεύσεων.

•

Εφαρμογή από την ΕΛΣΤΑΤ του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για ΝΠΔΔ.

•

Εγκατάσταση πλήρους μηχανογραφικού συστήματος για την παρακολούθηση της λειτουργίας
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης (Λογιστήριο, Ταμείο, Προϋπολογισμός, Δημόσιο
Λογιστικό, Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, Μητρώο Δεσμεύσεων, Μητρώο Παγίων, Διαχείριση
Αποθήκης).

•

Κατάρτιση, για πρώτη φορά, και ανάρτηση στο διαδίκτυο των ισολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ (έτη
2011 και 2012), μετά από έλεγχο δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών.

•

Υποβολή απολογιστικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής σε μηνιαία βάση.

•

Σύνταξη Εγκυκλίων Διοικητικών και Οικονομικών Διαδικασιών της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της
νέας οικονομικής διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.

•

Συγκέντρωση στην ΕΛΣΤΑΤ του ελέγχου και της εκκαθάρισης όλων των δαπανών που αφορούν
στις 51 Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ (που πραγματοποιείτο πριν από τις κατά
τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου).

2. Πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 (Αρμοδιότητες της ΕΛΣΤΑΤ) του νόμου 3832/2010
όπως τροποποιηθείς ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ πιστοποιεί ως «επίσημες» στατιστικές που έχουν διενεργηθεί
από άλλους φορείς του ΕΛΣΣ. Η πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του
ΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα και εργαλείο για τη βελτίωση της
ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών του ΕΛΣΣ. Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν από την
ΕΛΣΤΑΤ οι ακόλουθες προπαρασκευαστικές εργασίες για την πιστοποίηση:
α) Ορίσθηκε ομάδα εκτέλεσης της διαδικασίας πιστοποίησης—Ομάδα Πιστοποίησης—
αποτελούμενη από υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ και άρχισε την προετοιμασία των πιστοποιήσεων
και των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση και πιστοποίηση των στατιστικών
των φορέων του ΕΛΣΣ.
β) Εμπειρογνώμονας σε θέματα αξιολόγησης και πιστοποίησης στατιστικών από την αρμόδια
Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου UK Statistics Authority παρείχε τεχνικές συμβουλές στην
ΕΛΣΤΑΤ για τη σύνταξη των ανωτέρω εντύπων.
γ) Η Ομάδα Πιστοποίησης συνέταξε τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση και
πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, συμπεριλαμβανομένου και του βασικού
εντύπου «Αρχές και Διαδικασίες για την Πιστοποίηση».
δ) Κατά το χρονικό διάστημα 18-22 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 1 η πιλοτική διαδικασία
πιστοποίησης των στατιστικών που παράγονται από τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ. Η πιλοτική
3
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αυτή άσκηση αφορούσε στις στατιστικές που παράγουν τρεις (3) Διευθύνσεις του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας διενέργειας της πιλοτικής
άσκησης, οι ανωτέρω Διευθύνσεις κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης, η Ομάδα Πιστοποίησης, η οποία
συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό τη διασάφηση και συμπλήρωση
απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης. Στην πιλοτική άσκηση συμμετείχαν δύο
εμπειρογνώμονες από την Υπηρεσία UK Statistics Authority. Οι εμπειρογνώμονες παρείχαν
τεχνική υποστήριξη στην ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά την οργάνωση της πιλοτικής άσκησης και τη
σύνταξη του σχεδίου Έκθεσης Πιστοποίησης.
ε)

Η Ομάδα Πιστοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε στη σύνταξη ενός πρώτου σχεδίου Έκθεσης
Πιστοποίησης για τις στατιστικές των ανωτέρω Διευθύνσεων του Υπουργείου, με βάση τις
απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης και το αποτέλεσμα των συζητήσεων με
αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου κατά την επίσκεψή της σε αυτό.

Το σχέδιο της Έκθεσης Πιστοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ενσωμάτωση των σχολίων χρηστών
των εν λόγω στατιστικών. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, το σχέδιο της Έκθεσης θα παρουσιασθεί στον
εμπλεκόμενο φορέα και θα συζητηθεί με αυτόν πριν από την Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
για την πιστοποίηση. Η τελική Έκθεση, βάσει της οποίας ο Πρόεδρος θα αποφασίσει την
πιστοποίηση των στατιστικών του φορέα ως «επίσημων», θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της
ΕΛΣΤΑΤ.
3.

Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές

Συνεχίστηκαν μέσα στο 2013 οι ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ για την υλοποίηση των δράσεων του Κοινού
Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP), όπως αυτές διαμορφώθηκαν
μετά την προσθήκη, το 2012, των βελτιωτικών δράσεων (improvement actions) που περιλαμβάνονται
στη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές.
Πολλές από τις δράσεις των τριών πυλώνων A, B και C του JOSGAP έχουν ήδη υλοποιηθεί. Από τις
υπολειπόμενες δράσεις, ορισμένες σημείωσαν σημαντική πρόοδο μέσα στο 2013, ενώ για κάποιες
δράσεις η πρόοδος δεν ήταν η αναμενόμενη, λόγω, κυρίως, εξωγενών παραγόντων.
Ιδιαίτερα όσον αφορά τις δράσεις του πυλώνα C του JOSGAP, οι οποίες εστιάζονται στη βελτίωση
της ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών της Χώρας, σχεδόν όλες ολοκληρώθηκαν
μέσα στη τριετία 2010-2012. Αποτέλεσμα της υλοποίησης των δράσεων του πυλώνα C ήταν η
σταθεροποίηση, ήδη από το 2012, των τεχνικών συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικών και
αξιόπιστων δημοσιονομικών στατιστικών, με συνέπεια τη δημοσίευση τον Οκτώβριο του 2013,
χωρίς επιφυλάξεις από τη Eurostat, στα πλαίσια της εξαμηνιαίας Διαδικασίας Υπερβολικού
Ελλείμματος (ΔΥΕ), για έβδομη συνεχή φορά, από το Νοέμβριο του 2010, των ετήσιων Ελληνικών
Δημοσιονομικών Στατιστικών. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια σημαντική σειρά επιτυχιών για την
Ελλάδα και έχει συμβάλει στην οικοδόμηση ενός πολύ σημαντικού, και χωρίς προηγούμενο, "track
record" για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδος.
Ως προς τις υπολειπόμενες δράσεις του πυλώνα C, μέσα στο 2013 υπήρξε συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ
με το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιστοίχηση των κωδικών των συναλλαγών του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Λογαριασμών ESA 95 με εκείνες των κωδικών του δημόσιου λογιστικού και σημειώθηκε
σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό.
Από τις προβλεπόμενες δράσεις του πυλώνα Α του Σχεδίου Δράσης, οι οποίες αποσκοπούν στην
ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ, πολλές είχαν υλοποιηθεί κατά την τριετία 2010-2012.
Από τις υπολειπόμενες δράσεις του πυλώνα σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε, εντός του 2013, στο
θέμα της πιστοποίησης των στατιστικών των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, με την ολοκλήρωση, των
προπαρασκευαστικών εργασιών για την πιστοποίηση και τη διενέργεια της 1ης πιλοτικής άσκησης
πιστοποίησης (βλ. παράγραφο 2). Πρόοδος επιτεύχθηκε, επίσης, στο θέμα της θέσπισης του νέου
οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ:
Συνεχίστηκαν οι προετοιμασίες για τη θέσπιση του νέου οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες
άρχισαν το 2012 με τη σύνταξη σχεδίου οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ. Κατά τη σύνταξη του σχεδίου
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έχουν ληφθεί υπόψη: (α) η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των 51 Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών
(ΥΣΝ) στην εκτέλεση της πλήρους κλίμακας των στατιστικών εργασιών καθώς και της ενσωμάτωσης
και μεγαλύτερου συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ και των ΥΣΝ, (β) η ανάγκη
αύξησης της παραγωγικότητας και ορθολογισμού διαδικασιών και δομών, δεδομένου μεταξύ άλλων
και του μειωμένου αριθμού υπαλλήλων που θα έχει η ΕΛΣΤΑΤ τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την
προηγούμενη δεκαετία ακόμη και αν εκπληρωθούν τα σχετικά περί παροχής ανθρωπίνων πόρων
που προβλέπονται στo Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (2014-2016), (γ) η ανάγκη διασφάλισης
όλων των πλευρών της ποιότητας των διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και δημοσιοποίησης
στατιστικών στοιχείων, με οδηγό τις πλέον προηγμένες πρακτικές και δομές αντίστοιχων εθνικών
στατιστικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και (δ) το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργικής
ανεξαρτησίας και της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της ΕΛΣΤΑΤ ως Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου. Στη σύνταξη του σχεδίου του νέου οργανογράμματος της ΕΛΣΤΑΤ έχουν ληφθεί
υπόψη οι συμβουλές εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που
παρασχέθηκαν το 2012.
Ωστόσο, κάποιες άλλες δράσεις του πυλώνα A δεν εξελίχθηκαν με ταχύτητα το 2013. Πρόκειται
κυρίως για την παροχή στην ΕΛΣΤΑΤ επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την παροχή
στατιστικών υψηλής ποιότητας στους χρήστες, σύμφωνα με τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις της (βλ. Ενότητες ΣΤ και Β), καθώς και πλήρους και έγκαιρης πρόσβασης σε βασικά
διοικητικά δεδομένα (βλ. Ενότητα Δ, «Αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων»).
Όσον αφορά τις δράσεις του πυλώνα Β του JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των
διαδικασιών και υποδομών για την παραγωγή των στατιστικών της Χώρας, μέσω ενός
προγράμματος μεσοπρόθεσμης, ως επί το πλείστον, τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στην
ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat, συνεχίσθηκε, εντός του 2013, για ορισμένες εξ αυτών η παροχή στην
ΕΛΣΤΑΤ τεχνικών συμβουλών από εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
Πρόκειται για τις δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των
παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ICT),
στη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων, στη βελτίωση του
στατιστικού Μητρώου Οχημάτων, στην αναβάθμιση των Τομεακών Εθνικών Λογαριασμών και στη
βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου. Επίσης, για ορισμένες από τις
δράσεις του πυλώνα B (βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Περιβάλλοντος και των Στατιστικών
Εξωτερικού Εμπορίου, αναβάθμιση των Τομεακών Εθνικών Λογαριασμών) σημειώθηκε πρόοδος
στον τομέα της συνεργασίας με φορείς που έχουν στη διάθεση τους διοικητικές πηγές δεδομένων
καθώς και με άλλους παραγωγούς στατιστικών στοιχείων.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2013 σημειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος όσον αφορά τις ανωτέρω
δράσεις του πυλώνα B:
Κατά το 2013 προχώρησε η προετοιμασία για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και
των παρεχομένων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών (ICT). Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των προδιαγραφών για τα εξής υποέργα (subprojects) του έργου (project), το οποίο είχε αναπτυχθεί το 2012, για την αναβάθμιση της υπάρχουσας
υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της Πληροφορικής και των
Επικοινωνιών (ICT):
− Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
− Αξιολόγηση πολιτικών ασφαλείας και υλοποίησή τους
− Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης (Contingency planning)
− Διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ service management)

− Κεντρική διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
− Κεντρικό σύστημα εκτυπώσεων
Για την ολοκλήρωση των προδιαγραφών των ανωτέρω υποέργων ελήφθησαν υπόψη οι συμβουλές
εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που συνεργάσθηκε στενά με την
ΕΛΣΤΑΤ το 2013. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές και των υπόλοιπων δύο υποέργων
(«Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων» και «Σύστημα
διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (Human Resources Management System – HRMS)»). Επίσης,
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ολοκληρώθηκε η προκήρυξη του υποέργου «Κεντρικό σύστημα εκτυπώσεων» και ξεκίνησε η
διαδικασία υποβολής του για έγκριση.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, έλαβαν χώρα εκτεταμένες εργασίες για την αξιολόγηση και
βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών επιχειρήσεων που παράγει η ΕΛΣΤΑΤ.
Αυτή την περίοδο, εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος προέβη σε
αξιολόγηση των διαδικασιών παραγωγής και διάχυσης των ελληνικών στατιστικών διάρθρωσης των
επιχειρήσεων (structural business statistics – SBS) σύμφωνα με τις αρχές 7-15 του ΚΟΠ και
κατάρτισε πρόταση σχεδίου δράσης (action plan) για τη βελτίωση των εν λόγω στατιστικών.
Επίσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2013, η ΕΛΣΤΑΤ άρχισε μια εκτεταμένη και σε βάθος εξέταση των
στατιστικών επιχειρήσεων που παράγει, όσον αφορά την ποιότητά τους. Η άσκηση αυτή έλαβε χώρα
στο πλαίσιο αξιολόγησης των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των
εθνικών λογαριασμών. Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης και ελέγχου θα ενημερώσουν το σχέδιο
δράσης για τη βελτίωση των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων.
Το 2013, η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε σε ενέργειες για τη δημιουργία στατιστικού Μητρώου
Οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος παρέσχε
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα κατάρτισης και ενημέρωσης Μητρώου Οχημάτων, το οποίο είναι
απαραίτητο για το σχεδιασμό ερευνών στον τομέα των μεταφορών. Ο εμπειρογνώμονας συνέταξε
σχετική έκθεση προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη έργου (project) για
τη δημιουργία και ενημέρωση του Μητρώου Οχημάτων.
Στο πλαίσιο των ενεργειών της ΕΛΣΤΑΤ για τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών
Περιβάλλοντος, εντός του 2012 ξεκίνησε η συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των στατιστικών αυτών. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, διαβιβάστηκαν στη Eurostat το 2013
στοιχεία εσωτερικών υδάτων σε μεγαλύτερη ανάλυση, τόσο κατά Περιφέρεια όσο και κατά Υδατικό
Διαμέρισμα. Στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ, διαβιβάστηκαν, επίσης, στη Eurostat, για
πρώτη φορά, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 691/2011, στοιχεία για τους περιβαλλοντικούς
λογαριασμούς αερίων ρύπων, τους λογαριασμούς ροής υλικών και τους περιβαλλοντικούς φόρους.
Η ΕΛΣΤΑΤ κατάρτισε, επίσης εντός του 2013, το Τεχνικό Δελτίο του έργου για τη βελτίωση της
ποιότητας των στατιστικών περιβάλλοντος προκειμένου να υποβληθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση.
Το Τεχνικό Δελτίο δεν υποβλήθηκε τελικά, λόγω πληροφόρησης της ΕΛΣΤΑΤ ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το τρέχον ΕΣΠΑ. Η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να διερευνήσει
τη χρηματοδότηση του έργου από άλλες πηγές (π.χ. μέσω του προϋπολογισμού της).
Το 2013 συνεχίστηκαν οι εργασίες για την αναβάθμιση των Τομεακών Εθνικών Λογαριασμών.
Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών υπήρξε, μέσα στο 2013, συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με την Τράπεζα
της Ελλάδος με αποτέλεσμα την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ποιότητα των εν λόγω
στατιστικών στοιχείων. Το 2013 εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος
παρέσχε συμβουλές στην ΕΛΣΤΑΤ για την περαιτέρω αναβάθμιση των τομεακών λογαριασμών.
Συνεχίστηκε μέσα στο 2013 η βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου,
σε εφαρμογή του σχετικού σχεδίου δράσης που τέθηκε σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο του 2011. Στο
πλαίσιο αυτό, το 2013 εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος παρείχε τεχνικές
συμβουλές στην ΕΛΣΤΑΤ.
Ωστόσο, για κάποιες δράσεις του πυλώνα Β η πρόοδος δεν ήταν ταχεία. Αυτό οφείλεται είτε σε
ανεπάρκεια των ανθρώπινων πόρων της ΕΛΣΤΑΤ είτε σε εξωγενείς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα:
Στο πλαίσιο της δράσης για την ανάπτυξη τριετούς προγράμματος (2013-2015) εκπαίδευσης του
προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, υπήρξαν καθυστερήσεις στη συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, και
τελικά, όπως πληροφορήθηκε η ΕΛΣΤΑΤ, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησής του από το
τρέχον (2013-2017) ΕΣΠΑ. Το μέρος όμως των εκπαιδευτικών σειρών από το τριετές πρόγραμμα,
που μπορούσε να καλυφθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, άρχισε να
πραγματοποιείται στο δεύτερο ήμισυ του 2013. Κατόπιν ανάλυσης της κατάστασης, η ΕΛΣΤΑΤ
προτίθεται να διερευνήσει τη χρηματοδότηση του υπολοίπου μέρους των εκπαιδευτικών σειρών—
που αφορούν περισσότερο σε θέματα κατάρτισης επίσημων στατιστικών—από άλλες πηγές (π.χ.
μέσω του προϋπολογισμού της).
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Για το έργο (project) επανασχεδιασμού και αναβάθμισης του Στατιστικού Μητρώου
Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το Νοέμβριο του 2012,
αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση εθνικού εμπειρογνώμονα προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί
σύμφωνα με το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα (Σεπτέμβριος 2013 και, μετά από παράταση,
Δεκέμβριος 2013). Ωστόσο, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης, μέσα στις τεθείσες προθεσμίες, των
προβλεπόμενων στη σύμβαση εργασιών από τον εμπειρογνώμονα, η σύμβαση ανακλήθηκε. Η
ΕΛΣΤΑΤ αποφάσισε να προβεί σε επαναπροκήρυξη του έργου.
Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και επικαιρότητας του Γεωργικού Μητρώου, τον Ιούλιο
του 2013, η ΕΛΣΤΑΤ υπέβαλε στο ΕΣΠΑ το Τεχνικό Δελτίο του έργου (project) για τη βελτίωση της
ποιότητας και επικαιρότητας του Γεωργικού Μητρώου. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013, η
ΕΛΣΤΑΤ πληροφορήθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το τρέχον
ΕΣΠΑ. Η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να διερευνήσει τη χρηματοδότηση του έργου από άλλες πηγές (π.χ.
μέσω του προϋπολογισμού της).
Γ. ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΏΝ
Μέσα στο 2013 η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε τις προσπάθειές της, για την περαιτέρω βελτίωση των
διαδικασιών για την παραγωγή στατιστικών, μέσω της εφαρμογής καθορισμένων και διαφανών
κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
•

Εκτέλεση απαραίτητων βημάτων για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της
ΕΛΣΤΑΤ
(Βλ. Εδάφιο 1 Ενότητας Β).

•

Διεύρυνση του ρόλου της Ομάδας Εποπτείας και Διαχείρισης της Ποιότητας των
Στατιστικών Εργασιών
Η Ομάδα Εποπτείας και Διαχείρισης της Ποιότητας των Στατιστικών Εργασιών (ΟΕΔΠ), στην
οποία συμμετέχει η ανώτατη διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ, είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛΣΤΑΤ που
ασχολείται με θέματα ποιότητας, με στόχο την ανάληψη βελτιωτικών δράσεων όσον αφορά την
ποιότητα και εγκαιρότητα των στατιστικών προϊόντων της ΕΛΣΤΑΤ και αποτελεί μια «Επιτροπή
Ποιότητας για την ΕΛΣΤΑΤ». Σε αυτό το πλαίσιο η ΟΕΔΠ έχει σημαντικό ρόλο στην
παρακολούθηση της ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής στατιστικών.
Κατά το 2013 ο ρόλος της ΟΕΔΠ διευρύνθηκε, με αυξημένη έμφαση στην παρακολούθηση της
ποιότητας, πέραν του συντονισμού των στατιστικών εργασιών. Έργο της ΟΕΔΠ είναι η
ανασκόπηση της προόδου υλοποίησης των προγραμματισμένων στατιστικών εργασιών και η
αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση αυτών, καθώς και ο εντοπισμός και η
αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για την ποιότητα και την
εγκαιρότητα του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος. Μέσα στην ομάδα αναλύονται τα θέματα
που ανακύπτουν κατά τις φάσεις παραγωγής των στατιστικών και διαβουλεύονται τα απαραίτητα
μέτρα και ο συντονισμός των εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ, με γνώμονα τη διασφάλιση και περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας του στατιστικού έργου. Όπου εντοπίζονται προβλήματα, αναπτύσσονται,
εφαρμόζονται και αξιολογούνται κατάλληλα σχέδια δράσης για την αναβάθμιση των στατιστικών
διαδικασιών και προϊόντων και για τη συνεχή βελτίωσή τους. Επίσης η ΟΕΔΠ παρακολουθεί την
εξέλιξη των δαπανών των στατιστικών εργασιών με στόχο την εφαρμογή της αρχής 10 του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές περί σχέσης κόστουςαποτελεσματικότητας.
Δ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Βασικό μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ από τη σύστασή της αποτελεί η παραγωγή στατιστικών
προσαρμοσμένων στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων
στα ετήσια Συνέδρια Χρηστών που έχει καθιερώσει, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας
Χρηστών που διενεργεί, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση του στατιστικού της προϊόντος και των
7

: 6-9

παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και τον εντοπισμό νέων αναγκών και απαιτήσεων για την
παραγωγή στατιστικών. Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει,
επίσης, υπ’ όψιν της τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των μελών του Συμβουλίου του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ), στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι εθνικές Αρχές, δηλαδή οι
φορείς του ΕΛΣΣ που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση Ευρωπαϊκών
Στατιστικών καθώς και αντιπρόσωποι φορέων που είναι σημαντικοί χρήστες των στοιχείων που
παράγει η ΕΛΣΤΑΤ.
Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσονται και οι εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ για τη βελτίωση των διάφορων
πλευρών της μορφής και του περιεχομένου του ιστοχώρου της και άλλων τρόπων διάχυσης των
παραγόμενων στατιστικών, σύμφωνα με τα αναπτυσσόμενα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να
ικανοποιούνται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, οι ανάγκες των χρηστών για ακριβή και έγκαιρη
πληροφόρηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
•

Ανάληψη δράσεων το 2013 με βάση τα συμπεράσματα του 1 ου, 2ου
Συνεδρίου Χρηστών

και 3ου ετήσιου

Με βάση σχόλια και υποδείξεις των χρηστών που έγιναν στο 1 ο , 2ο και 3ο Συνέδριο Χρηστών, η
ΕΛΣΤΑΤ ενέταξε, μεταξύ άλλων, στα Ετήσια Προγράμματα Εργασιών της τη διενέργεια Έρευνας
Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, την ανάπτυξη
ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την
ανάληψη εργασιών κατάρτισης μακρών χρονολογικών σειρών για τους εθνικούς λογαριασμούς,
την ανάπτυξη επιπλέον στατιστικών στους τομείς του τουρισμού, του περιβάλλοντος, της υγείας,
της κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη
διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης του μεγέθους των χρησιμοποιούμενων δειγμάτων για τη
διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών, έτσι ώστε να παράγονται αξιόπιστα αποτελέσματα σε
επίπεδο κατώτερο του συνόλου Χώρας. Όσον αφορά τις ανωτέρω εργασίες, μέσα στο 2013
σημειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος:
−

Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου
Μέσα στο 2013 ξεκίνησε η συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Χρήσης Χρόνου, με
προοπτική εξαγωγής αποτελεσμάτων το Δεκέμβριο του 2014.

−

Εφαρμογή ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (System of Health Accounts)
Μέσα στο 2013 παραδόθηκε στην ΕΛΣΤΑΤ το 5 ο και τελευταίο παραδοτέο του έργου με βάση
το Μνημόνιο Συνεργασίας που είχε υπογραφεί το 2011 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών για την προώθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας, σε εθνικό
επίπεδο. Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε έλεγχο των πρωτογενών δεδομένων βάσει των οποίων
καταρτίστηκαν οι πίνακες του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) και διενήργησε
βασικούς ελέγχους συμβατότητας των στοιχείων του ΣΛΥ με συναφή στοιχεία από άλλες
στατιστικές εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ. Ως αποτέλεσμα, δημοσιεύθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, για
πρώτη φορά, στατιστικές για τις δαπάνες υγείας στην Ελλάδα, για τα έτη 2009, 2010 και
2011.

−

Στατιστικές Τουρισμού
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και
του Υπουργείου Τουρισμού, με αντικείμενο την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών σχετικά
με την κατάρτιση στατιστικών στον τομέα του τουρισμού και τις ανάγκες του «Δορυφόρου
Λογαριασμού Τουρισμού και του Παρατηρητηρίου Τουρισμού» και για τη διερεύνηση της
δυνατότητας διενέργειας νέων στατιστικών ερευνών/εργασιών για την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών των χρηστών και την κατάρτιση λογαριασμών τουρισμού.
Παράλληλα, μέσα στο 2013: α) σχεδιάστηκε μια νέα ειδική έρευνα επί των ενοικιαζόμενων
δωματίων, η οποία θα διενεργείται από το 2014, σε τακτική βάση και β) επανασχεδιάστηκε η
έρευνα Διακοπών 2012, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 692/2011. Μεταξύ των
αλλαγών που προέκυψαν είναι και η αλλαγή συχνότητας διενέργειας της έρευνας Διακοπών
από τριμηνιαία σε ετήσια.

−

Στατιστικές περιβάλλοντος
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(Βλ. Εδάφιο 3 Ενότητας Β, «Δράση για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών
περιβάλλοντος»).
−

Στατιστικές στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά
Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τον Οκτώβριο 2013 Δελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα της
Έρευνας Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, η οποία διενεργήθηκε κατά το χρονικό
διάστημα Οκτωβρίου 2011-Σεπτεμβρίου 2012. Με την ανωτέρω έρευνα συλλέχθηκαν
πληροφορίες αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα κατανάλωσης για
διαφορετικές χρήσεις (θέρμανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης, μαγείρεμα, φωτισμός
κ.α.) στον οικιακό τομέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη των χρησιμοποιούμενων
καυσίμων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν πληροφορίες που αφορούν στις συνήθειες των
χρηστών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά, στα είδη και τον αριθμό των
συσκευών και συστημάτων που χρησιμοποιούν, ενώ εξετάστηκε και η διείσδυση ενεργειακά
αποδοτικών τεχνολογιών στον οικιακό τομέα. Τέλος, συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία
για τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών.

−

Παραγωγή στατιστικών σε επίπεδο κατώτερο του συνόλου Χώρας
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες έτσι ώστε να παράγονται αξιόπιστα
αποτελέσματα σε επίπεδο κατώτερο του συνόλου Χώρας και συγχρόνως να αυξηθεί
περαιτέρω η ακρίβεια των αποτελεσμάτων σε επίπεδο Χώρας (μείωση του στατιστικού
σφάλματος):

1.

Σχεδιασμός της έρευνας ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις με ενισχυμένο δείγμα
επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να παραχθούν ακριβείς εκτιμήσεις σε επίπεδο Περιφέρειας
(μέχρι τώρα τα αποτελέσματα παράγονται στις 4 μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές (NUTS 1)).

2.

Ενίσχυση του δείγματος της έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών (EU-SILC) κατά 1.500 νοικοκυριά, έτσι ώστε αφενός να βελτιωθούν οι εκτιμήσεις σε
σύνολο Χώρας και αφετέρου να καθίσταται δυνατό να παραχθούν αποτελέσματα σε επίπεδο
Περιφέρειας (μέχρι τώρα τα αποτελέσματα παράγονται στις 4 μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές (NUTS
1)).

3.

Ενίσχυση του δείγματος της έρευνας Διακοπών κατά 2.500 νοικοκυριά, έτσι ώστε αφενός
να βελτιωθούν οι εκτιμήσεις σε σύνολο Χώρας και αφετέρου να καθίσταται δυνατό να παραχθούν
αποτελέσματα σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2).

4.

Μελέτη για τον καθορισμό του μεγέθους δείγματος της Έρευνας Οικογενειακών
Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έτσι ώστε να παράγονται αποτελέσματα σε επίπεδο Περιφέρειας (μέχρι
τώρα τα αποτελέσματα παράγονται σε σύνολο Χώρας). Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης θα
εφαρμοστούν στον επανασχεδιασμό της ΕΟΠ έτους 2014.
5. Μελέτη για τον καθορισμό του μεγέθους δείγματος της Έρευνας Κενών Θέσεων
Εργασίας, έτσι ώστε να παράγονται αποτελέσματα κατά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφέρειας (μέχρι τώρα τα αποτελέσματα παράγονται σε
σύνολο Χώρας).
•

Ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων καταναλωτικής δαπάνης νοικοκυριών,
κατά λειτουργικό σκοπό, σε σταθερές τιμές, για τα έτη 2000-2011

•

Έναρξη δημοσίευσης τριμηνιαίων Δελτίων Τύπου για το Δείκτη Μισθών σε βασικούς
κλάδους της οικονομίας
Μέσα στο 2013 η ΕΛΣΤΑΤ άρχισε να δημοσιεύει ανά τρίμηνο Δελτία Τύπου για το Δείκτη
Μισθών σε κυρίους κλάδους της οικονομίας (κλάδους Β-Ν της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Rev.2), κατόπιν επανεξέτασης της
εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας για τον εν λόγω δείκτη.

•

Κατάρτιση του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 2014 – 2016, του Ετήσιου
Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών 2014 και της Έκθεσης Αξιολόγησης του Στατιστικού
Προγράμματος 2012
Η ΕΛΣΤΑΤ κατάρτισε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013 το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα
2014 – 2016, το οποίο περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων
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στατιστικών δράσεων των φορέων του ΕΛΣΣ για την ανωτέρω τριετία. Εντός του Μαΐου 2013, η
ΕΛΣΤΑΤ ολοκλήρωσε, επίσης, την κατάρτιση του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών
της για το 2014 και της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών
της για το 2012.
•

Ανάληψη συντονισμού, σε εθνικό επίπεδο, των συστημάτων Διάχυσης Ειδικών
Δεδομένων (Special Data Dissemination Standard) και SDDS Plus του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) από την ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ ανέλαβε από την 1η Ιουλίου 2013 το συντονισμό των εν λόγω συστημάτων, στη θέση
μέχρι τότε του Υπουργείου Οικονομικών.

•

Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στο project Census Hub της Eurostat για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες και η ολοκλήρωση των εργασιών για τη
διάχυση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 μέσω του Census
Hub της Eurostat προγραμματίστηκε για το πρώτο τρίμηνο 2014.

•

Προετοιμασία για τη δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας στατιστικού περιεχομένου
που θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 – 18 ετών
Η Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων προέβη εντός του 2013 σε διερεύνηση και
μελέτη παρεμφερών ιστοσελίδων που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες, καθώς και σχετικών
οδηγιών της Eurostat. Το υλικό αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία της σχετικής
ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ.

•

Ψηφιοποίηση των απογραφικών – διοικητικών ορίων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού –
Κατοικιών 2011
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2013, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ψηφιοποίηση απογραφικώνδιοικητικών ορίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτά προέκυψαν από την
Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. Μέσα στο 2013 έγιναν, επίσης, οι ακόλουθες εργασίες:
α) Ενημέρωση των αναλογικών χαρτών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011, σε
επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων για την επικαιροποίηση του ψηφιακού
αρχείου, β) Έλεγχος της επικαιροποίησης της ψηφιοποίησης 150 οικισμών του Νομού Αττικής
σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων, οδικών αξόνων και απογραφικών τομέων, γ) Ψηφιοποίηση
σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων για τους οικισμούς 22 Νομών της
Χώρας.

•

Διοργάνωση 4ου ετήσιου Συνεδρίου Χρηστών
Σύμφωνα με το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2013, η ΕΛΣΤΑΤ
πραγματοποίησε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά το 4ο Ετήσιο
Συνέδριο Χρηστών. Στο Συνέδριο αυτό έγινε παρουσίαση του έργου και των βασικών πυλώνων
λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ από τη σύστασή της μέχρι σήμερα. Έγινε, επίσης, παρουσίαση των
δράσεων της ΕΛΣΤΑΤ για την ικανοποίηση αναγκών των χρηστών που διατυπώθηκαν κατά τα
τρία προηγούμενα Συνέδρια Χρηστών. Ακολούθησε η διατύπωση από τους χρήστες σχολίων
που αφορούσαν στο παραγόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό προϊόν και στις παρεχόμενες από
αυτήν υπηρεσίες, σε σχέση με την ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι χρήστες επισήμαναν,
μεταξύ άλλων, την ανάγκη:
α) παραγωγής μακρών χρονολογικών σειρών για τους εθνικούς λογαριασμούς (ΑΕΠ),
συμπεριλαμβανομένων και ετών πριν από το 2000, καθώς και εποχικά διορθωμένων
(seasonally adjusted) τριμηνιαίων στοιχείων ΑΕΠ,
β) παραγωγής επιπλέον στοιχείων για την ηλεκτρική ενέργεια,
γ) ταχύτερης παραγωγής στοιχείων για την προστιθέμενη αξία ανά λεπτομερή κλάδο, των
στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων και των στατιστικών για τα εργατικά ατυχήματα,
δ) αναθεώρηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής με πιο πρόσφατο έτος βάσης,
ε)

παραγωγή στατιστικών για την προσχολική εκπαίδευση, τη μεταδευτεροβάθμια και μη
τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τη δια βίου μάθηση, κατάρτιση δεικτών για την ηλικιακή
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ομάδα 25-44 ετών που δεν εργάζεται, και ανάπτυξη ιδιαίτερων εθνικών στατιστικών στον
τομέα της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη γεωγραφική ιδιομορφία της Χώρας.
Ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικών σημειωμάτων για τις στατιστικές
εκπαίδευσης, αντίστοιχων με αυτά της Eurostat,
στ) πλήρους καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και των αυτοκτονιών που λαμβάνουν
χώρα στην Ελλάδα, και παραγωγής στοιχείων για τις απόπειρες αυτοκτονιών.
Με βάση τα σχόλια και τις επισημάνσεις των χρηστών κατά το 4ο Συνέδριο Χρηστών, καθώς και
τα αντίστοιχα σχόλια και επισημάνσεις κατά τα τρία προηγούμενα Συνέδρια Χρηστών, η ΕΛΣΤΑΤ
προέβη σε καταγραφή και επεξεργασία των αναγκών των χρηστών. Η ικανοποίηση αυτών των
διαπιστωμένων και καταγεγραμμένων αναγκών των χρηστών είναι ήδη, σε μεγάλο βαθμό, μέσα
στις προτεραιότητες της ΕΛΣΤΑΤ για την τριετία 2014-2016, όπως έχουν ενσωματωθεί στο
Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014-2016. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στην ιεράρχηση των
ανωτέρω αναγκών, με βάση τη σημαντικότητά τους για τους χρήστες και την κρισιμότητά τους για
το στατιστικό προϊόν και έχει αρχίσει τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ικανοποίησής τους, με
βάση τους διαθέσιμους πόρους της και τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της.
•

Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διάφορων πλευρών της μορφής και του
περιεχομένου του ιστοχώρου της και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων στατιστικών,
έτσι ώστε να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες των χρηστών, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα παίξει και το έργο για την αναβάθμιση της
υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ICT) – βλ. Εδάφιο 3 Ενότητας Β, ανωτέρω – το οποίο θα
αναβαθμίσει σημαντικά τη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ με την ενσωμάτωση νέων εργαλείων
και τεχνολογιών. Οι εργασίες επανασχεδιασμού της διαδικτυακής πύλης της ΕΛΣΤΑΤ και
εμπλουτισμού του περιεχομένου της περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα υποέργα του ανωτέρω
έργου.
Μέσα στο 2013 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες για τον εμπλουτισμό του ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ
(στο ελληνικό, καθώς και στο αγγλικό μέρος του):
−

Ανάρτηση της Πολιτικής Αναθεωρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και της Πολιτικής Ποιότητας της
ΕΛΣΤΑΤ στην ειδική ενότητα του ιστοχώρου της που αφορά στο ΕΛΣΣ.

−

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Ικανοποίησης Χρηστών (User Satisfaction
Surveys) που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ στην ειδική ενότητα του ιστοχώρου της με τίτλο: «Συνέδρια
ΕΛΣΤΑΤ Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών».

− Συνέχιση των εργασιών για την επικαιροποίηση των πινάκων και την κάλυψη των κενών των

χρονοσειρών στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας με τα
μεταδεδομένα όλων των διενεργούμενων στατιστικών ερευνών και εργασιών,
προσαρμοσμένων στο ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Στατιστικών Δεδομένων και
Μεταδεδομένων (European Statistical Data and Metadata Exchange – ESMS). Οι ανωτέρω
εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2014.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ανάπτυξη
ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση, διαχείριση, συσχέτιση και
χαρτογράφηση των δεδομένων των Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών των ετών 1991, 2001
και 2011 στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2012. Το ανωτέρω μνημόνιο
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ελεύθερης διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στους
απαιτητικούς και εξειδικευμένους χρήστες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα
διασφαλίζεται πλήρως το στατιστικό απόρρητο των ατομικών στοιχείων των απογραφέντων.
Η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού συμβολαίου (grant) της Eurostat εκπονεί ψηφιδωτό
χάρτη της Ελλάδος με απεικόνιση του μονίμου πληθυσμού της Ελλάδος για τα έτη 2001 και 2011
σε κελί 1x1 km2. Για το σκοπό αυτό προέβη στις ακόλουθες ενέργειες εντός του 2013:
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−

Δημιουργία βάσης δεδομένων και επεξεργασία
Οικοδομικά/Απογραφικά Τετράγωνα 533 οικισμών.

−

Ψηφιοποίηση έκτασης 12.092 οικισμών και δημιουργία πολυγωνικής γεωβάσης με χρήση
του υπόβαθρου του Κτηματολογίου.

−

Δόμηση της πληροφορίας των πινάκων των στατιστικών ερευνών σε κατάλληλη μορφή για
την εισαγωγή σε πίνακες γεωβάσεων.

−

Έλεγχοι και διορθώσεις του αρχείου των σημειακών θέσεων των οικισμών με χρήση των
υπηρεσιών του Κτηματολογίου και Google Earth.

πληθυσμιακών στοιχείων από τα

Στο ίδιο ανωτέρω πλαίσιο, η ΕΛΣΤΑΤ έχει αρχίσει την ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακών
χαρτών με στοιχεία από 8 θεματικούς τομείς ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ. Για το σκοπό αυτό προέβη
στις ακόλουθες ενέργειες εντός του 2013:
−

Δημιουργία μεταδεδομένων συμβατών με την οδηγία INSPIRE.

−

Σχεδιασμός γεωβάσης για την σύνδεση της στατιστικής πληροφορίας με βάση την
Καλλικρατική υποδιαίρεση.

−

Μερική εισαγωγή των μεταβλητών των πινάκων στη γεωβάση.

Στο πλαίσιο της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014, δημιουργήθηκε στην ΕΛΣΤΑΤ ειδικός ιστοχώρος,
http://eu2014presidency.statistics.gr, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της
Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές, την πρόοδο των νομοθετικών στατιστικών
φακέλων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων (links) για
πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα και ιστοσελίδες, καθώς και βασικά στοιχεία επικοινωνίας.
•

Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας
Στο πλαίσιο της οργάνωσης σχολικών επισκέψεων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις
εγκαταστάσεις της η ΕΛΣΤΑΤ είχε εντός του 2013 επαφές με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Δεκέμβριο του 2013
πραγματοποιήθηκε η 1η επίσκεψη μαθητών Λυκείου στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι μαθητές επισκέφτηκαν
τους χώρους της και τη βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ, ενημερώθηκαν για τα αντικείμενα και το έργο
της ΕΛΣΤΑΤ, για το στατιστικό υλικό που μπορούν να αντλήσουν από τον ιστοχώρο της
ΕΛΣΤΑΤ καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες η εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη της
ΕΛΣΤΑΤ (ηλεκτρονικός κατάλογος Βιβλιοθήκης, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Κέντρο Υποστήριξης
Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων στην Ελλάδα-ESDS).

•

Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε το 2013 στην 78 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (7-15 Σεπτεμβρίου 2013)
με δικό της περίπτερο, στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα για το
έργο που έχει επιτελέσει και συνεχίζει να επιτελεί και το οποίο αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση
της ποιότητας των επίσημων στατιστικών της Ελλάδος και στην εδραίωση της αξιοπιστίας τους
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, για την
Αποστολή (mission) της ΕΛΣΤΑΤ, το έργο της κατά την τριετία 2010-2013, τα Ελληνικά
Στατιστικά Προγράμματα 2011 – 2013 και 2014 – 2016, τα Στατιστικά Προγράμματα Εργασιών
της των ετών 2013 και 2014 και την Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος 2012,
τον Κανονισμό των Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, τον Κώδικα Ορθής
Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και τη Διακήρυξη του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου
(ISI) για την Επαγγελματική Δεοντολογία. Επίσης, τα δημοσιεύματα «Η Ελληνική Οικονομία» και
«Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα», με την τελευταία τους επικαιροποίηση, το ενημερωτικό
φυλλάδιο «Η Ελλάδα με αριθμούς, 2013», καθώς και δεδομένα στατιστικών ερευνών/εργασιών
της ΕΛΣΤΑΤ (στατιστικές εργατικού δυναμικού, στατιστικές γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας,
στατιστικές τουρισμού, αποτελέσματα Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009, στοιχεία του
Εθνικού και του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) ήταν διαθέσιμα σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή για τους επισκέπτες στο περίπτερο. Τα εγκαίνια του περιπτέρου έγιναν στις
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8 Σεπτεμβρίου 2013, παρόντος του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρέα Β. Γεωργίου. Υλικό από
την παρουσία της ΕΛΣΤΑΤ στη 78η ΔΕΘ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-EXPO78
•

Σύγκληση του ΣΥΕΛΣΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ συντονίζει
όλες τις δραστηριότητες των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή
και διάδοση των επίσημων στατιστικών της Χώρας, έτσι ώστε οι στατιστικές αυτές να
αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται σύμφωνα με τις αρχές του ΚΟΠ. Ο συντονισμός
αυτός διενεργείται, μεταξύ άλλων, και με τη σύγκληση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, του
Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ), στο οποίο εκπροσωπούνται οι
φορείς του ΕΛΣΣ που αναπτύσσουν, παράγουν και διαχέουν Ευρωπαϊκές στατιστικές (εθνικές
Αρχές) για ενημέρωση και διαβούλευση ή γνωμοδότηση των μελών του επί θεμάτων που
αφορούν, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση της αναγκαίας συνεκτικότητας κατά την παραγωγή
των στατιστικών από τους φορείς του ΕΛΣΣ και την τήρηση των αρχών του ΚΟΠ από αυτούς.
Μέσα στο 2013 πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ τρεις συσκέψεις του
Συμβουλίου του Ελληνικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ).
Η πρώτη από τις ανωτέρω συσκέψεις πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2013. Σκοπός της
σύσκεψης ήταν η ενημέρωση του ΣΥΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ και συζήτηση για:
−

το Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS
Quality Assurance Framework – ESS QAF)

−

τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ για την πιστοποίηση των παραγόμενων
στατιστικών από τους λοιπούς φορείς του ΕΛΛΣ

−

το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 2014 –
2016

−

τα σχόλια των χρηστών που διατυπώθηκαν κατά το 3 ο Συνέδριο Χρηστών της ΕΛΣΤΑΤ, το
οποίο πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012

−

το δημοσίευμα «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα», το οποίο αναρτάται στον ιστοχώρο της
ΕΛΣΤΑΤ την πρώτη Παρασκευή των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και
Νοεμβρίου.

Η δεύτερη σύσκεψη του ΣΥΕΛΣΣ μέσα στο 2013 πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2013.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν η παρουσίαση στα μέλη του ΣΥΕΛΣΣ του σχεδίου του Ελληνικού
Στατιστικού Προγράμματος 2014 – 2016, προς συζήτηση και γνωμοδότηση. Τα σχόλια των
μελών του ΣΥΕΛΣΣ λήφθηκαν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση του ανωτέρω τριετούς
Προγράμματος.
Η τρίτη σύσκεψη του ΣΥΕΛΣΣ πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2013. Σκοπός της σύσκεψης
ήταν η παρουσίαση στα μέλη του ΣΥΕΛΣΣ του σχεδίου του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος
της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014 και της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος
2012 της ΕΛΣΤΑΤ για ενημέρωση και συζήτηση. Κατά τη σύσκεψη τα μέλη του ΣΥΕΛΣΣ
διατύπωσαν σχόλια, τα οποία λήφθηκαν υπόψη από την ΕΛΣΤΑΤ.
•

Αξιοποίηση διοικητικών πηγών για την παραγωγή στατιστικών
Στοχεύοντας στη βελτίωση του στατιστικού της προϊόντος, με παράλληλη εξοικονόμηση
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και μείωση του διοικητικού φόρτου των ερευνωμένων, η
ΕΛΣΤΑΤ ενέταξε, από τη σύστασή της, στα στατιστικά προγράμματα εργασιών της, δράσεις με
σκοπό τη στενότερη συνεργασία της με παραγωγούς στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη
χρήση των διοικητικών πηγών δεδομένων. Η υποχρέωση παροχής πρόσβασης στην ΕΛΣΤΑΤ σε
όλες τις διοικητικές πηγές δεδομένων και σε πρωτογενή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων
απόρρητων στοιχείων, αναφέρεται ρητά στο Στατιστικό Νόμο όπως ισχύει (Άρθρο 2 παράγραφος
3 και Άρθρο 8 παράγραφος 2), στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του
ΕΛΣΣ (Άρθρο 8 παράγραφος 4) και στη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές.
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Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ εντός του 2013:
α) η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Τουρισμού
(βλ. «Στατιστικές Τουρισμού», στην παρούσα Ενότητα ανωτέρω) και

β) η έναρξη συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών υδάτων.
Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων και τη
μείωση του διοικητικού φόρτου των ερευνώμενων επιχειρήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ, σε εφαρμογή
σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2011 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ,
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών—η
οποία αποτελεί την κύρια διοικητική πηγή στοιχείων επιχειρήσεων—και του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), υπέβαλε επανειλημμένα αιτήματα στη ΓΓΠΣ για την παροχή
στοιχείων επιχειρήσεων, των οποίων η διαβίβαση προβλέπεται στο ανωτέρω μνημόνιο. Λόγω
ανάγκης διευκρίνισης διαφόρων, νομικής και θεσμικής φύσης, θεμάτων, δεν επιτελέσθηκε το
2013 η αναμενόμενη πρόοδος στην παροχή των απαραίτητων στοιχείων επιχειρήσεων από το
Υπουργείο Οικονομικών στην ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με το ανωτέρω Μνημόνιο Συνεργασίας.
Δ. ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΛΗΨΗΣ ΔΡΆΣΕΩΝ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
Έχοντας ως στόχο την καθιέρωσή της ως ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, η
ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε μέσα στο 2013 να δίνει μεγάλη έμφαση στην άριστη συνεργασία με την Eurostat
και τις άλλες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως, επίσης, και με τις Εθνικές Στατιστικές
Υπηρεσίες των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκε
μέσα στο 2013 η ανελλιπής, συντονισμένη και ουσιαστική συμμετοχή υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στις
ομάδες εργασίας της Eurostat και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στις συναντήσεις της Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) ex officio, καθώς και του Partnership Group της ESSC
ως εκλεγμένου μέλους.1 Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιδίωξης της συνεργασίας και ενεργού ρόλου
της ΕΛΣΤΑΤ και της Χώρας στα διεθνή στατιστικά fora, υπήρξε ενεργή συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στις
συναντήσεις και εργασίες διεθνών στατιστικών φορέων, όπως της Διάσκεψης Ευρωπαίων
Στατιστικών (Conference of European Statisticians), της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων
Εθνών (UN Statistical Commission), και του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής (International Statistical
Institute).
Στο πλαίσιο της ανάληψης από την ΕΛΣΤΑΤ της προεδρίας της Ομάδας Εργασίας για τις Στατιστικές
του Συμβουλίου (Council Working Party on Statistics – CWPS), τον Ιανουάριο του 2014, η ΕΛΣΤΑΤ
συνέχισε, με εντατικούς ρυθμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 την προετοιμασία της, η οποία είχε
ήδη αρχίσει από το 2012, με στόχο την επιτυχημένη άσκηση της προεδρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη στις ακόλουθες δράσεις:
− Ανελλιπής εκπροσώπηση της ΕΛΣΤΑΤ σε όλες τις συσκέψεις της CWPS που έλαβαν χώρα

εντός του 2013 υπό την Ιρλανδική και υπό τη Λιθουανική προεδρία.

− Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Προεδρίας της ΕΛΣΤΑΤ.
− Εκπροσώπηση της ΕΛΣΤΑΤ στις συναντήσεις παράδοσης της προεδρίας της CWPS

(handover meetings) από την Ιρλανδία στη Λιθουανία (Δουβλίνο, Ιούνιος 2013) και από τη
Λιθουανία στην Ελλάδα (Βίλνιους, Δεκέμβριος 2013).

− Συμμετοχή μελών της Ομάδας Προεδρίας της ΕΛΣΤΑΤ, ως παρατηρητών, σε τρίλογο που

πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2013 υπό τη Λιθουανική προεδρία της CWPS.

− Ανάπτυξη στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ ειδικής ενότητας για τα θέματα της προεδρίας της

CWPS από την ΕΛΣΤΑΤ.

1

Το Partnership Group της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) έχει ως αποστολή την ενίσχυση
της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ιδίως με τη διασφάλιση της
αποτελεσματικής λειτουργίας της ESSC.
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− Κατάρτιση ειδικής έκδοσης του δημοσιεύματος “Greece in figures Special Edition”, το οποίο

περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών στατιστικών για την Ελλάδα, τα οποία έχουν παραχθεί
κυρίως από την ΕΛΣΤΑΤ και καλύπτουν ένα πλήθος τομέων, καθώς και επιλεγμένους πίνακες
με συγκριτικά στοιχεία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δημοσίευμα
ετοιμάσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για να διατεθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων εκδηλώσεων για την Ελληνική Προεδρία και είναι διαθέσιμο στον
ακόλουθο
σύνδεσμο
του
ιστοχώρου
της
ΕΛΣΤΑΤ:
http://eu2014presidency.statistics.gr/eu2014/index.php/en/greece-in-figures.
Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Στις σημαντικές ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ το 2013, όσον αφορά στην παραγωγή στατιστικών,
περιλαμβάνονται η διενέργεια της έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών
Εκμεταλλεύσεων το Δεκέμβριο του 2013 και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για τον De Facto Πληθυσμό και για δημογραφικά χαρακτηριστικά του
Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας. Μέσα στο 2013, η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε επίσης τις εργασίες της για
την εφαρμογή του νέου Συστήματος Ευρωπαϊκών Λογαριασμών ESA 2010, καθώς και τις δράσεις
της για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις σύγχρονες
τεχνολογίες συλλογής δεδομένων.
•

Διενέργεια της έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Το Δεκέμβριο του 2013, διενεργήθηκε η Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών
Εκμεταλλεύσεων, η οποία πλέον διενεργείται κάθε τριετία στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε σε ένα δείγμα 90.000 γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, κατανεμημένων σε όλη τη Χώρα. Σκοπός της έρευνας είναι η παρακολούθηση
της εξέλιξης της διάρθρωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και για το
σκοπό αυτό συλλέγονται σχετικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία που αφορούν στην απασχόληση
του πληθυσμού στις εν λόγω εκμεταλλεύσεις.

•

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για το De
Facto Πληθυσμό της Χώρας και τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του
Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας
Συνεχίστηκε μέσα στο 2013 η επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών
2011. Στις 15 Μαρτίου 2013 ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα αποτελέσματα του De Facto
πληθυσμού, δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο απογραφής. Ακολούθησε,
στις 23 Αυγούστου 2013, η ανακοίνωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του Μόνιμου
Πληθυσμού, σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την υπηκοότητα, την οικογενειακή κατάσταση και την
πυρηνικότητα του νοικοκυριού.

•

Συνέχιση εργασιών για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών
ESA 2010
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013, συνεχίστηκαν οι εργασίες για την εφαρμογή του νέου
Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών (ESA 2010), το οποίο θα πρέπει να
ολοκληρωθεί με την υποβολή των νέων αποτελεσμάτων, το Σεπτέμβριο του 2014. Στο πλαίσιο
του προγράμματος διαβίβασης των στοιχείων του ESA 2010 εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι εξής
εργασίες, των οποίων σημαντικά στάδια διεκπεραιώθηκαν μέσα στο 2013:
o ο υπολογισμός του πάγιου κεφαλαίου και των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά επενδυτικό αγαθό,
o η κατάρτιση ισολογισμών των μη χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων,
o η μείωση του χρόνου παραγωγής των αποτελεσμάτων των τριμηνιαίων και των
περιφερειακών εθνικών λογαριασμών,
o η κατάρτιση χρονοσειρών στοιχείων εθνικών λογαριασμών από το 1995 ή το 1999, κατά
περίπτωση.
Οι ανωτέρω εργασίες γίνονται στα πλαίσια συμφωνίας χρηματοδότησης με τη Eurostat, με την
υποστήριξη εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
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•

Αύξηση της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ που έλαβαν χώρα για πρώτη
φορά το 2013:
−

ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής συλλογής από διοικητικές πηγές στοιχείων της Ετήσιας
Έρευνας Ατυχημάτων στην Εργασία,

−

επέκταση της ηλεκτρονικής συλλογής των στοιχείων της Ετήσιας Έρευνας Κλειστής
Νοσοκομειακής Περίθαλψης από το σύνολο των νοσοκομείων της Χώρας,

−

διεξαγωγή της Έρευνας Χρήσης Χρόνου, για πρώτη φορά, με χρήση tablets,

−

επανασχεδιασμός των ερωτηματολογίων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
(ΕΟΠ), με δυνατότητα οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR).

ΣΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ
Το 2013 συνεχίστηκε η μείωση στο μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση
με το 2012, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν περιορισμοί και
καθυστερήσεις στην πρόσληψη ή μετάταξη νέων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός
αριθμός των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανερχόταν σε 791, από τους
οποίους 765 υπάλληλοι (275 άντρες και 490 γυναίκες) ήταν μόνιμοι και 26 υπάλληλοι (7 άντρες και
19 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανερχόταν σε 835, από τους οποίους 814 υπάλληλοι (296 άντρες
και 518 γυναίκες) ήταν μόνιμοι και 21 υπάλληλοι (5 άντρες και 16 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Το 2013 αποχώρησαν 54 υπάλληλοι και έγιναν 10 μετατάξεις. Έτσι, ο
συνολικός αριθμός υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2013, μειώθηκε κατά 5,3%.
Σε σχέση με το 2009 (31/12/2009) που οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ αριθμούσαν 1007, μέχρι το τέλος
του 2013 είχε επέλθει καθαρή μείωση κατά 216 άτομα (22%). Αυτές οι δραστικές μειώσεις του
προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την έγκαιρη
διεκπεραίωση των δράσεων που έχουν προγραμματισθεί στα πλαίσια των ετησίων και τριετών
προγραμμάτων στατιστικών εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ.
Όπως αποτυπώνεται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014-2016 (Εδάφιο 4, Ενότητα Γ), η
εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος προϋποθέτει την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το απαραίτητο και
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον προϋπολογισμό των ελάχιστων
ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ως Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι
οποίοι ανέρχονται περίπου στους 950 υπαλλήλους. Η δε Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις
Στατιστικές περιέχει ρητές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και της Χώρας για την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ
με τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους για να δύναται να παρέχει στους χρήστες υψηλής
ποιότητας στατιστικές, σύμφωνα με όλες τις υποχρεώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με σκοπό την επαρκή στελέχωση της ΕΛΣΤΑΤ προς εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών
στατιστικών υποχρεώσεων της και την αναπλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν από τις μαζικές
συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων, συνεχίστηκαν το 2013 από την ΕΛΣΤΑΤ οι διαδικασίες για τη μετάταξη
στην ΕΛΣΤΑΤ κατ’ αρχάς 37 δημοσίων υπαλλήλων με κατάλληλα προσόντα καθώς και την
πρόσληψη 10 ειδικών επιστημόνων, οι οποίες είχαν αρχίσει κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012.
Από τους υπαλλήλους που υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη στην ΕΛΣΤΑΤ επιλέγηκαν 31, καθώς οι
υπόλοιποι δεν πληρούσαν τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Ωστόσο υπήρξαν
καθυστερήσεις υπογραφής των σχετικών διυπουργικών και υπουργικών αποφάσεων για τη μετάταξη
των ανωτέρω υπαλλήλων. Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα 7 υποψήφιοι
να αποσύρουν την αίτησή τους και να μην εγκριθεί η μετάταξη άλλων 2 υποψηφίων. Μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου 2013 είχαν υπογραφεί 10 υπουργικές αποφάσεις από τις 22 ενεργείς αιτήσεις μετάταξης.
Τον Οκτώβριο του 2013 υποβλήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ πρόσκληση για τη μετάταξη άλλων 58
δημοσίων υπαλλήλων. Υπήρξαν συνολικά 35 έγκυρες αιτήσεις όσον αφορά τα ελάχιστα τυπικά
προσόντα για τις 58 θέσεις και έγιναν όλες δεκτές. Το Δεκέμβριο του 2013 η ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε την
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έγκαιρη υπογραφή των διυπουργικών και υπουργικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αποφευχθούν
τυχόν ανακλήσεις αιτήσεων από τους 35 υποψηφίους που επιλέγηκαν.
Ως προς το θέμα της πρόσληψης των 10 ειδικών επιστημόνων, που προβλέπεται στο Στατιστικό
Νόμο 3832/2010 όπως τροποποιηθείς ισχύει, η πρόοδος εντός του 2013 ήταν αργή λόγω ανάγκης
διευκρίνισης διαφόρων νομικών και θεσμικών θεμάτων.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, από τους 791 υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, οι 566 εργάζονταν στην Κεντρική
Υπηρεσία και οι 225 στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.
Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανομή του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά φύλο και επίπεδο
εκπαίδευσης, τα έτη 2012 και 2013 (31 Δεκεμβρίου).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 2012 ΚΑΙ
2013

Άντρες
Επίπεδο
εκπαίδευσης

Γυναίκες

Σύνολο

2012

2013

Μεταβολή
(%)

2012

2013

Μεταβολή
(%)

2012

2013

Μεταβολή
(%)

ΠΕ

176

166

-5,7

225

216

-4,0

401

382

-4,7

ΤΕ

25

25

0,0

56

56

0,0

81

81

0,0

ΔΕ

95

88

-7,4

249

231

-7,2

344

319

-7,3

ΥΕ

5

5

0,0

4

4

0,0

9

9

0,0

Σύνολο

301

284

-5,6

534

507

-5,1

835

791

-5,3

Ζ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ το 2013 ταξινομούνται στους ακόλουθους τύπους:
α) Κόστος εργασίας (μισθοί του μόνιμου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένων του
βασικού μισθού, επιδομάτων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πρόσθετων και παρεπόμενων
παροχών για το μόνιμο προσωπικό κλπ.).
β) Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι
οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες ταξιδίων και ημερήσια αποζημίωση μόνιμων υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ που μετακινούνται εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών επιτοπίως ή
για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κλπ. στο εξωτερικό, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται
με μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις
της ΕΛΣΤΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών), όπως ενοίκια, δαπάνες για
ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και συντήρηση κτιρίων, κόστη για
διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, συνδρομές, δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί,
γραφική ύλη, ιατρικά και φαρμακευτικά είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων κλπ. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι
δαπάνες για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού γραφείου).
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δ) Κόστος διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας.
ε)

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας στατιστικών εργασιών που χρηματοδοτούνται από
τη Eurostat.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ το 2013, κατά
τύπο δαπάνης, καθώς και σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2012 (οριστικά στοιχεία):

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2012 και 2013
Καταβληθέν ποσό (σε ευρώ)
Τύπος δαπάνης
2012
Κόστος εργασίας

2013

28.189.199,08

23.464.959,11

Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

132.363,49

303.106,47

Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την προμήθεια
κεφαλαιακού εξοπλισμού

4.889.764,18

4.203.579,18

Κόστος για τη διενέργεια των Απογραφών Κτιρίων,
Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

1.871.305,24

1.085.471,35

228.691,50

261.448,57

35.311.323,49

29.318.564,68

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat
Σύνολο

Η παρατηρούμενη μείωση στις καταβληθείσες δαπάνες μεταξύ των ετών 2012 και 2013 όσον αφορά
το κόστος εργασίας, οφείλεται στις περικοπές στις αποδοχές των υπαλλήλων και στη μείωση του
προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ.
Η αύξηση που καταγράφεται στις δαπάνες για μετακινήσεις προσωπικού στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό το έτος 2013, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ για τη διενέργεια της Έρευνας Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών
Εκμεταλλεύσεων. Επίσης οφείλεται σε ένα βαθμό και στις μετακινήσεις της Ομάδας Προεδρίας στο
εξωτερικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάληψη της Προεδρίας της Ομάδας
Εργασίας για τις Στατιστικές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο του 2014.
Η μείωση που παρατηρείται στα πραγματοποιηθέντα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την προμήθεια
κεφαλαιακού εξοπλισμού είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της ΕΛΣΤΑΤ για ελαχιστοποίηση των
σχετικών δαπανών, στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισής τους.
Η καταγραφόμενη μείωση στο κόστος για τη διενέργεια των Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού –
Κατοικιών και Γεωργίας – Κτηνοτροφίας οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την επεξεργασία των
στοιχείων των Απογραφών 2011 κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια από την ΕΛΣΤΑΤ για όσο πιο
αυτοματοποιημένη διαχείριση των στοιχείων με αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών που
διατίθενται, τόσο για λόγους αποφυγής του ανθρώπινου σφάλματος που εμπεριέχει ο μη
αυτοματοποιημένος χειρισμός όσο και για τη σημαντική μείωση του απαιτούμενου κόστους που
βαρύνει τον Προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ.

Πλαίσιο 1. Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής για την ΕΛΣΤΑΤ
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Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης από τη Χώρα της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές,
συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2013, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ανεξάρτητη
Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής για το ΕΛΣΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει. Έργο της Επιτροπής είναι, σύμφωνα με τις εν
λόγω διατάξεις, η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή των Αρχών 1 έως 6 του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο ΕΛΣΣ.
Η Επιτροπή συνεδρίασε τρεις (3) φορές το 2013, με παρουσία όλων των μελών. Η πρώτη σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2013, η δεύτερη 5-7 Ιουνίου 2013 και η τρίτη στις
16 Σεπτεμβρίου 2013. Κατά τη σύσκεψη του Φεβρουαρίου, η Επιτροπή αποφάσισε να περιορίσει
την πρώτη της έκθεση μόνο στην εξέταση της ΕΛΣΤΑΤ και οι άλλοι φορείς του ΕΛΣΣ, καθώς και η
λειτουργία του στατιστικού συστήματος στο σύνολό της να εξεταστούν στην επόμενη έκθεσή της το
2014. Κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε επίσημα την πρώτη ετήσια
έκθεσή της.
Στην ανωτέρω έκθεση, η Επιτροπή σημειώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στα
θέματα της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ, της διασφάλισης της ποιότητας των
στατιστικών στοιχείων, της εφαρμογής μέτρων για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου και της
παραγωγής στατιστικών με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο. Ωστόσο, επισημαίνει, μεταξύ
άλλων, την ανάγκη: α) διευθέτησης αρνητικών θεμάτων νοοτροπίας και άλλων παραγόντων στο
ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της ΕΛΣΤΑΤ, β) άρσης υφιστάμενων εμποδίων για την επίτευξη
πλήρους και άμεσης πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ σε διοικητικές πηγές για στατιστικούς σκοπούς και γ)
ενίσχυσης της ΕΛΣΤΑΤ με τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την
υλοποίηση των στατιστικών εργασιών της. Κατά τα λοιπά γίνεται αναφορά στην έκθεση της
Επιτροπής, η οποία ευρίσκεται στο σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/ELSTAT_report_adv_2013_GR.pdf

2. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Ανδρέας Β. Γεωργίου
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Γεν. Πρωτ/λου και
Διεκπεραίωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποδέκτες για Ενέργεια
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
− Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
− Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης
Δ/νση Πληροφορικής
− Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων
Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
− Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
− Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενούς Τομέα
− Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
− Δ/νση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
− Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
− Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών
− Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών
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−

− Δνση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου
Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών

2. Εσωτερική Διανομή
−
−
−
−

Γραφείο Προέδρου
Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού
Γραφείο Γραμματείας
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