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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα ετήσια έκθεση, η ΕΛΣΤΑΤ κάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της για
το 2011. Εκτός από τις δραστηριότητες που αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες,
οι οποίες περιγράφονται στο στατιστικό πρόγραμμα εργασιών του 2011, τα κατωτέρω κεφάλαια αυτής της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης περιέχουν, επίσης, πληροφορίες για τα μείζονα
στατιστικά θέματα του 2011.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ΕΛΣΤΑΤ το 2011 ήταν:
α) Η βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών μέσω της απαρέγκλιτης
εφαρμογής του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, με αναδόμηση
των διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης στην παραγωγή των στατιστικών.
β) Η έμφαση στη χρηστή διακυβέρνηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά στις λειτουργίες και τη διαχείρισή της, με βάση ένα σύστημα κανόνων που βελτιώνει και την αποτελεσματικότητα των στατιστικών εργασιών.
γ) Η στενότερη συνεργασία με τους χρήστες των στατιστικών στοιχείων και η ανταπόκριση
στις ανάγκες τους, καθώς και ο συντονισμός και η συνεργασία με άλλους παραγωγούς
στατιστικών δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση των στατιστικών.
δ) Η εντατική συνεργασία και ανάληψη δράσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική κοινότητα.
Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη το 2011 σε ένα σημαντικό αριθμό ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων στατιστικών. Πολλές από τις ενέργειες αυτές έγιναν στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (Joint
Overall Statistical Greek Action Plan – JOSGAP), το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της Eurostat και τέθηκε σε εφαρμογή το 2010. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών της ήταν μια ισχυρή ανάκαμψη της αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών και η
ανάκτηση, σε μεγάλο βαθμό, της εμπιστοσύνης της Eurostat, των άλλων Εθνικών Στατιστικών
Υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων διεθνών εταίρων,
καθώς και των παγκόσμιων αγορών, με πολλές διεθνείς αναγνωρίσεις για το γεγονός αυτό.
Στις κύριες στατιστικές εργασίες του 2011 περιλαμβάνονται αυτές τριών πολύ σημαντικών
απογραφικών ερευνών (Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών),
καθώς και μιας ευρείας έκτασης δειγματοληπτικής Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.
Δεδομένων των ανωτέρω, το 2011 ήταν για την ΕΛΣΤΑΤ μια χρονιά με εξαιρετικά μεγάλο
φόρτο εργασιών, αλλά και με σημαντικές επιτυχίες –παρά τις όποιες δυσκολίες– τόσο στη
διεκπεραίωση των στατιστικών εργασιών της όσο και στο πλαίσιο του ριζικού ανασχηματισμού των διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης της ίδιας της ΕΛΣΤΑΤ στην κατάρτιση των στατιστικών της, αλλά και στην ευρύτερη λειτουργία της Στατιστικής Υπηρεσίας,
σύμφωνα με τα βέλτιστα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
1. Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές
Το Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (Joint Overall Statistical
Greek Action Plan – JOSGAP), το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το 2010 για την εναρμόνιση του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, περιλαμβάνει δράσεις κατανεμημένες σε τρεις πυλώνες, Α, Β και C.
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Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων του πυλώνα Α του Σχεδίου Δράσης, οι οποίες
αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ, έγιναν μέσα στο 2011 οι ακόλουθες ενέργειες:
• Συγκρότηση του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
Tο Φεβρουάριο του 2011 συγκροτήθηκε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το
Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ). Η συγκρότηση του
ΣΥΕΛΣΣ προβλέπεται στο Στατιστικό Νόμο 3832/2010. Ο συντονιστικός ρόλος που έχει
η ΕΛΣΤΑΤ στο ΕΛΣΣ, σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο, ασκείται και μέσω αυτού του οργάνου. Πρόεδρος του ΣΥΕΛΣΣ είναι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και εκπροσωπούνται, μεταξύ άλλων, οι Εθνικές Αρχές, δηλαδή οι φορείς του ΕΛΣΣ που είναι υπεύθυνοι για την
ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση ευρωπαϊκών στατιστικών. Το ΣΥΕΛΣΣ συνεδρίασε
για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2011. Στην 1η συνεδρίασή του, το Συμβούλιο ενέκρινε
τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του και, σύμφωνα με το Νόμο
3832/2010, γνωμοδότησε επί του σχεδίου Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των
Φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και επί του Ελληνικού Στατιστικού Πρόγραμματος 2011 –
2013, πριν διαμορφωθούν στην τελική τους μορφή. Παρουσιάστηκε, επίσης, για ενημέρωση των μελών, το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2011 της ΕΛΣΤΑΤ και διατυπώθηκαν
απόψεις από τα μέλη, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη στην τελική διαμόρφωση του στατιστικού προγράμματος.
• Έγκριση του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ, του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος για την περίοδο 2011 – 2013 και του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011
Το 2011 εγκρίθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ ο Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ. Εγκρίθηκαν, επίσης, για πρώτη φορά, το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα για την περίοδο 2011 – 2013 και, σε νέα βάση, ακολουθώντας ένα καινούριο
πρότυπο προσανατολισμένο στους χρήστες, το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών
της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011.
• Προετοιμασία του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ
Μέσα στο 2011 συντάχθηκε ένα τελικό σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ. Ένα σημαντικό μέρος του Κανονισμού αυτού είναι αφιερωμένο στη
μεθοδολογία και στη διαδικασία εφαρμογής της πιστοποίησης, από την ΕΛΣΤΑΤ, των
στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, η οποία προβλέπεται, τόσο στo Στατιστικό Νόμο
3832/2010 όσο και στο JOSGAP.
Το 2011 σημείωσαν σημαντική πρόοδο και οι 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. Πιο συγκεκριμένα:
• Αναθεώρηση των ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών
Ολοκληρώθηκε, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος εργασιών με την υποστήριξη και συνεργασία της Eurostat, η αναθεώρηση των ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών με την παραγωγή και δημοσίευση αναθεωρημένης σειράς του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) και λοιπών μακροοικονομικών μεγεθών, για τα έτη 2005 – 2010, τη δημοσίευση
μεθοδολογικού σημειώματος για τις μεθόδους και τις πηγές της αναθεώρησης του ΑΕΠ
και την ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ πινάκων ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας σε 64 κλάδους, για τα έτη 2000 – 2010.
• Εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης των Περιφερειακών και των Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών
Τέθηκαν σε εφαρμογή προγράμματα αναβάθμισης των Περιφερειακών και των Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών, με την υποστήριξη και συνεργασία της Eurostat. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των Περιφερειακών Λογαριασμών ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο
του 2011, με την έγκαιρη διαβίβαση των λογαριασμών αυτών στη Eurostat.
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• Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου
Έγιναν σημαντικά βήματα προόδου, όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου, με την κατάρτιση, σε συνεργασία με τη Eurostat, σχετικού σχεδίου δράσης, με περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και
επεξεργασίας των στοιχείων και συνεργασία με άλλους φορείς. Το σχέδιο δράσης τέθηκε
σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο του 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 1 έτος.
• Ανάπτυξη έργου για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας της ΕΛΣΤΑΤ
Ξεκίνησαν οι δράσεις για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) της ΕΛΣΤΑΤ, με την
παροχή, από εμπειρογνώμονα, συστάσεων για την ανάπτυξη σχετικού έργου (project).
• Ανάπτυξη έργου για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ
Ξεκίνησαν οι δράσεις για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο δειγματοληψίας για το
σχεδιασμό των δειγματοληπτικών ερευνών που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ στις επιχειρήσεις
και μια σημαντική πηγή πληροφόρησης χρηστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Νοέμβριο του 2011 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και των κύριων
παρόχων στοιχείων για το ανωτέρω Μητρώο (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και ΙΚΑ) και το Δεκέμβριο του 2011 αναπτύχθηκε, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, σχετικό έργο που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο
του 2013.
• Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου θεματικού κόμβου για την υποβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων
Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων
(Structural Business Statistics – SBS) και την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός
ενιαίου θεματικού κόμβου (single entry point) για την υποβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν μέσα στο 2011 συναντήσεις με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την προώθηση αυτού του έργου.
Αναφορικά με τις δράσεις του πυλώνα C του JOSGAP, οι οποίες εστιάζονται στη βελτίωση
της ποιότητας των Ελληνικών Δημοσιονομικών Στατιστικών της Χώρας, η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε
προτεραιότητα σε αυτές λόγω του ρόλου που είχαν διαδραματίσει οι Δημοσιονομικές Στατιστικές στο έλλειμμα αξιοπιστίας των Ελληνικών Στατιστικών, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης έγκυρων τέτοιων στατιστικών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του οικονομικού
προγράμματος της Χώρας. Μέχρι το τέλος του 2010 είχε ολοκληρωθεί ένας μεγάλος αριθμός
κρίσιμων δράσεων του πυλώνα C του JOSGAP. Ως προς τις υπολειπόμενες δράσεις του πυλώνα C, μέσα στο 2011 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα, κατά χρονολογική σειρά:
• Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των Στατιστικών Ανταποκριτών των
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των Υπουργείων στους κανόνες της Διαδικασίας
Υπερβολικού Ελλείμματος
Κατά τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν, από την ΕΛΣΤΑΤ, σειρές σεμιναρίων
για την εκπαίδευση των στατιστικών ανταποκριτών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
και των Υπουργείων, στους κανόνες της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ)
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Στατιστικό Νόμο 3832/2010.
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• Λειτουργία online διαδικτυακών εφαρμογών για τη συλλογή στοιχείων για τους Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα Δημόσια Νοσοκομεία
Από τον Ιανουάριο του 2011 η ΕΛΣΤΑΤ έχει θέσει σε λειτουργία τη διαδικτυακή (online)
εφαρμογή για τη συλλογή στοιχείων από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας ένα βελτιωμένο ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της τριμηνιαίας και ετήσιας έρευνας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η συλλογή των δημοσιονομικών στοιχείων των Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
που εποπτεύονται από τη Γενική Κυβέρνηση. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν σε βελτίωση
του ποσοστού ανταπόκρισης των Φορέων στις έρευνες και στη βελτίωση της ποιότητας
των συλλεγομένων στοιχείων.
• Ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικού εγχειριδίου για τη ΔΥΕ
Τον Απρίλιο του 2011 αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικό εγχειρίδιο
που περιγράφει τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την κατάρτιση των στοιχείων της
ΔΥΕ.
• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την online συλλογή στοιχείων από τους εποπτευόμενους φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τον Ιούνιο του 2011 ολοκληρώθηκε, σε συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η διαδικτυακή εφαρμογή για την online συλλογή στοιχείων από τους εποπτευόμενους φορείς
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
• Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με όλα τα Υπουργεία
Ολοκληρώθηκε μέσα στο 2011 η υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με όλα τα Υπουργεία, για τη διασφάλιση διαφανούς, έγκυρης και έγκαιρης παραγωγής των δημοσιονομικών στατιστικών.
• Κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην κατάρτιση και επικαιροποίηση του Μητρώου των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Μέχρι το τέλος του 2011 ολοκληρώθηκε η εξέταση των φορέων που προϋπήρχαν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (που ίσχυε μέχρι το
2010) ως προς την ορθότητα της ταξινόμησής τους. Μέσα στο 2011, επίσης, επανεξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός μικρών φορέων ως προς την ταξινόμησή τους κατά θεσμικό
τομέα της οικονομίας. Οι εργασίες επικαιροποίησης του Μητρώου θα συνεχιστούν μέσα
στο 2012 για έναν αριθμό φορέων.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων του πυλώνα C ήταν η σταθεροποίηση των τεχνικών συνθηκών για την παραγωγή ποιοτικών και αξιόπιστων Δημοσιονομικών Στατιστικών, με συνέπεια τη δημοσίευση χωρίς επιφυλάξεις από τη Eurostat –μετά τη δημοσίευση του Νοεμβρίου
του 2010– άλλες δύο συνεχόμενες φορές, τον Απρίλιο του 2011 και τον Οκτώβριο του 2011,
των ετήσιων Ελληνικών Δημοσιονομικών Στατιστικών (για τα έτη 2007 – 2010) και την οικοδόμηση του πολύ σημαντικού «track record» για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδος.
Για την προώθηση των δράσεων του JOSGAP, που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πυλώνες,
πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2011, στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ,
24 μικρής διάρκειας επισκέψεις εμπειρογνωμόνων –χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτές οι
αποστολές κλιμακίων της Eurostat– για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα Δημοσιο6

νομικών Στατιστικών, Εθνικών Λογαριασμών, Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, Εξωτερικού Εμπορίου και Απογραφών Πληθυσμού.
2. Άλλες δράσεις
Εκτός των δράσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP), η ΕΛΣΤΑΤ προέβη και στις ακόλουθες σημαντικές ενέργειες μέσα στο
2011, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των παραγόμενων στατιστικών
και την έγκαιρη και με υψηλότερη ακρίβεια εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων:
• Διενέργεια ευρείας Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011
Μετά την ολοκλήρωση της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 διενεργήθηκε από
την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το χρονικό διάστημα από 14 έως 30 Ιουνίου 2011, δειγματοληπτική
Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής, με σκοπό τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της, τόσο
ως προς την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού όσο και ως προς το ποσοστό υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης του μεγέθους του πληθυσμού. Η έρευνα αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012, με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της, σε
αντίθεση με την αντίστοιχη έρευνα που ακολούθησε την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2001, η οποία δεν ολοκληρώθηκε. Επίσης, για πρώτη φορά η Έρευνα Κάλυψης διενεργήθηκε σε τόσο μεγάλη έκταση, δεδομένου ότι το δείγμα νοικοκυριών που ερευνήθηκε
ήταν σχεδόν πενταπλάσιο αυτού των προηγούμενων Ερευνών Κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, η Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής 2011 διενεργήθηκε σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 20.000 νοικοκυριών από όλη τη Χώρα, για την εκτίμηση της
πληρότητας και ποιότητας των συλλεγέντων, από την Απογραφή, στοιχείων, μέχρι επίπεδο Δήμου (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
• Ανάπτυξη νέου συστήματος προγραμματισμού και παρακολούθησης της πορείας των
ερευνών
Με στόχο την ολοκλήρωση των στατιστικών ερευνών/εργασιών μέσα στα καθορισμένα
χρονικά πλαίσια που καθορίζονται από το εθνικό και το Κοινοτικό στατιστικό νομοθετικό πλαίσιο, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε αλλαγή και σημαντική αναβάθμιση του συστήματος
προγραμματισμού και παρακολούθησης της πορείας των ερευνών/εργασιών.
Το νέο σύστημα αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων (αποκλίσεων από τον
προγραμματισμό) στις διάφορες επιμέρους φάσεις διενέργειας των ερευνών/εργασιών –
από το σχεδιασμό τους μέχρι τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους– σε μια προσπάθεια
εξεύρεσης λύσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα στους προκαθορισμένους χρόνους.
• Χρησιμοποίηση για πρώτη φορά οπτικών αναγνωστών και αυτοματοποιημένων ελέγχων, για την επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009
Γ. ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ
Η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε, μέσα στο 2011, την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010 για την αναβάθμιση
των διαδικασιών για την παραγωγή στατιστικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια
και στην εξοικονόμηση πόρων.
• Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας της ΕΛΣΤΑΤ
Ένα αξιοσημείωτο γεγονός του 2011 ήταν η έκδοση, από το Υπουργείο Εσωτερικών, της
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της ΕΛΣΤΑΤ, με την οποία μπορεί η ΕΛΣΤΑΤ
να διαχειρίζεται κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (European Social Fund –
ESF) για τη χρηματοδότηση έργων.
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• Δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών και συστήματος ανάθεσης
ερευνών σε αυτούς
Τον Ιούλιο του 2011 η ΕΛΣΤΑΤ ολοκλήρωσε τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε
δεκάδες στατιστικές έρευνες ετησίως, καθώς και ενός συστήματος κατάταξης των Ιδιωτών Συνεργατών, με βάση κανόνες, διαφανείς διαδικασίες, αμεροληψία και αξιοκρατικά
κριτήρια.
Σε αντίθεση με το παρελθόν, η επιλογή των Ιδιωτών Συνεργατών και η ανάθεση ερευνών
σε αυτούς γίνεται πλέον βάσει ενός πλήρως αυτοματοποιημένου και προκαθορισμένου
συστήματος βαθμολόγησης, αξιολόγησης και κανόνων, το οποίο δεν επιδέχεται παρέμβαση στην εφαρμογή του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοκρατία, η αμεροληψία
και η αποτελεσματικότητα των ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ.
• Εξορθολογισμός των αμοιβών που λαμβάνουν οι Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ
Η αμοιβή για κάθε ερωτηματολόγιο, για το οποίο πληρώνονται οι Ιδιώτες Συνεργάτες,
επανυπολογίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το μέσο χρόνο που απαιτείται για τη συλλογή ενός ορθά συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.
• Δημιουργία ειδικής ενότητας για τους Ιδιώτες Συνεργάτες, στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ
Με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ενημέρωσης, η ΕΛΣΤΑΤ δημιούργησε
ειδική ενότητα στον ιστοχώρο της, ώστε οι Ιδιώτες Συνεργάτες και το κοινό να βρίσκουν
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των Ιδιωτών Συνεργατών, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χρησιμοποίησή τους σε έρευνες νοικοκυριών και επιχειρήσεων, την ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή τους στο Μητρώο
Ιδιωτών Συνεργατών της ΕΛΣΤΑΤ, τις ονομαστικές καταστάσεις κατάταξης των Ιδιωτών
Συνεργατών και τις Αποφάσεις Ορισμού Ιδιωτών Συνεργατών.
• Επιλογή των οργάνων διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών (Απογραφέων και Τομεαρχών), με διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά
κριτήρια
Η ΕΛΣΤΑΤ επέλεξε, μετά από πρόσκληση μέσω των ΜΜΕ, 61.000 Απογραφείς και Τομεάρχες για τις Γενικές Απογραφές, τηρώντας ένα προκαθορισμένο σύστημα κανόνων.
Οι υποψήφιοι Τομεάρχες και Απογραφείς υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του διαδικτύου και κατατάχθηκαν μηχανογραφικά σε καταστάσεις (ανά απογραφική Εποπτεία
της Χώρας), με βάση σαφή και αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. διαθεσιμότητα/απασχόληση,
εμπειρία σε στατιστικές εργασίες, επίπεδο εκπαίδευσης). Η επιλογή των οργάνων της
Απογραφής έγινε ακολουθώντας την κατάταξη των υποψηφίων σε αυτές τις καταστάσεις.
Το σύστημα κατάταξης και επιλογής τους, καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.
Δ. ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Βασικό μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ είναι η συνεργασία με εθνικούς φορείς που συλλέγουν και παράγουν στατιστικά στοιχεία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων τους, με στόχο τη βελτίωση
της στατιστικής παραγωγής μέσα στο ΕΛΣΣ. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε
μέσα στο 2011 έναν αριθμό σημαντικών ενεργειών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η συγκρότηση και λειτουργία του ΣΥΕΛΣΣ και η κατάρτιση του τριετούς Ελληνικού Στατιστικού
Προγράμματος (2011 – 2013) για τις εργασίες του ΕΛΣΣ (βλ. Κεφάλαιο Β).
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Εξίσου βασικό μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί η παραγωγή στατιστικών προσαρμοσμένων στις
ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο
αυτό εντάσσονται η παραγωγή στατιστικών προγραμμάτων με νέα πρότυπα που να απευθύνονται στους χρήστες (βλ. Κεφάλαιο Β), η καθιέρωση ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών, καθώς
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 με βάση τα συμπεράσματα του 1ου Συνεδρίου Χρηστών
Στα ετήσια Συνέδρια Χρηστών που διοργανώνει η ΕΛΣΤΑΤ δίνεται η δυνατότητα στους
χρήστες να κάνουν σχόλια και επισημάνσεις για το παραγόμενο στατιστικό προϊόν και
τις παρεχόμενες στατιστικές υπηρεσίες της. Τα σχόλια και οι επισημάνσεις των χρηστών
λαμβάνονται υπόψη από την ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διαμόρφωση των ετήσιων στατιστικών
προγραμμάτων της.
Με βάση σχόλια και υποδείξεις των χρηστών που έγιναν στο 1ο Συνέδριο Χρηστών, το
οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, η ΕΛΣΤΑΤ ενέταξε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2011 τη διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία
με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, καθώς και 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. Όσον
αφορά στις ανωτέρω εργασίες, μέσα στο 2011 σημειώθηκε η εξής πρόοδος:
– Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου
Το Σεπτέμβριο του 2011 άρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διενέργεια
της Έρευνας Χρήσης Χρόνου, με προοπτική εξαγωγής αποτελεσμάτων το Δεκέμβριο
του 2014.
– Εφαρμογή ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (System of Health Accounts)
Από το Σεπτέμβριο του 2011 άρχισε η υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας που
υπογράφηκε το 2010 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.
Μέσα στο 2011 ενημερώθηκαν, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από εμπειρογνώμονα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ για το Σύστημα
Λογαριασμών Υγείας (System of Health Accounts – SHA), έγινε η ελληνική μετάφραση
του Κοινού Ερωτηματολογίου ΟΟΣΑ – Eurostat – Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
για τους Λογαριασμούς Υγείας, και ολοκληρώθηκε έκθεση με σαφή περιγραφή της
αναγκαιότητας σύγκλισης των εθνικών στόχων για την καταγραφή της υγειονομικής
δαπάνης με τους στόχους του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας, καθώς και περιγραφή της διαθεσιμότητας των πρωτογενών στοιχείων.
• Διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Χρηστών
Σύμφωνα με το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2011, η ΕΛΣΤΑΤ
πραγματοποίησε στις 29 Δεκεμβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 2ο
Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών. Στο Συνέδριο αυτό έγινε παρουσίαση του έργου της ΕΛΣΤΑΤ
στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 1ο Συνέδριο 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 και διάχυσης στατιστικών τουρισμού, μεταφορών και λιανικού εμπορίου,
σε κατώτερο γεωγραφικό επίπεδο, με σκοπό τη χάραξη πολιτικών για την περιφέρεια,
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β) κατάρτισης μακρών χρονολογικών σειρών για τους εθνικούς λογαριασμούς με εναρμονισμένη μεθοδολογία,
γ) παραγωγής στατιστικών στοιχείων για τις αμβλώσεις που γίνονται σε δημόσια και
ιδιωτικά νοσοκομεία,
δ) παραγωγής στατιστικών στοιχείων για τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες αυτοκτονιών,
ε) κατάρτισης γεωχωρικών δεδομένων (geospatial data), καθώς και ηλεκτρονικών χαρτών και ατλάντων,
στ) παραγωγής στοιχείων για τις δαπάνες των νοικοκυριών στους τομείς της υγείας, της
κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης, σε περιφερειακό επίπεδο,
ζ) κατάρτισης των δεικτών ECHIM (European Community Health Indicators and Monitoring), για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των πολιτών και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας,
η) παραγωγής γεωργικών στατιστικών, σε κατώτερο γεωγραφικό επίπεδο και σε μεγαλύτερη ανάλυση,
θ) παραγωγής στοιχείων για την «τουριστική κατανάλωση», δηλαδή για τον προσδιορισμό του είδους των δαπανών των τουριστών στην Ελλάδα (Ελλήνων και αλλοδαπών)
και συσχέτισης των ανωτέρω δαπανών με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων,
ι) ανάπτυξης μηχανισμού πλοήγησης (καθοδήγησης ανάγνωσης) στο διαδικτυακό τόπο
της ΕΛΣΤΑΤ.
Το 2ο Συνέδριο Χρηστών βοήθησε την ΕΛΣΤΑΤ να ανανεώσει και επικαιροποιήσει την
πληροφόρησή της για το πώς οι χρήστες αξιολογούν το παραγόμενο στατιστικό προϊόν
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τους τομείς στους οποίους το ανωτέρω προϊόν και υπηρεσίες μπορούν να βελτιωθούν, ώστε να
ανταποκρίνονται περισσότερο στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών. Ορισμένα από
τα συμπεράσματα αυτά λήφθηκαν ήδη υπόψη στην εκπόνηση του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών του 2012.
• Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ
Μέσα στο 2011 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες για τον εμπλουτισμό του ιστοχώρου της
ΕΛΣΤΑΤ (στο ελληνικό, καθώς και στο αγγλικό μέρος του):
– Ανάρτηση για πρώτη φορά της Αποστολής της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και του επικαιροποιημένου νομικού πλαισίου της ΕΛΣΤΑΤ που διέπει όλες τις λειτουργίες της και του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τη στατιστική εμπιστευτικότητα.
– Ανάρτηση κάθε δεύτερη Παρασκευή, σε ειδική ενότητα, του δημοσιεύματος «Η Ελληνική Οικονομία», το οποίο παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα και σημαντικά οικονομικά
στοιχεία για την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού.
– Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει τα Στατιστικά Προγράμματα Εργασιών του ΕΛΣΣ και της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των Στατιστικών Προγραμμάτων της ΕΛΣΤΑΤ.
– Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Κώδικα Ορθής
Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, τον κατάλογο των Φορέων και των Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ, τον Κανονισμό των Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων
του ΕΛΣΣ, καθώς και τα μνημόνια συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με Υπουργεία, το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους φορείς (τα μνημόνια
συνεργασίας είναι διαθέσιμα μόνο στα ελληνικά).
– Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τα συνέδρια
που διοργανώνει η ΕΛΣΤΑΤ (π.χ. πρόσκληση, πρόγραμμα, καταστάσεις συμμετεχόντων, πρακτικά, δελτία τύπου κλπ.), όπως τα Συνέδρια Χρηστών, η διεθνής Διάσκεψη
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με θέμα «Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και ενδυνάμωση
της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών» κλπ.
– Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του ενημερωτικού – απολογιστικού υλικού που παρουσιάζει η ΕΛΣΤΑΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
– Δημιουργία ειδικής επίσημης ιστοσελίδας των Γενικών Απογραφών 2011 για την πληροφόρηση του πληθυσμού σχετικά με τις Απογραφές, όπου οι σημαντικότερες πληροφορίες ήταν διαθέσιμες, τόσο στα ελληνικά όσο και σε 8 άλλες γλώσσες.
– Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας με όλες τις δέουσες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο «Ποιότητα και Μεθοδολογία των Στατιστικών 2012» που διοργανώνει η
ΕΛΣΤΑΤ με τη Eurostat (βλ. Κεφάλαιο Ε).
Επίσης, μέσα στο 2011, άρχισαν οι εργασίες για την επικαιροποίηση των πινάκων και την
κάλυψη των κενών των χρονοσειρών στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και ο εμπλουτισμός 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).
Δεδομένων των σημαντικών απωλειών ανθρώπινου δυναμικού το 2011 (βλ. Κεφάλαιο Ζ),
καθώς και των άμεσων άλλων προτεραιοτήτων (όπως η διενέργεια των Γενικών Απογραφών και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους), στόχος της ΕΛΣΤΑΤ είναι η ολοκλήρωση
των ανωτέρω εργασιών το 2012.
• Αναβάθμιση των Δελτίων Τύπου
Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη, μέσα στο 2011, σε αναβάθμιση του περιεχομένου των Δελτίων Τύπου
που εκδίδει, ώστε να βελτιωθεί η ενημερωτική τους αξία. Έγινε, επίσης, επανασχεδιασμός
του συστήματος και της τεχνολογίας δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη, ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των χρηστών στα στατιστικά στοιχεία.
• Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με δικό της περίπτερο,
όπως και το 2010. Ενημερωτικό υλικό για τα στατιστικά προγράμματα, καθώς και ένα
πλήθος δεδομένων που κάλυπτε μεγάλο μέρος των διενεργούμενων από την ΕΛΣΤΑΤ
στατιστικών ερευνών ήταν διαθέσιμα για τους επισκέπτες στο περίπτερο. Στη διάθεση
των επισκεπτών τέθηκαν, επίσης, τα προσωρινά στοιχεία της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για το Μόνιμο Πληθυσμό, μέσω οθόνης αφής. Τα εγκαίνια
του περιπτέρου έγιναν στις 11 Σεπτεμβρίου 2011, παρόντος του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ,
κ. Ανδρέα Β. Γεωργίου. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική ενότητα στον ιστοχώρο της
ΕΛΣΤΑΤ που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του υλικού που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ στη
ΔΕΘ.
Ε. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η ΕΛΣΤΑΤ έχοντας ως στόχο την αναβάθμισή της, ώστε να αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, συνδράμοντας ουσιαστικά στις εργασίες του και συμβάλλοντας στην εξέλιξή του, έδωσε μεγάλη έμφαση στην άριστη συνεργασία με τη Eurostat και
τις εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι ακόλουθες ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ μέσα στο 2011:
• Συνδιοργάνωση με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της
Γαλλίας (INSEE) διάσκεψης με θέμα «Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών»
Τον Ιούνιο του 2011 η ΕΛΣΤΑΤ συνδιοργάνωσε με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής
και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE) διάσκεψη με θέμα: «Κώδικας Ορθής
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Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών», με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Eurostat και Ευρωπαϊκών
Στατιστικών Υπηρεσιών, μελών της πολιτικής ηγεσίας και της ανώτερης δημόσιας διοίκησης της Χώρας, εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, μελών του Συμβουλίου του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ
• Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου «Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών
(Q2012)»
Από τη στιγμή της επιλογής της, μέσα στο 2010, για τη διοργάνωση του Συνεδρίου Q2012,
η ΕΛΣΤΑΤ έχει αρχίσει την προετοιμασία για την επιτυχημένη πραγματοποίησή του. Τον
Αύγουστο του 2011 εστάλησαν μηνύματα πρόσκλησης στο Συνέδριο και δημιουργήθηκε
στο διαδίκτυο ειδική ιστοσελίδα με όλες τις δέουσες πληροφορίες για το Συνέδριο
(www.Q2012.gr). Το Σεπτέμβριο του 2011 εστάλησαν προσκλήσεις στη διεθνή και στην
ελληνική στατιστική κοινότητα για την υποβολή προτάσεων, υπό τη μορφή περιλήψεων
(abstracts), σχετικά με την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών (papers) στο Συνέδριο.
Το Νοέμβριο του 2011 η Οργανωτική Επιτροπή (Organizing Committee) συγκέντρωσε τις
περιλήψεις των προτεινόμενων επιστημονικών εργασιών και το Δεκέμβριο του 2011 η
Επιτροπή Προγράμματος (Programme Committee) του Συνεδρίου συνεδρίασε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, επέλεξε τις εργασίες που θα παρουσιαστούν και κατόπιν μερίμνησε για τη σχετική ενημέρωση των συγγραφέων των εργασιών. Παράλληλα, η εν λόγω
Επιτροπή κατάρτισε σχέδιο προγράμματος των συνεδριάσεων (sessions) του Συνεδρίου.
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στις σημαντικές ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά στην παραγωγή στατιστικών, περιλαμβάνονται οι εργασίες, μέσα στο 2011, τριών πολύ σημαντικών απογραφικών ερευνών (Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών), καθώς και η δημοσίευση του
αναθεωρημένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με νέο έτος βάσης το 2009.
• Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών της, διενήργησε κατά το 2011 τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών. Η
Απογραφή Κτιρίων διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 28 Φεβρουαρίου
2011, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων 15 Ιανουαρίου 2011, και η Απογραφή Πλη(1)
θυσμού – Κατοικιών από 10 έως 24 Μαΐου 2011 , με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων 9 Μαΐου 2011.
Οι ανωτέρω Γενικές Απογραφές σχεδιάστηκαν κατά το αποκεντρωτικό σύστημα. Η Χώρα
χωρίστηκε σε 94 Εποπτείες, κάθε Εποπτεία διαιρέθηκε σε Απογραφικούς Τομείς και κάθε
Τομέας σε Απογραφικά Τμήματα. Στις προπαρασκευαστικές, απογραφικές και μεταπογραφικές εργασίες έλαβαν μέρος συνολικά 7 Ανώτεροι Επόπτες (ένας για κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση), 94 Επόπτες, 550 Βοηθοί Επόπτη, 55 Συντονιστικές Ομάδες
Εργασίας στους Νομούς της Χώρας, 12.000 Τομεάρχες, 49.000 Απογραφείς και 780 Συνοδοί – Διερμηνείς. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης και τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων από τους Τομεάρχες και τους
Απογραφείς, κατόπιν σχετικής εκπαίδευσής τους.
Το γενικό συντονισμό των εργασιών, κατά φάση, των Γενικών Απογραφών 2011 πραγματοποίησε η Ομάδα Έργου των Απογραφών, αποτελούμενη από στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ.
Τεχνική υποστήριξη στο έργο της Απογραφής Πληθυσμού παρέσχε ξένος εμπειρογνώμονας, ειδικός σε θέματα διενέργειας Απογραφών Πληθυσμού. Επικεφαλής της Ομάδας
Έργου ήταν η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Στατιστικών Ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, επι(1) Σε μόνιμους κατοίκους που δεν είχαν απογραφεί στο χρονικό αυτό διάστημα δόθηκε η ευκαιρία να απογραφούν σε Ειδικά Απογραφικά Κέντρα από 25 έως 27 Μαΐου 2011.
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κουρούμενη από την Προϊσταμένη της αρμόδιας Δ/νσης της ΕΛΣΤΑΤ. Η Ομάδα Έργου
αναφερόταν στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ενημέρωση
του κοινού για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. Συγκεκριμένα:
• δημιούργησε ειδικό για την Απογραφή Γραφείο Τύπου,
• ανέπτυξε ειδική για την Απογραφή ιστοσελίδα,
• έδωσε πολλαπλές συνεντεύξεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο,
• οργάνωσε λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Απογραφής σχετική συνέντευξη τύπου,
• δημιούργησε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, το οποίο διένειμε σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και σταθμούς,
• εκτύπωσε και ανάρτησε αφίσες που απευθύνονταν, τόσο στους ημεδαπούς όσο και
στους αλλοδαπούς κατοίκους,
• εκτύπωσε ένα πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο έφτασε σε κάθε νοικοκυριό της
Χώρας, μέσω των ΕΛΤΑ,
• συνεργάστηκε με συλλόγους, φορείς και οργανώσεις, προκειμένου να ενημερωθούν
για την Απογραφή και να απογραφούν ειδικές ομάδες του πληθυσμού (μετανάστες,
άστεγοι κλπ.).
Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 διενεργήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τις
αρχές μεθοδολογίας και οργάνωσης που περιέχονται στις Συστάσεις της Διάσκεψης των
Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, οι
οποίες είναι προϊόν συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη – Οικονομική Επιτροπή
για την Ευρώπη) και της Eurostat. Οι διαφορές της, σε σχέση με τις προηγούμενες Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών, είναι οι ακόλουθες:
• Εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, σε αντίθεση με τις προηγούμενες Απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto Πληθυσμού.
• Διενεργήθηκε σε διάστημα 15 ημερών, ενώ οι προηγούμενες Απογραφές γίνονταν μέσα
σε 1 ημέρα.
• Κάλυψε, εκτός από τα βασικά θέματα του Κανονισμού 763/2008, επίκαιρα θέματα κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό
απορριμμάτων που ανακυκλώνουν τα νοικοκυριά, χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας
κλπ.).
• Διενεργήθηκε με πλήρη διασφάλιση των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
• Οι Τομεάρχες και οι Απογραφείς επιλέγηκαν με διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια.
• Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν με τρόπο που να επιτρέπεται η ανάγνωσή τους από
σύστημα Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων.
• Διενεργήθηκε ευρεία Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011,
σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών από όλη τη Χώρα, για την
εκτίμηση της πληρότητας και ποιότητας των συλλεγέντων, από την Απογραφή, στοιχείων, μέχρι επίπεδο Δήμου (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Λόγω των διαφορών της μεθοδολογίας της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011
από εκείνη των προηγούμενων Απογραφών, τα αποτελέσματα της Απογραφής 2011 δεν
είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων Απογραφών.
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• Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας
Μέσα στο 2011 ξεκίνησε η επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009. Όπως προαναφέρθηκε, μια σημαντική εξέλιξη στη διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων της Απογραφής ήταν η χρησιμοποίηση οπτικών αναγνωστών και
αυτοματοποιημένων ελέγχων, με στόχο την επίσπευση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και
την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.
Σημειώνεται ότι η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009 δεν διεξήχθη από την
πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) κατά το 2009, όπως είχε προγραμματισθεί, αλλά διενεργήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2010 από τη νεοσυσταθείσα ΕΛΣΤΑΤ.
Κατόπιν αυτής της σημαντικής καθυστέρησης διεξαγωγής της κατά ένα χρόνο, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας επιβραδύνθηκε σημαντικά, λόγω της ανάγκης προετοιμασίας και διεξαγωγής των Γενικών Απογραφών
Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 και συναφών επειγουσών μεταπογραφικών
εργασιών (π.χ. Έρευνα Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού, πληρωμές οργάνων Απογραφής κλπ.). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή
μέσα στην προθεσμία που είχε δοθεί από τη Eurostat. Για να αποφευχθούν σημαντικές
κυρώσεις κατά της Χώρας, η επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας ετέθη ως προτεραιότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2011 και θα ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2012.
• Έναρξη δημοσίευσης του αναθεωρημένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με έτος βάσης
2009=100,0
Ο αναθεωρημένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, με νέος έτος βάσης 2009=100,0, άρχισε
να δημοσιεύεται από τον Ιανουάριο του 2011.
Ζ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ
Το 2011 υπήρξε σημαντική μείωση στο μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, σε
σύγκριση με το 2010, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν περιορισμοί στην πρόσληψη νέων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ανερχόταν σε 966, από τους οποίους 944
υπάλληλοι (326 άντρες και 618 γυναίκες) ήταν μόνιμοι και 22 υπάλληλοι (6 άντρες και 16 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων
της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ανερχόταν σε 866, από τους οποίους 845 υπάλληλοι
(302 άντρες και 543 γυναίκες) ήταν μόνιμοι και 21 υπάλληλοι (5 άντρες και 16 γυναίκες) με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Το 2011 αποχώρησαν 102 υπάλληλοι και έγιναν μόνο 2 προσλήψεις. Έτσι, ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 μειώθηκε
κατά 10,4%.
Από τους 866 υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι 609 εργάζονταν στην
Κεντρική Υπηρεσία και οι 257 στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.
Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανομή του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά φύλο και
επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη 2010 και 2011 (31 Δεκεμβρίου):
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
2010 ΚΑΙ 2011
Άνδρες
Επίπεδο
εκπαίδευσης

Γυναίκες

Σύνολο

2010

2011

Μεταβολή
(%)

2010

2011

Μεταβολή
(%)

2010

2011

Μεταβολή
(%)

ΠΕ

177

174

-1,7

255

234

-8,2

432

408

-5,6

ΤΕ

28

24

-14,3

57

57

0,0

85

81

-4,7

ΔΕ

122

104

-14,8

317

264

-16,7

439

368

-16,2

ΥΕ

5

5

0,0

5

4

-20,0

10

9

-10,0

332

307

-7,5

634

559

-11,8

966

866

-10,4

Σύνολο

2. Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
Το Δεκέμβριο του 2011 πραγματοποιήθηκε, από το αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων
Πόρων της ΕΛΣΤΑΤ, έρευνα για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού
της ΕΛΣΤΑΤ. Σχετικό ερωτηματολόγιο διαβιβάστηκε σε όλους τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ, με σκοπό να καταγράψουν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού τους για την αποτελεσματική εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα αποτελέσουν τη βάση για
την κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος την τριετία 2012 – 2014, για το προσωπικό της
ΕΛΣΤΑΤ.

Η. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 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, ιδιωτική ασφάλιση του προσωπικού
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, κόστος για την αποζημίωση
εποχικού προσωπικού κλπ.
δ) Δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού και συνδρομές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί, γραφική ύλη,
ιατρικά και φαρμακευτικά είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού), καυσίμων, επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού γραφείου.
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ε) Κόστος διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας.
στ) 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 2011,
κατά τύπο δαπάνης, καθώς και σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2010:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2010 ΚΑΙ 2011
Καταβληθέν ποσόv (σε ευρώ)
2010
2011

Τύπος δαπάνης
Κόστος εργασίας

37.297.124,04

35.948.427,68

158.714,32

160.123,38

5.243.071,84

5.099.271,05

Κόστη για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, συνδρομές

241.902,42

259.136,59

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

7.560.994,11

47.368.881,58

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat

4.059.717,15

289.292,89

54.561.523,88

89.125.133,17

Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Άλλα λειτουργικά έξοδα

Σύνολο

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στους δύο τελευταίους τύπους δαπανών. Η μεγάλη
αύξηση του «Κόστους για τη διενέργεια Απογραφών» οφείλεται στο γεγονός ότι το 2011 διενεργήθηκαν οι Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών. Η μείωση των «Χρηματοδοτούμενων έργων από τη Eurostat» οφείλεται στο γεγονός ότι το 2011, σε αντίθεση με
το 2010, η ΕΛΣΤΑΤ δεν ανέλαβε πολλά χρηματοδοτούμενα έργα από τη Eurostat, λόγω απασχόλησης μεγάλου μέρους του προσωπικού της στη διενέργεια των ανωτέρω Γενικών Απογραφών.
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