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ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2020 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), λαμβάνοντας υπόψη:
1. To άρθρο 5 του Νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) - Σύσταση
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8-9-2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.
4. Την υπ’ αριθ. 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 7053/B2-543/31.7.2019 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 20202022».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη.
Αποφασίζει

1. Εγκρίνει το κατωτέρω Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2020, το οποίο περιλαμβάνει τις προγραμματιζόμενες
στατιστικές δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το εν λόγω έτος.
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ΕΤΗΣΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2020 περιλαμβάνει
πληροφορίες για τις στατιστικές που πρόκειται να καταρτισθούν και να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του
2020 (βλ. Παράρτημα), καθώς και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε παραγόμενες στατιστικές. Οι αλλαγές
αφορούν είτε στην παραγωγή νέων στατιστικών, λόγω, για παράδειγμα, της εφαρμογής νέων Ευρωπαϊκών
Κανονισμών, είτε στην τροποποίηση παραγόμενων στατιστικών για την πληρέστερη συμμόρφωση με
υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ή την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών
χρηστών. Επίσης, το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2020 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις
προγραμματισμένες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ το 2020 που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των στατιστικών στοιχείων της και της πρόσβασης των χρηστών σε αυτά.
Η κατάρτισή του έχει βασισθεί στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) για την τριετία 2020 – 2022, του
οποίου οδηγό και σημείο αναφοράς αποτέλεσε η επέκταση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος για
την περίοδο 2018 – 2020, καθώς και οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος (ΕΣΣ) μετά το 2020, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System Committee – ESSC) στις 16 Νοεμβρίου 2017 και
ταξινομούνται σε τρεις βασικούς τομείς:


Ικανοποίηση αναγκών χρηστών στατιστικών στοιχείων: Διασφάλιση της χρησιμότητας των παραγόμενων
στατιστικών για τους χρήστες και της ικανοποίησης των αναγκών τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.



Ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων: Αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων πόρων για
την παραγωγή στατιστικών, καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες.



Ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργασιών στο ΕΣΣ: Στενή συνεργασία μεταξύ των μελών του ΕΣΣ, καθώς
και του ΕΣΣ με άλλους φορείς (διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών,
Πανεπιστήμια, ΜΜΕ κ.ά.), για τη συνεχή βελτίωση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο της για το 2020 – όπως άλλωστε σε όλα τα ετήσια στατιστικά
προγράμματά της- την περαιτέρω βελτίωση της πληρότητας, ποιότητας και επικαιρότητας των στατιστικών
της, μέσω της συνεχιζόμενης πιστής εφαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά εθνικού και ευρωπαϊκού
στατιστικού νομοθετικού πλαισίου(1) και της υιοθέτησης βέλτιστων προτύπων και πρακτικών του
Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας την
επικρατούσα στο ΕΣΣ τάση, στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση διοικητικών και άλλων πηγών δεδομένων
και χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή των στατιστικών της, με σκοπό την εξοικονόμηση
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και τη μείωση του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων.
Στους βασικούς στόχους της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2020, παραμένει η βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών των
λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ). Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει τις δράσεις
και πρωτοβουλίες της για τον καλύτερο συντονισμό και την ουσιαστική υποστήριξη των στατιστικών
δραστηριοτήτων των φορέων, με σκοπό την επιτάχυνση ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης των
παραγόμενων στατιστικών τους.
Στους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2020, εξακολουθεί να είναι η διατήρηση του ενεργού της ρόλου μέσα στο
ΕΣΣ, μέσω της στενής συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη του ΕΣΣ, στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας (Task
Forces/Working Groups και Sector/Directors’ Groups) που οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα
στατιστικά θέματα, και της δυναμικής παρουσίας και ουσιαστικής συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά κέντρα
λήψης αποφάσεων σε στατιστικά θέματα.

(1)

Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, μετά την
αναθεώρησή του που υιοθετήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, και
Κανονισμός 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.
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Τέλος, η ΕΛΣΤΑΤ έχει δώσει τα τελευταία έτη ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας
στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει αυτή για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών του
ΕΛΣΣ. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύει, για το 2020, στη στενότερη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και την ακαδημαϊκή κοινότητα, για την προώθηση του στατιστικού
γραμματισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, και στην εντατικοποίηση των δράσεών της αναφορικά με
την ανάπτυξη στατιστικής συνείδησης και την εξοικείωση των πολιτών με τους στατιστικούς όρους και
διαδικασίες.
Β. NΕΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εκπλήρωση ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων
Η σχεδιαζόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ παραγωγή νέων στατιστικών, μέσα στο 2020, οφείλεται, κατά ένα μεγάλο
μέρος, στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Eurostat) και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Αυτές εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων,
την εφαρμογή νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους
Κανονισμούς, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κ.λπ. Οι νέες
στατιστικές που σχεδιάζεται να παραχθούν μέσα στο 2020 για τους σκοπούς αυτούς είναι, κατά θεματική
ενότητα, οι ακόλουθες:


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Στατιστικές σχετικά με την οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο
διενέργειας συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, έτους 2019
(Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2384).
 Στατιστικές για επιπλέον μεταβλητές της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, έτους 2019, οι οποίες
αφορούν στην εκτίμηση ακαθάριστου μισθού και εκτίμηση πλήρους και μερικής ασφάλισης, στο
πλαίσιο του υπό κατάρτιση νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τις Ενοποιημένες Ευρωπαϊκές
Κοινωνικές Στατιστικές (IESS) και αιτήματος του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίστοιχα.



ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 Στατιστικές για επιπλέον μεταβλητές της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους αναφοράς 2018, οι
οποίες αφορούν στο ζωϊκό κεφάλαιο, με σκοπό την αύξηση του βαθμού συνοχής και
συγκρισιμότητας των σχετικών αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ και άλλες πηγές εκτός
ΕΛΣΤΑΤ.






ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Στατιστικές σχετικά με τη διαγενεακή μεταβίβαση κοινωνικών και οικονομικών μειονεκτημάτων και
την μεταβολή – εξέλιξη του εισοδήματος, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc ενοτήτων (modules)
στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2019
(Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/ 174 του Κανονισμού (ΕΚ) 1177/2003).

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Στατιστικές σχετικά με τη χρήση «έξυπνων συσκευών» της καθημερινότητάς μας (που είναι
συνδεδεμένες με το διαδίκτυο πραγμάτων (Internet of things) και παρέχουν στον χρήστη τη
δυνατότητα να τις ελέγχει από έναν υπολογιστή ή από ένα κινητό τηλέφωνο κ.λπ.), στο πλαίσιο της
Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) από Νοικοκυριά και Άτομα,
έτους αναφοράς 2020 (Υπό έκδοση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού (ΕΚ) 808/2004).
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 Στατιστικές σχετικές με την επιβατική κινητικότητα (passenger mobility statistics), με έτος αναφοράς
το 2018. Πρόκειται για στατιστικές σχετικά με τις μετακινήσεις πληθυσμού (μέσο μεταφοράς, σκοπός
μετακίνησης, είδος καυσίμου για επιβατικά οχήματα, μέση διανυθείσα απόσταση, μέση χρονική
διάρκεια μετακίνησης, επιβατοχιλιόμετρα κ.λπ.), στο πλαίσιο ικανοποίησης αναγκών διεθνών
οργανισμών για σχετική στατιστική πληροφόρηση.
 Στατιστικές σχετικά με τα οχηματοχιλιόμετα (V-km) κατά κατηγορία οχήματος, για τα έτη 2014-2018
και προγραμματιζόμενο χρόνο διάχυσης το 2021. Πρόκειται για πιλοτική επεξεργασία διοικητικών
δεδομένων από τη Βάση των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, στο πλαίσιο ικανοποίησης αναγκών διεθνών οργανισμών για σχετική στατιστική
πληροφόρηση.



ΥΓΕΙΑ
 Στατιστικές για την κατάσταση υγείας πληθυσμού 15 ετών και άνω, για τη χρήση υπηρεσιών υγείας
και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστασή της θετικά ή αρνητικά, στο πλαίσιο διενέργειας
της Έρευνας Υγείας, έτους αναφοράς 2019 (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/ 255 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1338/2008).

2. Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 2020
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας διενεργείται ανά δεκαετία και αποσκοπεί στην καταγραφή όλων των
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Χώρας και τη συλλογή στοιχείων για τα βασικά
χαρακτηριστικά της διάρθρωσής τους και της απασχόλησης του πληθυσμού σε αυτές. Η εξέλιξη της
διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για τη χάραξη της εθνικής και
ευρωπαϊκής πολιτικής στον αγροτικό τομέα και κατά συνέπεια είναι αναγκαία η συγκέντρωση πληροφοριών
για την κατάρτιση χρονολογικών σειρών που αφορούν στα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, με την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας επιδιώκεται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με:
 τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,
 τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη νομική μορφή τους, στο καθεστώς κατοχής της
γεωργικής γης, στη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων και
πτηνών, καλλιεργητικές τεχνικές κ.λπ.),
 τις τεχνικές γεωργικής παραγωγής,
 την απασχόληση του πληθυσμού στις εκμεταλλεύσεις.
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020 θα διενεργηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 σχετικά με τις Ενοποιημένες Στατιστικές για τις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
(Integrated Farm Statistics – IFS), ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο για όλα τα διαρθρωτικά και άλλα στοιχεία που
απαιτούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και επιπλέον ενσωματώνει τις Έρευνες Οπωροφόρων και
Αμπελουργικών Καλλιεργειών. Η περίοδος διενέργειας της Απογραφής είναι το δ’ τρίμηνο του 2020 και
συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 1/10/2020 – 31/12/2020. Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων της είναι το
χρονικό διάστημα 1/10/2019 – 30/9/2020. Εξαιρούνται τα στοιχεία που αφορούν στο ζωϊκό κεφάλαιο, για τα
οποία ως ημερομηνία αναφοράς ορίζεται η 1 Νοεμβρίου 2020.

Στο πεδίο κάλυψης της Απογραφής περιλαμβάνονται όλες οι γεωργικές, κτηνοτροφικές και μεικτές
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Χώρας, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (φυσικό πρόσωπο
ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και τον τόπο διαμονής του κατόχου τους ή τον τόπο όπου
βρίσκονται οι εκτάσεις ή τα ζώα της εκμετάλλευσης (αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές).
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Τα στοιχεία της Απογραφής θα καταχωρισθούν σε βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις τιμές
των μεταβλητών που θα συλλεγούν ανά εκμετάλλευση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας της. Από τα στοιχεία της ανωτέρω βάσης δεδομένων θα
ενημερωθεί το Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο, το οποίο αποτελεί το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια
στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ στον γεωργικό τομέα. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο
απογραφών, το Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο ενημερώνεται από τις δειγματοληπτικές γεωργικές και
κτηνοτροφικές έρευνες, καθώς και από δεδομένα διοικητικών αρχείων και μητρώων που τηρούνται από
άλλους φορείς.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της συλλογής των στοιχείων της Απογραφής, σχεδιάζεται ανάπτυξη, για πρώτη
φορά, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε κινητές ηλεκτρονικές συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο συλλογής θα
καλυφθεί και η απαίτηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 για γεωγραφικό εντοπισμό (με ακρίβεια
πλέγματος (grid) ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου) των εκμεταλλεύσεων.
Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ το 2020,
στο πλαίσιο της διενέργειας της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020:
 Ολοκλήρωση της ενημέρωσης του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου από τις διαθέσιμες διοικητικές πηγές
(2ο εξάμηνο 2019 - 1ο εξάμηνο 2020)
 Οριστικοποίηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής Απογραφής
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας (1ο εξάμηνο 2020)
 Κατάρτιση Εγκυκλίου Οδηγιών προς τα όργανα διενέργειας της Απογραφής (3ο τρίμηνο 2020)
 Επιλογή και ορισμός των οργάνων διενέργειας της Απογραφής (Ανώτερων Εποπτών, Εποπτών, Βοηθών
Εποπτών και Απογραφέων) ( 2ο εξάμηνο 2020)
 Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα όργανα διενέργειας της Απογραφής (2ο και 3ο τρίμηνο
2020).

3. Γενικές Απογραφές Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021
Σκοπός των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, οι οποίες διενεργούνται ανά
δεκαετία, είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας, το μέγεθος, τη
σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και
διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας.
Ειδικότερα, σκοπός των ανωτέρω Γενικών Απογραφών είναι:
 Της Απογραφής Κτηρίων:
α) Η καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο σύνολο της Χώρας και κατά περιοχές.
β) Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των κτηρίων από πλευράς ορόφων και άλλα
χαρακτηριστικά τους.
Από την Απογραφή Κτηρίων εξαιρούνται τα κτήρια των ξένων διπλωματικών αποστολών (Πρεσβειών,
Προξενείων), καθώς και οι υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση της
επιχειρησιακής τους αποστολής και άπτονται της εθνικής ασφάλειας της Χώρας.
 Της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών:
α) Η κατά είδος καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες).
β) Η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους.
γ) Η καταμέτρηση του αριθμού των νοικοκυριών και η εξακρίβωση του καθεστώτος κατοχής των
κατοικιών από αυτά.
δ) Η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε
κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας.
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ε) Η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου,
ανά Δημοτική Ενότητα, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους
εκλογικές περιφέρειες κατά τις βουλευτικές εκλογές.
στ) Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών,
αναφορικά με τον αριθμό των μελών τους.
ζ) Η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού
Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 θα διενεργηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 763/2008, (ΕΕ) 2017/543, (ΕΕ) 2017/881 και (ΕΕ)
2017/712, με βάση τις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών 2020.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, η
ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί το 2020 στις κατωτέρω προαπογραφικές εργασίες:
 Επικαιροποίηση/ενημέρωση ήδη υφιστάμενων ή νέων αυτοτελών οικισμών σε συνεργασία με τους
Δήμους (διαδικασίες ΦΑΟ)
 Εκτύπωση των ερωτηματολογίων και των βοηθητικών εντύπων των Γενικών Απογραφών
 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
 Ορισμό και εκπαίδευση των οργάνων διενέργειας των Απογραφών (Ανώτεροι Επόπτες, Επόπτες και
Βοηθοί Επόπτες)
 Επιλογή Τομεαρχών.

4. Ικανοποίηση αναγκών χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των χρηστών που συμμετείχαν στα 9
Συνέδρια Χρηστών που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας Ικανοποίησης
Χρηστών που διενεργεί, έχει καταγράψει τις διαπιστωμένες ανάγκες των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων
αυτών που χαράσσουν δημόσιες πολιτικές) και τις έχει εντάξει στις προτεραιότητές της για την τριετία 2020
– 2022.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει για το 2020 τις ακόλουθες δράσεις:


Επανεξέταση των υφιστάμενων σχεδίων δειγματοληψίας δειγματοληπτικών στατιστικών ερευνών, οι
οποίες έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα σε επίπεδο συνόλου Χώρας,
προκειμένου να εκτιμηθεί το επιπλέον μέγεθος δείγματος και κόστος που θα απαιτηθούν για την
εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των ερευνών σε επίπεδο Περιφέρειας. Η εφαρμογή των
αναθεωρημένων σχεδίων δειγματοληψίας για τη διενέργεια των ερευνών θα εξαρτηθεί από τους
διαθέσιμους στην ΕΛΣΤΑΤ πόρους.



Κατάρτιση επιπλέον Αρχείων Δημοσίας Χρήσης (Public Use Files – PUFs)(2), καθώς και τυποποιημένων
Αρχείων Επιστημονικής Χρήσης (Scientific Use Files – SUF)(3) στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα
με προκαθορισμένα κριτήρια ανωνυμοποίησης των μικροδεδομένων των ερευνών.



Συνέχιση των εργασιών της για τη δημιουργία, μέχρι το τέλος του 2022, κέντρων ασφαλούς πρόσβασης
(safe centres), όπου εγκεκριμένοι ερευνητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα
για επιστημονικούς σκοπούς, στα οποία δεν έχουν εφαρμοσθεί μέθοδοι ελέγχου αποκάλυψης
στατιστικών στοιχείων.

(2)

Πρόκειται για αρχεία ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών, τα οποία έχουν ανωνυμοποιηθεί με προκαθορισμένα από την
ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ερευνώμενων μονάδων.
(3)

Πρόκειται για αρχεία ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών, από τα οποία είναι δυνατή η έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας
ερευνώμενων μονάδων.
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Συνέχιση της συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της κατάρτισης
Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Indicators – SDΙs) και παροχή συνδρομής στην
κατάρτιση των ανωτέρω δεικτών, μέσω της παραγωγής επιπλέον στατιστικών από ήδη διενεργούμενες
έρευνές της ή της διενέργειας νέων στατιστικών ερευνών, με βάση τους διαθέσιμους πόρους της.
Παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης στους φορείς του ΕΛΣΣ για την κατάρτιση, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και αξιολόγηση των παραγόμενων από τους φορείς
δεικτών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών τους, με σκοπό τη διασφάλιση της
ποιότητάς τους έτσι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών.



Περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων διοικητικών και άλλων πηγών, καθώς και της χρήσης νέων
τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του χρόνου παραγωγής των
στατιστικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς.



Αντιμετώπιση της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών στοιχείων που παράγονται από
διαφορετικούς φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή, στο πλαίσιο της διενέργειας από την ΕΛΣΤΑΤ
της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Η συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και η προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών, σε
συνδυασμό με τους περιορισμούς στους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, επιβάλλουν
την πραγματοποίηση αλλαγών: βελτιώσεων, αναθεωρήσεων, καταργήσεων στην παραγωγή και διάχυση
στατιστικών.
Η Eurostat, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Οράματος 2020 του ΕΣΣ για τον εκσυγχρονισμό των
Ευρωπαϊκών Στατιστικών και στοχεύοντας στην αύξηση της συνοχής και της συγκρισιμότητας των
ευρωπαϊκών στατιστικών, με παράλληλη μείωση του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων, υπέβαλε προς
συζήτηση στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές (Council Working Party on Statistics –
CWPS) τις ακόλουθες 3 Προτάσεις Κανονισμών – Πλαισίων, οι οποίοι ενοποιούν Κανονισμούς που αφορούν
στον γεωργικό τομέα, στον τομέα των επιχειρήσεων και στον κοινωνικό τομέα, αντίστοιχα:


Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις Ενοποιημένες Γεωργικές Στατιστικές (Integrated Farm Statistics –
IFS)



Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις Ενοποιημένες Στατιστικές Επιχειρήσεων
(Framework Regulation Integrating Business Statistics – FRIBS)



Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις Ενοποιημένες Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Στατιστικές (Integrated
European Social Statistics – IESS).

Η πρώτη εκ των ανωτέρω Προτάσεων Κανονισμού υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) στις
3/7/2018 και ο σχετικός Κανονισμός 2018/1091 εκδόθηκε στις 7/8/2018. Οι άλλες δύο Προτάσεις
Κανονισμού υιοθετήθηκαν από το ΕΚ στις 16/4/2019.
Επιπλέον, για το 2020 σχεδιάζονται οι ακόλουθες αλλαγές:
 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Κατάρτιση ενιαίου ερωτηματολογίου της Έρευνας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων για όλους τους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που καλύπτονται από τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ)
295/2008 και μελέτη προσαρμογής του ερωτηματολογίου σε τυχόν μελλοντικές ανάγκες που θα
προκύψουν από τη θέσπιση νέου Κανονιστικού Πλαισίου FRIBS.

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ


Ανάπτυξη, βάσει μελέτης, νέου συστήματος κατάρτισης στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, στο
πλαίσιο της σχεδιαζόμενης στο Κανονιστικό Πλαίσιο FRIBS ανταλλαγής σχετικών μικροδεδομένων
μεταξύ των κρατών μελών.
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 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ



Κατάρτιση στατιστικών Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων με χρήση διοικητικών
δεδομένων, στο πλαίσιο της μετατροπής των άμισθων Υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα και της
υπαγωγής των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων στον ενιαίο φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο», με βάση τα αποτελέσματα μελέτης εφικτότητας και πιθανό έτος δημοσίευσης
αποτελεσμάτων το 2022.



Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας για την κατάρτιση στατιστικών για τους καταδικασθέντες, από
δεδομένα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου.

ΔΕΙΚΤΕΣ




Αλλαγή στον τρόπο συλλογής πρωτογενών στοιχείων για την κατάρτιση των Βραχυχρόνιων Δεικτών
(STS) (Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, στις Κατασκευές κ.λπ.), με ευρύτερη χρήση
διοικητικών δεδομένων. Στόχος της ανωτέρω αλλαγής είναι η μείωση του φόρτου των ερευνώμενων
μονάδων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ





Αλλαγή, από το έτος 2020, στον τρόπο συλλογής των στοιχείων για την ανώτατη εκπαίδευση,
ακαδημαϊκού έτους 2018/2019, η οποία θα γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (OpenView
Technology), με παράλληλη κατάργηση του OCR ερωτηματολογίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ







Διακοπή παραγωγής στατιστικών της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
(ICT) από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους αναφοράς 2019, που αφορούν: α) στους λόγους μη ύπαρξης
διαδικτύου στην κατοικία, β) στη χρήση διαδικτύου για συμμετοχή και έκφραση γνώμης επί
κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων, καθώς και για εύρεση εργασίας και γ) στις e-δεξιότητες, , στο
πλαίσιο ελάφρυνσης του ερωτηματολογίου της έρευνας (υπό έκδοση Εφαρμοστικός Κανονισμός του
Κανονισμού (ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αλλαγή στον τρόπο συλλογής των στοιχείων της Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων, με τη χρήση
διοικητικών δεδομένων από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στο πλαίσιο της εθνικής ανάγκης ενιαίας καταγραφής των ατυχημάτων
όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, με σκοπό τη βελτίωση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των εν
λόγω στατιστικών.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ







Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας για τη χρήση δεδομένων εντοπισμού πλοίων (AIS), στο πλαίσιο της
παραγωγής των στατιστικών επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης σε σημαντικούς λιμένες της
Xώρας.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 Αλλαγή της συχνότητας διενέργειας της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών
(Έρευνα Διακοπών) από ετήσια σε τριμηνιαία βάση, με βάση τα αποτελέσματα μελέτης εφικτότητας
που θα εκπονηθεί κατά το έτος 2019, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
στατιστικών.
 Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας για την κατάρτιση στατιστικών για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε
ιδιωτικά καταλύματα σύντομης διαμονής (Οικονομία Διαμοιρασμού), κατά ημεδαπούς/αλλοδαπούς
και κατά δυναμικότητα καταλύματος, με σκοπό την ικανοποίηση νέων απαιτήσεων χρηστών.
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 Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας για την κατάρτιση Δορυφόρων Λογαριασμών, με σκοπό την
ικανοποίηση απαιτήσεων χρηστών.
 Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας για τη χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων (διοικητικές, μαζικά
δεδομένα, έρευνες κ.ά.), τόσο για τις τρέχουσες στατιστικές τουρισμού όσο και για νέες στατιστικές
απαιτήσεις χρηστών (π.χ. παροχή στατιστικών σε χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης,
εισερχόμενος – εξερχόμενος τουρισμός).

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, μέσα στο 2020, τις δράσεις της για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών της και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές. Οι
στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της πιστής εφαρμογής του ελληνικού και ενωσιακού νομοθετικού και
θεσμικού πλαισίου για τις στατιστικές και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και προτύπων του
Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τον Ελληνικό
Στατιστικό Νόμο 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Κανονισμό 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2015/759, τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ), τους στατιστικού περιεχομένου Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον
Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ, τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της
ΕΛΣΤΑΤ και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ. Για την επίτευξη των στόχων,
καθοριστική είναι, επίσης, η εφαρμογή της Δέσμευσης για Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment on
Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
2012.
Μεταξύ των συγκεκριμένων ενεργειών, στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ το 2020 προς εκπλήρωση των
ανωτέρω στόχων, περιλαμβάνεται η συνέχιση της στενής συνεργασίας της με τους φορείς του ΕΛΣΣ και της
υποστήριξης των στατιστικών δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης των
στατιστικών τους, καθώς και η συνέχιση της αυτοαξιολόγησης των παραγόμενων στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ.
Πέραν των ανωτέρω δράσεων, προβλέπεται μια σειρά ενεργειών σε τομείς, όπως η χρησιμοποίηση της
τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων, η περαιτέρω αξιοποίηση διοικητικών και άλλων
πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών, η μείωση του φόρτου των ερευνωμένων, η εκπαίδευση
του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ και των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και η ανάπτυξη της στατιστικής
παιδείας.
1. Διενέργεια 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων
Σε συνέχεια της διενέργειας του 1ου και του 2ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων (Peer Reviews), κατά τις
χρονικές περιόδους 2008 – 2009 και 2013 – 2014, αντίστοιχα, η Eurostat προγραμματίζει την
πραγματοποίηση, κατά την περίοδο 2021 – 2022, ενός 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων, κατά τον οποίο
θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (ΕΣΥ), των άλλων Εθνικών Αρχών και της
Eurostat με τις αρχές του ΚΟΠ, μετά την τελευταία αναθεώρησή του τον Νοέμβριο του 2017.
Το πεδίο κάλυψης του 3ου αυτού γύρου θα περιλαμβάνει όλες τις αρχές του αναθεωρημένου ΚΟΠ, στον
βαθμό που κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις που έγιναν στα εθνικά στατιστικά
συστήματα, στο πλαίσιο εφαρμογής των συστάσεων των προηγούμενων Επιθεωρήσεων Ομοτίμων. Ο 3ος
γύρος θα επικεντρωθεί στα νέα στοιχεία του αναθεωρημένου ΚΟΠ και ιδιαίτερα στη νέα αρχή του
συντονισμού και συνεργασίας, καθώς και στη χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων.
Στόχος του 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων είναι αφενός να αποδείξει, τόσο εντός του ΕΣΣ όσο και σε
εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, ότι το ΕΣΣ είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε Αρχές και συμμορφώνεται
με τις αρχές του ΚΟΠ και αφετέρου να παράσχει υποστήριξη στις ΕΣΥ και στις άλλες Εθνικές Αρχές που
παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του εθνικού στατιστικού τους
συστήματος, παρακινώντας, παράλληλα, τις εθνικές κυβερνήσεις να συνεισφέρουν σε αυτόν το σκοπό.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων, μέσα στο
2020 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:
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 Ολοκλήρωση των εργασιών της Task Force για τις Επιθεωρήσεις Ομοτίμων που αφορούν στην παροχή
στρατηγικών κατευθύνσεων σχετικά με τη γενική μεθοδολογία, την προσέγγιση και το πεδίο των
επιθεωρήσεων, τα κριτήρια για την επιλογή των επιθεωρητών και την επικοινωνιακή στρατηγική του 3ου
γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων (Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020).
 Ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την Ποιότητα που αφορούν στην ανάπτυξη
αναλυτικής μεθοδολογίας για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων (Μάρτιος 2020).
 Έγκριση, από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC), του συνολικού
μεθοδολογικού πακέτου για τις επιθεωρήσεις (Μάιος 2020).
 Εκπαίδευση των επιθεωρητών (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2020).
 Διενέργεια επιθεώρησης της Eurostat (Νοέμβριος 2020).

2. Πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ
Η πιστοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών που παράγονται από τους άλλους φορείς του ΕΛΣΣ αποτελεί
έναν σημαντικό παράγοντα και εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών του
ΕΛΣΣ.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ολοκληρώσει το βασικό στάδιο πιστοποίησης των στατιστικών του συνόλου σχεδόν των
φορέων του ΕΛΣΣ, με βάση το έντυπο που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των στατιστικών των
φορέων του ΕΛΣΣ «Παρουσίαση των Αρχών και Διαδικασιών για την Πιστοποίηση των Στατιστικών των
Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος»(4). Οι φορείς του ΕΛΣΣ στους οποίους πραγματοποιήθηκε το
βασικό στάδιο πιστοποίησης έχουν ενημερωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ για τα βασικά βήματα στα οποία πρέπει να
προβούν για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών τους. Τα βήματα αυτά αφορούν σε
οριζόντιες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από κάθε φορέα συνολικά και, λίγο έως πολύ, είναι κοινές
για όλους τους φορείς. Με σκοπό την υποστήριξη των φορέων στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και
την παρακολούθηση υλοποίησής τους, η ΕΛΣΤΑΤ ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα: α)
κατάρτισε τον «Οδηγό προς τους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την Εφαρμογή του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές», β) ζήτησε από όλους τους φορείς του ΕΛΣΣ να
προγραμματίσουν, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, την υλοποίηση των βασικών βημάτων που είναι
απαραίτητα για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών τους και παρακολουθεί την
υλοποίηση των βημάτων αυτών από τους φορείς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν καταρτίσει και
γ) σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς του ΕΛΣΣ, αρχής γενομένης από το 2018,
επικαιροποιεί σε ετήσια βάση τον «Κατάλογο των Στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ»(5). Παρόλα αυτά η
ολοκλήρωση των βασικών βημάτων από τους φορείς εκκρεμεί και το γεγονός αυτό έχει επίπτωση στην
ολοκλήρωση της πιστοποίησης των στατιστικών τους.
Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, κατά το 2020, τη στενή συνεργασία της με τους φορείς και θα αναλάβει περαιτέρω
πρωτοβουλίες, εάν χρειασθεί, με στόχο την ολοκλήρωση πιστοποίησης των στατιστικών τους μέσα στην
τριετία 2020 – 2022.
Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, και κατά τo 2020, την αυτοαξιολόγησή της, όσον αφορά στην εφαρμογή
των αρχών του ΚΟΠ έτσι, ώστε, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ
και τον γενικότερο συντονισμό των στατιστικών εργασιών του ΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ, να βελτιωθεί η
συγκρισιμότητα και η συνέπεια των στατιστικών του ΕΛΣΣ.
3. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων
Μέσα στο 2020 η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει τις δράσεις της για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων έτσι, ώστε να
βελτιστοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες, ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και πόρων.
(4)

Η «Παρουσίαση των Αρχών και Διαδικασιών για την Πιστοποίηση των Στατιστικών των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος» είναι
διαθέσιμη στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/Principles_ELSS.pdf/bf9867f1-5dba-4d41-ab0b-b5d55bd84af9
(5)

Ο «Κατάλογος των Στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ» είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/elss-agencies-list
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Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2020 η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στις ακόλουθες δράσεις που σχετίζονται με τη χρήση
νέων τεχνολογιών:


Χρήση, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε κινητές ηλεκτρονικές συσκευές για τη
συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020, με βάση τα αποτελέσματα της
πιλοτικής Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας. Η χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου κρίνεται
απαραίτητη για να ανταποκριθεί η Χώρα στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 και, κυρίως,
στην απαίτηση για γεωγραφικό εντοπισμό (με ακρίβεια πλέγματος (grid) ενός τετραγωνικού
χιλιομέτρου) των εκμεταλλεύσεων.



Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας για την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη συλλογή των
στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας, με σκοπό τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των
στοιχείων.



Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Χρήση του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ για την
επικοινωνία με τα νοικοκυριά, με σκοπό τη συστηματική συλλογή των δεδομένων από τα νοικοκυριά
που συμμετείχαν σε προηγούμενα κύματα (προηγούμενα έτη) της έρευνας, με στόχο τη μείωση του
χρόνου συλλογής των στοιχείων.



Επέκταση της διαδικτυακής εφαρμογής συλλογής δεδομένων για την κατάρτιση του Δείκτη
Βιομηχανικής Παραγωγής, με προσθήκη πεδίων για τις ανάγκες του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη
Βιομηχανία.
 Χρήση tablet για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών
Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) που θα διενεργηθεί πιλοτικά κατά το β’ τρίμηνο του 2020, με βάση τα
αποτελέσματα μελέτης εφικτότητας που θα εκπονηθεί κατά το έτος 2019, με σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών, τη μείωση του φόρτου των ερευνωμένων και του χρόνου
επεξεργασίας και ελέγχου των στοιχείων.



Συλλογή, από το έτος 2020, των στοιχείων για την ανώτατη εκπαίδευση, ακαδημαϊκού έτους
2018/2019, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

4. Αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών
Η ευρωπαϊκή και η διεθνής στατιστική κοινότητα έχουν εστιάσει στην αξιοποίηση διοικητικών δεδομένων
και δεδομένων άλλων πηγών, όπως μαζικών δεδομένων (Big Data) και δεδομένων από ιδιωτικές πηγές, για
την παραγωγή των στατιστικών. Ευθυγραμμιζόμενη με την επικρατούσα τάση, η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στη
σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ΕΛΣΣ και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με διοικητικές
πηγές δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ θα επιδιώξει τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας της με
διοικητικές πηγές δεδομένων, με επισημοποίηση της συνεργασίας αυτής μέσω της υπογραφής μνημονίων
συνεργασίας, όπου απαιτείται.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε και συνεχίζει να αποκτάται από την ενσωμάτωση φορολογικών στοιχείων
επιχειρήσεων και στοιχείων στατιστικών ερευνών σε επιχειρήσεις για την παραγωγή των Στατιστικών
Διάρθρωσης Επιχειρήσεων (Structural Business Statistics – SBS) από το 2015 και εφεξής αναμένεται να
συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των εν λόγω στατιστικών. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει να αναπτύξει/συνεχίσει, μέσα στο 2020, μια σειρά συνεργασιών με διοικητικές
πηγές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους για την ικανοποίηση αναγκών συγκεκριμένων
στατιστικών ερευνών/εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις:


Επέκταση της αξιοποίησης των διοικητικών στοιχείων στο πλαίσιο της κατάρτισης βραχυχρόνιων
οικονομικών δεικτών, καθώς και στατιστικών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα κυκλοφορούντα
οχήματα, τις αξίες ακινήτων κ.ά.



Ανάπτυξη συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), για την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων τους,
στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού–Κατοικιών που θα διενεργηθούν κατά
τη διετία 2020 – 2021.
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Ανάπτυξη συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με σκοπό την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων τους για το εισόδημα και τα
κοινωνικά επιδόματα, αντίστοιχα, για τις ανάγκες της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC).



Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο
χορήγησης πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ σε μητρώα που τηρούνται από το Υπουργείο, όπως το
Αμπελουργικό Μητρώο, το Ελαιοκομικό Μητρώο, το Μητρώο Νέων Καλλιεργητών, καθώς και με τον
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ), για την ενημέρωση, ετησίως, του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου της ΕΛΣΤΑΤ, με τη
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των κατόχων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μέσω
της χρήσης στοιχείων των διοικητικών αρχείων του ανωτέρω Οργανισμού.



Συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο
πλαίσιο της διασφάλισης της συνοχής και της συγκρισιμότητας των στατιστικών για την ανεργία.



Συνέχιση της συνεργασίας με το Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της διενέργειας της Έρευνας
Εργατικού Δυναμικού και διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης αυτής της συνεργασίας για την
κάλυψη των αναγκών της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας.



Συνέχιση της συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), με σκοπό την
αξιοποίηση στοιχείων μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τις ανάγκες κατάρτισης των
Δεικτών Κόστους Εργασίας. Διερεύνηση της επέκτασης της συνεργασίας με τον ΕΦΚΑ, με σκοπό την
αξιοποίηση στοιχείων για το εισόδημα, για τις ανάγκες της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), καθώς και στοιχείων για τις ανάγκες της Έρευνας Εργατικών
Ατυχημάτων.



Διερεύνηση της συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την
αξιοποίηση των διοικητικών δεδομένων των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως το Ηλεκτρονικό
Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και η Εθνική Ναυτιλιακή Θυρίδα NSW/SSNET,
για την κάλυψη των αναγκών των στατιστικών επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.



Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για
τη χορήγηση δεδομένων από το Εθνικό Ποινικό Μητρώο και την επανεξέταση όλου του συστήματος
στατιστικών δικαιοσύνης (Διοικητικής, Πολιτικής, Ποινικής και Σωφρονιστικού Συστήματος) σε νέα
βάση, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών του Υπουργείου.



Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις στατιστικές
υγείας (Έρευνες Απογραφής Θεραπευτηρίων, Νοσηλευτικής Κίνησης και Κέντρων Υγείας), μέσω του
συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας [Management Information
System – Business Intelligence (MIS-BI)].



Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την πιλοτική επεξεργασία
διοικητικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ),
για την εκτίμηση των οχηματοχιλιομέτρων (V-km) κατά κατηγορία οχήματος.



Ανάπτυξη συνεργασίας με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με σκοπό την αξιοποίηση διοικητικών
δεδομένων για τις ανάγκες της Έρευνας Υποθηκοφυλακείων/Κτηματολογικών Γραφείων.



Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, με σκοπό την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων τους, στο πλαίσιο της ανάπτυξης
στατιστικών για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.



Ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας με την Τράπεζα της Ελλάδος και επισημοποίηση της συνεργασίας
αυτής με υπογραφή σχετικού μνημονίου, σε εφαρμογή του άρθρου 1Α, παράγραφος 3, του
Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.

12

ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ
5. Μείωση του φόρτου των ερευνωμένων

Εκτός από τα οφέλη στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας και επικαιρότητας των παραγόμενων
στατιστικών επιχειρήσεων και της εξοικονόμησης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, η χορήγηση στην
ΕΛΣΤΑΤ των διοικητικών δεδομένων επιχειρήσεων συμβάλλει στη δραστική μείωση της όχλησης προς τις
επιχειρήσεις και του φόρτου τους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.
Στο προηγούμενο Εδάφιο αναφέρθηκαν ενδεικτικά οι προγραμματιζόμενες από την ΕΛΣΤΑΤ δράσεις για το
2020, όσον αφορά στην αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων. Οι εν λόγω δράσεις, εφόσον
υλοποιηθούν, αναμένεται να συμβάλουν σε περαιτέρω μείωση του φόρτου των ερευνωμένων.
Στο πλαίσιο της διαρκούς επιδίωξής της για τη μείωση του φόρτου απόκρισης των ερενώμενων μονάδων, η
ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στα έργα SIMSTAT και REDESIGN του χαρτοφυλακίου έργων του Οράματος του ΕΣΣ για το
2020 και εξακολουθεί να συμμετέχει σε έργα του ΕΣΣ που αποσκοπούν στην ανωτέρω μείωση. Πιο
συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει σε υποέργα του έργου ESSnet BIG DATA, το οποίο έχει ως βασικό σκοπό
την ενσωμάτωση των μαζικών δεδομένων στην παραγωγή των επίσημων στατιστικών, μέσω πιλοτικών
έργων που εξερευνούν επιλεγμένες πηγές μαζικών ή/και διοικητικών δεδομένων για την ανάπτυξη σχετικών
εφαρμογών. Αυτή τη χρονική περίοδο η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στα ακόλουθα υποέργα της 2ης φάσης του
έργου (ESSnet BIG DATA II):


Υποέργο Ε: Παρακολούθηση της θέσης πλοίων (WPE Tracking Ships), το οποίο έχει ως στόχο την
κατάρτιση μεθοδολογικού πλαισίου αναφοράς, καθώς και την ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνικών
προδιαγραφών για την ενσωμάτωση των δεδομένων που συλλέγονται από το σήμα μετάδοσης της
θέσης των πλοίων μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (Automatic Identification System –
AIS) στην παραγωγή επίσημων στατιστικών.



Υποέργο J: Καινοτόμες Στατιστικές Τουρισμού (WPJ Innovative Tourism Statistics), το οποίο έχει ως στόχο
την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου και τη δημιουργία ενός έξυπνου πιλοτικού συστήματος
πληροφόρησης, το οποίο θα υποστηρίζει τη στατιστική παραγωγή στον τομέα του τουρισμού, με την
ενσωμάτωση μαζικών και διοικητικών δεδομένων και με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων.

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει καθιερώσει, από το 2017, την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης αποτίμησης του φόρτου απόκρισης
των ερευνωμένων. Τα συμπεράσματα των ανωτέρω εκθέσεων παρέχουν χρήσιμο υλικό για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας των δράσεων της ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά στη μείωση του φόρτου των ερευνωμένων.
Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 θα καταρτίσει τη σχετική έκθεση, με έτος αναφοράς 2019.

Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει υιοθετήσει μια στρατηγική διάχυσης και επικοινωνίας των στατιστικών της, θέτοντας τους
χρήστες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει τη διαρκή αναβάθμιση των
στατιστικών προϊόντων και των μέσων διάχυσης και επικοινωνίας τους, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή
πρότυπα και αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία καινοτόμων
προϊόντων. μέσω της βελτίωσης της μορφής και του εμπλουτισμού του περιεχομένου της διαδικτυακής της
πύλης.
Ως εκ τούτου, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει το 2020: α) να εμπλουτίζει τη διαδικτυακή της πύλη με χρονοσειρές
των παραγόμενων στατιστικών και με αρχεία δημόσιας χρήσης, β) να αναπτύσσει τυποποιημένα αρχεία
επιστημονικής χρήσης για τις ανάγκες των ερευνητών, με προκαθορισμένα κριτήρια ανωνυμοποίησης των
μικροδεδομένων των σχετικών στατιστικών ερευνών της, γ) να απεικονίζει επιλεγμένες στατιστικές της,
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καθώς τις διαδικασίες παραγωγής τους, με infographics, στοχεύοντας στην παρουσίασή τους με τρόπο
εύληπτο στο ευρύ κοινό και πρόσφορο για αναπαραγωγή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δ) να
αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του στατιστικού έργου της.

Πέραν των ανωτέρω γενικών στόχων, η ΕΛΣΤΑΤ έχει προγραμματίσει, για το 2020, την ανάπτυξη
εξειδικευμένων δράσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη στατιστική πληροφορία. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις:


Εκτύπωση του απαραίτητου χαρτογραφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια των
Απογραφών Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020 και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 και οργάνωση
ενημερωτικών σεμιναρίων επί θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση του χαρτογραφικού υλικού και των
ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων.



Ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη νέων επιπρόσθετων πινάκων των στατιστικών διεθνούς εμπορίου
αγαθών.



Ενσωμάτωση των Δεικτών Μέσης Αξίας και Όγκου στο Δελτίο Τύπου Εμπορευματικών Συναλλαγών.

2. Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας

Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, μέσα στο 2020, τις δράσεις της για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» σε
ολόκληρη την Ελλάδα.
Στόχος των δράσεων αυτών είναι:








η ενημέρωση για τις εφαρμογές της Στατιστικής στην καθημερινότητα,
η ανάπτυξη και εμπέδωση της στατιστικής παιδείας,
η δημιουργία στατιστικής συνείδησης,
η ενημέρωση των μαθητών για τις διαδικασίες παραγωγής των επίσημων στατιστικών,
η ενημέρωση για τις αρχές του ΚΟΠ και ιδιαίτερα για την αρχή 5 σχετικά με την τήρηση του
στατιστικού απορρήτου και την προστασία των δεδομένων,
η ενημέρωση για τη σημαντικότητα της «Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών» στη ζωή μας και
η εδραίωση της στατιστικής παιδείας στη Χώρα μας με τη δημιουργία διαρκούς και εξελικτικής
σχέσης μεταξύ εκπαιδευομένων και ΕΛΣΤΑΤ.

Τον Μάρτιο του 2018 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας και τη
βελτίωση των στατιστικών εκπαίδευσης, μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το γεγονός αυτό αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της
ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη στατιστικής συνείδησης, την εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές στατιστικές
έννοιες, την κατανόηση των στατιστικών στοιχείων και της χρησιμότητας της Στατιστικής και των ερευνών
κ.λπ.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα δώσει έμφαση στις ακόλουθες δράσεις:
1. Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και φοιτητών στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, με
διευρυμένη θεματολογία και δυνατότητα επίσκεψης των χώρων εργασίας. Τον Μάιο του 2019
ξεκίνησαν και θα συνεχισθούν οι επισκέψεις σε σχολεία του Ν. Ροδόπης. Το σχολικό έτος 2019/2020
θα ξεκινήσουν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού
Θεσσαλονίκης..
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2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ) μπορούν να πιστοποιηθούν με το Ευρωπαϊκό Mάστερ Επίσημων Στατιστικών (European
Master in Official Statistics – EMOS). Θα συνεχίσουμε την προώθηση του EMOS, το οποίο παρέχει
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των επίσημων στατιστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα
ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3. Διενέργεια του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, με τη συμμετοχή ομάδων μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.
4. Διενέργεια του 3ου Διαγωνισμού Γραφιστικής, με τη συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών και
σπουδαστών των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων και ΙΕΚ.
5. Συνέχιση παροχής δυνατότητας πρακτικής εξάσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές, στις
εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ.
6. Συνέχιση συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στο πρόγραμμα του «Θερινού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού», που αφορά σε μαθητές Λυκείου.
7. Ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας».
8. Ανανέωση του υπάρχοντος και δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού, με τη μορφή βιβλίων,
τετραδίων ασκήσεων, διαδικτυακών παιχνιδιών, βίντεο κ.ά., ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
9. Δημιουργία, προώθηση (σε καθηγητές και μαθητές) του περιεχομένου της πλατφόρμας «Απογραφή
στο Σχολείο – Census@School».
10. Σχεδιασμός έναρξης ενημερωτικών επισκέψεων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ σε εκπαιδευτικές μονάδες, για
τις οποίες είναι δύσκολη η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ λόγω απόστασης ή άλλων
αιτιών.
11. Σχεδιασμός διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), απευθυνόμενα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση αυτών των σεμιναρίων θα δημιουργηθεί το
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
12. Έναρξη συζητήσεων για τη συμπερίληψη της ΕΛΣΤΑΤ στο πρόγραμμα επισκέψεων του θεσμού της
«Φιλοξενίας», που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα φιλοξενούνται στην Αθήνα και, εκτός από την επίσκεψη στη Βουλή, συμμετέχουν σε
διάφορες πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες.
13. Σχεδιασμός της ένταξης του έργου για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» στα προγράμματα
σχολικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
14. Διοργάνωση θεματικών ημερίδων για εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενημερώνονται για το έργο της ΕΛΣΤΑΤ και να συμβάλουν στην προώθησή του.
15. Έναρξη συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με Πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα, με σκοπό την κατάρτιση
θεματολογίας για εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών.
16. Αποστολή έντυπου στατιστικού εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές βιβλιοθήκες και σχολικές
αίθουσες.

ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. Διοργάνωση του Συνεδρίου Χρηστών 2020
Στο πλαίσιο της ανανέωσης και βελτίωσης του στατιστικού προϊόντος και της αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών της, η ΕΛΣΤΑΤ θα διοργανώσει, μέσα στο 2020, το 11ο Συνέδριο Χρηστών.

2. Στατιστική συνεργασία Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου
Η ΕΛΣΤΑΤ, επιδιώκοντας την καλλιέργεια δεσμών συνεργασίας με τις ΕΣΥ άλλων χωρών, προγραμματίζει τη
διοργάνωση συνεδρίου με το Στατιστικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου, με θέμα «Law and Statistics».
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Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εφαρμογή του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος (ΕΣΠ) 2020 προϋποθέτει τη διάθεση των αναγκαίων
πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη Eurostat, καθώς και την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το
απαραίτητο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον υπολογισμό των ελάχιστων
ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ως ΕΣΥ, οι οποίοι ανέρχονται στους 930
υπαλλήλους. Η Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές περιέχει ρητές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης
και της Χώρας για την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους έτσι, ώστε να
δύναται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και να παρέχει στους
χρήστες στατιστικές υψηλής ποιότητας.
Στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής (ΜΠΔΣ) 2020 – 2023, η
ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί και στον προϋπολογισμό όλων των απαραίτητων δαπανών για την εκτέλεση των
στατιστικών εργασιών της για το 2020.
Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2020 εκτιμώνται στο συνολικό ποσό των 67.182.684,00 ευρώ. Οι
δαπάνες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κόστος εργασίας (μισθοί του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, στους οποίους περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός,
τα επιδόματα (οικογενειακό, ευθύνης κ.λπ.), οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι αμοιβές για
υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
β) Δαπάνες που σχετίζονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δηλαδή
έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που
μετακινούνται:
 στο εσωτερικό, εκτός έδρας ή εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών και
 στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κ.λπ. που οργανώνονται από τη Eurostat και
άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι 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 κτηρίων, 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 κ.λπ. Στην ίδια
κατηγορία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (επίπλων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού
γραφείου), καθώς και οι αμοιβές των ιδιωτών συνεργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ
για τη συλλογή στοιχείων των στατιστικών ερευνών που διενεργεί.
δ) Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα από τη Eurostat (για τη διενέργεια ερευνών, μελετών και
λοιπών στατιστικών εργασιών)
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πρόβλεψη του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (σε ευρώ) για το
2020, όπως υποβλήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το ΜΠΔΣ 2020 – 2023, σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του έτους 2019:

16

ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ
Πίνακας 1. Πρόβλεψη προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2020, κατά κατηγορία δαπάνης,
σύμφωνα με το υποβληθέν ΜΠΔΣ 2020 – 2023, και σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
έτους 2019 (σε ευρώ)

Κατηγορία δαπάνης

2020

Κόστος εργασίας

2019

24.740.500

23.880.665

648.400

553.000

10.776.974

11.089.062

2.711.150

1.989.335

17.305.660

10.726.912

Σύνολο

56.182.684

48.238.974

Δαπάνες αντικρυζόμενες από έσοδα (κρατήσεις)

11.000.000

10.796.000

Γενικό σύνολο

67.182.684

59.034.974

Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις
προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την
προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα
από τη Eurostat
Δαπάνες(6) για:
α) Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας
β) Απογραφή Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις για τις ανάγκες οικονομικών και ανθρώπινων πόρων είναι οι ελάχιστες δυνατές για
την πραγματοποίηση των στατιστικών εργασιών του ΕΣΠ 2020. Η μη διάθεση των αναγκαίων πόρων θα θέσει
σε κίνδυνο την υλοποίηση του Στατιστικού Προγράμματος.

(6)

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως δαπάνες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2020
Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ2030419

Γ2030518

Γ5030119
Γ5030120
Γ5030119
Γ5030120

Γ5030219

Γ5050218
Γ5050319
Γ5050320

Γ5050719

Γ5050720

Γ5050819

Γ5050820

ΑΛΙΕΙΑ
Έρευνα θαλάσσιας
αλιείας με
μηχανοκίνητα σκάφη
20HP και άνω
Έρευνα
υδατοκαλλιεργειών,
ιχθυοκαλλιεργειών
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ –
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έρευνα εργατικού
δυναμικού
Έρευνα εργατικού
δυναμικού
Έρευνα εργατικού
δυναμικού
Έρευνα εργατικού
δυναμικού
Έρευνα εργατικού
δυναμικού (ad hoc
ενότητα)
Έρευνα διάρθρωσης και
κατανομής των αμοιβών
στις επιχειρήσεις
Έρευνα κενών θέσεων
εργασίας
Έρευνα κενών θέσεων
εργασίας
Έρευνα για την
κατάρτιση
βραχυχρόνιων δεικτών
εργασίας
Έρευνα για την
κατάρτιση
βραχυχρόνιων δεικτών
εργασίας
Έρευνα για την
κατάρτιση δεικτών
κόστους εργασίας
Έρευνα για την
κατάρτιση δεικτών
κόστους εργασίας

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Χ
Ετήσια
X
Ετήσια

Μηνιαία

10-12

Μηνιαία
Τριμηνιαία

1-3

4-6

7-9

Q1

Q2

Q3

Q4

Τριμηνιαία

X
Ετήσια
X
Τετραετής
Τριμηνιαία

Q4

Τριμηνιαία

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία
Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ7030219

Γ7030220

Γ3010118

Γ3020218
Γ3021318

Γ7040119

Γ7040120

Γ7040219

Γ7040220

Γ2020319
Γ2020419
Γ2020819
Γ2020919
Γ2030118

Κατάρτιση δείκτη
απασχολούμενων
ατόμων στο λιανικό
εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη
απασχολούμενων
ατόμων στο λιανικό
εμπόριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Έρευνα παραγωγής και
πωλήσεων
βιομηχανικών
προϊόντων (PRODCOM)
Διαρθρωτική έρευνα
στη μεταποίηση, στον
ηλεκτρισμό και στο νερό
(ΕΒΕ)
Έρευνα στη βιομηχανία
σιδήρου και χάλυβα
Κατάρτιση δείκτη
βιομηχανικής
παραγωγής
Κατάρτιση δείκτη
βιομηχανικής
παραγωγής
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στη
βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στη
βιομηχανία
ΓΕΩΡΓΙΑ –
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΔΑΣΗ
Έρευνα ζωικού
κεφαλαίου - χοίρων
Έρευνα ζωικού
κεφαλαίου - βοοειδών
Έρευνα ζωικού
κεφαλαίου - προβάτων
Έρευνα ζωικού
κεφαλαίου - αιγών
Ετήσια γεωργική
στατιστική έρευνα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Q1

Q2

Q3

Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια
Χ

Ετήσια
11-12
Μηνιαία
1

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

Μηνιαία
11-12
Μηνιαία
1
Μηνιαία

Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ1041419

Γ1041420

Γ1041719

Γ5041619
Γ6030118

Γ6030219

Γ6030515

Γ6030719

Γ6030819
Γ6031218
Γ6032119
Γ6032218
Γ5020818
Γ6021619
Γ6020719
Γ6020818

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάρτιση τριμηνιαίων
μη χρηματοοικονομικών
λογαριασμών Γενικής
Κυβέρνησης
Κατάρτιση τριμηνιαίων
μη χρηματοοικονομικών
λογαριασμών Γενικής
Κυβέρνησης
Ετήσια κοινοποίηση για
τη Διαδικασία
Υπερβολικού
Ελλείμματος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Έρευνα υγείας στα
νοικοκυριά
Απογραφή
θεραπευτηρίων
Παρακολούθηση του
αριθμού ιατρών και
οδοντιάτρων
Έρευνα κλειστής
νοσοκομειακής
περίθαλψης
Παρακολούθηση
στοιχείων φαρμακείων
– φαρμακαποθηκών φαρμακοποιών
Παρακολούθηση
δηλωθέντων
κρουσμάτων λοιμωδών
νόσων
Απογραφή μονάδων
υγείας του ΠΕΔΥ
Έρευνα
φυσικοθεραπευτών
Κατάρτιση
λογαριασμών υγείας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Έρευνα διαζυγίων
Έρευνα πτωχεύσεων
Έρευνα εργασιών
συμβολαιογράφων
Έρευνα εργασιών
υποθηκοφυλακείων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Q3

Q4

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Q1

Q2

Τριμηνιαία

Τριμηνιαία
X

X

Εξαμηνιαία
Χ

Πενταετής
Χ

Ετήσια

X
Ετήσια
X
Ετήσια
X
Ετήσια
X
Ετήσια
X

Ετήσια

X

Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ6021419

Γ1010119

Γ1011419

Γ1010916

Γ1011219

Γ1021419

Γ1030119

Γ1030319
Γ1030419
Γ1030720

Γ1030818

Γ1030919
Γ1031019

Κατάρτιση πινάκων
διαπραχθέντων
αδικημάτων ποινικού
δικαίου
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Υπολογισμός
μακροοικονομικών
μεγεθών στοιχείων ΑΕΠ
Υπολογισμός
μακροοικονομικών
μεγεθών θεσμικών
τομέων της οικονομίας
Κατάρτιση πινάκων
προσφοράς – χρήσης /
εισροών – εκροών
Κατάρτιση πινάκων για
το ερωτηματολόγιο ESA
2010
Κατάρτιση πινάκων
απασχόλησης για το
ερωτηματολόγιο ESA
2010
Κατάρτιση λογαριασμών
μη κερδοσκοπικών
οργανισμών
Υπολογισμός της
ιδιωτικής καταναλωτικής
δαπάνης
Κατάρτιση οικονομικών
λογαριασμών γεωργίας
Πρώτη εκτίμηση
γεωργικού εισοδήματος
Κατάρτιση οικονομικών
λογαριασμών
δασοκομίας
Κατάρτιση αναλυτικού
πίνακα καταναλωτικών
δαπανών
Δεύτερη εκτίμηση
γεωργικού εισοδήματος

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

X
Ετήσια

Χ

X

Ετήσια
X
Ετήσια
X
Ετήσια
X

X

Χ

Χ

Χ

X

Χ

X

Ετήσια

Ετήσια

Ετήσια

Ετήσια
X

Ετήσια

Χ

Ετήσια

X
Ετήσια
X
Ετήσια
Ετήσια
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ1050117

Γ1050217

Γ1050317

Γ1050417

Γ1050517

Γ1050718

Γ1051419

Γ1051420

Κατάρτιση πίνακα
ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας,
κατά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας,
περιφέρεια και νομό
Κατάρτιση πίνακα
απασχόλησης, κατά
κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας και
περιφέρεια
Κατάρτιση πίνακα
επενδύσεων, κατά
κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας και
περιφέρεια
Κατάρτιση
περιφερειακού πίνακα
κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά
NUTS 2 και NUTS 3
Κατάρτιση
περιφερειακών
λογαριασμών θεσμικού
τομέα νοικοκυριών
Κατάρτιση
περιφερειακού
λογαριασμού κλάδου
γεωργίας –
κτηνοτροφίας
Κατάρτιση προσωρινών
προβλέψεων των
βασικών
μακροοικονομικών
μεγεθών σε τριμηνιαία
βάση
Κατάρτιση προσωρινών
προβλέψεων των
βασικών
μακροοικονομικών
μεγεθών σε τριμηνιαία
βάση

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄ τρίμηνο

Δ΄ τρίμηνο

Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια

Q4
Τριμηνιαία

Q1
Τριμηνιαία
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ1051819

Γ1051820

Γ5040319

Γ5040319
Γ5040519

Γ6010218

Γ6010518

Γ6010719

Γ6010818
Γ6010918

Κατάρτιση τριμηνιαίων
λογαριασμών θεσμικών
τομέων
Κατάρτιση τριμηνιαίων
λογαριασμών θεσμικών
τομέων
ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Έρευνα εισοδήματος και
συνθηκών διαβίωσης
των νοικοκυριών (EU SILC)
Έρευνα εισοδήματος και
συνθηκών διαβίωσης
των νοικοκυριών (EU SILC) (ad hoc ενότητα)
Έρευνα Οικογενειακών
Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Έρευνα πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης: δημοτικά
Έρευνα
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης: γυμνάσια
Έρευνα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης: ατομικό
στατιστικό δελτίο
φοιτητή – σπουδαστή,
της τεχνολογικής,
επαγγελματικής και
εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης
Έρευνα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης:
τεχνολογική,
επαγγελματική και
εκκλησιαστική
εκπαίδευση
Έρευνα ειδικής αγωγής εκπαίδευσης

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Q3

Q4

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Q1

Q2

Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

X
Ετήσια

X
Ετήσια
Ετήσια

Ετήσια

Χ

X
X

Ετήσια

X

Ετήσια

X
Ετήσια
Ετήσια
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ6011018

Γ6011118

Γ6011218

Γ6011519

Γ6011618

Γ6012118

Γ6012217

Γ6012318
Γ6012418

Γ4010119

Έρευνα
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης: γενικά
λύκεια
Έρευνα
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης: τεχνική,
επαγγελματική και
εκκλησιαστική
εκπαίδευση
Έρευνα πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης:
νηπιαγωγεία
Έρευνα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης: ατομικό
στατιστικό δελτίο
φοιτητή – σπουδαστή
των ΑΕΙ
Έρευνα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης: ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα
Έρευνα
μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης:
ινστιτούτα
επαγγελματικής
κατάρτισης (ΙΕΚ) και
κολέγια
Συγκέντρωση στοιχείων
για τις εκπαιδευτικές
δαπάνες
Έρευνα προσχολικής
αγωγής :
βρεφονηπιακοί και
παιδικοί σταθμοί
Σχολεία δεύτερης
ευκαιρίας
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κατάρτιση στατιστικών
αναφορικά με το
εμπόριο αγαθών μεταξύ
της Ελλάδας και των
λοιπών κρατών μελών
της ΕΕ (ενδοκοινοτικό
εμπόριο)

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο
X

Ετήσια

X
Ετήσια
X
Ετήσια

X
Ετήσια
X
Ετήσια

X

Ετήσια
X
Ετήσια
Χ
Ετήσια
Χ

Ετήσια

11-12

Μηνιαία
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ4010120

Γ4010219

Γ4010220

Γ4010319

Γ4010320
Γ4011318

Γ4012019

Γ4012118

Γ4012218
Γ4020619
Γ4020818

Κατάρτιση στατιστικών
αναφορικά με το
εμπόριο αγαθών μεταξύ
της Ελλάδας και των
λοιπών κρατών μελών
της ΕΕ (ενδοκοινοτικό
εμπόριο)
Κατάρτιση στατιστικών
αναφορικά με το
εμπόριο αγαθών μεταξύ
της Ελλάδας και των
τρίτων χωρών
Κατάρτιση στατιστικών
αναφορικά με το
εμπόριο αγαθών μεταξύ
της Ελλάδας και των
τρίτων χωρών
Κατάρτιση δεικτών
μέσης αξίας και όγκου
στατιστικών διεθνούς
εμπορίου αγαθών
Κατάρτιση δεικτών
μέσης αξίας και όγκου
στατιστικών διεθνούς
εμπορίου αγαθών
Έρευνα συνδεόμενων
επιχειρήσεων (FATS)
Κατάρτιση στατιστικών
διεθνούς εμπορίου
αγαθών με τις τρίτες
χώρες, κατά νόμισμα
τιμολογίου
Κατάρτιση στατιστικών
ενδοκοινοτικού
εμπορίου, κατά
επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά
Κατάρτιση στατιστικών
εμπορίου με τις τρίτες
χώρες, κατά
επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά
Έρευνα κατανάλωσης
πετρελαιοειδών
Έρευνα ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

1

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

3-5

6-8

9-11

Μηνιαία

11-12
Μηνιαία

1
Μηνιαία
12
Μηνιαία
1-2
Μηνιαία

Χ

Ετήσια

Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
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Χ
Χ

ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ4021218

Γ4021418

Γ4021518

Γ7010819

Γ7010820

Γ7030119

Γ7030120

Γ7030319

Γ7030320

Γ7030419

Γ7030420

Έρευνα διάρθρωσης
επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών (λεπτομερής
ενότητα)
Έρευνα διάρθρωσης
επιχειρήσεων
διαχείρισης ακίνητης
περιουσίας,
ενημέρωσης,
επαγγελματικών,
επιστημονικών,
τεχνικών
δραστηριοτήτων και
λοιπών δραστηριοτήτων
παροχής υπηρεσιών
Διαρθρωτική έρευνα
επιχειρήσεων εμπορίου,
πωλήσεων και
επισκευών αυτοκινήτων
και δικύκλων και
λιανικής πώλησης
καυσίμων
Κατάρτιση δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα των υπηρεσιών
Κατάρτιση δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα των υπηρεσιών
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στο
λιανικό εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στο
λιανικό εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στο
χονδρικό εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στο
χονδρικό εμπόριο
Κατάρτιση δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα των αυτοκινήτων
Κατάρτιση δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα των αυτοκινήτων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Χ
Ετήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Ετήσια
Q4
Τριμηνιαία
Q1

Q2

Q3

2-4

5-7

8-10

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Τριμηνιαία
11-12
Μηνιαία
1
Μηνιαία
Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία
Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία
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ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ3031418

Γ3021220

Γ5040420

Γ4021318

Γ6030418

Γ6031119

Γ6031419

Γ6031518

Γ6031618

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κατάρτιση
λογαριασμών φυσικών
ροών ενέργειας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Έρευνα ηλεκτρονικού
εμπορίου στις
επιχειρήσεις
Έρευνα χρήσης
τεχνολογιών
πληροφόρησης και
επικοινωνίας (ICT) από
νοικοκυριά και άτομα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Κατάρτιση στατιστικών
διάρθρωσης
συνταξιοδοτικών
ταμείων
Κατάρτιση στατιστικών
για τα εργατικά
ατυχήματα
Κατάρτιση στατιστικών
για το έργο των
μονάδων κοινωνικής
φροντίδας
Έρευνα πράξεων
υιοθεσίας
Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ολοκληρωμένων
Στατιστικών Κοινωνικής
Προστασίας (ESSPROS):
παραγωγή ποσοτικών
στοιχείων
Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ολοκληρωμένων
Στατιστικών Κοινωνικής
Προστασίας (ESSPROS):
παραγωγή στοιχείων
σχετικών με τον αριθμό
συνταξιούχων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια

X
Ετήσια

Χ
Ετήσια
X
Ετήσια
Χ
Διετής
X
Ετήσια

X
Ετήσια

X

Ετήσια
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ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες κατά
έρευνας /
θεματική ενότητα
εργασίας

Γ6031717

Γ6031818

Γ4030119

Γ4030120

Γ4030219

Γ4030220

Γ4030319

Γ4030320

Γ4031519

Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ολοκληρωμένων
Στατιστικών Κοινωνικής
Προστασίας (ESSPROS):
παραγωγή στοιχείων για
καθαρές κοινωνικές
παροχές
Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ολοκληρωμένων
Στατιστικών Κοινωνικής
Προστασίας (ESSPROS):
παραγωγή ποιοτικών
στοιχείων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Έρευνα επί του αριθμού
και των χαρακτηριστικών
των αυτοκινήτων
οχημάτων που
κυκλοφορούν
Έρευνα επί του αριθμού
και των χαρακτηριστικών
των αυτοκίνητων
οχημάτων που
κυκλοφορούν
Έρευνα εθνικών και
διεθνών οδικών
εμπορευματικών
μεταφορών
Έρευνα εθνικών και
διεθνών οδικών
εμπορευματικών
μεταφορών
Έρευνα για την κατάρτιση
βραχυχρόνιων δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα των μεταφορών
(STS)
Έρευνα για την κατάρτιση
βραχυχρόνιων δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα των μεταφορών
(STS)
Έρευνα για την κατάρτιση
βραχυχρόνιων δεικτών
στον τομέα ενημέρωσης
και επικοινωνίας (STS)

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

X

Ετήσια

X
Ετήσια

12
Μηνιαία

1-2

3-5

Q3

Q4

6-8

9-11

Q1

Q2

Q2

Q3

Μηνιαία

Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

Q4
Τριμηνιαία

Q1
Τριμηνιαία
Q4
Τριμηνιαία
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ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ4031520

Γ4031818

Γ4031918

Γ4032719

Γ4032518

Γ4050119

Γ4050219

Γ4050319

Γ4050719

Γ4050720

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Έρευνα για την
κατάρτιση
βραχυχρόνιων δεικτών
στον τομέα ενημέρωσης
και επικοινωνίας (STS)
Τριμηνιαία
Έρευνα διάρθρωσης
επιχειρήσεων
μεταφορών,
αποθήκευσης και
επικοινωνιών
Ετήσια
Έρευνα διάρθρωσης
επιχειρήσεων
ενημέρωσης και
επικοινωνίας
Ετήσια
Κατάρτιση στατιστικών
για μεταφορές μέσω
αγωγών φυσικού
αερίου
Ετήσια
Έρευνα επιβατικής
κινητικότητας
(passenger mobility)
Έκτακτη (Adhoc)
Συγκέντρωση στοιχείων
για τα αργούντα
ελληνικά και ξένα
εμπορικά πλοία στους
ελληνικούς λιμένες
Ετήσια
Έρευνα δραστηριότητας
της
ναυπηγοεπισκευαστικής
βιομηχανίας πλοίων
Ετήσια
Συγκέντρωση στοιχείων
για τους
ναυτολογηθέντες
Έλληνες ναυτικούς
Ετήσια
Συγκέντρωση στοιχείων
για την κίνηση
ακτοπλοΐας, κατά
κατηγορία πλοίων,
στους ελληνικούς
λιμένες και στα Π/Θ
Τριμηνιαία
Συγκέντρωση στοιχείων
για την κίνηση
ακτοπλοΐας, κατά
κατηγορία πλοίων,
στους ελληνικούς
λιμένες και στα Π/Θ
Τριμηνιαία

29

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Q1

Q2

Q3

Χ

Χ

Χ

Χ

X

X

X

Q3

Q4

Q1

Q2

ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ4050819

Γ4050820

Γ4050919

Γ4051019

Γ4051119

Γ4051120

Γ4051718

Γ4051819

Γ4051820

Γ6021319

Συγκέντρωση στοιχείων
για την εμπορευματική
κίνηση εμπορικών
πλοίων με το εσωτερικό
και το εξωτερικό
Συγκέντρωση στοιχείων
για την εμπορευματική
κίνηση εμπορικών
πλοίων με το εσωτερικό
και το εξωτερικό
Έρευνα για τα πρόσωπα
που έπαθαν ατύχημα σε
πλοία και σε θαλάσσιες
περιοχές ευθύνης των
λιμενικών αρχών
Έρευνα για τα ναυτικά
ατυχήματα ελληνικών
εμπορικών πλοίων 100
ΚΟΧ και άνω
Έρευνα δύναμης
ελληνικού εμπορικού
στόλου 10 ΚΟΧ και άνω
Έρευνα δύναμης
ελληνικού εμπορικού
στόλου 10 ΚΟΧ και άνω
Έρευνα διάρθρωσης
επιχειρήσεων στον
τομέα της ναυτιλίας
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στον
τομέα των θαλάσσιων
μεταφορών
Κατάρτιση δείκτη
κύκλου εργασιών στον
τομέα των θαλάσσιων
μεταφορών
Συγκέντρωση στοιχείων
οδικών τροχαίων
ατυχημάτων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Q3

Q4

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Τριμηνιαία

Q1

Q2

Τριμηνιαία

X
Ετήσια
X
Ετήσια
11-12
Μηνιαία
1

2-4

5-7

8-10

Μηνιαία
Χ
Ετήσια
Q4
Τριμηνιαία
Q1
Τριμηνιαία
11-12
Μηνιαία

30

Q2

Q3

ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ6021320
Γ6021318

Γ3030119
Γ3030120
Γ3030418

Γ7020519

Γ7020520

Γ7020619

Γ7020620

Γ7040419

Γ7040420

Γ3020118

Συγκέντρωση στοιχείων
οδικών τροχαίων
ατυχημάτων
Έρευνα οδικών
τροχαίων ατυχημάτων
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Έρευνα οικοδομικής
δραστηριότητας
Έρευνα οικοδομικής
δραστηριότητας
Έρευνα κατασκευών
Κατάρτιση δείκτη τιμών
υλικών (κόστους)
κατασκευής νέων
κτηρίων – κατοικιών
Κατάρτιση δείκτη τιμών
υλικών (κόστους)
κατασκευής νέων
κτηρίων – κατοικιών
Κατάρτιση δείκτη τιμών
κατηγοριών έργων και
κόστους κατασκευής
νέων κτηρίων –
κατοικιών
Κατάρτιση δείκτη τιμών
κατηγοριών έργων και
κόστους κατασκευής
νέων κτηρίων –
κατοικιών
Κατάρτιση δείκτη
παραγωγής στις
κατασκευές
Κατάρτιση δείκτη
παραγωγής στις
κατασκευές
ΟΡΥΧΕΙΑ
Έρευνα μεταλλείων –
λατομείων – αλυκών

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

1

2-4

5-7

8-10

1-3

4-6

7-9

Μηνιαία
Ετήσια

Μηνιαία

Χ

10-12

Μηνιαία
Ετήσια

X
12

Μηνιαία
1-2

3-5

6-8

9-11

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Μηνιαία

Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία
Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

Ετήσια

31

Χ

ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ3030218
Γ3030318
Γ3030617

Γ3030717

Γ3030818

Γ3030918

Γ3031218

Γ3031318

Γ5020119
Γ5020219

Γ5020319

Γ5020419
Γ5020718

Γ6040119

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έρευνα παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων
Κατάρτιση στατιστικών
υδάτων
Κατάρτιση
λογαριασμών δασών
Κατάρτιση
λογαριασμών ροής
υλικών
Κατάρτιση ΝΑΜΕΑ
(National Accounting
Matrix Environmental
Accounts) αερίων
ρύπων
Κατάρτιση
λογαριασμών τομέα
περιβαλλοντικών
φόρων
Κατάρτιση
λογαριασμών θεσμικού
τομέα περιβαλλοντικών
αγαθών και υπηρεσιών
Κατάρτιση
λογαριασμών δαπανών
προστασίας του
περιβάλλοντος
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Συγκέντρωση στοιχείων
για τη φυσική κίνηση
πληθυσμού
Κατάρτιση πινάκων
επιβίωσης
Παραγωγή στοιχείων
για τον υπολογιζόμενο
πληθυσμό
Έρευνα
μεταναστευτικής
κίνησης
Κατάρτιση πινάκων
αιτιών θανάτου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συγκεντρωση στοιχείων
για την κίνηση
μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο
Χ

Διετής
Ετήσια

Γ΄
τρίμηνο

Χ
Χ

Ετήσια
Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια

Χ
Eτήσια
Χ

Ετήσια

Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια
Χ

Ετήσια

9-11
Μηνιαία

32
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ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ6040120

Γ6040219

Γ6040318

Γ6040619

Γ6040719

Γ6040819
Γ6040919

Γ7010119

Γ7010120
Γ7020119
Γ7020120

Γ7020219

Γ7020319

Γ7020320

Συγκεντρωση στοιχείων
για την κίνηση
μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων
Έρευνα κίνησης των
κρατικών – δημοτικών
θεάτρων και ορχηστρών
Έρευνα βιβλιοθηκών
της Ελλάδος (εκτός
σχολικών)
Έρευνα ημερήσιου και
περιοδικού τύπου
(εφημερίδες και
περιοδικά)
Συγκεντρωση στοιχείων
για τις δραστηριότητες
εφορειών αρχαιοτήτων
Έρευνα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
Διευθύνσεων
Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Έρευνα αιθουσών
έργων τέχνης
ΤΙΜΕΣ
Κατάρτιση εθνικού και
εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή
Κατάρτιση εθνικού και
εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή
Κατάρτιση γεωργικών
δεικτών τιμών
Κατάρτιση γεωργικών
δεικτών τιμών
Κατάρτιση δεικτών
τιμών αμοιβής
συντελεστών
παραγωγής στη γεωργία
– κτηνοτροφία
Κατάρτιση δείκτη τιμών
παραγωγού στη
βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη τιμών
παραγωγού στη
βιομηχανία

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

1-2

3-5

6-8

Μηνιαία
Χ
Ετήσια
Χ
Διετής
Χ
Ετήσια
Χ
Ετήσια

Χ
Ετήσια
Χ

Ετήσια

12
Μηνιαία
1-2

3-5

6-8

9-11

2-4

5-7

8-10

Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία

11-12
1

Χ
Ετήσια
12
Μηνιαία
1-2
Μηνιαία

33

3-5

6-8

9-11

ΑΔΑ: ΩΣ9Υ6ΣΙ-ΡΓΘ

Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ7020419

Γ7020420

Γ7021419

Γ7021420

Γ4040119

Γ4040120

Γ4040119

Γ4040120

Γ4040219

Γ4041118

Κατάρτιση δείκτη τιμών
εισαγωγών στη
βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη τιμών
εισαγωγών στη
βιομηχανία
Κατάρτιση δεικτών
τιμών παραγωγού στις
υπηρεσίες
Κατάρτιση δεικτών
τιμών παραγωγού στις
υπηρεσίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συγκέντρωση στοιχείων
για τις αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου
και κάμπινγκ
Συγκέντρωση στοιχείων
για τις αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου
και κάμπινγκ
Αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου
και κάμπινγκ (οριστικά
στοιχεία)
Αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου
και κάμπινγκ
(προσωρινά στοιχεία
ΙανουάριοςΣεπτέμβριος)
Έρευνα ποιοτικών
χαρακτηριστικών
ημεδαπών τουριστών
Έρευνα διάρθρωσης
επιχειρήσεων στον
τομέα υπηρεσιών
παροχής καταλύματος
και εστίασης

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

2-4

5-7

8-10

Q1

Q2

Q3

2-4

5-7

8-10

11-12
Μηνιαία
1
Μηνιαία
Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

11-12
Μηνιαία

1
Μηνιαία

Χ
Ετήσια

Χ

Ετήσια
X
Ετήσια

Χ
Ετήσια
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Κωδικός
Έρευνες / εργασίες
έρευνας /
κατά θεματική ενότητα
εργασίας

Γ4041219

Γ4041220

Γ4041319

Γ4041320

Γ4041319

Κατάρτιση δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα υπηρεσιών
παροχής καταλύματος
και εστίασης
Κατάρτιση δεικτών
κύκλου εργασιών στον
τομέα υπηρεσιών
παροχής καταλύματος
και εστίασης
Συγκέντρωση στοιχείων
για τις αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα σύντομης
διαμονής
(ενοικιαζόμενα
δωμάτια)
Συγκέντρωση στοιχείων
για τις αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα σύντομης
διαμονής
(ενοικιαζόμενα
δωμάτια)
Αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα
καταλύματα σύντομης
διαμονής
(ενοικιαζόμενα
δωμάτια)

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Q1

Q2

Q3

2-4

5-7

8-10

Q4
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Μηνιαία

Χ
Ετήσια

Σημείωση: Τα δύο τελευταία ψηφία του κωδικού της έρευνας/εργασίας ταυτίζονται με τα δύο τελευταία ψηφία του έτους αναφοράς
των στοιχείων. Για κάθε έρευνα/εργασία, οι συγκεκριμένες περίοδοι του έτους αναφοράς για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία συμβολίζονται: α) με αριθμούς, από 1 έως 12, για τους μήνες, β) με Q1, Q2, Q3 και Q4, για τα τρίμηνα, και γ) με Χ, για
ολόκληρο το έτος.

2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Γεν. Πρωτ. & Διεκ/σης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποδέκτες για ενέργεια
Ελληνική Στατιστική Αρχή
- Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
- Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης
- Δ/νση Πληροφορικής

Σταύρος Μπεριάτος

- Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων
- Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
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- Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
- Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
- Δ/νση Πρωτογενή Τομέα
-Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενή 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
- Δ/νση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου
- Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών
2. Εσωτερική διανομή
- Αυτοτελές 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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