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Εισαγωγή
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή,
συστάθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ελληνικού Στατιστικού Νόµου
(Ν. 3832 της 9ης Μαρτίου 2010, όπως έχει τροποποιηθεί). Ο Νόµος ορίζει ότι η
Επιτροπή αποτελείται από πέντε µέλη ως εξής:
α) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη Βουλή των Ελλήνων,
β) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία
(Eurostat),
γ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη
∆ιακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής (ESGAB),
δ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήµατος (ESSC), και
ε) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) έχει το δικαίωµα να
συµµετέχει στην Επιτροπή χωρίς ψήφο.
Έργο της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο Νόµο, είναι η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης
σχετικά µε την εφαρµογή των Αρχών 1 ως 6 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Η έκθεση υποβάλλεται στη
Βουλή των Ελλήνων, αφού ενηµερωθεί σχετικά ο Ευρωπαϊκός Συµβουλευτικός Φορέας
για τη ∆ιακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής, και δηµοσιοποιείται µετά την υποβολή
της στη Βουλή.
Σύµφωνα µε το Νόµο, και αφού είχε συµβουλευτεί τους διαφόρους φορείς που
υποδεικνύουν τα µέλη, ο Υπουργός Οικονοµικών εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2013
Απόφαση (Αρ. Πρωτ. ∆6Α1001384ΕΞ2013, όπως έχει τροποποιηθεί), µε την οποία
συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα πέντε µέλη για τη διετή περίοδο 2013-2014.
Σύµφωνα µε την εντολή που της είχε ανατεθεί, η αρχική Επιτροπή κατάρτισε δύο ετήσιες
εκθέσεις, το Σεπτέµβριο του 20131 και το ∆εκέµβριο του 20142 αντίστοιχα, κατά τη
διάρκεια της θητείας της, η οποία έληξε στο τέλος του 2014. Σύµφωνα µε το Νόµο όπως
ίσχυε τότε, επανεξετάσθηκε το µέλλον της Επιτροπής από τις Ελληνικές Αρχές και
αποφασίστηκε ότι ο Νόµος πρέπει να τροποποιηθεί προκειµένου να συσταθεί η Επιτροπή
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ως µόνιµη συµβουλευτική επιτροπή, µε µέλη τα οποία θα διορίζονται από τον Υπουργό
Οικονοµικών για διετή θητεία. Ο Νόµος τροποποιήθηκε δεόντως τον Ιούλιο του 2015 και
ο Υπουργός Οικονοµικών εξέδωσε Απόφαση (Αρ. Πρωτ. 0002491ΕΞ2016) το Μάρτιο
του 2016, ορίζοντας νέα µέλη για την περίοδο 2016 έως και 2017. Τα στοιχεία των µελών
που ορίσθηκαν στην επανασυσταθείσα Επιτροπή δίνονται στο Παράρτηµα 1. Σύµφωνα
µε την Απόφαση, η κα Χριστίνα Καραµιχαλάκου από την ΕΛΣΤΑΤ ορίσθηκε ως
Γραµµατέας της Επιτροπής. Ο κ. Αθανάσιος Κ. Θανόπουλος, ο οποίος διορίσθηκε ως
Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ το Φεβρουάριο του 2016, διαδεχόµενος τον κ. Ανδρέα Γεωργίου,
συµµετείχε στις συσκέψεις της Επιτροπής σύµφωνα µε το Άρθρο 4(5) του Νόµου.
Η πρώτη σύσκεψη της νέας Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2016 και ο κ.
Gerry O’ Hanlon, πρώην Επικεφαλής της Ιρλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας και µέλος
της Επιτροπής που έχει υποδειχθεί από τον ESGAB, επανεξελέγη ως Πρόεδρος. Στη
συνέχεια η Επιτροπή συνεδρίασε στις 6-7 Οκτωβρίου 2016 και τελικά στις 13
Ιανουαρίου 2017 προκειµένου να υιοθετήσει επίσηµα την τρίτη ετήσια έκθεσή της, η
οποία δηµοσιεύθηκε στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ3.
Το 2017, η Επιτροπή συνεδρίασε στις 30-31 Μαΐου και στις 6-7 Σεπτεµβρίου, και
εξέτασε µια σειρά θεµάτων σχετικών µε την εντολή της, κατά τη διάρκεια
αλληλεπιδράσεων µε υψηλόβαθµα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και διάφορα εξωτερικά
ενδιαφερόµενα µέρη. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην Αρχή 4, ∆έσµευση για την
Ποιότητα, και συζητήθηκαν διάφορα θέµατα σχετικά µε τη βελτίωση της ποιότητας σε
όλο το στατιστικό σύστηµα. Η Επιτροπή πραγµατοποίησε την τελευταία της σύσκεψη
για το 2017 στις 14 ∆εκεµβρίου, προκειµένου να υιοθετήσει επίσηµα την τέταρτη Ετήσια
Έκθεσή της.
Η παρούσα έκθεση ακολουθεί τη δοµή της 3ης Ετήσιας Έκθεσης, εστιάζοντας : σε µία
συστηµατική εξέταση της εφαρµογής των Αρχών 1 έως 6 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής
για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα, µε ιδιαίτερη έµφαση
στην EΛΣTAT και στην εξέταση της προόδου όσον αφορά στην πιστοποίηση των
επισήµων στατιστικών που παράγονται από άλλες Εθνικές Αρχές.
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Μέρος 1: Εξέταση της Εφαρµογής των Αρχών 1 έως 6 του ΚΟΠ

Αρχή 1 – Επαγγελµατική Ανεξαρτησία
Η επαγγελµατική ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών από άλλες πολιτικές,
ρυθµιστικές ή διοικητικές υπηρεσίες και φορείς, καθώς και από φορείς του
ιδιωτικού τοµέα, διασφαλίζει την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών
Όπως προαναφέρθηκε, το 2017 ήταν το δεύτερο έτος της θητείας του δεύτερου
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανασίου Κ. Θανόπουλου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα το
Φεβρουάριο του 2016. Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η ΕΛΣΤΑΤ συνεχίζει
να λειτουργεί, υπό την ηγεσία του, µε πλήρη συµµόρφωση µε την αρχή της
Επαγγελµατικής Ανεξαρτησίας, παράγοντας στατιστικές υψηλής ποιότητας µε τρόπο
αντικειµενικό χωρίς εξωτερικές επιρροές. Αυτό είναι σηµαντικό να σηµειωθεί, καθώς
ορισµένοι σχολιαστές, κυρίως στο διεθνή Τύπο, κατέληξαν σε κάποια αντίθετα
συµπεράσµατα σχολιάζοντας τις συνεχιζόµενες δικαστικές διαδικασίες κατά του
προκατόχου του. Συγκεκριµένα, ένα άρθρο άφηνε να εννοηθεί ότι ο διορισµός του είχε
πολιτικό χαρακτήρα, ενώ στην πραγµατικότητα συνέβη το αντίθετο, αφού επελέγη από
ανεξάρτητη επιτροπή (µε συµµετοχή στατιστικών εµπειρογνωµόνων από την αλλοδαπή),
η οποία ακολούθησε την πολύ αναλυτική και διαφανή διαδικασία που ορίζεται στο
Άρθρο 13 του Ελληνικού Στατιστικού Νόµου (Ν. 3832 της 9ης Μαρτίου 2010, όπως
ισχύει). Σε προσωπικό επίπεδο, ο Πρόεδρος έχει δεσµευτεί να διασφαλίζει την εκτέλεση
των εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ στον µέγιστο βαθµό σύµφωνα µε όλες τις πτυχές του Κώδικα
Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
Η εµπιστοσύνη του κοινού στην ΕΛΣΤΑΤ φαίνεται να είναι σχετικά υψηλή. Ένα συµβάν
που επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό είναι η αντίδραση στη διακοπή, στις αρχές του 2017,
της παραγωγής προκαταρκτικών εκτιµήσεων (flash estimates) του τριµηνιαίου ΑΕΠ. Η
εν λόγω απόφαση λήφθηκε αποκλειστικά από τον Πρόεδρο, σύµφωνα µε το δείκτη 1.4
του Κώδικα, όταν κατέστη σαφές ότι η προκαταρκτική εκτίµηση δεν λειτουργούσε ως
αξιόπιστη εκτιµήτρια της τριµηνιαίας τάσης. Αυτή ήταν ενδεχοµένως πολύ ευαίσθητη
απόφαση, καθώς ο δείκτης µεταβολής του τριµηνιαίου ΑΕΠ αποτελεί βασικό και
πολυαναµενόµενο δείκτη στην Ελλάδα, πολλώ δε µάλλον καθώς κυµαινόταν κοντά στο
µηδέν τα τελευταία τρίµηνα. Η Επιτροπή έλαβε κάποια ανατροφοδότηση (feedback) από
σηµαντικούς χρήστες, µε την πληροφορία ότι πιστεύουν ότι η απόφαση λήφθηκε από την
ΕΛΣΤΑΤ για τους σωστούς λόγους και δεν επηρεάστηκε από εξωτερικά συµφέροντα.
Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι ο ορισµός όλων των µελών της
Συµβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ)
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ολοκληρώθηκε το 2017 και ότι η Επιτροπή συνεδρίασε δύο φορές. Η σύνθεση και η
εντολή της ΣΥΕΠΕΛΣΣ ορίστηκαν σε µία τροποποίηση του Στατιστικού Νόµου (Άρθρο
3) το 2015, η οποία υιοθετήθηκε προκειµένου να συνδράµει την ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά
στη συνεκτίµηση των αναγκών των χρηστών στη διαµόρφωση, το συντονισµό και την
υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων για το εθνικό στατιστικό
σύστηµα, κυρίως σε σχέση µε την προετοιµασία του Ελληνικού Στατιστικού
Προγράµµατος και των ετήσιων προγραµµάτων εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι πρόκειται για πολύ σηµαντική εξέλιξη, όχι µόνο από την άποψη της
µεγαλύτερης συµµετοχής των χρηστών στη διαµόρφωση της εξέλιξης του στατιστικού
συστήµατος, αλλά και για την ενίσχυση του προφίλ της ΕΛΣΤΑΤ και των άλλων Εθνικών
Αρχών, καθώς και της εµπιστοσύνης των σηµαντικών ενδιαφερόµενων µερών σε αυτές.
∆υστυχώς, οι δικαστικές διαδικασίες κατά του πρώην Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρέα
Γεωργίου, συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και δεν υπάρχει καµία ένδειξη
τερµατισµού τους. Οι διαδικασίες διανύουν πλέον το έβδοµο έτος τους και στο
Παράρτηµα 2 παρουσιάζεται το χρονικό των εξελίξεων καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου. Αν και η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει µέχρι στιγµής καµία αρνητική επίπτωση
στη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ ή του ευρύτερου Εθνικού Στατιστικού Συστήµατος, εν
τούτοις εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι οι διαδικασίες είναι δυνατόν να
επηρεάσουν δυσµενώς την αντίληψη του κοινού περί της αξιοπιστίας και
αντικειµενικότητας των επίσηµων ελληνικών στατιστικών, τόσο εντός της Ελλάδος όσο
και ευρύτερα µεταξύ των διεθνών ενδιαφεροµένων µερών. Εν ολίγοις, η εν λόγω
αντίληψη θα εξακολουθήσει να είναι ανησυχητική όσο παραµένει σε εκκρεµότητα
ενώπιον των δικαστηρίων η ποινική κατηγορία κατά του πρώην Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ,
και δύο υψηλόβαθµων συναδέλφων, για τεχνητή διόγκωση των στοιχείων του χρέους και
του ελλείµµατος του 2009.
Αναφορικά µε τις εξελίξεις στις δικαστικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια του 2017, η
Επιτροπή εφιστά την προσοχή σε δύο εξ αυτών, οι οποίες είναι µείζονος σηµασίας.
Η πρώτη σχετίζεται µε την απαλλαγή τον Μάιο του 2017 από το Συµβούλιο Εφετών του
κ. Γεωργίου, και των συγκατηγορουµένων του, από την ποινική κατηγορία της τεχνητής
διόγκωσης των στοιχείων του δηµόσιου χρέους και του ελλείµµατος του 2009
προκαλώντας έτσι ζηµία ύψους άνω των 170 δισεκατοµµυρίων ευρώ στην ελληνική
οικονοµία, και την επακόλουθη εισήγηση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, τον
Ιούλιο του 2017, ότι το απαλλακτικό βούλευµα πρέπει να αναιρεθεί. Αυτή ήταν η
δεύτερη φορά που το Συµβούλιο Εφετών είχε εκδώσει απαλλακτικό βούλευµα για αυτή
την κατηγορία και επίσης η δεύτερη φορά που η ίδια Εισαγγελέας εισηγήθηκε ότι το
βούλευµα πρέπει να αναιρεθεί. Η πρώτη εισήγηση αναίρεσης έγινε το Σεπτέµβριο του
2015 και είναι, εποµένως, πρωτοφανές ότι µετά από περίπου δύο χρόνια ενδελεχούς
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εξέτασης της κατηγορίας στα ανώτατα επίπεδα από το Ελληνικό δικαστικό σύστηµα, θα
µπορούσε να επαναληφθεί η όλη διαδικασία. Υπό το πρίσµα των επισήµων στατιστικών
και µόνον, οι απαλλακτικές αποφάσεις του Συµβουλίου Εφετών ήταν αναµενόµενες,
καθώς τα εν λόγω στοιχεία, και οι υποκείµενες µεθοδολογίες, επικυρώθηκαν ευθύς εξ
αρχής από την Eurostat ως πλήρως συµµορφούµενα µε τα αυστηρά πρότυπα για τις
ευρωπαϊκές στατιστικές. Πράγµατι, η µεθοδολογία που εισήχθη για πρώτη φορά σε
σχέση µε τα στοιχεία του 2009, χρησιµοποιείται έκτοτε από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε χρόνο
µέχρι σήµερα, και τα προκύπτοντα στοιχεία έχουν επικυρωθεί από την Eurostat.
Επιπλέον, οι ελληνικές Αρχές (συµπεριλαµβανοµένων του Πρωθυπουργού και της
Κυβέρνησης) έχουν αποδεχτεί τα στοιχεία δηµοσίως ως παρέχοντα µια ακριβή
στατιστική εκτίµηση της κατάστασης του χρέους και του ελλείµµατος στην Ελλάδα. Από
στατιστικής απόψεως, εποµένως, είναι δύσκολο να κατανοηθεί η στάση της Εισαγγελέως
και, µολονότι η Επιτροπή δεν γνωρίζει τους λόγους τους οποίους έχει ενδεχοµένως
προβάλει για την πρόσφατη εισήγησή της, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινιστούν οι λόγοι
για τις όποιες ανησυχίες µπορεί να έχει ως προς τα δεδοµένα. Σε σχετικό θέµα, η
Επιτροπή ενηµερώθηκε, επίσης, ότι φαίνεται να έχει σηµειωθεί ελάχιστη πρόοδος στην
παράλληλη έρευνα την οποία διέταξε η Εισαγγελέας το Σεπτέµβριο του 2016 για την
εξέταση των ισχυρισµών ΜΜΕ ότι υπήρξε συνωµοσία της ΕΕ, του ∆ΝΤ και Ελλήνων
αξιωµατούχων για τεχνητή διόγκωση των στοιχείων του δηµόσιου ελλείµµατος του 2009.
Αυτό προκαλεί έκπληξη, δεδοµένης της σοβαρής φύσης των ισχυρισµών, που θέτουν υπό
αµφισβήτηση την ακεραιότητα έγκριτων διεθνών φορέων όπως η Eurostat και το ∆ΝΤ
στην αντιµετώπιση στατιστικών θεµάτων.
Η κατηγορία κατά του κ. Γεωργίου και η έρευνα περί συνωµοσίας προφανώς συνδέονται,
αφού και στις δύο περιπτώσεις ο κεντρικός ισχυρισµός είναι ότι διογκώθηκαν τεχνητά τα
στοιχεία του χρέους και του ελλείµµατος του 2009. Η παραµονή σε εκκρεµότητα τέτοιων
κατηγοριών για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, βλάπτει την αξιοπιστία και την
υπόληψη των ελληνικών στατιστικών, τόσο εντός Ελλάδος όσο και διεθνώς. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή παροτρύνει τις ελληνικές Αρχές να βρουν κάποιον τρόπο ώστε να
τερµατιστεί σύντοµα η διένεξη για τα στοιχεία του 2009, και τα σχετικά στοιχεία που
είχαν παραχθεί πριν από το 2009, τα οποία είχαν προηγουµένως αποτελέσει αντικείµενο
σοβαρών επικρίσεων από την Eurostat4.
Η δεύτερη εξέλιξη το 2017 ήταν η καταδίκη, στις αρχές Αυγούστου, του κ. Γεωργίου από
το Εφετείο για την πληµµεληµατική κατηγορία ότι δεν ζήτησε έγκριση των στοιχείων της
∆ιαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος του 2009 από το πρώην συλλογικό όργανο της
ΕΛΣΤΑΤ πριν από τη δηµοσιοποίησή τους. Το ∆ικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο
ετών µε αναστολή. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι αυτή η
4
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καταδίκη φαίνεται να λαµβάνει ελάχιστα ή να µην λαµβάνει καθόλου υπ’ όψιν τον δείκτη
1.4 του Κώδικα, ο οποίος ορίζει ότι ο Επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
“είναι ο µόνος αρµόδιος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους, τα
πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και σχετικά µε το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή
της δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων”. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το Άρθρο 1,
παράγραφος 4 του Ελληνικού Στατιστικού Νόµου, όπως ίσχυε τότε, απαιτούσε την
εφαρµογή του Κώδικα στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσηµων
στατιστικών.
Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση την αποδοχή της σύστασης στην 3η
Έκθεσή της ότι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ή υψηλόβαθµα στελέχη που ενεργούν κατ’
εξουσιοδότησή του/της, θα πρέπει να αποζηµιώνονται για τυχόν δικαστικά έξοδα τα
οποία προκαλούνται από αµφισβητήσεις επαγγελµατικών αποφάσεων που λαµβάνονται
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Τα εφαρµοστικά µέτρα που
υιοθετήθηκαν τον Ιούλιο του 2017 έχουν, επίσης, µια αναδροµική πτυχή και το γεγονός
αυτό είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο στις παρούσες συνθήκες.

Αρχή 2: Εντολή Συλλογής ∆εδοµένων
Οι στατιστικές αρχές έχουν σαφή νοµική εντολή για τη συλλογή πληροφοριών για
ευρωπαϊκούς στατιστικούς σκοπούς. Οι διοικήσεις, οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και
το ευρύ κοινό δύνανται να κληθούν µε βάση το νόµο να επιτρέψουν την πρόσβαση σε
δεδοµένα ή να παράσχουν δεδοµένα για ευρωπαϊκούς στατιστικούς σκοπούς, κατόπιν
αιτήµατος των στατιστικών αρχών.
Η Επιτροπή έχει σηµειώσει ότι η εντολή συλλογής πληροφοριών των ελληνικών
Στατιστικών Αρχών για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των Ευρωπαϊκών
Στατιστικών, η πρόσβασή τους σε διοικητικά δεδοµένα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς
και το δικαίωµά τους να αξιώνουν συµµετοχή σε στατιστικές έρευνες, ορίζονται σαφώς
στον Ελληνικό Στατιστικό Νόµο, όπως απαιτεί η Αρχή 2 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής
για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
Στην τρίτη ετήσια έκθεσή της, η Επιτροπή σηµείωσε ότι τα διοικητικά φορολογικά
δεδοµένα επιχειρήσεων για τα έτη αναφοράς 2011-2015 είχαν τελικά διαβιβασθεί στην
ΕΛΣΤΑΤ το 2016. Η Επιτροπή χαιρέτισε αυτή την εξέλιξη ως ουσιαστικής σηµασίας για
την αναβάθµιση όλης της παραγωγής στατιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί ορισµένα προβλήµατα µε τα ληφθέντα δεδοµένα, από την
άποψη της απαιτούµενης πληρότητας και ποιότητας για στατιστική χρήση. Επιπλέον,
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υπήρξαν, επίσης, σηµαντικές καθυστερήσεις στην τακτική διαβίβαση των δεδοµένων σε
σύγκριση µε τις συµφωνηθείσες διατάξεις του Μνηµονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε
µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύµατος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Η ΕΛΣΤΑΤ έχει επισηµάνει την ανάγκη σύστασης µίας ή
περισσοτέρων οµάδων εργασίας µε εκπροσώπους από την ΕΛΣΤΑΤ και τους σχετικούς
παρόχους δεδοµένων, για την άµεση αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων σε συνεχή
βάση. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή την επισήµανση και συνιστά τη συγκρότηση
τέτοιων οµάδων εργασίας ως επείγουσα προτεραιότητα.
Το Μνηµόνιο Συνεργασίας αναγνώρισε τη σηµασία των δεδοµένων ως βασικό στοιχείο
για την ενηµέρωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, τη διενέργεια των Ερευνών
∆ιάρθρωσης των Επιχειρήσεων και την κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασµών της
Ελλάδος. Εποµένως, η Επιτροπή παροτρύνει τους παρόχους διοικητικών δεδοµένων να
δώσουν προτεραιότητα στην τήρηση των δεσµεύσεων που ορίζονται στο Μνηµόνιο και
στην καθιέρωση µιας καλόβολης και γόνιµης συνεργασίας µε την ΕΛΣΤΑΤ.
Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι διεξάγονται ή προγραµµατίζονται
διαπραγµατεύσεις για διάφορα άλλα µνηµόνια συνεργασίας. Σύµφωνα µε το Ετήσιο
Στατιστικό Πρόγραµµα Εργασιών για το 2017, αυτά τα µνηµόνια θα καλύπτουν την
πρόσβαση στα διοικητικά δεδοµένα που απαιτούνται για τους ∆είκτες Κόστους
Εργασίας, το Στατιστικό Μητρώο Οχηµάτων, το Στατιστικό Μητρώο Γεωργικών
Εκµεταλλεύσεων, και τις στατιστικές για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Η ΕΛΣΤΑΤ αντιµετωπίζει πολύ χαµηλά ποσοστά απόκρισης στις έρευνες επιχειρήσεων.
Για παράδειγµα, κατά την περίοδο 2012-2014 τα ποσοστά απόκρισης στις Έρευνες
∆ιάρθρωσης των Επιχειρήσεων ήταν σταθερά γύρω στο 40-50%. Ως εκ τούτου, η
ΕΛΣΤΑΤ αποφάσισε να χρησιµοποιήσει µία άλλη στρατηγική συλλογής δεδοµένων
προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον φόρτο των επιχειρήσεων, να εξοικονοµήσει πόρους
και να βελτιώσει την ποιότητα των δεδοµένων. Για την κατάρτιση των στατιστικών
διάρθρωσης των επιχειρήσεων του 2015, χρησιµοποιήθηκαν ως βασική πηγή δεδοµένων
τα φορολογικά στοιχεία. Για την εκτίµηση των στατιστικών µεταβλητών που δεν είναι
διαθέσιµες στα φορολογικά στοιχεία, χρησιµοποιήθηκε µία έρευνα περιορισµένη µόνο σε
µεγάλες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, µειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των επιχειρήσεων
που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο των Ερευνών ∆ιάρθρωσης των Επιχειρήσεων του 2015, µε
αντίστοιχη εξοικονόµηση δαπανών προσωπικού και άλλων δαπανών. Η Επιτροπή
επικροτεί τη νέα στρατηγική συλλογής δεδοµένων, καθώς ευθυγραµµίζει την ΕΛΣΤΑΤ
µε τις διαδικασίες συλλογής δεδοµένων που έχουν υιοθετηθεί σε πολύ ανεπτυγµένες
Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες σε άλλες χώρες. Για τη βελτίωση της ποιότητας των
στοιχείων επιχειρήσεων, η Επιτροπή συνιστά την ανάπτυξη µίας προορατικής
στρατηγικής για τη βελτίωση της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις ελαττωµένες
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έρευνες. Αυτή θα µπορούσε να περιλαµβάνει: ενεργοποίηση των νοµικών διατάξεων για
την επιβολή προστίµων σε επιχειρήσεις που συστηµατικά δεν ανταποκρίνονται⋅ επιδίωξη
της συνδροµής Ενώσεων Επιχειρήσεων, Επιµελητηρίων κ.λπ. για την προώθηση µεταξύ
των επιχειρήσεων της αναγκαιότητας και χρησιµότητας ανταπόκρισης σε στατιστικές
έρευνες⋅ και διευκόλυνση της ανταπόκρισης µέσω της εισαγωγής ηλεκτρονικών
ερωτηµατολογίων.
Η Επιτροπή ενηµερώθηκε σχετικά µε µία νέα οργανωτική δοµή που προτείνεται για την
ΕΛΣΤΑΤ. Μία σηµαντική αλλαγή περιλαµβάνει τη δηµιουργία µίας νέας ∆ιεύθυνσης για
τη Συλλογή Πρωτογενών ∆εδοµένων. Η νέα ∆ιεύθυνση θα είναι αρµόδια για τη συλλογή
και επικύρωση διοικητικών δεδοµένων, δεδοµένων ερευνών επιχειρήσεων, δεδοµένων
ερευνών νοικοκυριών και µαζικών δεδοµένων, µε συντονισµένο και ολοκληρωµένο
τρόπο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δηµιουργία αυτής της νέας ∆ιεύθυνσης έχει θεµελιώδη
σηµασία για να µπορέσει η ΕΛΣΤΑΤ να αναπτύξει τις διαδικασίες της για τη συλλογή
δεδοµένων µε οικονοµικά αποτελεσµατικό και εναρµονισµένο τρόπο. Είναι αναµενόµενο
ότι η νέα ∆ιεύθυνση στην ΕΛΣΤΑΤ θα αναπτυχθεί σταδιακά, καθώς το προσωπικό θα
πρέπει να µεταφερθεί σε αυτήν από τις διάφορες τοµεακές ∆ιευθύνσεις και η αλλαγή
αυτή θα αποτελέσει µείζονα οργανωτική πρόκληση. Εν ολίγοις, η Επιτροπή επικροτεί
θερµά τη δηµιουργία της νέας ∆ιεύθυνσης Συλλογής Πρωτογενών ∆εδοµένων και
αναµένει ότι θα αποφέρει ουσιαστική εξοικονόµηση και βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας στο όχι πολύ µακρινό µέλλον.
Σήµερα αναγνωρίζεται γενικώς από στατιστικές Υπηρεσίες και κυβερνήσεις ότι η
αξιοποίηση διοικητικών δεδοµένων τόσο στον οικονοµικό όσο και στον κοινωνικό τοµέα
για στατιστικούς σκοπούς παρέχει έναν οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο κατάρτισης
των επίσηµων στατιστικών και επίσης ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας των
στατιστικών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενθαρρύνει την ΕΛΣΤΑΤ να συνεχίσει τις
προσπάθειές της για την απόκτηση πρόσβασης σε διοικητικά δεδοµένα φυσικών
προσώπων προκειµένου να βελτιώσει τις στατιστικές αναφορικά µε κοινωνικά θέµατα,
υγειονοµική περίθαλψη, εγκληµατικότητα, µετανάστευση και αγορά εργασίας κλπ.
Παροµοίως, η Επιτροπή ενθαρρύνει την κυβέρνηση, τα Υπουργεία και άλλους κατόχους
διοικητικών δεδοµένων να αναγνωρίσουν την αξία των δεδοµένων αυτών για
στατιστικούς σκοπούς και να διευκολύνουν τη χορήγηση πρόσβασης στην ΕΛΣΤΑΤ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Στατιστικού Νόµου.
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Αρχή 3 – Επάρκεια πόρων
Οι πόροι που χορηγούνται στις στατιστικές αρχές επαρκούν για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των ευρωπαϊκών στατιστικών
Στην 3η της έκθεση, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής επέστησε την
προσοχή στο γεγονός ότι το επίπεδο στελέχωσης ήταν περίπου 30% χαµηλότερο από το
επίπεδο του 2010 και, παρ’ ότι σηµειώθηκε κάποια σηµαντική αύξηση της
αποδοτικότητας, η εκτίµηση της ΕΛΣΤΑΤ ήταν ότι το επίπεδο αυτό υπολειπόταν κατά
200 άτοµα σε αριθµό από το απαιτούµενο σήµερα επίπεδο. Η Επιτροπή εκφράζει την
απογοήτευσή της για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει καµία πραγµατική αλλαγή στην
κατάσταση αυτή κατά το τελευταίο έτος. Η εν λόγω κατάσταση, φυσικά, ασκεί
εξαιρετική πίεση στην ΕΛΣΤΑΤ για την υλοποίηση του στατιστικού της προγράµµατος
και, ειδικότερα, για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Προγράµµατος. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σηµαντικών
ανησυχιών είτε για τη διαθεσιµότητα είτε για την ποιότητα των βασικών στατιστικών
προϊόντων που υποχρεούται να παράγει η ΕΛΣΤΑΤ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή
σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι τα περισσότερα (13 από τα 16) θέµατα µη-συµµόρφωσης
που τέθηκαν από την Eurostat το Σεπτέµβριο του 2016 έχουν επιλυθεί. Αυτό
καταδεικνύει µια αξιέπαινη προσαρµοστικότητα εντός της ΕΛΣΤΑΤ ως προς την τήρηση
των υποχρεώσεών της, αλλά η Επιτροπή έχει σοβαρές ανησυχίες σχετικά µε την
µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα αυτής της κατάστασης.
Η Επιτροπή επικροτεί την προτεινόµενη υιοθέτηση νοµοθεσίας από την Ελληνική
Κυβέρνηση, κατόπιν συµφωνίας µε τους Εταίρους-Πιστωτές, για τη θέσπιση µιας σειράς
µέτρων για την υποστήριξη της ΕΛΣΤΑΤ. Η εν λόγω νοµοθεσία περιλαµβάνει διατάξεις
για:
•

την παροχή µεγαλύτερης αυτονοµίας και ευελιξίας στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ
να αποφασίζει πώς θα δαπανηθεί ο συµφωνηµένος προϋπολογισµός του
οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας µεταφοράς πιστώσεων
µεταξύ κωδικών του προϋπολογισµού εντός συµφωνηθέντων ορίων, και

•

την αύξηση του προϋπολογισµού της ΕΛΣΤΑΤ [από 1ης Ιανουαρίου 2018] για τη
διευκόλυνση της πρόσληψης και της διατήρησης προσωπικού υψηλής
εξειδίκευσης.

Η Επιτροπή επικροτεί επίσης την κατάρτιση νέου οργανογράµµατος για την ΕΛΣΤΑΤ, το
οποίο πιστεύει ότι θα βοηθήσει την ΕΛΣΤΑΤ να λειτουργήσει µε πιο αποδοτικό και
αποτελεσµατικό τρόπο. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η βασική αλλαγή
είναι η δηµιουργία µίας νέας ∆ιεύθυνσης Συλλογής Πρωτογενών ∆εδοµένων µε σκοπό τη
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βελτιστοποίηση της συλλογής πρωτογενών δεδοµένων από την ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον,
έχουν συγχωνευθεί αρµοδιότητες σε διάφορους τοµείς προκειµένου η ΕΛΣΤΑΤ να είναι
σε θέση να ανταπεξέλθει στους νέους ενοποιηµένους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς για τις
γεωργικές στατιστικές, τις στατιστικές επιχειρήσεων και τις κοινωνικές στατιστικές. Το
νέο σχέδιο εκπονήθηκε σε ουδέτερη από πλευράς κόστους βάση, πράγµα που σηµαίνει
ότι δεν αυξάνει τον αριθµό των θέσεων, και ειδικά διευθυντικών θέσεων, εντός της
ΕΛΣΤΑΤ. Θα είναι ουσιαστικής σηµασίας για την ΕΛΣΤΑΤ να µεγιστοποιήσει τα
δυνητικά οφέλη από την εφαρµογή της νέας δοµής. Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή
συνιστά να εξετασθεί το ενδεχόµενο ενίσχυσης των εσωτερικών δοµών διοίκησης εντός
του οργανισµού. Ειδικότερα, συνιστά τη σύσταση µιας “Ανώτατης Επιτροπής
∆ιοίκησης”, αποτελούµενης από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη και επιλεγµένα ανώτερα
διευθυντικά στελέχη (π.χ. στελέχη που είναι άµεσα υπεύθυνα για οριζόντιες
δραστηριότητες, όπως οι ανθρώπινοι πόροι και τα οικονοµικά). Μια τέτοια επιτροπή,
σύµφωνα µε την ακολουθούµενη πρακτική σε άλλες Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, θα
ήταν αρµόδια να κατευθύνει τις συνεχιζόµενες εργασίες του οργανισµού, µε ιδιαίτερη
έµφαση στο σχεδιασµό και τη διαχείριση των αλλαγών µε ενιαίο και συντονισµένο
τρόπο.
Η εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος θα απαιτήσει, επίσης, την πλήρωση ορισµένων
καίριων υψηλόβαθµων θέσεων στην ΕΛΣΤΑΤ. Η Επιτροπή τονίζει τη σηµασία εξεύρεσης
των καλύτερων υποψηφίων για τις εν λόγω θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
κατανοεί ότι τα ισχύοντα κριτήρια για την πλήρωση θέσεων ανώτερου επιπέδου στην
ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι ενδεχοµένως κάπως περιοριστικά. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή συνιστά τη διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων προκειµένου να
υιοθετηθούν καταλληλότερες διαδικασίες.
Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι περίπου 200 από τους 750 εργαζοµένους της ΕΛΣΤΑΤ
απασχολούνται σε περιφερειακές Υπηρεσίες. Η υιοθέτηση νέων διαδικασιών και
διεργασιών, κυρίως σε σχέση µε τη συλλογή δεδοµένων, θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις
στην εργασία αυτών των υπαλλήλων. Η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι πολλοί από αυτούς
τους εργαζοµένους είναι υψηλών επαγγελµατικών προσόντων και, εποµένως, είναι
σηµαντικό να διατηρηθούν στο µέγιστο βαθµό οι δεξιότητες και οι γνώσεις τους εντός
της ΕΛΣΤΑΤ, µέσω της υιοθέτησης ευέλικτων στρατηγικών ανάπτυξης προσωπικού.
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Αρχή 4 – ∆έσµευση για την Ποιότητα
Οι στατιστικές αρχές δεσµεύονται για την ποιότητα. Προσδιορίζουν µε συστηµατικό
τρόπο και σε τακτική βάση τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες, µε σκοπό τη συνεχή
βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και του στατιστικού προϊόντος.
Στις προηγούµενες εκθέσεις της, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής επαίνεσε
την ισχυρή δέσµευση για την ποιότητα στην ΕΛΣΤΑΤ και τα πολλά πρακτικά και άλλα
µέτρα που είχαν αρχίσει να εφαρµόζονται στο πλαίσιο αυτό. Στην τελευταία της έκθεση,
η Επιτροπή σηµείωσε τη σύσταση της υψηλού επιπέδου Οµάδας για την Εποπτεία και
∆ιαχείριση της Ποιότητας των Στατιστικών Εργασιών στην ΕΛΣΤΑΤ (η Επιτροπή
Ποιότητας για την ΕΛΣΤΑΤ), την εισαγωγή εσωτερικής διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης
στο επίπεδο των ∆ιευθύνσεων, την ανάπτυξη Οδηγιών Ποιότητας για καθολική χρήση
στην ΕΛΣΤΑΤ και την έναρξη εφαρµογής µέτρων σχετικών µε το συντονιστικό ρόλο της
ΕΛΣΤΑΤ εντός του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ), συµπεριλαµβανοµένης
της πιστοποίησης των στατιστικών που παράγονται από άλλες Εθνικές Αρχές.
Το 2017, η Επιτροπή προέβη σε λεπτοµερέστερη εξέταση των υφιστάµενων και των
σχεδιαζόµενων διαδικασιών για την ποιότητα εντός της ΕΛΣΤΑΤ και τα πορίσµατά της
παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους.

1. Υψηλού επιπέδου Οµάδα για την Εποπτεία και ∆ιαχείριση της Ποιότητας των
Στατιστικών Εργασιών στην ΕΛΣΤΑΤ
Η πρόθεση της ΕΛΣΤΑΤ να καταστήσει εµφανέστερο το ρόλο και τη σηµασία της
διαχείρισης ποιότητας εντός της ΕΛΣΤΑΤ επικροτείται από την Επιτροπή: Το σχέδιο του
µελλοντικού οργανογράµµατος περιέχει µία ∆ιεύθυνση Μεθοδολογίας, Μελετών και
∆ιαχείρισης Ποιότητας και, εντός της ∆ιεύθυνσης αυτής, ένα Τµήµα Ποιότητας και
Πιστοποίησης Στατιστικών. Το εν λόγω Τµήµα θα έχει βασικό ρόλο στην ανάλυση των
κινδύνων για την ποιότητα των στατιστικών προϊόντων και στην ανάπτυξη βελτιωτικών
δράσεων σε συνδυασµό µε τους θεµατικούς τοµείς. Η Επιτροπή συνιστά το Τµήµα
Ποιότητας και Πιστοποίησης Στατιστικών να αναφέρεται απευθείας στην Οµάδα
Υψηλού Επιπέδου, προκειµένου να διασφαλίζεται η υποστήριξη της διαχείρισης της
ποιότητας στα ανώτατα επίπεδα εντός της ΕΛΣΤΑΤ.
Η Επιτροπή ενηµερώθηκε σχετικά µε διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχε ή
σχεδιάζεται να συµµετάσχει η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου. Μερικά παραδείγµατα:
o Η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου παρακολουθεί την πρόοδο που σηµειώνεται στην
υλοποίηση των δράσεων οι οποίες συµφωνούνται κατά τη διάρκεια των
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εσωτερικών διαδικασιών αυτο-αξιολόγησης για τη βελτίωση της συµµόρφωσης
των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών µε τις αρχές του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Η επιτευχθείσα
πρόοδος καταγράφεται από κάθε ∆ιεύθυνση σε τριµηνιαία βάση, ενώ η
παρακολούθηση από την Οµάδα Υψηλού Επιπέδου πραγµατοποιείται µία φορά
το χρόνο.
o Η ανάπτυξη ενός προγράµµατος ελέγχων ποιότητας της στατιστικής παραγωγής
εντός των ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων θα εποπτεύεται και θα παρακολουθείται
από την Οµάδα Υψηλού Επιπέδου.
o Οι ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να αξιολογούν την
ποιότητα των πηγών δεδοµένων των στατιστικών τους προϊόντων, βάσει ενός
καταλόγου σηµείων ελέγχου “Ποιότητα Πηγών ∆εδοµένων”, και να υποβάλλουν
αναφορά στην Οµάδα Υψηλού Επιπέδου, η οποία θα συζητά τις επακόλουθες
ενέργειες. Η Επιτροπή επικροτεί αυτή την πολλά υποσχόµενη πρωτοβουλία.
o Προσφάτως συστάθηκε µία Οµάδα Εργασίας, αποτελούµενη από ορισµένα
διοικητικά στελέχη της περιφέρειας, µε αντικείµενο τη “Βελτίωση της Ποιότητας
των ∆εδοµένων από Έρευνες”. Η Οµάδα Εργασίας, υπό την καθοδήγηση του
Προέδρου, θα συζητά τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας και της
αποτελεσµατικότητας της συλλογής δεδοµένων ακολουθώντας µια προσέγγιση
τύπου ελέγχου (audit).
Η Επιτροπή συνιστά την κατάρτιση και δηµοσίευση ετησίως από την Οµάδα Υψηλού
Επιπέδου µίας έκθεσης η οποία να παρέχει: α) λεπτοµερή επισκόπηση των
αναληφθεισών πρωτοβουλιών και δεσµεύσεων για την ποιότητα⋅ β) τα αποτελέσµατα
των ενεργειών της εποπτείας και παρακολούθησης⋅ και γ) τα κυριότερα σηµεία των
αντίστοιχων επιτευγµάτων. Στην ιδανική περίπτωση, η έκθεση αυτή θα πρέπει να
αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Στατιστικού Προγράµµατος της
ΕΛΣΤΑΤ.

2. Πρόγραµµα Εσωτερικής Αυτο-Αξιολόγησης
Το 2014, εισήχθη η εσωτερική διαδικασία αυτο-αξιολόγησης των ∆ιευθύνσεων, η οποία
περιλαµβάνει τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου αυτο-αξιολόγησης και
ολοκληρώνεται µε την έγκριση µιας έκθεσης αξιολόγησης και τη λήψη απόφασης
σχετικά µε συγκεκριµένες βελτιωτικές δράσεις σε συµφωνία µε την Υψηλού Επιπέδου
Οµάδα για την Εποπτεία και ∆ιαχείριση της Ποιότητας των Στατιστικών Εργασιών. Κατά
τη συνεδρίασή της το Μάιο του 2017, η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι οι ∆ιευθύνσεις της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών είχαν σηµειώσει πρόοδο στην υλοποίηση
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βελτιωτικών δράσεων και θα λάµβαναν χώρα συναντήσεις µεταξύ κάθε ∆ιεύθυνσης και
της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου για να συζητηθεί η πρόοδος.
Για την εσωτερική αξιολόγηση των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και
Οργάνωσης, αναπτύχθηκε ένα ξεχωριστό ερωτηµατολόγιο και συγκροτήθηκαν οµάδες
πιστοποίησης προκειµένου να διενεργηθεί η αξιολόγηση της συµµόρφωσης κάθε
∆ιεύθυνσης µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Οι
εκθέσεις αξιολόγησης θα αποτελέσουν τη βάση σχεδίων δράσης για κάθε ∆ιεύθυνση, τα
οποία θα συµφωνηθούν µε την Οµάδα Υψηλού Επιπέδου.
Η Επιτροπή συνιστά να παρασχεθεί ένα χρονοδιάγραµµα για όλο το πρόγραµµα
εσωτερικής αξιολόγησης. Οι δράσεις του εν λόγω προγράµµατος θα πρέπει να
αναφέρονται επίσης στο Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραµµα Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ.
Επιπλέον, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του κοινού, στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ και
στην Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης Στατιστικού Προγράµµατος της ΕΛΣΤΑΤ, µία έκθεση
η οποία να συνοψίζει την κατάσταση συµµόρφωσης των ∆ιευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ µε
τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και την επιτευχθείσα
πρόοδο στο πλαίσιο των συµφωνηθεισών δράσεων.
3. Οδηγίες Ποιότητας
Η Επιτροπή εκτιµά το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει αναπτύξει Οδηγίες Ποιότητας για
καθολική χρήση στην ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες καλύπτουν όλη τη διαδικασία παραγωγής
στατιστικών, από το σχεδιασµό της παραγωγής στατιστικών µέχρι τη διάχυση των
στατιστικών προϊόντων και την αξιολόγησή τους. Οι Οδηγίες Ποιότητας περιγράφουν τα
διάφορα βήµατα της παραγωγής στατιστικών, όπως: τον προσδιορισµό της
αναγκαιότητας παραγωγής των στατιστικών, τον προγραµµατισµό της στατιστικής
έρευνας/εργασίας, το σχεδιασµό της στατιστικής έρευνας/εργασίας, τη συλλογή των
στοιχείων, την επεξεργασία των στοιχείων, την παραγωγή των στατιστικών, τη διάχυση
των στατιστικών και την αποτίµηση της στατιστικής έρευνας/εργασίας.
Οι Οδηγίες Ποιότητας θα πρέπει να παρέχουν στους στατιστικούς λεπτοµερείς
πληροφορίες για να τους βοηθούν να συµµορφώνονται µε τις µεθόδους και τους κανόνες
που θα πρέπει να ακολουθούνται οµοιόµορφα σε όλες τις µονάδες παραγωγής
στατιστικών. Ωστόσο, οι Οδηγίες Ποιότητας που έχει καταρτίσει η ΕΛΣΤΑΤ καλύπτουν
τα περισσότερα θέµατα τόσο γενικά ώστε η καθοδήγηση απέχει πολύ από την παροχή
σαφών οδηγιών. Επιπλέον, κάποια σχετικά θέµατα δεν καλύπτονται επαρκώς, π.χ.
ταξινοµήσεις, µέθοδοι δειγµατοληψίας, µέθοδοι ελέγχου αποκάλυψης εµπιστευτικών
στοιχείων, στάθµιση δειγµάτων, παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων σε πίνακες και
διαγράµµατα, εποχική διόρθωση, κατάρτιση δεικτών, τεκµηρίωση, αρχειοθέτηση,
δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων, αξιολόγηση της ποιότητας (κριτήρια, διαδικασίες)
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των στατιστικών δεδοµένων και άλλα. Το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ µόλις έχει αρχίσει να
αποκτά βαθύτερη εµπειρία στη χρήση διοικητικών αρχείων και µητρώων ίσως εξηγεί,
επίσης, γιατί αυτό το θέµα δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς.
Η Επιτροπή συνιστά να ληφθούν υπ’ όψιν οι Οδηγίες Ποιότητας άλλων Εθνικών
Στατιστικών Υπηρεσιών που είναι πιο προηγµένες σε αυτούς τους τοµείς, ώστε να
µπορέσουν να εντοπιστούν και να εφαρµοστούν συστηµατικά πιθανές βελτιώσεις.

4. Χρήση ∆ιοικητικών ∆εδοµένων
Η Επιτροπή εκτιµά τις ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ για τη διάθεση δεδοµένων από διοικητικές
πηγές για την παραγωγή στατιστικών. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν: να βελτιωθεί η
ποιότητα και η εγκαιρότητα των παραγόµενων στατιστικών, να εξοικονοµηθούν
ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι και να µειωθεί ο φόρτος των ερευνωµένων.
Όπως εξηγεί αναλυτικά το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραµµα Εργασιών του 2017, οι πρώτες
εµπειρίες από τη χρήση των φορολογικών δεδοµένων ήταν µια διαδικασία µάθησης, µε
την έννοια ότι εντοπίστηκαν ορισµένα πρακτικά και άλλα προβλήµατα που πρέπει να
επιλυθούν προκειµένου τα διοικητικά δεδοµένα να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά.
Συνεπώς, η ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω την απαραίτητη τεχνική και υλική
υποδοµή για τη διαχείριση των διοικητικών δεδοµένων. Ως εκ τούτου, µπορεί να
απαιτηθούν κάποιες προσαρµογές στις συµφωνίες συνεργασίας µε τους παρόχους
δεδοµένων.
Μία ειδική κεντρική Μονάδα θα πρέπει να ασχοληθεί µε τα συγκεκριµένα θέµατα της
ευθυγράµµισης των διοικητικών δεδοµένων µε τις ανάγκες των διαδικασιών παραγωγής
στατιστικών. Το Τµήµα Συλλογής ∆ιοικητικών ∆εδοµένων, το οποίο προσδιορίζεται στο
προτεινόµενο νέο οργανόγραµµα υπό τη ∆ιεύθυνση Συλλογής Πρωτογενών ∆εδοµένων,
θα πρέπει ιδανικά να αναλάβει αυτόν το ρόλο και να αποκτήσει την απαραίτητη εµπειρία
και ικανότητες για να παρέχει την απαιτούµενη υπηρεσία. Το Τµήµα θα πρέπει να
δηµιουργήσει και να ενηµερώνει ένα µητρώο διαθέσιµων διοικητικών δεδοµένων
χρησιµοποιούµενων για στατιστικούς σκοπούς, προσδιορίζοντας τη χρήση και δυνητική
χρήση των δεδοµένων στην παραγωγή στατιστικών προϊόντων.
Η προσφάτως ανακοινωθείσα πρωτοβουλία σύµφωνα µε την οποία οι ∆ιευθύνσεις και τα
Τµήµατα της ΕΛΣΤΑΤ θα αξιολογούν συστηµατικά την ποιότητα των πηγών διοικητικών
δεδοµένων επικροτείται από την Επιτροπή. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις
στατιστικές µονάδες κατά τη χρήση του καταλόγου σηµείων ελέγχου “Ποιότητα Πηγών
∆εδοµένων” µπορεί να αποτελέσει πολύτιµη βάση για τη δηµιουργία του µητρώου
διοικητικών δεδοµένων.
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5. Επικοινωνία µε τους Χρήστες
Η EΛΣTAT θεωρεί ότι η Συµβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήµατος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ) θα είναι σηµαντική πηγή πληροφόρησης σχετικά µε τις
ανάγκες των χρηστών και ότι θα διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην παρακολούθηση του
κατά πόσον αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται και αντικατοπτρίζονται στο στατιστικό
πρόγραµµα. Η Επιτροπή επικροτεί αυτή την προσέγγιση, καθώς και το γεγονός ότι η
ΕΛΣΤΑΤ είναι έτοιµη να αναπτύξει το ρόλο της ΣΥΕΠΕΛΣΣ µε βάση την αποκτηθείσα
εµπειρία.
Όπως αναφέρεται στην πιο πρόσφατη έκθεση του Κοινού Συνολικού Σχεδίου ∆ράσης για
τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP), η ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη
της οργανωτικής της κουλτούρας ώστε να δώσει µεγαλύτερη έµφαση στην αξία του
ανοικτού διαλόγου µε διαφορετικές κοινότητες χρηστών. Η ανατροφοδότηση (feedback)
από τους χρήστες θα υποστηρίξει το στατιστικό προγραµµατισµό, θα συµβάλει στην
καλύτερη κατανόηση των αναγκών των χρηστών και θα ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη
χρήση των στατιστικών προϊόντων. Η Επιτροπή συνιστά, εκτός από την ετήσια
συνεδρίαση της ΣΥΕΠΕΛΣΣ, να οργανώνονται και συναντήσεις θεµατικών οµάδων
χρηστών. Τα θέµατα µπορούν να είναι στατιστικοί τοµείς όπως δείκτες τιµών,
στατιστικές για την αγορά εργασία, στατιστικές τουρισµού κλπ. Οριζόντιες συναντήσεις
θα µπορούσαν επίσης να καλύπτουν τις ανάγκες ειδικών οµάδων χρηστών, όπως είναι οι
δηµοσιογράφοι.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί δύο
θεµατικές συνεντεύξεις Τύπου: για τα στοιχεία της ∆ιαδικασίας Υπερβολικού
Ελλείµµατος, τον Απρίλιο του 2017 και για τα στοιχεία του ΑΕΠ, τον Οκτώβριο του
2017. Επιπλέον, µε την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Στατιστικής,
πραγµατοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017 ευρύ συνέδριο χρηστών µε θέµα τις
στατιστικές µετανάστευσης.
Η Επιτροπή συνιστά επίσης στην ΕΛΣΤΑΤ να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εντατικοποίηση της σχέσης της µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα: Θα πρέπει να προωθηθεί
περαιτέρω η χρήση µικροδεδοµένων και η ανάλυση των αποτελεσµάτων των επίσηµων
στατιστικών, έργο που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε γόνιµο τρόπο σε συνεργασία
µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
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6. Βελτίωση του Ιστοχώρου
Ο ιστοχώρος της ΕΛΣΤΑΤ παρέχει στους χρήστες πληθώρα στατιστικών πινάκων.
Ωστόσο, διάφορα µέτρα θα καθιστούσαν τον ιστοχώρο πιο φιλικό προς τους χρήστες και
θα επέτρεπαν την αποτελεσµατικότερη χρήση των στατιστικών προϊόντων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πίνακες που παρουσιάζονται στον ιστοχώρο περιέχουν
τα στοιχεία ενός µόνο ηµερολογιακού έτους⋅ οι χρονοσειρές αναφέρονται µόνο κατ’
εξαίρεση, κυρίως από τη ∆ιεύθυνση Εθνικών Λογαριασµών. Είναι πιθανόν η προσέγγιση
αυτή να µην ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολλών χρηστών.
Η EΛΣTAT δεν παρέχει πρόσβαση σε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία µε διαδραστικό
τρόπο, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να επιλέγουν από έναν υπερκύβο τις µεταβλητές
που χρειάζονται, να εξερευνούν πρότυπα δεδοµένων µε οπτικά εργαλεία και να
τηλεφορτώνουν µόνο την ποσότητα των στοιχείων που χρειάζονται και στη µορφή που
είναι καταλληλότερη για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Το PC-Axis ή ένα παρόµοιο
εργαλείο για τη διάδοση των στατιστικών θα παρείχε αυτή τη δυνατότητα.
Θα πρέπει να αναφερθεί σχετικά ότι το Μάιο του 2015 η Έκθεση της Επιθεώρησης
Οµοτίµων ζητούσε περαιτέρω βελτιώσεις του ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ, “κάνοντας χρήση
νέων µεθόδων για την παρουσίαση και τη διαχείριση των δεδοµένων, προκειµένου αυτός
να καταστεί πιο φιλικός προς τους χρήστες”.
7. Εκθέσεις Ποιότητας και Μεταδεδοµένων
Η Επιτροπή εκτιµά τη διαθεσιµότητα µεθοδολογικών πληροφοριών και εκθέσεων
ποιότητας για τα περισσότερα από τα δηµοσιευθέντα στατιστικά προϊόντα. ∆υστυχώς,
µόνο περιορισµένα µεταδεδοµένα είναι διαθέσιµα για ορισµένους βασικούς τοµείς όπως
οι εθνικοί λογαριασµοί, το εξωτερικό εµπόριο και η διάρθρωση των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων.
Η µορφή που χρησιµοποιείται για τις περισσότερες εκθέσεις µεταδεδοµένων είναι η
Ενιαία Μορφή ∆οµής Μεταδεδοµένων (SIMS). Οι εκθέσεις ποιότητας που απευθύνονται
σε χρήστες, είναι συχνά συνοπτικές – περιγράφουν τις έννοιες, τη νοµική βάση κλπ.,
αλλά όχι πάντοτε τα κριτήρια ποιότητας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί µία ενιαία µορφή από
την Υψηλού Επιπέδου Οµάδα για την Εποπτεία και ∆ιαχείριση της Ποιότητας των
Στατιστικών Εργασιών και να χρησιµοποιείται σε όλη την ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, η
παραγωγή εκθέσεων ποιότητας που απευθύνονται σε χρήστες, εκθέσεων ποιότητας που
απευθύνονται σε παραγωγούς στατιστικών, και µεταδεδοµένων σε µορφή SIMS (και σε
άλλες µορφές) θα πρέπει να γίνεται σε συνεπή βάση για όλους τους στατιστικούς τοµείς.
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Ο υπάρχων βαθµός λεπτοµέρειας και η περιεκτικότητα των εκθέσεων ποιότητας σε
µορφή SIMS φαίνεται να ποικίλλουν σηµαντικά. Η καθοδήγηση των ειδικών στην
τεκµηρίωση των στατιστικών προϊόντων θα πρέπει να διευκολύνεται από τον κατάλληλο
χειρισµό στις Οδηγίες Ποιότητας. Συνιστάται οι εκθέσεις µεταδεδοµένων να
χρησιµοποιούνται ως βάση για συζήτηση της παρουσίασης των στατιστικών προϊόντων
µε έµπειρους χρήστες⋅ τέτοιες συζητήσεις θα πρέπει να διοργανώνονται από την Υψηλού
Επιπέδου Οµάδα για την Εποπτεία και ∆ιαχείριση της Ποιότητας των Στατιστικών
Εργασιών και να προγραµµατίζονται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα αρκετών ετών.
Θα µπορούσε να σηµειωθεί και πάλι στο πλαίσιο αυτό ότι η Έκθεση της Επιθεώρησης
Οµοτίµων ζητούσε το Μάιο του 2015 “να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην τεκµηρίωση
των στατιστικών διαδικασιών εντός όλων των ∆ιευθύνσεων”.
8. Φόρτος Απόκρισης
Ένα κρίσιµο πρόβληµα της ΕΛΣΤΑΤ είναι το µάλλον χαµηλό ποσοστό απόκρισης των
επιχειρήσεων. Είναι γνωστό από πολλές χώρες ότι ο φόρτος απόκρισης επηρεάζει
αρνητικά το ποσοστό απόκρισης.
Συστήνεται στην EΛΣTAT να θεσπίσει µια πολιτική και στρατηγική σχετικά µε τον
προκαλούµενο φόρτο στους ερευνωµένους. Ως ένα πρώτο βήµα, θα πρέπει να αναπτύξει
ένα συνεκτικό και δηµόσιο σύστηµα για την εκτίµηση του φόρτου απόκρισης. Οι
µετρήσεις του φόρτου απόκρισης µπορούν να διευκολύνουν τον εντοπισµό τρόπων
µείωσης του φόρτου µε αποτελεσµατικό τρόπο και η ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να διδαχτεί από
την εµπειρία που έχουν αποκτήσει άλλες ευρωπαϊκές Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες στο
θέµα αυτό. Αυτό αντιστοιχεί σε µία παρόµοια σύσταση της Έκθεσης της Επιθεώρησης
Οµοτίµων για την εφαρµογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής από το Μάιο του 2015,
σύµφωνα µε την οποία η ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει “να καταβάλει µεγαλύτερες προσπάθειες
για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού και δηµόσιου συστήµατος εκτίµησης του φόρτου
απόκρισης”. Οι µετρήσεις του φόρτου απόκρισης θα επιτρέψουν, επίσης, την
παρακολούθηση των κερδών απόδοσης, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ όλο και περισσότερο αποκτά
πρόσβαση και χρησιµοποιεί διοικητικά δεδοµένα για στατιστικούς σκοπούς. Η Επιτροπή
χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει αρχίσει να εργάζεται σε αυτόν τον τοµέα και
την ενθαρρύνει να αναπτύξει περαιτέρω τις εργασίες αυτές.
Γενικά, η Επιτροπή υπογραµµίζει τη σηµασία της διατήρησης και ανάπτυξης όλων
αυτών των σχετικών µε την ποιότητα πρωτοβουλιών στο πλαίσιο µιας συντονισµένης
προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας, µε την ευρύτερη έννοια, των επίσηµων
στατιστικών στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή συνιστά: να συνεχίσουν να
αποτελούν προτεραιότητα οι δράσεις της Υψηλού Επιπέδου Οµάδας για την Εποπτεία
και ∆ιαχείριση της Ποιότητας των Στατιστικών Εργασιών⋅ να αναπτυχθεί περαιτέρω η
επικοινωνία µε τους χρήστες και η εξυπηρέτησή τους, µε έµφαση στην αυξηµένη επαφή
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µε τους χρήστες⋅ και να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ και
στις εκθέσεις ποιότητας και µεταδεδοµένων.

Αρχή 5: Στατιστικό Απόρρητο
∆ιασφαλίζονται απολύτως η ιδιωτική ζωή των παρόχων δεδοµένων (νοικοκυριά,
επιχειρήσεις, διοικήσεις και άλλοι αποκρινόµενοι σε έρευνες), η εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που παρέχουν και η χρήση τους µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Στις προηγούµενες εκθέσεις της, η Επιτροπή συνέστησε στην ΕΛΣΤΑΤ και στις άλλες
στατιστικές Αρχές να συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν συστηµατικά θέµατα σχετικά µε την
προστασία και ασφάλεια των δεδοµένων. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη το προσωπικό της
ΕΛΣΤΑΤ να υπογράψει συγκεκριµένη δέσµευση τήρησης του στατιστικού απορρήτου.
Επιπλέον, η Επιτροπή παρότρυνε την ΕΛΣΤΑΤ να είναι προετοιµασµένη για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το Γενικό Κανονισµό για την
Προστασία ∆εδοµένων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, και συγκεκριµένα
να ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων.
Όπως και σε προηγούµενες εκθέσεις, η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση τη
βελτιωµένη προσέγγιση της ΕΛΣΤΑΤ σε θέµατα σχετικά µε την προστασία και ασφάλεια
των δεδοµένων εν γένει. Ως προς τον ορισµό υπευθύνου προστασίας δεδοµένων, η
ΕΛΣΤΑΤ έχει ανταποκριθεί αποτελεσµατικά και έχει συµπεριλάβει µία ειδική θέση στην
προτεινόµενη νέα οργανωτική δοµή της.
Σχετικά µε την υπογραφή δήλωσης τήρησης απορρήτου από το προσωπικό, ακόµη δεν
έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος, καθώς εκκρεµεί ακόµη η σχετική απόφαση του
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, στο οποίο παραπέµφθηκαν τα επίµαχα θέµατα. Η Επιτροπή
επικροτεί το γεγονός ότι η ∆ιοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ είναι διατεθειµένη να έρθει σε
συνεννόηση και συµφωνία µε το Σύλλογο Εργαζοµένων για το θέµα αυτό.
Το 2017, η Επιτροπή συζήτησε λεπτοµερέστερα τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού
Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων και ειδικότερα τη νέα αρχή της
“λογοδοσίας” στην επεξεργασία δεδοµένων, σύµφωνα µε την οποία ο υπεύθυνος
επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη
συµµόρφωση µε αυτόν τον Κανονισµό. Οι βασικές υποχρεώσεις των υπευθύνων
επεξεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, είναι
πιθανόν να περιλαµβάνουν τις κάτωθι απαιτήσεις:
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α. να εφαρµόζουν την προσέγγιση της προστασίας των δεδοµένων από το
σχεδιασµό και εξ ορισµού όταν δηµιουργούν νέα ή τροποποιούν τα υφιστάµενα
πληροφοριακά συστήµατα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους σκοπούς της επεξεργασίας
καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας
για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων που απορρέουν από
την επεξεργασία⋅
β. να τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι
υπεύθυνος⋅
γ. λαµβάνοντας υπ’ όψιν, αφενός τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρµογής
και τη φύση, το πεδίο εφαρµογής, το πλαίσιο και τον σκοπό της επεξεργασίας,
και αφετέρου τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και
σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία εφαρµόζουν κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο
επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων⋅
δ. να θεσπίσει µία διαδικασία ενηµέρωσης της εποπτικής Αρχής σε περιπτώσεις
παραβίασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα⋅
ε. να διενεργεί εκτίµηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόµενων πράξεων
επεξεργασίας στην προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτίµηση
αντικτύπου σχετικά µε την προστασία δεδοµένων) σε περιπτώσεις όπου η
επεξεργασία ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώµατα και τις
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, όπως π.χ. όταν γίνεται επεξεργασία
ευαίσθητων δεδοµένων⋅
στ. να ορίζει Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων⋅ και
ζ. σε εθελοντική βάση, να δηµιουργεί κώδικες δεοντολογίας και/ή να λαµβάνει
σχετική πιστοποίηση που να αποδεικνύει τη συµµόρφωση.
Ο Κανονισµός περιέχει, επίσης, διατάξεις για τη χρήση των δεδοµένων για επιστηµονική
και ιστορική ανάλυση, καθώς και ανάλυση ερευνών, οι οποίες έχουν σηµασία για µια
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Η Επιτροπή συνιστά στην ΕΛΣΤΑΤ να λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
προετοιµαστεί για την εκπλήρωση όλων των προαναφεροµένων υποχρεώσεων που
ενδέχεται να ισχύσουν, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τυχόν άλλες ειδικές νοµικές διατάξεις.
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Κατά συνέπεια, θα είναι απαραίτητο να προσαρµόσει τα υφιστάµενα οργανωτικά και
τεχνικά µέτρα όπως διεργασίες, διαδικασίες και µεθοδολογίες, ή να αναπτύξει νέα,
προκειµένου να συµµορφωθεί µε το νέο καθεστώς προστασίας δεδοµένων.

Αρχή 6 – Αµεροληψία και Αντικειµενικότητα

Οι στατιστικές αρχές αναπτύσσουν, παράγουν και διαχέουν ευρωπαϊκές στατιστικές
µε σεβασµό στην επιστηµονική ανεξαρτησία και µε αντικειµενικότητα,
επαγγελµατισµό και διαφάνεια, όπου διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των
χρηστών.
Στις προηγούµενες εκθέσεις της, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής
συµπέρανε ότι η ΕΛΣΤΑΤ επιδεικνύει βαθύ σεβασµό για την Αρχή 6, µε το να παράγει
επίσηµες στατιστικές βασισµένες σε ορθές µεθόδους και να τις παρουσιάζει µε έναν
επαγγελµατικό στατιστικό τρόπο. Ιδιαίτερα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι η ισότιµη
πρόσβαση όλων των χρηστών στα στατιστικά στοιχεία αποτελεί µια βασική αρχή για την
ΕΛΣΤΑΤ και ότι οι δηµοσιεύσεις στατιστικών στοιχείων είναι απλές και τεκµηριωµένες
παρουσιάσεις δεδοµένων, χωρίς σχόλια µεροληπτικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή είναι
ικανοποιηµένη που αυτό συνεχίζεται και, κατά συνέπεια, επικροτεί τα µέτρα και
ενθαρρύνει την ΕΛΣΤΑΤ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη δηµοσιοποίηση των
στατιστικών της και την προώθηση της χρήσης των υψηλής ποιότητας προϊόντων της.
Η EΛΣTAT δηµοσιεύει εκ των προτέρων ένα ετήσιο ηµερολόγιο ανακοινώσεων (για
παράδειγµα, το ηµερολόγιο για το 2018 είχε ήδη αναρτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο το
Νοέµβριο του 20175) το οποίο δίνει τις αναµενόµενες ηµεροµηνίες δηµοσίευσης για όλα
τα στατιστικά προϊόντα. Αυτό συµβαδίζει µε το δείκτη 6.5 του Κώδικα Ορθής
Πρακτικής. Ωστόσο, η Επιτροπή σηµειώνει ότι φαίνεται να είναι µια τακτική απαίτηση
για την ΕΛΣΤΑΤ να ανακοινώνει αναβολές µεµονωµένων στατιστικών ∆ελτίων Τύπου.
Ανακοινώσεις αυτού του είδους είναι, ασφαλώς, επίσης σύµφωνες µε τον Κώδικα.
Ωστόσο, όταν εµφανίζονται τακτικά και συχνά, µπορεί να προκαλέσουν αρνητική
εντύπωση για την Αρχή. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το πρόβληµα µπορεί να οφείλεται στο
γεγονός ότι το ετήσιο ηµερολόγιο είναι πολύ φιλόδοξο προσδιορίζοντας, πολύ νωρίτερα,
πραγµατικές ηµεροµηνίες δηµοσίευσης για όλα τα στατιστικά προϊόντα. Η Επιτροπή
συνιστά την υιοθέτηση από την ΕΛΣΤΑΤ µιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης στην
5

http://www.statistics.gr/documents/20181/5346500/elstat_press_releases_calendar_2018_gr.pdf/dbe5429a409f-47b5-96a8-9d0ffff13909
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προαναγγελία των χρόνων δηµοσίευσης. Για παράδειγµα, θα µπορούσε να δηµοσιοποιεί
µόνο ενδεικτικούς χρόνους (π.χ. µήνας δηµοσίευσης) στο ετήσιο ηµερολόγιό της και να
το συµπληρώνει µε ένα ακριβέστερο µηνιαίο ηµερολόγιο βασισµένο σε πιο
συγκεκριµένες πληροφορίες. Η Επιτροπή συνιστά, επίσης, τη δηµοσίευση στην Ετήσια
Έκθεση Αξιολόγησης Στατιστικού Προγράµµατος της ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων σχετικά µε τον
αριθµό αναβολών. Το παράδειγµα άλλων Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών δείχνει ότι η
δηµοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις αναβολές είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο
για τη διαχείριση της χρονικής συνέπειας της διάχυσης.
Η Επιτροπή έχει τονίσει σε προηγούµενες εκθέσεις την ανάγκη η ΕΛΣΤΑΤ να υιοθετήσει
µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι τηρείται στην πράξη στο µέγιστο βαθµό η
πολιτική της για τη µη πρόσβαση σε προδηµοσιεύσεις στοιχείων της. ∆εν τέθηκε υπόψη
της Επιτροπής καµία παραβίαση αυτής της πολιτικής το 2017. Αντιθέτως, η Επιτροπή
ενηµερώθηκε για ένα περιστατικό υψηλού προφίλ που τείνει να επιβεβαιώσει την
αποτελεσµατικότητα της πολιτικής για τις µη προδηµοσιεύσεις. Συνέβη τον Μάρτιο,
όταν ο Πρωθυπουργός, σε δηµόσια δήλωσή του, προέβλεψε ότι τα νέα οικονοµικά
στοιχεία θα έδειχναν ανάπτυξη της οικονοµίας, για να διαψευσθεί µόλις λίγες ώρες µετά,
από τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έδειχναν το αντίθετο. Τα ΜΜΕ έδωσαν ευρύτατη
δηµοσιότητα σε αυτό το συµβάν, και µολονότι τέτοιες αντιπαραθέσεις πρέπει καλύτερα
να αποφεύγονται , ήταν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η γενική αντίδραση ήταν µια
αναγνώριση της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας της ΕΛΣΤΑΤ.

Μέρος 2: Πιστοποίηση των Στατιστικών που παράγονται από τους Φορείς του
ΕΛΣΣ
Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Στατιστικό Νόµο, δεκαπέντε φορείς, συµπεριλαµβανοµένης
της ΕΛΣΤΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται ως Φορείς του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ)6. Επτά από αυτούς τους φορείς7 ορίζονται και ως άλλες
Εθνικές Αρχές, επειδή παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές. Το Άρθρο 11, παράγραφος 6,
του Νόµου ορίζει ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει την αρµοδιότητα να πιστοποιεί, ως “επίσηµες”,
στατιστικές που παράγονται από τους άλλους φορείς του ΕΛΣΣ.
Η Επιτροπή εκτιµά τις σηµαντικές προσπάθειες που επενδύει η ΕΛΣΤΑΤ στην
υλοποίηση του προγράµµατος πιστοποίησης. Οι διαδικασίες πιστοποίησης που ορίζονται
στο εγχειρίδιο είναι αρκετά απαιτητικές και, εποµένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός
6
http://www.statistics.gr/documents/20181/300673/List_of_Agencies_02_GR.pdf/d8cce3dd-88d4-4cd8b282-d163fe570174
7
http://www.statistics.gr/documents/20181/300673/List_of_National_Authorities_02_GR.pdf/7469fcbdf1d4-48fc-a189-4436164d0dc6
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ότι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης απαιτεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί από
ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι ικανοποιηµένη από το γεγονός
ότι σηµειώνεται σηµαντική πρόοδος και οι Φορείς ανταποκρίνονται θετικά στο
πρόγραµµα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ΕΛΣΤΑΤ να συνεχίσει συστηµατικά τις
προσπάθειές της και να διασφαλίσει ότι όλοι οι Φορείς του ΕΛΣΣ συµµετέχουν στο
πρόγραµµα και ότι δίνεται προτεραιότητα στην πιστοποίηση, των πιο σηµαντικών
στατιστικών προϊόντων.
Η EΛΣTAT έχει οργανώσει τη διαδικασία πιστοποίησης σε δύο στάδια: Στο πρώτο
στάδιο, θα δηµιουργηθεί το θεσµικό περιβάλλον για τις στατιστικές µέσα σε κάθε φορέα⋅
στο δεύτερο στάδιο, δίνεται έµφαση στην ποιότητα των επιµέρους στατιστικών
διαδικασιών και προϊόντων. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην 3η έκθεση της Επιτροπής από
το 2016, αυτή η πολυσταδιακή διαδικασία για την αξιολόγηση των επιµέρους
στατιστικών προϊόντων περιγράφεται στο εγχειρίδιο, µε τίτλο “Παρουσίαση των Αρχών
και ∆ιαδικασιών για την Πιστοποίηση των Στατιστικών του ΕΛΣΣ”8. Η διαδικασία την
οποία πρέπει να ακολουθήσει κάθε Φορέας περιλαµβάνει τα εξής βήµατα: α) ο Φορέας
πρέπει να καταρτίσει εκθέσεις ποιότητας για τις στατιστικές σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του Άρθρου 7 του Κανονισµού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, β)
συζητήσεις λαµβάνουν χώρα µε τους εκπροσώπους του Φορέα που είναι αρµόδιοι για τις
στατιστικές, γ) ο Φορέας παρέχει γραπτή τεκµηρίωση, και δ) η EΛΣTAT καταρτίζει
παρατηρήσεις όσον αφορά στη συµµόρφωση των στατιστικών µε τις απαιτήσεις του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Η Έκθεση Πιστοποίησης που
καταρτίζει η EΛΣTAT αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση του στατιστικού προϊόντος
ως “επίσηµης στατιστικής”. Ένα κρίσιµο σηµείο της διαδικασίας είναι ότι συµφωνείται
εξ αρχής ένας κατάλογος στατιστικών που θα αξιολογηθούν για πιστοποίηση.
Το 2016, η Επιτροπή συναντήθηκε µε εκπροσώπους τριών Φορέων που βρίσκονταν σε
διαδικασία πιστοποίησης: τα Υπουργεία Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Το 2017, η Επιτροπή
συναντήθηκε µε εκπροσώπους των παρακάτω τριών Φορέων:
•

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

•

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

•

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Οι Φορείς διαφέρουν ως προς το στάδιο της διαδικασίας πιστοποίησης που έχει
επιτευχθεί. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η προθεσµία για την
8

http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/Principles_ELSS_GR.pdf/cc491020-757a-4882-8a27ca50a821fa5c
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ολοκλήρωση των βασικών βηµάτων έληξε το Μάρτιο του 2017. Το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναδιοργανώθηκε σηµαντικά, µε
συγχώνευση των εποπτευόµενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε έναν φορέα, κατά
συνέπεια έπρεπε να ενοποιηθούν οι στατιστικές εργασίες τους⋅ προβλέφθηκε µια
προθεσµία για την ολοκλήρωση των βασικών βηµάτων µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου
2017. Η διαδικασία πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι
επίσης σε αρχικό στάδιο, καθώς το Υπουργείο αυτό συστάθηκε µόλις το Νοέµβριο του
2016. Η Επιτροπή συνιστά τα εξής:
•

Η EΛΣTAT θα πρέπει να συνεχίσει συστηµατικά τις προσπάθειές της και να
διασφαλίσει τη συµµετοχή στο πρόγραµµα όλων των Φορέων του ΕΛΣΣ.

•

Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης, θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην
πιστοποίηση των σηµαντικότερων στατιστικών προϊόντων και των ευαίσθητων
στατιστικών.

•

Η EΛΣTAT και οι Φορείς θα πρέπει να συµφωνήσουν εκ των προτέρων σε ένα
σύνολο αντικειµενικών κριτηρίων για τη συµπερίληψη στατιστικών (π.χ.
συνάφεια, κάλυψη, επαναληπτικότητα, στατιστικές που περιλαµβάνονται στο
Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραµµα, στατιστικές που διαβιβάζονται σε
Ευρωπαϊκούς οργανισµούς, παραγωγή σύµφωνα µε εθνικά/διεθνή πρότυπα,
ορισµός επίσηµων στατιστικών στον ελληνικό Στατιστικό Νόµο). Αυτό θα
διευκόλυνε τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον κατάλογο στατιστικών και θα
αποφεύγονταν περιττές και εκτενείς αρχικές συζητήσεις µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και
κάθε Φορέα.

•

Οι πιστοποιηµένες στατιστικές θα πρέπει να διαχωρίζονται δηµοσίως από τις µηπιστοποιηµένες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ασκηθεί πίεση στους φορείς να
ολοκληρώσουν την πιστοποίηση όλων των σηµαντικών στατιστικών τους.

•

Οι πιστοποιηµένες στατιστικές των Υπουργείων θα πρέπει να φιλοξενούνται στο
διαδικτυακό τόπο της EΛΣTAT (ή θα πρέπει να εµφανίζονται ευδιάκριτα οι
σχετικοί σύνδεσµοι). Οι πιστοποιηµένες στατιστικές θα πρέπει να
περιλαµβάνονται στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων στο διαδικτυακό τόπο της
EΛΣTAT.

•

Η διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να προχωρήσει ταχύτερα και θα πρέπει να
καταρτισθεί χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης θα
πρέπει να αναφέρεται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραµµα και στο Ετήσιο
Στατιστικό Πρόγραµµα Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ, και η ολοκλήρωση των βηµάτων
της διαδικασίας, καθώς και οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή τους, θα πρέπει
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να αναφέρονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης Στατιστικού Προγράµµατος
της ΕΛΣΤΑΤ.
•

Η διαδικασία πιστοποίησης που εφαρµόζεται σε κάθε Φορέα θα πρέπει να
στοχεύει στην ελαχιστοποίηση οιασδήποτε αναστάτωσης προκαλούµενης από
µεταγενέστερη αναδιοργάνωση ή ανασχηµατισµό του Φορέα. Το εγχειρίδιο
“Παρουσίαση των Αρχών και ∆ιαδικασιών για την Πιστοποίηση των Στατιστικών
του ΕΛΣΣ” θα πρέπει να προσαρµοστεί αναλόγως.
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Παράρτηµα 1
Πληροφορίες για τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής
- Gerry O' Hanlon, πρώην Γενικός ∆ιευθυντής (Επικεφαλής) της Ιρλανδικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, ορισθείς από τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη ∆ιακυβέρνηση στον
Τοµέα της Στατιστικής (ESGAB), Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής
Πρακτικής
- Ελένη Μπήτρου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Ειδικού Λογιστηρίου και Προϋπολογισµού
της Βουλής των Ελλήνων, ορισθείσα από τη Βουλή των Ελλήνων, Μέλος της
Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής
- Dr. Peter Hackl, πρώην Γενικός ∆ιευθυντής (Επικεφαλής) της Αυστριακής Στατιστικής
Υπηρεσίας, ορισθείς από τη Eurostat, Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής
Πρακτικής
- Jan Plovsing, πρώην Γενικός ∆ιευθυντής (Επικεφαλής) της ∆ανικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, ορισθείς από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος (ESSC),
Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής
- ∆ρ. Βασίλειος Ζορκάδης, ∆ιευθυντής της Γραµµατείας της Ελληνικής Αρχής Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορισθείς από την Ελληνική Αρχή Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής
Πρακτικής
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Παράρτηµα 2
Χρονικό ∆ικαστικών ∆ιαδικασιών 2011-2017
●

Σεπτέµβριος 2011: Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ξεκίνησε έρευνα για να εξετάσει τις
κατηγορίες ότι ο Ανδρέας Γεωργίου και άλλα δύο υψηλόβαθµα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ συνωµότησαν
προκειµένου να διογκώσουν τεχνητά τα στοιχεία του δηµόσιου ελλείµµατος του 2009 εις βάρος της
Ελλάδος.

●

Ιανουάριος 2013: Ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να
ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του κ. Γεωργίου και των δύο υψηλόβαθµων στελεχών µε την κατηγορία της
διόγκωσης του ελλείµµατος του 2009, προκαλώντας έτσι ζηµία ύψους 171 δισ. ευρώ στην ελληνική
οικονοµία, και κατά του κ. Γεωργίου για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση. Ορίστηκε Ανακριτής
για την προώθηση της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της λήψης µαρτυρικών
καταθέσεων και ισχυρισµών από τους µάρτυρες και τους κατηγορουµένους.

●

Ιούλιος 2013: Ο Ανακριτής κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η υπόθεση έπρεπε να “τεθεί στο αρχείο”,
δηλαδή έπρεπε να διακοπεί και να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες. Ωστόσο, µετά από πολλές ενστάσεις
πολιτικών και άλλων οµάδων συµφερόντων, αποφασίστηκε να ξανανοίξει η υπόθεση και ανατέθηκε σε
Εισαγγελέα Εφετών να διενεργήσει περαιτέρω έρευνες.

●

Μάιος 2014 – Αύγουστος 2014: Ο Εισαγγελέας που ανέλαβε την υπόθεση εισηγήθηκε στο Συµβούλιο
Εφετών, τον Μάιο του 2014, ότι η υπόθεση έπρεπε να “τεθεί στο αρχείο” και να αποσυρθούν όλες οι
κατηγορίες. Αυτό και πάλι οδήγησε σε έντονες δηµόσιες ενστάσεις από πολιτικές και άλλες οµάδες
συµφερόντων, οι οποίες απαιτούσαν να απορριφθεί η εισήγηση του Εισαγγελέα και η υπόθεση να
παραπεµφθεί σε δηµόσια δίκη. Το Συµβούλιο Εφετών έκρινε σκόπιµο να µην δεχθεί τις εισηγήσεις του
Εισαγγελέα, και αντί αυτού εξέδωσε Βούλευµα διατάσσοντας περαιτέρω ανάκριση “...ώστε να εξαντληθεί
κάθε δυνατότητα διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης από τις οποίες θα µπορούσε να σχηµατισθεί
επαρκώς θεµελιωµένη δικαστική κρίση”.

●

Μάιος 2015 – Ιούλιος 2015: Μετά από περαιτέρω ενδελεχή έρευνα από νέο Ανακριτή, ανατέθηκε η
υπόθεση σε νέο Εισαγγελέα, ο οποίος εισηγήθηκε στο Συµβούλιο Εφετών να “τεθεί στο αρχείο” η υπόθεση
και να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες. Αυτό οδήγησε πάλι σε δηµόσιες διαµαρτυρίες. Το Συµβούλιο
Εφετών εξέδωσε Βούλευµα µε το οποίο απήλλασσε τον Ανδρέα Γεωργίου και τους δύο
συγκατηγορουµένους του από την ποινική κατηγορία της συνωµοσίας για παραποίηση των στοιχείων του
ελλείµµατος και πρόκλησης ζηµίας ύψους 171 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονοµία. Ωστόσο, το Βούλευµα
όριζε ότι ο κ. Γεωργίου έπρεπε να δικαστεί για την πληµµεληµατική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος
για τρεις περιπτώσεις, δηλαδή:
●

δεν ζήτησε την έγκριση του συλλογικού οργάνου της ΕΛΣΤΑΤ για τα στοιχεία της
∆ιαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος του 2009,

●

δεν συγκάλεσε το συλλογικό όργανο µετά τον Οκτώβριο του 2010, και

●

δεν είχε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην ΕΛΣΤΑΤ κατά τους πρώτους τρεις
µήνες της θητείας του, καθώς, έως το Νοέµβριο του 2010, εκκρεµούσε η τυπική διακοπή
της απασχόλησής του στο ∆ΝΤ.

●

Σεπτέµβριος 2015: Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε αναίρεση του Βουλεύµατος του
Εφετείου όσον αφορά στην απόσυρση των ποινικών κατηγοριών κατά του κ. Γεωργίου και των
συγκατηγορουµένων του για παραποίηση του ελλείµµατος και πρόκληση ζηµίας στην ελληνική οικονοµία.
Συνοψίζοντας, οι λόγοι που προέβαλε η Αντεισαγγελέας για την απόφασή της ήταν “έλλειψη συγκεκριµένης
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικών διατάξεων του ποινικού δικαίου”.

●

Νοέµβριος 2015 – Αύγουστος 2016: Ο Άρειος Πάγος εξέτασε την πρόταση αναίρεσης της
Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου και τελικά έδωσε εντολή στο Συµβούλιο Εφετών να επανεξετάσει το
απαλλακτικό του βούλευµα, προκαλώντας έτσι την επανέναρξη της όλης διαδικασίας σε νέες έρευνες.

●

Σεπτέµβριος 2016: Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (πρώην Αντεισαγγελέας) διέταξε νέα (παράλληλη)
προκαταρκτική ποινική έρευνα, παρεµφερή προς την έρευνα που ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2011,
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προκειµένου να εξεταστούν ισχυρισµοί ΜΜΕ ότι υπήρξε συνωµοσία της ΕΕ, του ∆ΝΤ και Ελλήνων
αξιωµατούχων για τεχνητή διόγκωση των στοιχείων του δηµόσιου ελλείµµατος του 2009.
●

Νοέµβριος 2016: Ο νέος Εισαγγελέας τον οποίο όρισε το Συµβούλιο Εφετών προκειµένου να
επανεξετάσει την υπόθεση υπό το πρίσµα της απόφασης του Αρείου Πάγου εισηγήθηκε και πάλι στο
Εφετείο την απόσυρση των κατηγοριών.

●

∆εκέµβριος 2016: Οι τρεις πληµµεληµατικές κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος κατά του κ. Γεωργίου
απορρίφθηκαν οµόφωνα από τρεις δικαστές του Πρωτοδικείου σε δίκη στις 6 ∆εκεµβρίου, µε τη σύµφωνη
εισήγηση του εισαγγελέα της έδρας.

●

∆εκέµβριος 2016: Η απόφαση του Πρωτοδικείου να απαλλάξει τον κ. Γεωργίου ως προς τις
πληµµεληµατικές κατηγορίες ακυρώθηκε από άλλον εισαγγελέα και η υπόθεση παραπέµφθηκε στο
Εφετείο για επανάληψη της δίκης σε ανώτερου επιπέδου δικαστήριο.

●

Μάιος 2017: Και πάλι το Συµβούλιο Εφετών απάλλαξε τον Ανδρέα Γεωργίου και τους
συγκατηγορουµένους του από τις ποινικές κατηγορίες της παραποίησης των στοιχείων του ελλείµµατος
του 2009 και πρόκλησης ζηµίας στο ελληνικό ∆ηµόσιο ύψους 171 δισ. ευρώ.

●

Ιούλιος 2017: Για δεύτερη φορά, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε την αναίρεση της αθωωτικής
απόφασης του Συµβουλίου Εφετών, και εισηγήθηκε να επανεξετασθεί και πάλι η υπόθεση από το
Συµβούλιο Εφετών υπό διαφορετική σύνθεση.

● Μάιος 2017 – Ιούλιος 2017: Ένα Εφετείο συνεδρίασε τρεις φορές για να εκδικάσει τις πληµµεληµατικές
κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος για τρεις περιπτώσεις κατά του κ. Γεωργίου. Το ∆ικαστήριο (την
1η Αυγούστου) τον απάλλαξε για δύο περιπτώσεις, δηλαδή: ότι δεν συγκάλεσε το συλλογικό όργανο της
ΕΛΣΤΑΤ µετά τον Οκτώβριο του 2010, και ότι δεν είχε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην
ΕΛΣΤΑΤ κατά τους πρώτους τρεις µήνες της θητείας του. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο τον καταδίκασε για την
τρίτη περίπτωση, ότι δεν ζήτησε την έγκριση του πρώην συλλογικού οργάνου της ΕΛΣΤΑΤ για τα στοιχεία
της ∆ιαδικασίας Υπερβολικού Ελλείµµατος του 2009 και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών µε
αναστολή.

[28]

