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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 συνέταξε 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 να τροποποιηθεί ο Νόµος
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προκειµένου να συσταθεί η Επιτροπή 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.
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. Ο κ. Αθανάσιος
Θανόπουλος, ο οποίος διορίστηκε ως Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ το Φεβρουάριο του 2016,
διαδεχόµενος τον κ. Ανδρέα Γεωργίου, συµµετείχε στη σύσκεψη σύµφωνα µε το Άρθρο 4(5)
του Νόµου. Η εν λόγω σύσκεψη επικεντρώθηκε κυρίως στην ανασκόπηση της προόδου που
σηµειώθηκε από τις τελευταίες συσκέψεις το 2014, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανταπόκριση
στις δράσεις που είχε εισηγηθεί η τελευταία έκθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής
Πρακτικής (2014) και η Επιθεώρηση Οµοτίµων (Peer Review) του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήµατος η οποία διεξήχθη το Νοέµβριο του 2014 και δηµοσιεύθηκε στον ιστοχώρο της
Eurostat το Μάρτιο του 20153. Κατά τη σύσκεψη αποφασίσθηκε ότι θα πρέπει να εκπονηθεί
µια έκθεση στο τέλος του 2016, δηλαδή η 3η έκθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής
Πρακτικής. Καθώς δεν είχε δηµοσιευθεί έκθεση το 2015, και δεδοµένου ότι η Επιτροπή
ξεκίνησε τις δραστηριότητές της µόλις στα µέσα του 2016, συµφωνήθηκε η 3η έκθεση να
επικεντρωθεί στα εξής:
•

Εξέταση της εφαρµογής των Αρχών 1 έως 6 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής
για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ) στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα,
ιδιαιτερα σε σχέση µε τις εξελίξεις από το 2014, και

•

Εξέταση της προόδου του προγράµµατος για την Πιστοποίηση Στατιστικών
που παράγονται από άλλες Εθνικές Αρχές.

Κατά τη δεύτερη σύσκεψή της στις 6-7 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή συναντήθηκε µε τα
διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη για την ΕΛΣΤΑΤ προκειµένου να συζητήσει την πρόοδο που
έχει σηµειωθεί στην εφαρµογή των Αρχών 1 έως 6. Μεταξύ αυτών ήταν υψηλόβαθµα
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στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ, της Eurostat, ανώτερα στελέχη από σηµαντικά Υπουργεία και
εκπρόσωποι των οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή είχε µια
διεξοδική συζήτηση σχετικά µε το πρόγραµµα Πιστοποίησης Στατιστικών, µε την αρµόδια
οµάδα από την ΕΛΣΤΑΤ και µε εκπροσώπους από τα τρία Υπουργεία4 για τα οποία είναι σε
εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης. Η 3ηέκθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής
Πρακτικής υιοθετήθηκε επίσηµα κατά την τρίτη σύσκεψη της Επιτροπής στις 13 Ιανουαρίου
2017.

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
Στις πρώτες δύο εκθέσεις της, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής επαίνεσε την
Ελληνική Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο για το εύρος των θεσµικών και οργανωτικών
µέτρων που τέθηκαν σε εφαρµογή για να στηρίξουν την επαγγελµατική ανεξαρτησία
και κατ’ επέκταση την αξιοπιστία του εθνικού στατιστικού συστήµατος. Αυτά τα µέτρα
περιλαµβάνουν ειδικότερα: το Νόµο 3832 της 9ης Μαρτίου 2010 για το Ελληνικό
Στατιστικό

Σύστηµα

(ΕΛΣΣ)

και

τη

σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

(ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής, όπως ισχύει, και τη ∆έσµευση για την Εµπιστοσύνη
στις Στατιστικές που υπογράφηκε από την Κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 2012, αφού
είχε εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και κατοχυρωθεί µε το Νόµο 4051/2012. Τους ίδιους
επαίνους επανέλαβε και η Οµάδα Επιθεωρητών της Επιθεώρησης Οµοτίµων, η οποία
κατέληξε επίσης στο συµπέρασµα, παρά τις επιφυλάξεις σχετικά µε την πραγµατική
εφαρµογή κάποιων θεσµικών διατάξεων, ότι “η ύπαρξή τους είναι, παρ’ όλα αυτά, µια
σηµαντική δύναµη, µε την έννοια ότι η πρόθεσή τους είναι σαφής και χρήσιµη”.
Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι ένας αρθµός συστάσεων για τροποποιήσεις των
θεσµικών διατάξεων προκειµένου να βελτιωθεί η συµµόρφωση µε την αρχή της
Επαγγελµατικής Ανεξαρτησίας, οι οποίες έγιναν στην τελευταία της έκθεση και στην
Έκθεση της Επιθεώρησης Οµοτίµων, υλοποιήθηκαν µέσω µιας αναθεώρησης του Ελληνικού
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Στατιστικού Νόµου, η οποία εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2015.
Οι κυριότερες αλλαγές στο Νόµο ήταν οι εξής:
 Άρθρο 3: Συνιστάται η Συµβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήµατος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ) 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 εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ (σύσταση της
Έκθεσης της Επιθεώρησης Οµοτίµων),
 Άρθρο 11: Περιλαµβάνεται η απαίτηση να παρέχει τη γνώµη της η ΕΛΣΤΑΤ πριν
από την κατάθεση στη Βουλή κάθε διάταξης η οποία ενδέχεται να επηρεάσει άµεσα ή
έµµεσα τη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ, την παραγωγή επίσηµων στατιστικών στην
Ελλάδα ή τις διατάξεις του Στατιστικού Νόµου (σύσταση της Συµβουλευτικής
Επιτροπής Ορθής Πρακτικής για την προστασία της ακεραιότητας του στατιστικού
συστήµατος και της στατιστικής νοµοθεσίας), και
 Άρθρο 13: Περιλαµβάνονται λεπτοµερείς προδιαγραφές µιας ανοικτής και διαφανούς
διαδικασίας για το διορισµό του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία συµµετέχει µια
ανεξάρτητη επιτροπή εµπειρογνωµόνων για την επιλογή του, που προσδιορίζει και
εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών τον καλύτερο υποψήφιο για τη θέση
(σύσταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής και της Οµάδας
Επιθεωρητών της Επιθεώρησης Οµοτίµων).
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής χαιρετίζει αυτές τις αλλαγές ως ενδεικτικές
της βούλησης των Ελληνικών Αρχών να βελτιώσουν τη νοµοθεσία και τις οργανωτικές
διευθετήσεις, ανταποκρινόµενες στις συστάσεις της Επιτροπής και άλλων για την ενίσχυση
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος. Η Επιτροπή χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο
νέος Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ο κ. Θανόπουλος, διορίσθηκε στις αρχές του 2016 µε
εφαρµογή της διαδικασίας που καθορίζεται στο Άρθρο 13.
Ωστόσο, παρά τις εν λόγω βελτιώσεις στο νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο, εξακολουθεί να
υπάρχει σοβαρή ανησυχία ως προς την εµφανή απουσία σύνδεσης µεταξύ των
υποδειγµατικών θεσµικών και οργανωτικών µέτρων και της αποδοχής τους στην πράξη από
πολιτικούς, στελέχη της διοίκησης και άλλους στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Οι
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µακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες κατά του πρώην Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Γεωργίου,
και δύο υψηλόβαθµων συναδέλφων του, της κας Ξενάκη και του κου Μολφέτα, µε την
κατηγορία της συνωµοσίας για τεχνητή διόγκωση των στοιχείων του ελλείµµατος της
Γενικής Κυβέρνησης του 2009, εξακολουθεί να πλήττει την υπόληψη και να θέτει εν
αµφιβόλω την ικανότητα της ΕΛΣΤΑΤ και του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος να
θεωρείται ότι λειτουργούν µε επαγγελµατικά ανεξάρτητο τρόπο.
Στο Παράρτηµα 2 συνοψίζεται το χρονικό των δικαστικών διαδικασιών κατά του κ.
Γεωργίου και των συναδέλφων του κατά την πενταετή περίοδο 2011- 2016.
Εκτός από την επιβεβαίωση του χρονικού διαστήµατος που έχει παρέλθει από τότε που
άρχισαν οι δικαστικές διαδικασίες, το Σεπτέµβριο του 2011, το χρονικό των δικαστικών
διαδικασιών είναι επίσης αξιοσηµείωτο, γιατί καταδεικνύει πως σε τρεις ξεχωριστές
περιπτώσεις οι δικαστές/εισαγγελείς έχουν εισηγηθεί, κατόπιν λεπτοµερούς εξέτασης όλων
των σχετικών θεµάτων, ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι ουσιαστικές ποινικές κατηγορίες.
Στην τρίτη περίπτωση, η εν λόγω εισήγηση έγινε δεκτή από το Συµβούλιο Εφετών, το οποίο
µε βούλευµά του απάλλαξε τους κατηγορουµένους από τις ουσιαστικές κατηγορίες εναντίον
τους. Όµως, η Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε αναίρεση του απαλλακτικού
βουλεύµατος και, µετά από µακρά εξέταση, ο Άρειος Πάγος έδωσε εντολή, τον Αύγουστο
του 2016, στο Συµβούλιο Εφετών να επανεξετάσει την απόφασή του.
Παράλληλα µε την απόφαση αυτή, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (πρώην
Αντιεισαγγελέας) διέταξε τη διεξαγωγή νέας έρευνας µε αφορµή ισχυρισµούς ΜΜΕ ότι η
ΕΕ, το ∆ΝΤ και Έλληνες αξιωµατούχοι συνωµότησαν µε σκοπό την τεχνητή διόγκωση των
στοιχείων του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης του 2009. ∆εδοµένου ότι στην εν λόγω
έρευνα περιλαµβάνονται επώνυµα στελέχη της Eurostat, σκοπός των ισχυρισµών είναι ο
υπαινιγµός ότι η ακεραιότητα της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος
είναι υπό αµφισβήτηση. Η άποψη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής είναι ότι
θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τέτοιοι υπαινιγµοί και θα πρέπει να υπάρχει µια
σθεναρή υπεράσπιση από τους σχετικούς θεσµούς, προκειµένου να προστατευθεί η υπόληψη
όχι µόνον των επίσηµων Ελληνικών στατιστικών, αλλά και των Ευρωπαϊκών στατιστικών.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου να δώσει εντολή στο Συµβούλιο Εφετών να επανεξετάσει το
απαλλακτικό του βούλευµα είχε ως αποτέλεσµα την επανέναρξη της όλης διαδικασίας, µε
νέες έρευνες. Μολονότι δεν µπορεί να προβλεφθεί µια πρώιµη απόφαση, είναι κάπως
καθησυχαστικό το γεγονός ότι ο Εισαγγελέας που όρισε το Συµβούλιο Εφετών για να
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επανεξετάσει την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Αρείου Πάγου κατέληξε στο
συµπέρασµα σχετικά γρήγορα (το Νοέµβριο του 2016) ότι οι κατηγορίες θα πρέπει και πάλι
να αποσυρθούν.
Εκτός από τις ουσιαστικές κατηγορίες, ο κ. Γεωργίου έπρεπε να προσαχθεί και σε δίκη για
τρεις πληµµεληµατικές κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, οι οποίες περιγράφονται στο
Παράρτηµα 2. Η πιο σηµαντική από αυτές σύµφωνα µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής είναι
η κατηγορία ότι δεν ζήτησε την έγκριση του τότε συλλογικού οργάνου της ΕΛΣΤΑΤ για τα
στοιχεία του Χρέους και του Ελλείµµατος του 2009 πριν την υποβολή τους στη Eurostat και
τη δηµοσιοποίησή τους – το οποίο, αν είχε γίνει, θα ερχόταν σε άµεση σύγκρουση µε το
δείκτη 1.4 του Κώδικα. Μετά από µεγάλη καθυστέρηση, η υπόθεση εκδικάστηκε στις 6
∆εκεµβρίου από τρεις δικαστές του Πρωτοδικείου, οι οποίοι οµόφωνα αθώωσαν τον κ.
Γεωργίου και για τις τρεις κατηγορίες. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής πρέπει
να επικροτήσει αυτή την απόφαση του δικαστηρίου στο βαθµό που η εξήγησή της
επιβεβαιώνεται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής. Εν τούτοις, η απόφαση του δικαστηρίου
ήταν βραχύβια γιατί ακυρώθηκε µέσα σε δύο εβδοµάδες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, η
οποία έχει τώρα παραπέµψει την υπόθεση στο Εφετείο για επανάληψη της δίκης στο
ανώτατο δικαστήριο. Οι λόγοι της απόφασης αυτής δεν ήταν διαθέσιµοι κατά το χρόνο
σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, αλλά η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής
σηµειώνει ότι είναι η τέταρτη φορά που απόφαση υπέρ του κ. Γεωργίου ακυρώθηκε ή
ανατράπηκε µε άλλον τρόπο.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά µε την ουσιαστική ποινική κατηγορία αποτέλεσε
αντικείµενο κάποιων πολύ επικριτικών δηµόσιων σχολιασµών τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό. ∆ηµοσιεύθηκε ένας αριθµός διακεκριµένων επικριτικών άρθρων σε έγκριτα
διεθνή µέσα ενηµέρωσης, ενώ το ∆ιεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο (ISI), µεταξύ άλλων,
εξέδωσε σχετική δήλωση5. Η δήλωση του ISI πιθανότατα συνοψίζει την ανησυχία την οποία
αισθάνθηκαν οι επίσηµοι στατιστικοί ανά τον κόσµο, συµπεραίνοντας ότι είναι αδιανόητο
ανώτεροι επαγγελµατίες στατιστικοί στην Ελλάδα που παράγουν υψηλής ποιότητας
στατιστικές, οι οποίες επαληθεύονται µε ανεξάρτητο τρόπο και εγκρίνονται σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα, να διώκονται για την εργασία αυτή.
Με αφορµή την απόφαση αυτή, συντάχθηκε µια επιστολή σε υψηλό επίπεδο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία υπέγραφαν από κοινού ο Αντιπρόεδρος Ντοµπρόβσκις και
5

https://www.isi-web.org/images/news/2016-09ISI%20Statement%20on%20Greece.pdf
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οι Επίτροποι Τίσεν και Μοσκοβισί, και απευθυνόταν προς τον Υπουργό Οικονοµικών, κ.
Τσακαλώτο.
Αν και απέφυγαν να σχολιάσουν τις εθνικές δικαστικές διαδικασίες καθαυτές, σύµφωνα µε
τη συνήθη πρακτική, οι Επίτροποι εξέφρασαν εντούτοις τη βαθύτατη ανησυχία τους “για
δηλώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης σχετικά µε την υπόθεση, οι οποίες φαίνεται να θέτουν
υπό αµφισβήτηση την εγκυρότητα των δηµοσιονοµικών στοιχείων επί των οποίων βασίστηκαν
τα διαδοχικά Προγράµµατα Οικονοµικής Προσαρµογής για την Ελλάδα” και στη συνέχεια
ανέφεραν ότι διέβλεπαν “σηµαντικό κίνδυνο να πληγεί σοβαρά η αξιοπιστία των Ελληνικών
στατιστικών”.

Κατά συνέπεια, οι Επίτροποι καλούσαν την Ελληνική Κυβέρνηση να

“αµφισβητήσει ενεργά και δηµόσια την εσφαλµένη εντύπωση ότι τα στοιχεία παραποιήθηκαν
κατά την περίοδο 2010-2015 και να προστατεύσει την ΕΛΣΤΑΤ και το προσωπικό της από
τέτοιου είδους αβάσιµους ισχυρισµούς”.

Παρότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως η Κυβέρνηση ήταν
ικανοποιηµένη µε τα στοιχεία, κάποιοι σχολιαστές παρατήρησαν ότι δεν παρείχε την πλήρη
δηµόσια υποστήριξη που ζητούσαν οι Επίτροποι. Πράγµατι, από µεταγενέστερες αναφορές
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που είδε η η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής,
φαίνεται ότι µέλη όλων των πολιτικών κοµµάτων έκαναν δηλώσεις σχετικά µε τις δικαστικές
διαδικασίες οι οποίες αντανακλούσαν µάλλον την πολιτική τους ατζέντα αντί να
αντιµετωπίζουν τυχόν ανησυχίες για τις αρνητικές επιπτώσεις στο στατιστικό σύστηµα. Το
ευρύ πολιτικό πλαίσιο γύρω από τις δικαστικές διαδικασίες επιβεβαιώθηκε, επίσης, οµόφωνα
από τους εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης τους οποίους συνάντησε η Επιτροπή τον
Οκτώβριο. Μάλιστα, υποστηρίχθηκε ότι ο λόγος για τον οποίο οι δικαστικές διαδικασίες
συνεχίζονται τόσον καιρό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο πολιτικό πλαίσιο που τις
περιβάλλει.

Στις προηγούµενες εκθέσεις της, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής είχε
επιστήσει την προσοχή στον ενδεχοµένως επιζήµιο αντίκτυπο των παρατεταµένων
δικαστικών διαδικασιών στην αξιοπιστία και ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και στο ευρύτερο
επίσηµο στατιστικό σύστηµα. Ως εκ τούτου, επικροτεί θερµά την παρέµβαση των Επιτρόπων
της ΕΕ, οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν την ίδια επισήµανση, και, κατά συνέπεια, καλεί και
πάλι την Ελληνική Κυβέρνηση και τους Κοινοβουλευτικούς ηγέτες να ανταποκριθούν
κατάλληλα στις εκφραζόµενες ανησυχίες, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της ∆έσµευσης για την
Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές.
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Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι οι εναγόµενοι
στις δικαστικές διαδικασίες υποχρεούνται να καλύπτουν τα δικαστικά τους έξοδα εξ ιδίων
πόρων. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά ασύνηθες, δεδοµένου ότι αµφισβητούνται σε σχέση µε
αποφάσεις που έλαβαν και ενέργειες στις οποίες προέβησαν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των
καθηκόντων τους. Πολλώ δε µάλλον λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα
των ενεργειών και αποφάσεών τους, δηλαδή οι παραγόµενες στατιστικές έχουν επιβεβαιωθεί
ως πλήρως συµµορφούµενες µε τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Στις περισσότερες
δικαιοδοσίες, οι αξιωµατούχοι που περιέρχονται σε τέτοιες καταστάσεις αποζηµιώνονται
από τον εργοδότη τους, δηλαδή το Κράτος, για τα δικαστικά και λοιπά έξοδα. Στην
προκειµένη περίπτωση τα προκαλούµενα κόστη είναι σηµαντικά και οι εναγόµενοι έχουν
βασισθεί σε βοήθεια από διάφορες πηγές, όπως

από τους αποφοίτους των πρώην

πανεπιστηµίων τους και στη συγκέντρωση χρηµάτων από τη διεθνή κοινότητα των επισήµων
στατιστικών, για την κάλυψη των δικαστικών τους εξόδων. Η Επιτροπή κατανοεί ότι η
απουσία αποζηµίωσης είναι η φυσιολογική κατάσταση στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι
ισχύει για το σύνολο του ελληνικού δηµόσιου τοµέα, και όχι µόνο για την ΕΛΣΤΑΤ.
Εντούτοις, η Επιτροπή πιστεύει ότι ο/η κάτοχος του αξιώµατος του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
(ή υψηλόβαθµα στελέχη που ενεργούν κατ’ εξουσιοδότησή του/της) θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να ενεργεί µε επαγγελµατικά ανεξάρτητο τρόπο χωρίς να φοβάται µήπως
αναλάβει προσωπικές οικονοµικές υποχρεώσεις εξαιτίας νοµικών προσφυγών/δικαστικών
διαδικασιών εναντίον του/της ως συνέπεια αυτών των ενεργειών του/της.

Συνεπώς, η Επιτροπή συνιστά τη λήψη κατάλληλων µέτρων ώστε να αποµακρυνθεί αυτή η
απειλή κατά της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και του Προέδρου της. Τέτοιου
είδους µέτρα θα ήταν σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τη ∆έσµευση της Κυβέρνησης για την
Εµπιστοσύνη στις Στατιστικές, ιδιαίτερα µε την επίσηµη δέσµευση να “ΕΓΓΥΗΘΕΙ και να
ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ την επαγγελµατική ανεξαρτησία του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος, και
ειδικότερα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)…”.
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
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δεδοµένα ή να παράσχουν δεδοµένα για ευρωπαϊκούς στατιστικούς σκοπούς, κατόπιν
αιτήµατος των στατιστικών αρχών.
Η Επιτροπή έχει σηµειώσει ότι η εντολή των Ελληνικών Στατιστικών Αρχών για τη συλλογή
πληροφοριών για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, η
πρόσβασή τους σε διοικητικά δεδοµένα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και το δικαίωµά
τους να απαιτούν ανταπόκριση στις στατιστικές έρευνες, ορίζονται σαφώς στον Ελληνικό
Στατιστικό Νόµο, όπως απαιτεί η Αρχή 2 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές.

Στη δεύτερη έκθεσή της από το ∆εκέµβριο του 2014, η Επιτροπή σηµείωσε ότι η επίτευξη
στην πράξη της πρόσβασης σε διοικητικές πηγές για στατιστικούς σκοπούς προχωρούσε
πολύ αργά. Για παράδειγµα, η ΕΛΣΤΑΤ περίµενε αρκετά χρόνια για να αποκτήσει πρόσβαση
σε διοικητικά φορολογικά δεδοµένα επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
κατάρτιση βασικών στατιστικών (διαρθρωτικές και βραχυχρόνιες στατιστικές επιχειρήσεων).
Παρά τις ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ που εγγυώντο την προσήλωσή της σε αυστηρούς όρους για
την τήρηση του στατιστικού απορρήτου, και την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας τον
Απρίλιο του 2014 µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων (ΓΓ∆Ε)
του Υπουργείου Οικονοµικών, της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
(ΓΓΠΣ) και του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), η διαβίβαση των στοιχείων
εκκρεµούσε ακόµη στα τέλη του 2015.

Τον Ιανουάριο του 2016, η ΓΓ∆Ε του Υπουργείου Οικονοµικών ζήτησε τη γνώµη της
Ελληνικής Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά µε τη χορήγηση
στην ΕΛΣΤΑΤ µη ανωνυµοποιηµένων φορολογικών δεδοµένων ανά ΑΦΜ. Στο πλαίσιο αυτό,
η ΕΛΣΤΑΤ παρείχε σχετικές λεπτοµερείς διευκρινίσεις. Στις 12 Μαΐου 2016, η Αρχή
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρείχε γραπτώς τη γνωµοδότησή της,
σύµφωνα µε την οποία τα φορολογικά στοιχεία θα µπορούσαν να χορηγηθούν στην
ΕΛΣΤΑΤ, υπό την προϋπόθεση η ΕΛΣΤΑΤ να υποβάλει ειδική αιτιολόγηση της στατιστικής
ανάγκης για τη χρήση του συνόλου (όχι δείγµατος) των φορολογικών δεδοµένων. Στις 19
Μαΐου 2016, η ΕΛΣΤΑΤ συµµορφώθηκε µε την εν λόγω απαίτηση και έστειλε επιστολή στη
ΓΓ∆Ε αιτούµενη τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία για τους διάφορους στατιστικούς
τοµείς µε πλήρη αιτιολόγηση της αναγκαιότητάς τους.
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Στις 23 Μαΐου 2016, το Υπουργείο Οικονοµικών (ΓΓ∆Ε) άρχισε επιτέλους τη διαβίβαση
φορολογικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η διαβίβαση διοικητικών
φορολογικών δεδοµένων επιχειρήσεων στην ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 2011-2015 έχει πλέον
ολοκληρωθεί, και χαιρετίζει το γεγονός ότι ένα υπογραφέν διµερές συµφωνητικό µεταξύ της
ΕΛΣΤΑΤ και της ΓΓ∆Ε διασφαλίζει τη συνεχή χορήγηση των φορολογικών στοιχείων και
στο µέλλον.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τις θετικές αυτές εξελίξεις ως ουσιαστικής σηµασίας για την
αναβάθµιση όλης της παραγωγής στατιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Θα υπάρχει η
δυνατότητα µείωσης του φόρτου των ερευνωµένων και βελτίωσης της αναγκαίας
εγκαιρότητας και της συνολικής ποιότητας αυτών των στατιστικών.

Τα

προαναφερθέντα

φορολογικά

στοιχεία

αφορούν

µόνον

επιχειρήσεις

(συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων) και όχι φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, ο
Ελληνικός Στατιστικός Νόµος προβλέπει και πρόσβαση σε διοικητικά δεδοµένα φυσικών
προσώπων.

Στη δεύτερη έκθεσή της, η Επιτροπή σηµείωσε τα προβλήµατα αναφορικά µε την πρόσβαση
της ΕΛΣΤΑΤ σε µη οικονοµικά διοικητικά στοιχεία. Η Επιτροπή είχε την αίσθηση ότι ο
Ελληνικός Στατιστικός Νόµος δεν θεωρείται επαρκής από ορισµένα Υπουργεία προκειµένου
να παρέχουν στην ΕΛΣΤΑΤ αυτόµατη πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία που απαιτούνται για
τη στατιστική παραγωγή. Η Επιτροπή θα ήθελε και πάλι να τονίσει ότι σύµφωνα µε τις καλές
πρακτικές που ακολουθούνται από πολλά άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ, ο Στατιστικός Νόµος
της ΕΕ δίνει στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία το συνολικό δικαίωµα να έχει αυτόµατη
πρόσβαση σε οποιαδήποτε διοικητικά στοιχεία χρειάζεται για την παραγωγή στατιστικών.
Την ίδια στιγµή, υποχρεώνει τους κατόχους των διοικητικών στοιχείων να επιτρέπουν και να
οργανώνουν την πρόσβαση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στα διοικητικά στοιχεία που
ζητούνται. Μνηµόνια Συνεργασίας µεταξύ του κατόχου των διοικητικών στοιχείων και της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας χρειάζονται µόνο για τον προσδιορισµό των τεχνικών
λεπτοµερειών και χρονοδιαγραµµάτων παράδοσης των στοιχείων ή για ρυθµίσεις άµεσης
πρόσβασης κλπ.
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Σήµερα αναγνωρίζεται γενικώς από στατιστικές Υπηρεσίες και κυβερνήσεις ότι η αξιοποίηση
διοικητικών στοιχείων τόσο στον οικονοµικό όσο και στον κοινωνικό τοµέα για στατιστικούς
σκοπούς παρέχει έναν οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο κατάρτισης των επίσηµων
στατιστικών, καθώς 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 στοιχεία φυσικών προσώπων προκειµένου να βελτιώσει
τις στατιστικές σε σχέση µε κοινωνικά θέµατα, υγειονοµική περίθαλψη, εγκληµατικότητα και
αγορά εργασίας κλπ. Παροµοίως, η Επιτροπή ενθαρρύνει την κυβέρνηση, τα Υπουργεία και
άλλους κατόχους διοικητικών στοιχείων να αναγνωρίσουν την αξία των στοιχείων αυτών για
στατιστικούς σκοπούς και να διευκολύνουν τη χορήγηση πρόσβασης στην ΕΛΣΤΑΤ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Στατιστικού Νόµου.

Η Επιτροπή ενηµερώθηκε σχετικά µε το έργο Ασφαλούς Αποθήκευσης ∆εδοµένων (Secure
Data Warehouse) για τη διαχείριση της παραλαβής διοικητικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ.
Σκοπός του εν λόγω έργου είναι να διαµορφωθεί ένα περιβάλλον ασφαλούς βάσης
δεδοµένων, ικανό να διαχειρίζεται εισερχόµενα σύνολα δεδοµένων από εξωτερικές
διοικητικές Υπηρεσίες. Η βασική λειτουργικότητα της βάσης δεδοµένων είναι η εξής:

 Ένα µοντέλο ασφαλούς ανταλλαγής για την εισαγωγή των συνόλων δεδοµένων που
παρέχονται στην ΕΛΣΤΑΤ µε διάφορα µέσα (οπτικούς δίσκους, ασφαλείς συνδέσεις
δικτύου κλπ.) ή ανακτώνται από το ίδιο το σύστηµα µέσω σύνδεσης µε τη
µηχανογραφική υποδοµή άλλων φορέων.
 Ένα υποσύστηµα ενσωµάτωσης δεδοµένων µε τα απαραίτητα εργαλεία και
αποθηκευτικό

χώρο

µετασχηµατισµού,

για

την

ανάπτυξη

κανονικοποίησης,

και

καθαρισµού

εφαρµογή
και

των

διαδικασιών

ανωνυµοποίησης

που

απαιτούνται στα εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα της ΕΛΣΤΑΤ.
 Ένα σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης στα δεδοµένα. Το σύστηµα έχει µηχανισµούς
ελέγχου και καταγραφής προκειµένου να περιορίζει και να ελέγχει/καταγράφει την
πρόσβαση σε δεδοµένα µόνο για εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Το σύστηµα είναι,
επίσης, σε θέση να κάνει ανωνυµοποίηση και συγκάλυψη των δεδοµένων, µε σκοπό
την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών.
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Η Επιτροπή επικροτεί θερµά αυτή την έγκαιρη πρωτοβουλία ενόψει της αυξανόµενης
εστίασης στη χρήση διοικητικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς.

Η Επιτροπή επικροτεί τη νέα διάταξη του Στατιστικού Νόµου, παράγραφο 7 του Άρθρου 11,
η οποία ορίζει ότι θα πρέπει να ζητείται η γνώµη της ΕΛΣΤΑΤ για κάθε νοµική διάταξη που
αφορά στο σχεδιασµό ή επανασχεδιασµό διοικητικών πηγών και δηµόσιων µητρώων. Η
διάταξη αυτή, η οποία συνάδει µε την Αρχή 8 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές, θα επιτρέψει στην ΕΛΣΤΑΤ να επηρεάσει την ανάπτυξη
διοικητικών πηγών µε τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται και να διασφαλίζεται η χρήση τους
για στατιστικούς σκοπούς.

Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι επί του παρόντος αυτό δεν ισχύει πάντοτε στην πράξη, και
ως εκ τούτου παροτρύνει την Κυβέρνηση, τα Υπουργεία και άλλους κατόχους διοικητικών
στοιχείων να διασφαλίσουν την πλήρη συµµόρφωση µε την εν λόγω διάταξη χωρίς
καθυστέρηση.

Αρχή 3 – Επάρκεια πόρων
Οι πόροι που χορηγούνται στις στατιστικές αρχές επαρκούν για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών στατιστικών
Στις πρώτες δύο εκθέσεις της, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής σηµείωσε ότι οι
πόροι της ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι επαρκείς για να µπορέσει να εκπληρώσει πλήρως, µε
ικανοποιητικό τρόπο, τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό
Πρόγραµµα. ∆υστυχώς, οδηγείται στο συµπέρασµα ότι η κατάσταση συνέχισε να
επιδεινώνεται τα τελευταία δύο χρόνια και ότι ο αριθµός του προσωπικού που απασχολείται
σήµερα στην ΕΛΣΤΑΤ είναι περίπου 30% µικρότερος από το επίπεδο του 2010. Πράγµατι,
οι προσπάθειες πρόσληψης προσωπικού στην πάροδο των ετών είχαν πολύ περιορισµένο
αποτέλεσµα και δεν έχουν καταφέρει να αντισταθµίσουν τον αριθµό των αποχωρούντων
λόγω συνταξιοδότησης και για άλλους λόγους. Ως εκ τούτου, η ΕΛΣΤΑΤ είναι υπό
αυξανόµενη πίεση για την υλοποίηση των στατιστικών της προγραµµάτων και οι δυσκολίες
καθίστανται τώρα εµφανέστερες και αυξανόµενες. Ειδικότερα, ανακύπτουν δυσκολίες ως
προς τη συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραµµα. Όπως πληροφορήθηκε η
Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, αυτές οι χρόνιες δυσκολίες και ανεπάρκειες
αντικατοπτρίστηκαν στην τακτική/ετήσια επίσηµη ανακοίνωση που έλαβε ο Πρόεδρος της
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ΕΛΣΤΑΤ από το Γενικό ∆ιευθυντή της Eurostat το Σεπτέµβριο του 2016, όπου παρατίθενται
οι περιπτώσεις µη συµµόρφωσης της Ελλάδας µε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραµµα για
συγκεκριµένους Κανονισµούς της ΕΕ που αφορούν στις περιόδους αναφοράς 2000-2016
(δεύτερο τρίµηνο). Η Eurostat ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας
προκαλούν σηµαντική ανησυχία. Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα ότι η ανεπάρκεια πόρων
πρέπει να αντιµετωπισθεί ως θέµα ύψιστης σηµασίας. Ανταποκρινόµενη σε Σύσταση της
Έκθεσης της Επιθεώρησης Οµοτίµων (Peer Review), η ΕΛΣΤΑΤ, σε συνδυασµό µε το Κοινό
Συνολικό Σχέδιο ∆ράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP), διαβίβασε επιστολή στον
Υπουργό Οικονοµικών τον Αύγουστο του 2015, επισηµαίνοντας ότι οι ελάχιστοι ανθρώπινοι
πόροι που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της είναι 930 άτοµα – περίπου
100 λιγότερα από εκείνα που απασχολούσε το 2010. Στην επιστολή η ΕΛΣΤΑΤ τόνιζε την
ανάγκη “ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος από τους αρµόδιους κυβερνητικούς
φορείς έτσι ώστε να γίνονται εγκαίρως οι αναγκαίες προσλήψεις καλά καταρτισµένου
προσωπικού”. Η επιστολή ζητούσε να εξασφαλισθεί µέχρι το τέλος του 2016 ο αριθµός των
930 υπαλλήλων. Ωστόσο, όπως και στο παρελθόν, το αίτηµα δεν οδήγησε σε καµία
αποτελεσµατική δράση και το επίπεδο στελέχωσης συνέχισε να φθίνει, µε αποτέλεσµα ο
αριθµός των απασχολουµένων σήµερα να ανέρχεται σε 720 περίπου, δηλ. 200 λιγότεροι από
το ελάχιστο επίπεδο-στόχο.
Η Επιτροπή, αν και δέχεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ ακριβολογεί σε γενικές γραµµές ως προς το
τρέχον έλλειµµα στελέχωσής της, έχει την άποψη ότι µε το σηµερινό δηµοσιονοµικό
περιβάλλον και το περιβάλλον απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
πολλές προοπτικές για την εκπλήρωση του στόχου βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα.
Συνεπώς, προκειµένου να µετριασθούν οι επιπτώσεις της παρούσας υστέρησης, θα πρέπει να
επιδιωχθεί η συµφωνία και υποστήριξη του Υπουργείου Οικονοµικών για την υλοποίηση του
συνόλου ή µέρους των κατωτέρω:
1. Θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε: το κίνητρο του προσωπικού άλλων φορέων
να µεταταγούν ή να αποσπαστούν στην ΕΛΣΤΑΤ, και τη διευκόλυνση της άµεσης
πρόσληψης του µέγιστου δυνατού αριθµού νέων υπαλλήλων.
2. Το νέο προσωπικό πρέπει να αµείβεται σύµφωνα µε την ισχύουσα µισθολογική
πολιτική για λόγους διασφάλισης της ισότητας µεταξύ όλων των υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ. Οποιασδήποτε µορφής διάκριση δεν µπορεί να είναι είναι αποδεκτή. Θα
πρέπει, επίσης, να εξετασθεί η προώθηση ειδικών αποδοχών προκειµένου να
αντιµετωπιστούν ζητήµατα ανισότητας λόγω «προσωπικών διαφορών».
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3. Εντός του λειτουργικού πλαισίου της ΕΛΣΤΑΤ, συνιστάται τα Τµήµατά της, και οι
αντίστοιχοι τοµείς αρµοδιότητάς τους, να καθοριστούν και να θεσπιστούν σύµφωνα
µε τον εσωτερικό κανονισµό και τις προτεραιότητες της ΕΛΣΤΑΤ. Η τοποθέτηση
υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης θα πρέπει επίσης να αποφασίζεται αποκλειστικά από
τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ.
4. Θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη αυτονοµία και ευελιξία στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ
να αποφασίζει πώς θα πρέπει να δαπανηθεί ο προϋπολογισµός που έχει συµφωνηθεί
µε τον Υπουργό Οικονοµικών – συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας µεταφοράς
κονδυλίων µεταξύ κωδικών του προϋπολογισµού εντός συµφωνηθέντων ορίων.
5. ∆ηµιουργία ευελιξίας σε κρίσιµους τοµείς για την ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να µπορεί να
ολοκληρώνει µε επιτυχία το πρόγραµµά της σύµφωνα µε το νόµο περί στατιστικών
και τις Αρχές 1 έως 6 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής. Θα πρέπει να συσταθεί
Γραφείο Ειδικών Κεφαλαίων – Πάγιων Προκαταβολών, το οποίο να εκτελεί όποια
άλλη λειτουργία ανατίθεται µε κοινές αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και
του Υπουργού Οικονοµικών.

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προσδιορίσει ότι η ισχύουσα οργανωτική δοµή, η οποία χρονολογείται από
το 2000, δεν είναι πλέον κατάλληλη για την κάλυψη των αναγκών µιας σύγχρονης
στατιστικής Υπηρεσίας µε τον αποτελεσµατικότερο τρόπο. Ως εκ τούτου, προτίθεται να
προβεί σε µια ενδελεχή επανεξέταση, µε σκοπό να εκπονήσει σχέδια για την υλοποίηση µιας
πλήρους µεταρρύθµισης. Η Επιτροπή υποστηρίζει θερµά την ΕΛΣΤΑΤ στον τοµέα αυτό και
θα της συνιστούσε να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον προσδιορισµό κατά πόσον ένα
εναλλακτικό οργανωτικό µοντέλο θα µπορούσε να βελτιώσει την αποδοτικότητα. Η
Επιτροπή σηµείωσε ότι η οργανωτική δοµή της ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο
προϊόν της, και ότι αρκετές Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες έχουν επιτύχει σηµαντικά οφέλη
τα τελευταία χρόνια υιοθετώντας προσεγγίσεις για τη στατιστική παραγωγή βασισµένες
περισσότερο στις διαδικασίες, πράγµα το οποίο έχουν αντικατοπτρίσει στην οργανωτική τους
δοµή. Πρόκειται ιδίως για τις περιπτώσεις όπου αυξήθηκε η χρήση διοικητικών πηγών σε
συνδυασµό µε την καινοτόµο χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Η Συµβουλευτική Επιτροπή
Ορθής Πρακτικής επισηµαίνει ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επιτευχθεί πλήρως
µια τέτοια θεµελιώδης αλλαγή και θα πρέπει να υιοθετηθεί και να προωθηθεί ενεργώς από
την ανώτερη διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ προκειµένου να επιτύχει.
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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 Επιτροπή επαίνεσε την ισχυρή δέσµευση για την ποιότητα
στην ΕΛΣΤΑΤ και τα πολλά πρακτικά και άλλα µέτρα που είχαν ξεκινήσει σε αυτό το
πλαίσιο. Η υψηλού επιπέδου Οµάδα για την Εποπτεία και ∆ιαχείριση της Ποιότητας των
Στατιστικών Εργασιών στην ΕΛΣΤΑΤ, που ενεργεί ως Επιτροπή Ποιότητας για την
ΕΛΣΤΑΤ, συστάθηκε ως όργανο για τον εντοπισµό των κινδύνων για την ποιότητα των
στατιστικών προϊόντων και την ανάπτυξη βελτιωτικών δράσεων σε συνδυασµό µε τους
θεµατικούς τοµείς. Το 2014 προβλεπόταν η σύσταση ενός Τµήµατος Ποιότητας, Κώδικα
Ορθής Πρακτικής και Πιστοποίησης, το οποίο η Επιτροπή επιδοκίµασε, θεωρώντας ότι θα
είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω την οργανωτική δοµή για τη διαχείριση της
ποιότητας. Ο Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ και ο Κανονισµός
Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ παρέχουν νοµικώς δεσµευτικά πλαίσια
για την παρακολούθηση και καθοδήγηση των στατιστικών διαδικασιών και τη διαχείριση
των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων παραγωγών επίσηµων στατιστικών.
Έχουν αναπτυχθεί Οδηγίες Ποιότητας για καθολική χρήση στην ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες
καλύπτουν όλη τη διαδικασία παραγωγής στατιστικών, από το σχεδιασµό της παραγωγής
µέχρι τη διάχυση των στατιστικών προϊόντων και την αξιολόγησή τους. Επιπλέον, εισήχθη
µια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο των ∆ιευθύνσεων, η οποία περιλαµβάνει
τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου αυτο-αξιολόγησης και ολοκληρώνεται µε την
έγκριση µιας έκθεσης αξιολόγησης και την απόφαση σχετικά µε καθορισµένες βελτιωτικές
δράσεις. Τέλος, προοδευτικά και συστηµατικά αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν µεθοδολογικές
πληροφορίες για τα στατιστικά προϊόντα.
Ουσιαστική πρόοδος έχει επιτευχθεί ως προς το συντονιστικό ρόλο της ΕΛΣΤΑΤ εντός του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛΣΣ). Η Επιτροπή επικροτεί την πολιτική της
ΕΛΣΤΑΤ να δηµιουργήσει σε πρώτο στάδιο το θεσµικό περιβάλλον για τις στατιστικές µέσα
σε κάθε φορέα του ΕΛΣΣ και να ασχοληθεί σε δεύτερο στάδιο µε την πιστοποίηση της
ποιότητας των επιµέρους στατιστικών διαδικασιών και προϊόντων. Όσον αφορά στο
τελευταίο, η κύρια δραστηριότητα είναι το πρόγραµµα για την Πιστοποίηση Στατιστικών
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που παράγονται από άλλες Εθνικές Αρχές, το οποίο αναπτύσσεται κατωτέρω, στο Μέρος 2
της παρούσας Έκθεσης.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής υπογραµµίζει τη σηµασία της διατήρησης και
ανάπτυξης όλων αυτών των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο µιας συντονισµένης προσπάθειας για
τη διασφάλιση της ποιότητας των επίσηµων στατιστικών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, συνιστά
να επιδιωχθεί η σύσταση του Τµήµατος Ποιότητας, Κώδικα Ορθής Πρακτικής και
Πιστοποίησης, που προβλεπόταν το 2014.
Επιπλέον, θα πρέπει να υλοποιηθεί προληπτικά η προσέγγιση της εσωτερικής αξιολόγησης
σε όλους τους στατιστικούς τοµείς της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΣΤΑΤ παρέχει στους χρήστες πληθώρα στατιστικών πινάκων. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, όµως, οι πίνακες περιέχουν τα στοιχεία για ένα µόνο
ηµερολογιακό έτος⋅ οι χρονοσειρές αποτελούν εξαίρεση και, όπου παράγονται, τείνουν να
είναι µάλλον µικρές. Είναι πιθανόν η προσέγγιση αυτή να µην καλύπτει τις ανάγκες πολλών
χρηστών. Επιπλέον η ΕΛΣΤΑΤ, παρά τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων εργαλείων και
υποδοµών, δεν παρέχει πρόσβαση σε λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία µε διαδραστικό τρόπο.
Πολλές Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες χρησιµοποιούν PC-Axis ή παρόµοιο εργαλείο για τη
διάδοση των στατιστικών τους, που επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν από έναν
υπερκύβο τις µεταβλητές που χρειάζονται, να εξερευνούν πρότυπα δεδοµένων µε οπτικά
εργαλεία και να τηλεφορτώνουν µόνο την ποσότητα στοιχείων που χρειάζονται και στη
µορφή που είναι καταλληλότερη για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Η Επιτροπή εκτιµά το γεγονός ότι είναι διαθέσιµες µεθοδολογικές πληροφορίες και εκθέσεις
ποιότητας για τα περισσότερα από τα δηµοσιευθέντα στατιστικά προϊόντα. Ωστόσο, η
παροχή και διαθεσιµότητα εκθέσεων ποιότητας που απευθύνονται σε χρήστες, εκθέσεων
ποιότητας που απευθύνονται σε παραγωγούς και µεταδεδοµένων δεν είναι τυποποιηµένη για
τα επιµέρους στατιστικά προϊόντα. Πρώτον, χρησιµοποιούνται ποικίλες έννοιες και
ονοµασίες για τις εκθέσεις. ∆εύτερον, οι µεθοδολογικές πληροφορίες δηµοσιεύονται
παράλληλα και συνδέονται άµεσα µε τις σχετικές στατιστικές για κάθε έτος αναφοράς.
Καθώς οι µεθοδολογικές πληροφορίες δεν αλλάζουν συνήθως από έτος σε έτος, θα πρέπει
να επανεξετασθεί αυτός ο τρόπος ετήσιας δηµοσίευσης αµετάβλητων σε ευρεία κλίµακα
εκθέσεων. Τέλος, ο βαθµός των διαθέσιµων λεπτοµερειών και η περιεκτικότητα των
εκθέσεων ποιότητας τείνουν να ποικίλλουν, εποµένως απαιτείται µεγαλύτερη συνέπεια
(consistency).
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Τόσο ο Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ όσο και ο Κανονισµός
Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και η Πολιτική Ποιότητας της
ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιµα στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο είναι πολύ καλό⋅ θα πρέπει
και οι Οδηγίες Ποιότητας να είναι διαθέσιµες στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ.

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 Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής συνέστησε
στην ΕΛΣΤΑΤ να ενσωµατώσει το απόρρητο µαζί µε την ακεραιότητα, τη διαθεσιµότητα και
την προστασία των δεδοµένων σε ένα τυπικό σύστηµα προστασίας δεδοµένων και
διαχείρισης ασφάλειας. Συνέστησε, επίσης, το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ να υπογράψει
συγκεκριµένη δέσµευση τήρησης του στατιστικού απορρήτου, σύµφωνα µε το ∆είκτη 5.2
του Κώδικα Ορθής Πρακτικής (ΚΟΠ).
Ως προς την πρώτη σύσταση, η ΕΛΣΤΑΤ ενηµέρωσε την Επιτροπή σχετικά µε το έργο
«Αξιολόγηση πολιτικών ασφαλείας και υλοποίησή τους» που αποσκοπεί στην ενσωµάτωση
θεµάτων ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων σε ένα συνολικό σύστηµα διαχείρισης
ασφάλειας των πληροφοριών, σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο, ISO 27001. Για αυτό το
θέµα, η ΕΛΣΤΑΤ κατέδειξε, µέσω σχετικών εγγράφων, την προετοιµασία λήψης
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων ασφάλειας πληροφοριών. Η Επιτροπή
χαιρετίζει αυτή την εξέλιξη και συνιστά ότι η ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να παρακολουθεί και να
αξιολογεί την υλοποίηση των εν λόγω µέτρων και διαδικασιών σε τακτική βάση.
Όσον αφορά στη δεύτερη σύσταση, η ΕΛΣΤΑΤ ανέφερε ότι, επειδή εκκρεµεί ακόµη σχετική
απόφαση του δικαστηρίου, δεν έχει σηµειωθεί καµία πρόοδος κατά τα τελευταία δύο χρόνια.
Η Επιτροπή υπογραµµίζει και πάλι ότι, παρά το γεγονός ότι το στατιστικό απόρρητο
καλύπτεται πλήρως στον Ελληνικό Στατιστικό Νόµο, µια τέτοια δέσµευση, υπογεγραµµένη
από το προσωπικό, θα ενίσχυε το Νόµο και θα καθιστούσε κάθε υπάλληλο απόλυτα
ενηµερωµένο για τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις
παραβίασης του απορρήτου. Σχετικά µε αυτό, η Επιτροπή παροτρύνει την ΕΛΣΤΑΤ να
συµφωνήσει µε το προσωπικό της στην υπογραφή µιας κατάλληλης δέσµευσης τήρησης του
στατιστικού απορρήτου όπως προβλέπεται στον ΚΟΠ.
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Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή της ΕΛΣΤΑΤ σε µία πρόσφατη
εξέλιξη στη νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων, και συγκεκριµένα την υιοθέτηση του
Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις
25 Μαΐου 2018. Σύµφωνα µε τον ΓΚΠ∆, απαιτείται από κάθε δηµόσια Αρχή να ορίσει έναν
υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, ο οποίος θα ασχολείται µε όλα τα θέµατα που σχετίζονται
µε την προστασία δεδοµένων. Η ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη
για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης ενόψει της κρίσιµης σηµασίας του στατιστικού
απορρήτου και, κατ’ επέκταση, της προστασίας δεδοµένων για µια Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία.

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.
Ιδιαίτερα, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη η ΕΛΣΤΑΤ και οι άλλοι εταίροι στο Ελληνικό
Στατιστικό Σύστηµα να τηρούν αυστηρά τις συµφωνηθείσες διαδικασίες δηµοσίευσης
στατιστικών προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη προδηµοσίευση
ή διαρροή δεδοµένων. Σε συνέχεια των σχετικών σχολίων στην τελευταία της έκθεση, η
Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι η ΕΛΣΤΑΤ έλαβε µέτρα προκειµένου να τονίσει τη
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σπουδαιότητα αυτού του θέµατος στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατός της για την
πιστοποίηση των στατιστικών που παράγονται από άλλες Εθνικές Αρχές.
Παρά τις συνεχιζόµενες αυτές προσπάθειες της ΕΛΣΤΑΤ, η Επιτροπή σηµειώνει µε
απογοήτευση ότι υπήρξαν δύο περιστατικά τα οποία θα µπορούσαν να εκληφθούν ως
παραβάσεις προδηµοσίευσης ∆ηµοσιονοµικών Στατιστικών πριν από την δηµοσίευσή τους,
τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Οκτώβριο του 2016. Όπως και στην περίπτωση παρόµοιου
περιστατικού που εντοπίσθηκε το 2013, οι παραβάσεις δεν φαίνεται να οφείλονταν σε
αµέλεια της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά σε αδυναµίες σε άλλα µέρη του συστήµατος. Η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι η οριστικοποίηση αυτών των στοιχείων είναι πολυσύνθετη και χρονοβόρα
διαδικασία, καθώς απαιτεί στενή συνεργασία µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου
Οικονοµικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και διαβούλευση µε τη Eurostat. Αυτό,
φυσικά, δεν δικαιολογεί τυχόν παραβάσεις, αλλά επισηµαίνει την απόλυτη ανάγκη να
διασφαλιστεί ότι σαφή µέτρα συµφωνούνται και υιοθετούνται από όλους τους εταίρους που
συµµετέχουν στη διαδικασία, για την προφύλαξη από οποιαδήποτε υποτροπή στο µέλλον. Η
µεγάλη προβολή και η ευαισθησία αυτών των στοιχείων στην Ελλάδα καθιστά ακόµη πιο
σηµαντικό, στο πλαίσιο της προστασίας της υπόληψης και της ακεραιότητας όλου του
στατιστικού συστήµατος, να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή στο µέλλον.

Μέρος 2: Πιστοποίηση των Στατιστικών που παράγονται από τους Φορείς του ΕΛΣΣ

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Στατιστικό Νόµο, δεκαεννέα φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της
ΕΛΣΤΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζονται ως Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήµατος (ΕΛΣΣ)6. Εννέα από αυτούς τους φορείς7ορίζονται 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.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο Μέρος 1 της έκθεσης, έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος ως
προς το συντονιστικό ρόλο της ΕΛΣΤΑΤ µέσα στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Η
6

http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/Agencies_HSS_28_12_2016_GR.pdf/29ce1e5c-3fea4c07-bb53-4ffb530d4d94
7
http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/National_Authorities_HSS_28_12_2016_GR.pdf/b32baf
2e-81df-4611-9825-81eece69c262
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πολιτική της ΕΛΣΤΑΤ είναι να δηµιουργήσει, σε πρώτο στάδιο, το θεσµικό περιβάλλον για
τις στατιστικές µέσα σε κάθε φορέα και να ασχοληθεί, σε δεύτερο στάδιο, µε την ποιότητα
των επιµέρους στατιστικών διαδικασιών και προϊόντων. Αυτές οι δύο διαστάσεις µαζί
αποτελούν και τη βάση για την πιστοποίηση των στατιστικών που παράγονται από τους
Φορείς του ΕΛΣΣ.
Ένα βασικό στοιχείο για τη δηµιουργία του κατάλληλου θεσµικού περιβάλλοντος είναι ο
ορισµός Στατιστικού Επικεφαλής, σύµφωνα µε τους ∆είκτες 1.2, 1.3 και 1.4 της Αρχής 1 του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη 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 επίσηµων στατιστικών στοιχείων. Η
Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι όλες οι άλλες Εθνικές Αρχές, µε εξαίρεση την
Τράπεζα της Ελλάδος, και όλοι οι άλλοι Φορείς, µε εξαίρεση το Υπουργείο Εξωτερικών,
έχουν ήδη ορίσει Στατιστικό Επικεφαλής.
Βάσει των δύο πιλοτικών ασκήσεων πιστοποίησης που διενεργήθηκαν το 2013 και το 2014,
η ΕΛΣΤΑΤ ολοκλήρωσε το 2015 ένα εγχειρίδιο, µε τίτλο “Παρουσίαση των Αρχών και
∆ιαδικασιών για την Πιστοποίηση των Στατιστικών του ΕΛΣΣ”8.Το εγχειρίδιο καθορίζει µία
πολυσταδιακή διαδικασία για την αξιολόγηση των επιµέρους στατιστικών προϊόντων κάθε
φορέα, µε γνώµονα τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, η οποία
λαµβάνει υπόψη: α) τις εκθέσεις ποιότητας των φορέων του ΕΛΣΣ, οι οποίες καταρτίζονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Κανονισµού Στατιστικών Υποχρεώσεων
των φορέων του ΕΛΣΣ, β) την αλληλογραφία και τις συζητήσεις µε τους εκπροσώπους των
φορέων που είναι αρµόδιοι για τις στατιστικές, γ) τη γραπτή τεκµηρίωση που παρέχεται από
τους φορείς, και δ) τις παρατηρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά στη συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Η διαδικασία
ολοκληρώνεται µε την παραγωγή µιας Έκθεσης Πιστοποίησης, η οποία καταρτίζεται από µια
ειδική οµάδα πιστοποίησης της ΕΛΣΤΑΤ, βάσει της οποίας ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
αποφασίζει εάν το στατιστικό προϊόν θα πιστοποιηθεί ως “επίσηµη στατιστική” ή όχι.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής ενηµερώθηκε ότι η ΕΛΣΤΑΤ ολοκλήρωσε το
στάδιο επίσκεψης στις άλλες Εθνικές Αρχές το 2015, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής
ανακοίνωσης στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ. Προκειµένου να κατανοήσει καλύτερα
8

http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/Principles_ELSS_GR.pdf/cc491020-757a-4882-8a27ca50a821fa5c
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πώς εξελίσσεται στην πράξη η διαδικασία πιστοποίησης, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή
της τον Οκτώβριο, συναντήθηκε µε εκπροσώπους τριών Φορέων, συγκεκριµένα των
Υπουργείων Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Στην εν λόγω συνάντηση παρέστη και η Μονάδα της ΕΛΣΤΑΤ που είναι
αρµόδια για το συντονισµό της διαδικασίας πιστοποίησης.
Παρότι τα τρία Υπουργεία βρίσκονταν σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης,
ήταν και τα τρία θετικά διακείµενα προς αυτήν και µπορούσαν να αντιληφθούν τα οφέλη που
θα απέφερε τελικά η τυπική πιστοποίηση των στατιστικών τους ως “επίσηµων στατιστικών”.
Το Υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται σε πιο προχωρηµένο στάδιο και έχει µια εξαµελή
οµάδα εργασίας που συντονίζει την παραγωγή τεσσάρων στατιστικών δελτίων για τον
κρατικό προϋπολογισµό, θέµατα Γενικής Κυβέρνησης και το δηµόσιο χρέος. Το Υπουργείο
δηµοσιεύει στον ιστοχώρο του Ηµερολόγιο Ανακοινώσεων και έχει καταρτίσει Πολιτική
Ποιότητας, Στατιστικό Πρόγραµµα Εργασιών, Ετήσια Έκθεση και ∆ελτίο Χρήστη – όλα (µε
εξαίρεση την Ετήσια Έκθεση) είναι διαθέσιµα στο διαδικτυακό του τόπο9.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει µια οµάδα υποστήριξης
αποτελούµενη από δώδεκα µέλη προερχόµενα από τις διάφορες Μονάδες που παράγουν
στατιστικές, και, επίσης, έχει καταρτίσει Πολιτική Ποιότητας. Το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, το οποίο όρισε Στατιστικό Επικεφαλής το ∆εκέµβριο του 2015,
βρίσκεται σε πιο αρχικό στάδιο της διαδικασίας.
Η Επιτροπή εκτιµά τις σηµαντικές προσπάθειες που επενδύει η ΕΛΣΤΑΤ για την υλοποίηση
του προγράµµατος πιστοποίησης. Οι διαδικασίες πιστοποίησης που ορίζονται στο εγχειρίδιο
είναι αρκετά απαιτητικές και οι Φορείς του ΕΛΣΣ χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
ολοκληρώσουν τα βασικά βήµατα που απαιτούνται για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας Πιστοποίησης. ∆εν προκαλεί εποµένως έκπληξη το γεγονός ότι το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης διαρκεί περισσότερο από όσο προβλεπόταν αρχικά. 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 τη συµµετοχή στο
πρόγραµµα όλων των Φορέων του ΕΛΣΣ και την πιστοποίηση, κατά προτεραιότητα, των πιο
σηµαντικών στατιστικών προϊόντων.
9

http://www.minfin.gr/?q=el/content/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%C
E%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CE%BD
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Παράρτηµα 1

Πληροφορίες για τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής
- GerryO' 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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Παράρτηµα2
Χρονικό ∆ικαστικών ∆ιαδικασιών 2011-2016
●

●

●

●

●

●

●

●

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 ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης του 2009
εις βάρος της Ελλάδας.
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, και κατά του κ. Γεωργίου για παράβαση καθήκοντος.
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. Όµως, µετά από 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 να “τεθεί στο αρχείο” η υπόθεση 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 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. Ωστόσο, το Βούλευµα όριζε ότι ο κ. Γεωργίου έπρεπε να δικαστεί για την
πληµµεληµατική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος για τρεις λόγους, δηλαδή:
o ∆εν ζήτησε την έγκριση του πρώην συλλογικού οργάνου της ΕΛΣΤΑΤ για τη ∆ιαδικασία
Υπερβολικού Ελλείµµατος του 2009
o ∆εν συγκάλεσε το συλλογικό όργανο µετά τον Οκτώβριο του 2010, και
o ∆εν 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 άσκησε αναίρεση του Βουλεύµατος του
Εφετείου όσον αφορά στην απόσυρση των ποινικών κατηγοριών κατά του κ. Γεωργίου και των
συγκατηγορουµένων του για παραποίηση του ελλείµµατος. 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 αναίρεση της Αντεισαγγελέως και
έδωσε εντολή στο Συµβούλιο Εφετών να επανεξετάσει το απαλλακτικό του βούλευµα, προκαλώντας
έτσι την επανέναρξη της όλης διαδικασίας σε νέες έρευνες.
Σεπτέµβριος2016: η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (πρώην Αντεισαγγελέας) διέταξε νέα έρευνα µε
αφορµή ισχυρισµούς ΜΜΕ ότι υπήρξε συνωµοσία της ΕΕ, του ∆ΝΤ και Ελλήνων αξιωµατούχων για
τεχνητή διόγκωση των στοιχείων του ελλείµµατος της Γενικής Κυβέρνησης του 2009.

24

●

●
●

Νοέµβριος 2016: ο Εισαγγελέας τον οποίο όρισε το Συµβούλιο Εφετών προκειµένου να επανεξετάσει
την υπόθεση υπό το φως 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 απορρίπτονται οµόφωνα από τρεις δικαστές του Πρωτοδικείου σε δίκη στις 6 ∆εκεµβρίου.
∆εκέµβριος2016: η απόφαση του Πρωτοδικείου να απαλλάξει τον κ. Γεωργίου ως προς τις
πληµµεληµατικές κατηγορίες ακυρώνεται από τον εισαγγελέα και η υπόθεση παραπέµπεται στο
Εφετείο για επανάληψη της δίκης σε επίπεδο ανώτατου δικαστηρίου.
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