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ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.

Εισαγωγή
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχει, σύμφωνα με το άρθρο 11,
παράγραφος 6 του Ελληνικού Στατιστικού Νόμου 3832/20101 όπως ισχύει, την
αρμοδιότητα να πιστοποιεί ως «επίσημες» τις στατιστικές που παράγονται από
άλλους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ). Οι όροι και οι
προϋποθέσεις της πιστοποίησης καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας
και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ2.
Οι επίσημες στατιστικές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος είναι οι
στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται από την ΕΛΣΤΑΤ
και τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από την
ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες σε στατιστική πληροφόρηση
αυτών που χαράσσουν πολιτικές στη διαμόρφωση κυβερνητικών πολιτικών
και κοινωνικοοικονομικών προγραμμάτων, και παρέχουν μια τακτική ροή
πληροφοριών στους λήπτες αποφάσεων και σε άλλους χρήστες,
συμπεριλαμβανομένων του ευρύτερου κοινού, της ερευνητικής κοινότητας και
των ευρωπαϊκών και διεθνών Οργανισμών των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος.
Η πιστοποίηση των στατιστικών είναι η έγκριση που παρέχεται από την
ΕΛΣΤΑΤ ότι οι παραγόμενες στατιστικές από ένα φορέα του ΕΛΣΣ θα
χρησιμοποιηθούν ως επίσημες στατιστικές.
Οι στατιστικές του ΕΛΣΣ αξιολογούνται με γνώμονα τον Κώδικα Ορθής
Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ)3. Μολονότι ο ΚΟΠ
αναφέρεται στις ευρωπαϊκές στατιστικές, οι εθνικές στατιστικές αξιολογούνται
επίσης με γνώμονα τον ΚΟΠ, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5,
του Ελληνικού Στατιστικού Νόμου, ο Κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις
στατιστικές που παράγονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ. Η αξιολόγηση των
στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ καλύπτει όλες τις
πλευρές των εργασιών που συντελούν στην παραγωγή και τη διάχυση του
στατιστικού προϊόντος.
Εάν η ΕΛΣΤΑΤ αποφασίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τον Κώδικα,
πιστοποιεί τις στατιστικές ως «επίσημες». Διαφορετικά, προβαίνει σε συστάσεις
για τη λήψη βελτιωτικών δράσεων εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος,
προκειμένου να παράσχει την ανωτέρω πιστοποίηση.
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Ο Στατιστικός Νόμος της Ελλάδoς είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/300673/StatLaw3832_GR_30072015.pdf/7987f96c-e2fa-475f-bfb621004d098d13
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O Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/300673/ELSTAT_REGULATION_GR/07c8e620-32aa-4d79-9d371b24de9e5384
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Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/code_of_practice_gr.pdf/c0421646-49ed-47be-b0316d124dd44d14
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Για τις αξιολογήσεις των στατιστικών λαμβάνονται υπόψη: α) οι εκθέσεις
ποιότητας των φορέων του ΕΛΣΣ, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του
Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ4, β) η
αλληλογραφία και οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους των φορέων που είναι
αρμόδιοι για τις στατιστικές, γ) η γραπτή τεκμηρίωση για την πιστοποίηση
που παρέχεται από τους φορείς και δ) οι παρατηρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ όσον
αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΚΟΠ.
Η διαδικασία της αξιολόγησης
παρέχει την ευκαιρία στους χρήστες
στατιστικών και σε άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν στην
αξιολόγηση.
Η διαδικασία της πιστοποίησης ολοκληρώνεται με την Έκθεση Πιστοποίησης,
η οποία καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Στην Έκθεση αυτή γίνεται μια σύντομη αποτίμηση όσον αφορά την
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με κάθε μία από τις αρχές του ΚΟΠ και
απαριθμούνται προτάσεις και συστάσεις για βελτίωση. Ο χαρακτηρισμός των
στατιστικών ως «Επίσημων Στατιστικών» εγκρίνεται μόνο αφού έχουν
ολοκληρωθεί συγκεκριμένες βελτιωτικές δράσεις.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ είναι υπεύθυνος για την Έκθεση Πιστοποίησης.
Παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο φορέα να διαβιβάσει γραπτώς
τα σχόλιά του στο σχέδιο της Έκθεσης πριν την απόφαση του Προέδρου για
την πιστοποίηση.
Η τελική Έκθεση Πιστοποίησης, με βάση την οποία ο Πρόεδρος αποφασίζει
για την πιστοποίηση των στατιστικών ως «επισήμων», αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
2.

Αντικείμενο της πιστοποίησης
Η παρούσα Έκθεση Πιστοποίησης αναφέρεται στις παραγόμενες στατιστικές
από το Υπουργείο Οικονομικών. Ένας κατάλογος των στατιστικών προς
αξιολόγηση για πιστοποίηση παρατίθεται στο Παράρτημα της έκθεσης.
Η ΕΛΣΤΑΤ επιθυμεί να ευχαριστήσει τον εκπρόσωπο του Υπουργείου στο
Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος κ. Γεώργιο Μανωλά και
τους συναδέλφους του στο Υπουργείο, οι οποίοι μερίμνησαν για τη διαβίβαση
στην ΕΛΣΤΑΤ της γραπτής τεκμηρίωσης για την πιστοποίηση και παρείχαν
διευκρινίσεις στην Ομάδα Πιστοποίησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της
στο Υπουργείο, στις 23 Ιουλίου 2014.

3.

Βασικά συμπεράσματα
Με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης που παρατίθενται στην παρούσα
έκθεση, η Ομάδα Πιστοποίησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Υπουργείο
πρέπει να υλοποιήσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις, οι οποίες είναι
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O Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/300673/Regulation_on_Statistical_Obligations_GR.pdf/5e5d6dfbfbdf-40b3-abcc-c33604597560
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απαραίτητες για την πιστοποίηση των στατιστικών του Υπουργείου και
προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης.
Κατωτέρω παρατίθενται οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να υλοποιηθούν,
μαζί με τους αντίστοιχους δείκτες των αρχών του ΚΟΠ στους οποίους
αναφέρονται:


Ορισμός στατιστικού επικεφαλής (statistical head) στο Υπουργείο
(Δείκτες 1.2, 1.3 και 1.4 της αρχής 1 του ΚΟΠ).



Κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος
Εργασιών και ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του Στατιστικού
Προγράμματος του προηγούμενου έτους (Δείκτης 1.5 της αρχής 1 του
ΚΟΠ).



Ανάπτυξη και δημοσίευση πολιτικής ποιότητας (quality policy),
οδηγιών για την ποιότητα και εκθέσεων ποιότητας. Ανάπτυξη και
εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των
στατιστικών διαδικασιών και του στατιστικού προϊόντος (Δείκτες 4.1,
4.2, 4.3 και 4.4 της αρχής 4 του ΚΟΠ).



Τεκμηρίωση και δημοσίευση των στατιστικών μεθόδων και
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών
(Δείκτης 6.4 της αρχής 6 του ΚΟΠ).



Λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ισότιμη και ταυτόχρονη
πρόσβαση όλων των χρηστών, χωρίς καμία εξαίρεση, στις στατιστικές
του Υπουργείου (Δείκτης 6.7 της αρχής 6 του ΚΟΠ).



Τεκμηρίωση της χρήσης των στατιστικών και συστηματική καταγραφή
των αναγκών των χρηστών (Δείκτης 11.1 της αρχής 11 του ΚΟΠ).

Η σειρά των βασικών απαιτήσεων ακολουθεί τη σειρά των αρχών του ΚΟΠ
στις οποίες αναφέρονται και δεν υποδηλώνει τη συγκριτική σημασία τους.
4.

Σύνοψη των ευρημάτων
Με βάση την τεκμηρίωση που παρασχέθηκε στην ΕΛΣΤΑΤ από το Υπουργείο
και τις περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφόρηση που δόθηκαν από τους
αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου στην Ομάδα Πιστοποίησης κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής της στο Υπουργείο, η Ομάδα Πιστοποίησης κατέληξε
σε διαπιστώσεις, οι οποίες συνοψίζονται κατωτέρω κατά αρχή του Κώδικα
Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές:
ΑΡΧΗ 1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ


Δεν έχει ορισθεί στο Υπουργείο ένα πρόσωπο με αποκλειστική
αρμοδιότητα 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 των στατιστικών στοιχείων, το οποίο
θα βρίσκεται επαρκώς ψηλά στην ιεραρχία και θα έχει την ευθύνη να
εξασφαλίζει ότι οι στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται
με ανεξάρτητο τρόπο. Επί του παρόντος, η Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού
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Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχουν την ευθύνη για την παραγωγή στατιστικών στους
τομείς αρμοδιότητάς τους.


Το Υπουργείο καταρτίζει και διαβιβάζει στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό
πρόγραμμα εργασιών. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου ένα πλήρες στατιστικό πρόγραμμα εργασιών, με καθορισμένο
χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης των στατιστικών και με τις θεματικές
ενότητες που θα πρέπει να καλύπτει σύμφωνα με το αντίστοιχο στατιστικό
πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ.



Πολιτικά σχόλια δεν περιλαμβάνονται σε στατιστικά δημοσιεύματα του
Υπουργείου.

ΑΡΧΗ 2 – ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Οι στατιστικές εργασίες του Υπουργείου διενεργούνται βάσει εθνικής
νομοθεσίας στην οποία έχει ενσωματωθεί Ευρωπαϊκή Οδηγία.



Η πλήρης πρόσβαση του Υπουργείου σε πρωτογενή διοικητικά δεδομένα
είναι νομικά κατοχυρωμένη. Ωστόσο, η ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας
με τις διοικητικές πηγές δεδομένων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της
εγκαιρότητας των στατιστικών προϊόντων του Υπουργείου.

ΑΡΧΗ 3 – ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ


Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση καθυστέρησης ή διακοπής στην
παραγωγή στατιστικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων
του λόγω ανεπαρκών ανθρώπινων πόρων.



Αναφέρθηκε μείωση του προσωπικού του Υπουργείου κατά τα τελευταία
έτη, στο πλαίσιο της γενικότερης μείωσης του αριθμού των εργαζομένων
στο δημόσιο τομέα και των δημοσιονομικών περιορισμών, χωρίς αυτή να
έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και εγκαιρότητα των παραγόμενων
στατιστικών.



Το Υπουργείο δεν εφαρμόζει διαδικασίες για την αξιολόγηση της
συνεχιζόμενης ανάγκης για όλες τις στατιστικές που παράγει. Δεν γίνεται
συστηματική καταγραφή των απόψεων των χρηστών σχετικά με τη
χρησιμότητα των ανωτέρω στατιστικών.

ΑΡΧΗ 4 – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Το Υπουργείο εφαρμόζει διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας των
στατιστικών, ωστόσο δεν παρασχέθηκαν στην Ομάδα Πιστοποίησης
τεκμήρια σχετικά με την καταγραφή των διαδικασιών αυτών υπό τη
μορφή εγχειριδίων, εγκυκλίων, εκθέσεων κλπ. και τη δημοσίευσή τους.



Δεν έχει αναπτυχθεί στο Υπουργείο σύστημα παρακολούθησης της
ποιότητας των στατιστικών διαδικασιών και του στατιστικού προϊόντος.

ΑΡΧΗ 5 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ


Το προσωπικό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του που
ασχολείται με την παραγωγή και διάχυση των στατιστικών δεσμεύεται με
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το δημοσιοϋπαλληλικό όρκο για την τήρηση του απορρήτου. Ωστόσο, οι
διατάξεις του ελληνικού Στατιστικού Νόμου περί του στατιστικού
απορρήτου δεν φαίνεται να είναι γνωστές σε βάθος στο σύνολο του
προσωπικού.


Δεν παρέχονται στο προσωπικό κατευθυντήριες γραμμές ή οδηγίες
σχετικά με την τήρηση του στατιστικού απορρήτου στην παραγωγή και
διάχυση των στατιστικών, ούτε έχει δημοσιευθεί πολιτική τήρησης
στατιστικού απορρήτου. Επιπλέον, δεν είναι διαθέσιμη πολιτική
ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων και προστασίας των
δεδομένων.

ΑΡΧΗ 6 – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ


Αναφέρθηκε ότι για την παραγωγή στατιστικών του Υπουργείου
εφαρμόζονται οι οδηγίες που καθορίζονται στο Νόμο 4270/2014, δια του
οποίου η ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/85 ενσωματώθηκε στην ελληνική
νομοθεσία.



Δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις εντοπισμού σφαλμάτων σε δημοσιευμένες
στατιστικές. Ωστόσο, το Υπουργείο δεν διαθέτει πολιτική αναθεωρήσεων
για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.



Μεθοδολογικά σημειώματα δεν περιλαμβάνονται στα στατιστικά
δημοσιεύματα, με εξαίρεση το Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης. Οι
χρησιμοποιούμενες πηγές δεδομένων αναφέρονται είτε στα δημοσιευμένα
μεταδεδομένα είτε σε σημειώσεις κάτω από στατιστικούς πίνακες.



Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των στατιστικών στοιχείων αναφέρονται, ως
επί το πλείστον, στο Νόμο 4270/2014, ωστόσο δεν ανακοινώνονται εκ των
προτέρων σε ημερολόγιο ανακοινώσεων.



Μείζονες μεθοδολογικές αναθεωρήσεις ή αναθεωρήσεις στατιστικών
στοιχείων αναφέρονται είτε στα δημοσιευμένα μεταδεδομένα είτε σε
υποσημειώσεις.



Αναφέρθηκε ότι ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ενημερώνονται για το στατιστικό προϊόν λίγες ώρες πριν από τη
δημοσίευσή του. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμη πολιτική περί χορήγησης
πρόσβασης σε προδημοσιεύσεις.

ΑΡΧΗ 7 – ΟΡΘΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


Από το 2014, στο Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης ορίζονται οι
βασικές κατηγορίες συναλλαγών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Λογαριασμών (ESA) και η επικαιροποίηση της μεθοδολογίας είναι μια
συνεχής διαδικασία που διενεργείται σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.



Το Υπουργείο ακολουθεί διαδικασίες για την εφαρμογή ταξινομήσεων
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε η
σχεδιαζόμενη τροποποίηση των κωδικών εκτέλεσης του προϋπολογισμού.



Από καιρού εις καιρόν και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο δημοσιεύονται
οδηγίες που αφορούν σε ειδικά θέματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού
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του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, γενικά, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες
οδηγίες για τη διασφάλιση της εφαρμογής τυποποιημένων εννοιών,
ορισμών και ταξινομήσεων.


Αναφέρθηκε ότι για κάθε θέση του Υπουργείου υπάρχει περιγραφή
αρμοδιοτήτων όπου καθορίζονται τα κατάλληλα προσόντα και ότι η
διαδικασία προσλήψεων ακολουθεί τους κανόνες που έχουν καθορισθεί
από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

ΑΡΧΗ 8 – ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


Υποστηρίχθηκε ότι οι έννοιες και ορισμοί που χρησιμοποιούνται από το
Υπουργείο για διοικητικούς σκοπούς συμφωνούν με τους ορισμούς και τις
έννοιες που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς, αφού το Υπουργείο
είναι παραγωγός διοικητικών δεδομένων. Για τον ίδιο λόγο δεν
συνάπτονται συμφωνίες του Υπουργείου με κατόχους διοικητικών
δεδομένων.



Το Υπουργείο δεν έχει καταρτίσει πολιτική αναθεωρήσεων ή άλλο
αντίστοιχο έγγραφο.

ΑΡΧΗ 9 – ΜΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΩΝ


Το Υπουργείο συλλέγει εθνικολογιστικά στοιχεία δημόσιων φορέων και η
συλλογή αυτή είναι υποχρεωτική δια νόμου. Για τη μείωση του φόρτου των
ερευνωμένων και την απλούστευση των διαδικασιών συλλογής των
στοιχείων γίνεται από το Υπουργείο ευρεία χρήση μέσων για την
ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων.

ΑΡΧΗ 10 – ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Δεν διατέθηκαν στην Ομάδα Πιστοποίησης στοιχεία για το κόστος κάθε
στατιστικής διαδικασίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων
του.



Το Υπουργείο κάνει χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Αναφέρθηκε ότι έχουν αναπτυχθεί νέα πληροφοριακά συστήματα
(Integrated Information System και Fiscal Reporting), τα οποία κάνουν
εκτεταμένη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τη συλλογή,
επεξεργασία και ενσωμάτωση στοιχείων από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα Υπουργεία.



Για την παραγωγή των στατιστικών του το Υπουργείο κάνει εκτεταμένη
χρήση στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα.



Το Υπουργείο δεν έχει καταρτίσει έκθεση για την αποτίμηση της
αποτελεσματικότητας του στατιστικού του έργου. Επίσης, δεν έχει
αναλάβει κάποια άλλη πρωτοβουλία για τον ανωτέρω σκοπό.

ΑΡΧΗ 11 – ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ


Όλα τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παράγει το Υπουργείο
σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά προγράμματα εργασιών του είναι εξίσου
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σημαντικά και η παραγωγή τους είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχουν
στατιστικά στοιχεία με χαμηλότερο βαθμό προτεραιότητας.


Δεν γίνεται συστηματική καταγραφή των σχολίων των χρηστών και του
βαθμού ικανοποίησής τους όσον αφορά την πληρότητα και ποιότητα των
στατιστικών υπηρεσιών και του στατιστικού προϊόντος.

ΑΡΧΗ 12 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ


Για τη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των παραγόμενων
στατιστικών το Υπουργείο παρακολουθεί διάφορους δείκτες ποιότητας και
κάλυψης. Επικοινωνεί με τους παραγωγούς των πρωτογενών στοιχείων σε
περιπτώσεις εντοπισμού μείζονων ασυνεπειών και εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές αν οι ασυνέπειες οφείλονται σε μεθοδολογικά θέματα. Επιπλέον,
το Υπουργείο αξιολογεί σε τακτική βάση τη συνέπεια μεταξύ των
στατιστικών στοιχείων που παράγει και εκείνων που παράγονται από
άλλους φορείς του ΕΛΣΣ.



Για την επικύρωση της ακρίβειας των πρωτογενών στοιχείων που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών, τα στοιχεία αυτά
υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπλέον, διενεργούνται
από το Υπουργείο διασταυρούμενοι έλεγχοι με την κίνηση των τραπεζικών
λογαριασμών σε μηνιαία βάση.

ΑΡΧΗ 13 – ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ


Αναφέρθηκε ότι, με εξαίρεση το Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμόζεται πλήρως η εθνική και
η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την τήρηση των προβλεπόμενων
προθεσμιών για τη διαβίβαση των στατιστικών αποτελεσμάτων.



Το Υπουργείο δεν δημοσιεύει ένα πλήρες ημερολόγιο ανακοινώσεων
στατιστικών στοιχείων.



Αναφέρθηκε ότι η μοναδική απόκλιση στην προβλεπόμενη από το νόμο
ημερομηνία διάχυσης στατιστικών στοιχείων παρατηρείται στη
δημοσίευση του Μηνιαίου Δελτίου Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης. Ωστόσο, δεν εκδίδεται από το Υπουργείο ανακοίνωση για
τους λόγους της ανωτέρω απόκλισης και για τη νέα ημερομηνία
δημοσίευσης του Δελτίου.

ΑΡΧΗ 14 – ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ


Αναφέρθηκε ότι για τη διασφάλιση της συνοχής και συγκρισιμότητας των
στατιστικών του στοιχείων το Υπουργείο διενεργεί σε τακτική βάση
διασταυρούμενους ελέγχους των ανωτέρω στοιχείων με τα στατιστικά
στοιχεία που παράγονται από άλλους φορείς του ΕΛΣΣ και αξιολογεί τη
συνέπειά τους. Από τις απαντήσεις του Υπουργείου στο Ερωτηματολόγιο
Γραπτής Τεκμηρίωσης για την Πιστοποίηση δεν προκύπτει ο τρόπος με τον
οποίο διασφαλίζεται η διαχρονική και γεωγραφική συγκρισιμότητα των
στατιστικών του στοιχείων.

ΑΡΧΗ 15 – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ
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5.



Στατιστικά στοιχεία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου,
στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.minfin.gr. Επίσης, μεταδεδομένα
ενσωματώνονται σε Δελτία Τύπου και σε υποσημειώσεις κάτω από πίνακες
στοιχείων.



Υποστηρίχθηκε ότι το Υπουργείο δεν παρέχει σε ερευνητές πρόσβαση σε
μικροδεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό δεν
είναι διαθέσιμη στο Υπουργείο ειδική πολιτική για την παροχή της
ανωτέρω πρόσβασης.



Εν γένει δεν δημοσιεύονται μεθοδολογικά σημειώματα για την ενημέρωση
των χρηστών, με εξαίρεση αυτό που περιλαμβάνεται στο Μηνιαίο Δελτίο
Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, δεν δημοσιεύονται εκθέσεις ποιότητας για τις
στατιστικές διαδικασίες.

Αναλυτικά ευρήματα
ΑΡΧΗ 1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
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.
Δείκτες
1.1 Η ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και της Eurostat
από πολιτικές και άλλες εξωτερικές παρεμβάσεις κατά την ανάπτυξη,
παραγωγή και διάχυση των στατιστικών είναι κατοχυρωμένη στο νόμο
και διασφαλίζεται και για άλλες στατιστικές αρχές.
1.2 Οι προϊστάμενοι των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και της Eurostat
και, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϊστάμενοι των άλλων στατιστικών
αρχών βρίσκονται επαρκώς υψηλά στην ιεραρχία, ώστε να διασφαλίζουν
πρόσβαση στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας των αρχών που ασκούν
δημόσια πολιτική και των φορέων της δημόσιας διοίκησης. Οι
προϊστάμενοι έχουν τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά προσόντα.
1.3 Οι προϊστάμενοι των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και της Eurostat
και, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϊστάμενοι των άλλων στατιστικών
αρχών έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι οι στατιστικές
αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται με ανεξάρτητο τρόπο.
1.4 Οι προϊστάμενοι των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και της Eurostat
και, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϊστάμενοι των άλλων στατιστικών
αρχών είναι οι μόνοι αρμόδιοι 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.
1.5 Τα προγράμματα στατιστικών εργασιών δημοσιεύονται και περιοδικές
εκθέσεις περιγράφουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
1.6 Οι δημοσιεύσεις στατιστικών στοιχείων διαχωρίζονται σαφώς και
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εκδίδονται ξεχωριστά από πολιτικές δηλώσεις/δηλώσεις δημόσιας
πολιτικής.
1.7 Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat και, ανάλογα με την
περίπτωση, οι άλλες στατιστικές αρχές, σχολιάζουν δημόσια στατιστικά
ζητήματα, μεταξύ των οποίων και την κριτική που γίνεται στις
στατιστικές και την κακή χρήση των στατιστικών, στο βαθμό που κρίνεται
πρόσφορο.
1.8 Ο διορισμός των προϊσταμένων των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και
της Eurostat και, ανάλογα με την περίπτωση, των προϊσταμένων των
άλλων στατιστικών αρχών, βασίζεται μόνο στην επαγγελματική
επάρκεια. Οι λόγοι βάσει των οποίων η θητεία τους μπορεί να τερματιστεί
ορίζονται από τη νομοθεσία. Σε αυτούς δεν μπορεί να περιλαμβάνονται
λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική ή επιστημονική
ανεξαρτησία.
Η αρχή 1 απαιτεί τη διασφάλιση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των
στατιστικών Αρχών κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των
στατιστικών τους.
Ορισμός στατιστικού επικεφαλής
Σύμφωνα με τις αρχές 1.2, 1.3 και 1.4 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ) ο στατιστικός επικεφαλής:


βρίσκεται επαρκώς υψηλά στην ιεραρχία, ώστε να εξασφαλίζει πρόσβαση
στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχίας των αρχών που ασκούν δημόσια
πολιτική και των φορέων της δημόσιας διοίκησης,



έχει τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά προσόντα,



έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι οι στατιστικές αναπτύσσονται,
παράγονται και διαχέονται με ανεξάρτητο τρόπο,



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.

Άτομο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δεν έχει ορισθεί στο Υπουργείο. Επί του
παρόντος, η Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικής
Πολιτικής
και
Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και ο
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) έχουν την ευθύνη για
την παραγωγή στατιστικών στους τομείς αρμοδιότητάς τους.
Έκδοση και δημοσίευση στατιστικού προγράμματος εργασιών
Η αρχή 1.5 του ΚΟΠ απαιτεί τη δημοσίευση προγραμμάτων στατιστικών
εργασιών και περιοδικών εκθέσεων προόδου τους. Τα ανωτέρω προγράμματα
και εκθέσεις προόδου παρέχουν την ευκαιρία στο Υπουργείο να εξετάσει τις
στατιστικές του προτεραιότητες σε σχέση με τα αιτήματα των χρηστών για
στατιστική πληροφόρηση και να παράσχει στους εξωτερικούς χρήστες και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τη διαβεβαίωση ότι οι στατιστικές εργασίες
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προγραμματίζονται, διενεργούνται και αξιολογούνται ως προς την υλοποίησή
τους με διαφάνεια. Τα στατιστικά προγράμματα εργασιών αναμένεται να
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των πόρων στις
διάφορες στατιστικές εργασίες. Συνεπώς, η τήρηση στατιστικών
προγραμμάτων εργασιών και εκθέσεων προόδου τους ενισχύει την
αποτελεσματικότητα στη χρησιμοποίηση των πόρων για την παραγωγή του
στατιστικού προϊόντος και την εμπιστοσύνη των χρηστών σε αυτό.
Στο πλαίσιο της υποχρέωσής του που απορρέει από το Στατιστικό Νόμο
3832/2010 και τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του
ΕΛΣΣ, όπως αυτοί ισχύουν, το Υπουργείο καταρτίζει και διαβιβάζει, σε ετήσια
βάση, στην ΕΛΣΤΑΤ πρόγραμμα των στατιστικών εργασιών του,
συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών εργασιών των εποπτευόμενων
φορέων του, για το επόμενο έτος και έκθεση απολογισμού του στατιστικού
προγράμματος του προηγούμενου έτους. Ωστόσο δεν είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου ένα πλήρες στατιστικό πρόγραμμα εργασιών, με
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης των στατιστικών. Το ετήσιο
Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές
ενότητες:


Παραγωγή νέων στατιστικών σε εφαρμογή της εθνικής ή της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, καθώς και για την ικανοποίηση αναγκών χρηστών.



Αλλαγές στην παραγωγή στατιστικών (αλλαγές στις μεθόδους και
διαδικασίες παραγωγής στατιστικών, διακοπή στην παραγωγή
στατιστικών κλπ.).



Εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών για τη βελτίωση και τη διασφάλιση
της ποιότητας των στατιστικών.



Χρήση της τεχνολογίας για την παραγωγή στατιστικών.



Αξιοποίηση διοικητικών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών.



Προσβασιμότητα των παραγόμενων στατιστικών.



Συνεργασία με παραγωγούς και χρήστες στατιστικών στοιχείων –
Συνεργασία με τη Eurostat και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς
Οργανισμούς.



Εκτίμηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την υλοποίηση
του προγράμματος.



Πίνακας δημοσίευσης των στατιστικών αποτελεσμάτων.

Διάκριση μεταξύ στατιστικών δημοσιεύσεων και πολιτικών δηλώσεων
Η ενημέρωση που παρασχέθηκε στην Ομάδα Πιστοποίησης είναι ότι οι
μηνιαίες και τριμηνιαίες στατιστικές δημοσιεύσεις του Υπουργείου δεν
περιλαμβάνουν πολιτικές δηλώσεις.
Δημόσιος σχολιασμός για στατιστικά θέματα
Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση δημόσιας κριτικής ή κακής χρήσης των
στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου.
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ΑΡΧΗ 2 – ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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.
Δείκτες
2.1

Η εντολή που έχουν οι στατιστικές αρχές για συλλογή πληροφοριών με
σκοπό την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση ευρωπαϊκών στατιστικών
καθορίζεται στο νόμο.

2.2

Οι στατιστικές αρχές έχουν το δικαίωμα, από το νόμο, να
χρησιμοποιούν δεδομένα από διοικητικές πηγές για στατιστικούς
σκοπούς.

2.3

Στη βάση νομικής πράξης, οι στατιστικές αρχές δύνανται να αξιώσουν
συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες.

Η αρχή 2 απαιτεί την παροχή στις στατιστικές Αρχές δεδομένων ή πρόσβασης
σε δεδομένα για την παραγωγή στατιστικών.
Νομική εντολή για τη συλλογή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς
Ο ελληνικός Στατιστικός Νόμος υποχρεώνει τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού
τομέα, τις ενώσεις προσώπων και τα φυσικά πρόσωπα να εξασφαλίζουν την
πρόσβαση στους φορείς του ΕΛΣΣ σε όλες τις πηγές ή τα αρχεία που τηρούνται
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή άλλα ανάλογα μέσα και να
παρέχουν έγκαιρα και με ακρίβεια κάθε στοιχείο ή πρωτογενή πληροφορία
που ζητείται από αυτούς τους φορείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Επιπλέον, η νομική εντολή του Υπουργείου Οικονομικών για συλλογή
στοιχείων καλύπτεται από ένα σύνολο νόμων, συμπεριλαμβανομένων του
Νόμου 3871/2010 και τελευταία του Νόμου 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας», ο οποίος ενσωματώνει την
ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/85.
Χρήση διοικητικών δεδομένων
Η χρήση διοικητικών δεδομένων για την παραγωγή επίσημων στατιστικών
προβλέπεται στον ελληνικό Στατιστικό Νόμο 3832/2010 όπως ισχύει. Ως
κάτοχος διοικητικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο των
τακτικών του εργασιών, το Υπουργείο έχει πλήρη πρόσβαση σε αυτά για την
παραγωγή των επίσημων στατιστικών. Μικρές καθυστερήσεις στην παραγωγή
στατιστικών μπορεί να υπάρχουν όταν οι πάροχοι διοικητικών δεδομένων
αδυνατούν να συμμορφωθούν με το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης των
στοιχείων. Δεν υπογράφονται μνημόνια συνεργασίας ή άλλες επίσημες
συμφωνίες. με τις ανωτέρω διοικητικές πηγές για την παροχή στοιχείων.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ένα επαρκές επίπεδο πρόσβασης σε στοιχεία
για την παραγωγή επίσημων στατιστικών, μολονότι απαιτείται προσπάθεια
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για καλύτερη συνεργασία με τις διοικητικές πηγές δεδομένων, με σκοπό τη
βελτίωση της εγκαιρότητας των στατιστικών προϊόντων.
ΑΡΧΗ 3 – ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ
Οι πόροι που χορηγούνται στις στατιστικές αρχές επαρκούν για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών στατιστικών.
Δείκτες
3.1

Το προσωπικό, οι οικονομικοί πόροι και οι πόροι για μηχανοργάνωση
επαρκούν, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, για την ικανοποίηση
των τρεχουσών στατιστικών αναγκών.

3.2

Το εύρος, ο βαθμός λεπτομέρειας και το κόστος των στατιστικών είναι
ανάλογα προς τις ανάγκες.

3.3

Εφαρμόζονται διαδικασίες με σκοπό την αξιολόγηση και την
αιτιολόγηση αιτημάτων για νέες στατιστικές σε σχέση με το κόστος που
αυτές συνεπάγονται.

3.4

Εφαρμόζονται διαδικασίες με σκοπό την αξιολόγηση της συνεχιζόμενης
ανάγκης για όλες τις στατιστικές, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά
πόσον η παραγωγή κάποιων στατιστικών μπορεί να διακοπεί ή να
περιοριστεί, ώστε να ελευθερωθούν πόροι.

Η αρχή 3 απαιτεί την επάρκεια των πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών)
των στατιστικών Αρχών, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, αλλά και την
αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους από τις στατιστικές Αρχές.
Επάρκεια πόρων
Η ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις
Στατιστικές «να εξασφαλίζει επαρκείς και σταθερούς πόρους απαραίτητους για τη
διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και κάλυψης των Ελληνικών
στατιστικών στοιχείων».
Το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών έχει υψηλά προσόντα.
Παρουσίασε μείωση κατά τα τελευταία έτη, στο πλαίσιο της γενικότερης
μείωσης του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και των
δημοσιονομικών περιορισμών. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην Ομάδα
Πιστοποίησης, παρά τη μείωση του προσωπικού και το φόρτο εργασίας κατά
τα ανωτέρω έτη, δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην ποιότητα και εγκαιρότητα των
παραγόμενων στατιστικών. Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση καθυστέρησης
ή διακοπής στην
παραγωγή στατιστικών του Υπουργείου και των
εποπτευόμενων φορέων του λόγω ανεπαρκών ανθρώπινων πόρων.
Δεν έγινε καμία αναφορά στους οικονομικούς πόρους του Υπουργείου. Δεν
υπάρχει ειδικός προϋπολογισμός για την παραγωγή στατιστικών.
Εξοικονόμηση πόρων
Το Υπουργείο δεν εφαρμόζει διαδικασίες για την αξιολόγηση της
συνεχιζόμενης ανάγκης για όλες τις στατιστικές που παράγει. Οι απόψεις των
χρηστών σχετικά με την καταλληλότητα και τη χρησιμότητα των στατιστικών
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δεν καταγράφονται συστηματικά. Αυτή η καταγραφή θα παρείχε στο
Υπουργείο σημαντική ανατροφοδότηση για τον καθορισμό αρνητικών
προτεραιοτήτων στην παραγωγή στατιστικών και την εξοικονόμηση πόρων.
ΑΡΧΗ 4 – ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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.
Δείκτες
4.1

Καθορίζεται η πολιτική ποιότητας και τίθεται στη διάθεση του κοινού.
Η οργανωτική δομή και τα μέσα που απαιτούνται για τη διαχείριση της
ποιότητας είναι εν ενεργεία.

4.2

Εφαρμόζονται διαδικασίες για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της
ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής στατιστικών.

4.3

Η ποιότητα του στατιστικού προϊόντος ελέγχεται τακτικά, αξιολογείται
ως προς τις ενδεχόμενες αντισταθμίσεις και περιγράφεται σε σχετικές
εκθέσεις σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές.

4.4

Τα καίρια στατιστικά προϊόντα αποτελούν αντικείμενο τακτικού και
ενδελεχούς ελέγχου, με τη βοήθεια και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων,
ανάλογα με την περίπτωση.

Η αρχή 4 απαιτεί την υιοθέτηση από τις στατιστικές Αρχές μιας πιο δομημένης
και επίσημης προσέγγισης για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων
στατιστικών τους. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην τεκμηρίωση, στην υιοθέτηση
πιο τυποποιημένων μεθόδων και στη διενέργεια τακτικών ελέγχων και
συστηματικών αξιολογήσεων της ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής
στατιστικών και του στατιστικού προϊόντος.
Έλεγχος της ποιότητας των διαδικασιών στατιστικής παραγωγής και του
στατιστικού προϊόντος
Η Ομάδα Πιστοποίησης ενημερώθηκε ότι μία συγκεκριμένη Διεύθυνση του
Υπουργείου παρέχει, εφόσον της ζητηθούν, μεθοδολογικές κατευθυντήριες
γραμμές σε άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου. Δείκτες ποιότητας
παρακολουθούνται και παρουσιάζονται μαζί με τις κύριες δημοσιεύσεις
στατιστικών στοιχείων. Ωστόσο, δεν υπάρχει στο Υπουργείο γραπτή
τεκμηρίωση για την ποιότητα (Οδηγίες για τη Διαχείριση της Ποιότητας κλπ.).
Το Υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει Πολιτική Ποιότητας (ή εγχειρίδιο για την
ποιότητα ή άλλο ανάλογο έγγραφο).
Αναφέρθηκε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, η
ποιότητα όλων των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου παρακολουθείται
στενά από Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Στο πλαίσιο αυτό,
υπάρχει μια μόνιμη αποστολή Τεχνικής Βοήθειας από το ΔΝΤ, η οποία
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παρέχει καθοδήγηση σε μεθοδολογικά θέματα. Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει,
αν χρειαστεί, υποστήριξη στο Υπουργείο για τη βελτίωση διαφόρων πτυχών
της παραγωγής στατιστικών.
Στο Υπουργείο εφαρμόζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση της
εσωτερικής συνέπειας των στατιστικών στοιχείων. Εξετάζονται μείζονες
ασυνέπειες μέσω επικοινωνίας με τους αρμόδιους παραγωγούς πρωτογενών
στοιχείων, με ανεπίσημο τρόπο επί του παρόντος. Όταν οι ασυνέπειες
οφείλονται σε μεθοδολογικά θέματα εκδίδονται οδηγίες. Επιπλέον, το
Υπουργείο αξιολογεί σε τακτική βάση τη συνέπεια μεταξύ των ανωτέρω
στατιστικών στοιχείων και των σχετικών στοιχείων που παράγονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΛΣΤΑΤ. Η άσκηση αυτή πραγματοποιείται δύο
φορές το χρόνο (μετά τη διαβίβαση των στοιχείων της Διαδικασίας
Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ)) και κάθε τρίμηνο για συγκεκριμένες σειρές
δεδομένων. Όταν εντοπίζονται μείζονες ασυνέπειες, λαμβάνουν χώρα
συσκέψεις και ανταλλαγές επιστολών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του
θέματος αυτού.
Αναφέρθηκε ότι παρακολουθούνται διάφοροι δείκτες ποιότητας και
παρουσιάζονται μαζί με τις κύριες δημοσιεύσεις στατιστικών στοιχείων. Οι
δείκτες αυτοί αναφέρονται στο μέγεθος της ασυνέπειας των στοιχείων, την
κάλυψη (ποσοστό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης των οποίων τα
στοιχεία έχουν ενσωματωθεί) κλπ. Ωστόσο, όπως διαπίστωσε η Ομάδα
Πιστοποίησης, μόνο στο Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης υπάρχει δείκτης
στατιστικής απόκλισης, ο οποίος ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του
πλεονάσματος/ελλείμματος και των καθαρών χρηματοοικονομικών
συναλλαγών, λόγω
σφαλμάτων και παραλείψεων. Επίσης, η Ομάδα
Πιστοποίησης δεν διαπίστωσε την ύπαρξη δείκτη κάλυψης. Για συγκεκριμένα
θέματα ποιότητας, όπως η μείωση της ασυνέπειας και η αύξηση της κάλυψης
των στοιχείων, υπάρχουν σχέδια δράσης που υλοποιούνται από ομάδες έργου
με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων τεχνικής υποστήριξης του ΔΝΤ.
Εν κατακλείδι, το Υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζει διαδικασίες για τον
έλεγχο της ποιότητας των στατιστικών προϊόντων. Ωστόσο, δεν παρασχέθηκαν
στην Ομάδα Πιστοποίησης τεκμήρια σχετικά με την καταγραφή των
διαδικασιών αυτών υπό τη μορφή εγχειριδίων, εγκυκλίων, εκθέσεων κλπ. και
τη δημοσίευσή τους.
Έλεγχοι βασικών στατιστικών προϊόντων
Αναφέρθηκε ότι γίνεται προσπάθεια ευθυγράμμισης των ταξινομήσεων
συναλλαγών με τα διεθνή πρότυπα. Οποτεδήποτε σχεδιάζεται μια νέα
διαδικασία, όπως για παράδειγμα διαδικασία συλλογής στοιχείων, σύστημα
ταξινόμησης συναλλαγών κλπ., το Υπουργείο συνεργάζεται με άλλους φορείς
του ΕΛΣΣ. Ωστόσο, δεν έχει αναπτυχθεί στο Υπουργείο μηχανισμός
παρακολούθησης της ποιότητας των στατιστικών διαδικασιών και των
στατιστικών προϊόντων.
ΑΡΧΗ 5 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διασφαλίζονται απολύτως η ιδιωτική ζωή των παρόχων δεδομένων
(νοικοκυριά, επιχειρήσεις, διοικήσεις και άλλοι αποκρινόμενοι σε έρευνες), η
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εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχουν και η χρήση τους μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Δείκτες
5.1

Το στατιστικό απόρρητο είναι νομικά κατοχυρωμένο.

5.2

Το προσωπικό υπογράφει, κατά το διορισμό του, νομικές δεσμεύσεις για
την τήρηση του απορρήτου.

5.3

Ορίζονται κυρώσεις για τυχόν εκούσιες παραβιάσεις του στατιστικού
απορρήτου.

5.4

Παρέχονται οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές προς το προσωπικό
σχετικά με την προστασία του στατιστικού απορρήτου κατά τη
διαδικασία παραγωγής και διάχυσης των στατιστικών. Η πολιτική περί
απορρήτου δημοσιοποιείται.

5.5

Λαμβάνονται φυσικά, τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την
προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στατιστικών
βάσεων δεδομένων.

5.6

Εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα για εξωτερικούς χρήστες στους
οποίους παρέχεται πρόσβαση σε στατιστικά μικροδεδομένα για
ερευνητικούς σκοπούς.

Η τήρηση του στατιστικού απορρήτου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη
σωστή λειτουργία όλων των στατιστικών Αρχών. Οι στατιστικές Αρχές πρέπει
να χρησιμοποιούν ατομικά δεδομένα αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς
και να παράγουν στατιστικά αποτελέσματα που δεν επιτρέπουν την
ταυτοποίηση (άμεση ή έμμεση) των ερευνώμενων μονάδων.
Νομικές διατάξεις για το στατιστικό απόρρητο
Το προσωπικό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του που
ασχολείται με την παραγωγή και διάχυση των στατιστικών δεσμεύεται με το
δημοσιοϋπαλληλικό όρκο για την τήρηση του απορρήτου Επίσης, για το
χειρισμό εμπιστευτικών στοιχείων εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3258/2007). Ωστόσο, στις απαντήσεις του
Υπουργείου στο Ερωτηματολόγιο Γραπτής Τεκμηρίωσης για την Πιστοποίηση
δεν γίνεται καμία αναφορά στις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του
ελληνικού Στατιστικού Νόμου 3832/2010, ο οποίος ισχύει για όλους τους
φορείς του ΕΛΣΣ, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω
διατάξεις δεν πρέπει να είναι γνωστές σε βάθος στο σύνολο του προσωπικού.
Χειρισμός εμπιστευτικών στοιχείων
Το Υπουργείο Οικονομικών παράγει και διαχέει συγκεντρωτικά στοιχεία για
τα δημόσια οικονομικά, τα οποία δεν θεωρούνται απόρρητα και δεν έχει
πρόσβαση σε ατομικά στοιχεία μη δημόσιων φορέων (π.χ. ατομικά στοιχεία
φορολογουμένων).
Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου εφαρμόζει βασικούς κανόνες για
την ασφάλεια των στοιχείων και παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε βάσεις
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δεδομένων. Ωστόσο, δεν παρασχέθηκε στην Ομάδα Πιστοποίησης τεκμηρίωση
όσον αφορά την ύπαρξη στο Υπουργείο πολιτικής ασφάλειας τεχνολογίας
πληροφορίας και προστασίας δεδομένων, καθώς και πολιτικής τήρησης
στατιστικού απορρήτου.
Το Υπουργείο δεν παρέχει γενικώς αναλυτικά στοιχεία σε τρίτους. Στο πλαίσιο
του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει με την ΕΛΣΤΑΤ και την
Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάρτιση δημοσιονομικών στατιστικών, το
Υπουργείο παρέχει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στην ΕΛΣΤΑΤ.
Κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για την προστασία του στατιστικού
απορρήτου
Αναφέρθηκε στην Ομάδα Πιστοποίησης ότι το προσωπικό του Υπουργείου
είναι εξοικειωμένο με την έννοια του στατιστικού απορρήτου. Ωστόσο, όπως
προαναφέρθηκε, δεν φαίνεται οι διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου να
είναι γνωστές σε βάθος στο σύνολο του προσωπικού.
Η Ομάδα Πιστοποίησης διαπίστωσε ότι υπάρχει έλλειψη επίσημων οδηγιών
προς το προσωπικό του Υπουργείου σχετικά με την προστασία του στατιστικού
απορρήτου κατά την παραγωγή και διάχυση των στατιστικών.
ΑΡΧΗ 6 – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
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..
Δείκτες
6.1

Οι στατιστικές καταρτίζονται με αντικειμενικότητα, με βάση στατιστικά
κριτήρια.

6.2

Η επιλογή των πηγών και των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η λήψη
αποφάσεων σχετικά με τη διάχυση των στατιστικών γίνονται βάσει
στατιστικών κριτηρίων.

6.3

Τα σφάλματα που εντοπίζονται σε δημοσιευμένες στατιστικές
διορθώνονται το συντομότερο δυνατόν και δημοσιοποιούνται.

6.4

Διατίθενται στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους και τις
διαδικασίες που χρησιμοποιούνται.

6.5

Προαναγγέλλονται οι ημερομηνίες και οι ώρες δημοσιοποίησης των
στατιστικών στοιχείων.

6.6

Μείζονες αναθεωρήσεις ή αλλαγές σε μεθοδολογίες ανακοινώνονται εκ
των προτέρων.

6.7

Όλοι οι χρήστες έχουν ισότιμη και ταυτόχρονη πρόσβαση στις
δημοσιεύσεις στατιστικών στοιχείων.
Οποιαδήποτε προνομιακή
πρόσβαση εξωτερικών χρηστών σε προδημοσιεύσεις είναι περιορισμένη,
ελέγχεται
και
δημοσιοποιείται.
Σε
περίπτωση
διαρροών,
επανεξετάζονται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις προδημοσιεύσεις έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η αμεροληψία.
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6.8

Οι στατιστικές δημοσιεύσεις και δηλώσεις που πραγματοποιούνται κατά
τις συνεντεύξεις τύπου είναι αντικειμενικές και έχουν αμερόληπτο
χαρακτήρα.

Η αρχή 6 απαιτεί η παραγωγή και διάχυση των στατιστικών να γίνεται με
αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό και διαφάνεια, με διασφάλιση της ίσης
μεταχείρισης όλων των χρηστών.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο Γραπτής Τεκμηρίωσης για
την Πιστοποίηση και τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά την επίσκεψη της
Ομάδας Πιστοποίησης στο Υπουργείο, το Υπουργείο εφαρμόζει το Νόμο
4270/2014, δια του οποίου η ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/85 ενσωματώθηκε στην
ελληνική νομοθεσία. Στον Νόμο αυτόν καθορίζονται οι υποχρεώσεις σχετικά
με την παραγωγή και διάχυση των στατιστικών στοιχείων, καθώς και οι
κανόνες για τον έλεγχο των στοιχείων. Το Υπουργείο αξιολογεί τακτικά τις
πηγές των στοιχείων και συνεργάζεται με άλλους φορείς του ΕΛΣΣ με σκοπό
τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής στοιχείων. Τα μεταδεδομένα που
δημοσιεύονται με τους βασικούς πίνακες στοιχείων παρουσιάζουν τις πηγές
των στοιχείων, καθώς και μείζονες αναθεωρήσεις ή αλλαγές που λαμβάνουν
χώρα. Ωστόσο, γενικώς δεν δημοσιεύονται μεθοδολογικά σημειώματα, με
εξαίρεση αυτό που περιλαμβάνεται στο Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης.
Η Ομάδα Πιστοποίησης ενημερώθηκε ότι δεν έχει υπάρξει περίπτωση
εντοπισμού σφάλματος σε δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, το
Υπουργείο δεν διαθέτει πολιτική αναθεωρήσεων για την αντιμετώπιση
τέτοιων περιπτώσεων.
Η Ομάδα Πιστοποίησης ενημερώθηκε ότι οι χρήστες των στατιστικών του
Υπουργείου γνωρίζουν τις ημερομηνίες δημοσίευσής τους, οι οποίες
αναφέρονται, επίσης, στο Νόμο 4270/2014. Ωστόσο, όπως διαπίστωσε η
Ομάδα Πιστοποίησης, οι ημερομηνίες ανακοίνωσης του Δελτίου του ΟΔΔΗΧ
δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Νόμο. Επίσης, το Υπουργείο δεν εκδίδει
ημερολόγιο ανακοινώσεων των στατιστικών του.
Με βάση τη σχετική απάντηση του Υπουργείου στο Ερωτηματολόγιο Γραπτής
Τεκμηρίωσης για την Πιστοποίηση, δεν χορηγείται πρόσβαση στα στατιστικά
στοιχεία πριν από τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης της Ομάδας Πιστοποίησης στο Υπουργείο, στις 23 Ιουλίου 2014,
αναφέρθηκε ότι ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ενημερώνονται για το στατιστικό προϊόν λίγες ώρες πριν από τη δημοσίευσή
του.
ΑΡΧΗ 7: ΟΡΘΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η ορθή μεθοδολογία είναι θεμελιώδης για στατιστικές καλής ποιότητας. Αυτό
απαιτεί κατάλληλα εργαλεία, διαδικασίες και εμπειρογνωμοσύνη.
Δείκτες
7.1

Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τις
ευρωπαϊκές στατιστικές ακολουθεί ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή πρότυπα,
κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές.
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7.2

Ακολουθούνται διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή
τυποποιημένων εννοιών, ορισμών και ταξινομήσεων σε όλη τη
στατιστική αρχή.

7.3

Το μητρώο επιχειρήσεων και το πλαίσιο των ερευνών πληθυσμού
αξιολογούνται τακτικά και προσαρμόζονται, εάν είναι απαραίτητο,
ώστε να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα.

7.4

Υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ των εθνικών συστημάτων
ταξινομήσεων και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.

7.5

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι συναφών πανεπιστημιακών σχολών.

7.6

Οι στατιστικές αρχές εφαρμόζουν πολιτική συνεχούς επαγγελματικής
κατάρτισης για το προσωπικό τους.

7.7

Οργανώνεται συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα για τη
βελτίωση της μεθοδολογίας και της αποτελεσματικότητας των
εφαρμοζόμενων μεθόδων, καθώς και για την προώθηση καλύτερων
εργαλείων, όποτε είναι εφικτό.

Η αρχή 7 απαιτεί η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για την παραγωγή
στατιστικών να ακολουθεί καθιερωμένα διεθνώς πρότυπα και καλές πρακτικές.
Αξιολογήσεις μεθοδολογίας για την παραγωγή στατιστικών
Η παραγωγή των συνόλων δεδομένων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
βασίζεται κυρίως σε εθνική νομοθεσία (Ν. 4270/2014, Ν. 4223/2013 και Ν.
2362/1995 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010). Από το 2014 το
Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης παρουσιάζει τις βασικές κατηγορίες
συναλλαγών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA) και η
επικαιροποίηση της μεθοδολογίας είναι μια συνεχής διαδικασία που
διενεργείται σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο Γραπτής Τεκμηρίωσης για
την Πιστοποίηση, το Υπουργείο, στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής, προγραμμάτισε την αλλαγή, μέχρι το Μάρτιο 2015, του
κωδικολογίου εκτέλεσης προϋπολογισμού (ΚΑΕ εσόδων/εξόδων), ώστε αυτό
να είναι πιο συμβατό με τα διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, με βάση τις ανωτέρω
απαντήσεις, υλοποιείται έργο που αποσκοπεί στην ενοποίηση όλων των
κλαδικών λογιστικών σχεδίων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και στην
προσαρμογή τους στα διεθνή πρότυπα.
Διαδικασίες για τη διασφάλιση της εφαρμογής τυποποιημένων εννοιών,
ορισμών και ταξινομήσεων
Από καιρού εις καιρόν και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο δημοσιεύονται
οδηγίες που αφορούν σε ειδικά θέματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους. Ωστόσο, δεν παρασχέθηκαν στην Ομάδα Πιστοποίησης
τεκμήρια σχετικά με την ύπαρξη οδηγιών για τη διασφάλιση της εφαρμογής
τυποποιημένων εννοιών, ορισμών και ταξινομήσεων.
Πολιτική προσλήψεων
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Αναφέρθηκε ότι για κάθε θέση του Υπουργείου υπάρχει περιγραφή
αρμοδιοτήτων όπου καθορίζονται τα κατάλληλα προσόντα. Η πλειονότητα
των νεοπροσλαμβανομένων είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης –πτυχίο
Οικονομικής Σχολής είναι συνήθως προαπαιτούμενο– και διαθέτει
μεταπτυχιακό τίτλο. Η διαδικασία προσλήψεων ακολουθεί τους κανόνες που
έχουν καθορισθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
ΑΡΧΗ 8: ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Η εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών διαδικασιών, από τη συλλογή έως την
επικύρωση των δεδομένων, είναι θεμελιώδης για στατιστικές καλής ποιότητας.
Δείκτες
8.1

Όταν οι ευρωπαϊκές στατιστικές βασίζονται σε δεδομένα από διοικητικές
πηγές, οι ορισμοί και οι έννοιες που χρησιμοποιούνται για διοικητικούς
σκοπούς προσεγγίζουν επαρκώς τους ορισμούς και τις έννοιες που
απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς.

8.2

Στην περίπτωση στατιστικών ερευνών, τα ερωτηματολόγια ελέγχονται
συστηματικά πριν από τη συλλογή των δεδομένων.

8.3

Οι σχεδιασμοί των ερευνών, οι επιλογές των δειγμάτων και οι μέθοδοι
εκτίμησης τεκμηριώνονται άρτια, επανεξετάζονται και αναθεωρούνται
σε τακτική βάση, όπως απαιτείται.

8.4

Η συλλογή και η εισαγωγή δεδομένων, καθώς και η κωδικοποίηση
ελέγχονται συνεχώς και αναθεωρούνται, όπως απαιτείται.

8.5

Χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι επεξεργασίας και κατ’ εκτίμηση
υπολογισμού, οι οποίες επανεξετάζονται, αναθεωρούνται ή
ενημερώνονται σε τακτική βάση, όπως απαιτείται.

8.6

Οι αναθεωρήσεις ακολουθούν τυποποιημένες, άρτια τεκμηριωμένες και
διαφανείς διαδικασίες.

8.7

Οι στατιστικές αρχές συμμετέχουν στο σχεδιασμό των δεδομένων των
διοικητικών πηγών, προκειμένου αυτά να καταστούν καταλληλότερα
για στατιστικούς σκοπούς.

8.8

Συνάπτονται συμφωνίες με κατόχους δεδομένων διοικητικών πηγών,
στις οποίες προβλέπεται η από κοινού δέσμευση για χρήση αυτών των
δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς.

8.9

Οι στατιστικές αρχές συνεργάζονται με τους κατόχους δεδομένων
διοικητικών πηγών για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων.

Η αρχή 8 απαιτεί την εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών διαδικασιών στα
διάφορα στάδια της παραγωγής στατιστικών, από τη συλλογή έως την
επικύρωση των δεδομένων.
Προσαρμογή διοικητικών δεδομένων ώστε να είναι κατάλληλα για
στατιστικούς σκοπούς
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Υποστηρίχθηκε ότι οι έννοιες και ορισμοί που χρησιμοποιούνται από το
Υπουργείο για διοικητικούς σκοπούς συμφωνούν με τους ορισμούς και τις
έννοιες που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς, αφού το Υπουργείο είναι
παραγωγός διοικητικών δεδομένων. Ο ορισμός της Γενικής Κυβέρνησης που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή των σχετικών στατιστικών είναι ο
προβλεπόμενος στον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών
(ESA).
Πληροφόρηση για τη στατιστική παραγωγή
Μια συνοπτική έκθεση ανά σύνολο δεδομένων που παράγει το Υπουργείο
δόθηκε στην Ομάδα Πιστοποίησης. Ωστόσο, στις ανωτέρω εκθέσεις δεν
περιλαμβάνονταν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, εισαγωγή
και κωδικογράφηση στοιχείων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
συνεργάστηκε με εμπειρογνώμονα του ΔΝΤ για την κατάρτιση των εντύπων
για τη συλλογή των στοιχείων από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τη
λήψη απόφασης αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης των συναλλαγών στο
Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης.
Πολιτική αναθεωρήσεων
Το Υπουργείο δεν έχει καταρτίσει πολιτική αναθεωρήσεων ή άλλο αντίστοιχο
έγγραφο.
Συμφωνίες με κατόχους διοικητικών δεδομένων
Αναφέρθηκε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχει υπογράψει καμία
συμφωνία με κατόχους διοικητικών δεδομένων για την παροχή στοιχείων,
δεδομένου ότι παράγει το ίδιο διοικητικά δεδομένα. Ωστόσο, το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους συνεργάζεται στενά με την ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά με τον
τρόπο καταγραφής των διοικητικών δεδομένων.
ΑΡΧΗ 9: ΜΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΜΕΝΩΝ
Ο φόρτος της παροχής στατιστικών στοιχείων είναι ανάλογος των αναγκών
των χρηστών και δεν είναι υπερβολικός για τους ερευνωμένους. Οι
στατιστικές αρχές ελέγχουν το φόρτο ανταπόκρισης και καθορίζουν στόχους
για τη μείωσή του συν τω χρόνω.
Δείκτες
9.1

Το εύρος και ο βαθμός λεπτομέρειας των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών
στατιστικών περιορίζονται στο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.

9.2

Ο φόρτος της παροχής στατιστικών στοιχείων κατανέμεται όσο το
δυνατόν ευρύτερα στους πληθυσμούς των ερευνών.

9.3

Οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις είναι, στο μέτρο
του δυνατού, άμεσα διαθέσιμες από τους δημοσιοποιημένους
λογαριασμούς τους και, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται
ηλεκτρονικά μέσα για την ευχερέστερη υποβολή τους.

9.4

Χρησιμοποιούνται διοικητικές πηγές, όποτε είναι εφικτό, ώστε να
αποφεύγονται επικαλυπτόμενες αιτήσεις παροχής πληροφοριών.

9.5

Η ανταλλαγή δεδομένων εντός των στατιστικών αρχών γενικεύεται,
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ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός των ερευνών.
9.6

Οι στατιστικές αρχές προωθούν μέτρα που παρέχουν τη δυνατότητα
διασύνδεσης πηγών δεδομένων, με σκοπό τη μείωση του φόρτου
παροχής στατιστικών στοιχείων.

Η αρχή 9 απαιτεί από τις στατιστικές Αρχές να εστιάζονται ολοένα και
περισσότερο στην περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων από διοικητικές πηγές
δεδομένων, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των στατιστικών
στοιχείων με παράλληλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
και μείωση του φόρτου των ερευνωμένων (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).
Το Υπουργείο συλλέγει εθνικολογιστικά στοιχεία δημόσιων φορέων και η
συλλογή αυτή είναι υποχρεωτική δια νόμου. Για τη μείωση του φόρτου των
ερευνωμένων και την απλούστευση των διαδικασιών συλλογής των στοιχείων
γίνεται από το Υπουργείο ευρεία χρήση μέσων για την ηλεκτρονική διαβίβαση
των στοιχείων.
ΑΡΧΗ 10: ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.
Δείκτες
10.1 Η χρήση πόρων από τη στατιστική αρχή ελέγχεται με ενδοϋπηρεσιακά
και ανεξάρτητα εξωυπηρεσιακά μέτρα.
10.2 Βελτιστοποιείται το δυναμικό παραγωγικότητας των τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνιών για τη συλλογή, την επεξεργασία και
τη διάχυση των δεδομένων.
10.3 Καταβάλλονται προσπάθειες, προληπτικά, με στόχο τη βελτίωση των
στατιστικών δυνατοτήτων των δεδομένων διοικητικών πηγών και τον
περιορισμό της προσφυγής σε άμεσες έρευνες.
10.4 Οι στατιστικές αρχές προωθούν και εφαρμόζουν τυποποιημένες λύσεις
που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα.
Η αρχή 10 απαιτεί από τις στατιστικές Αρχές την αποτελεσματική χρήση των
πόρων τους. Αυτό είναι σημαντικό για κάθε στατιστική Αρχή. Υπάρχουν
διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά, όπως η χρήση της τεχνολογίας για τη συλλογή και
επεξεργασία των στοιχείων, η χρήση δεδομένων από διοικητικές πηγές και η
εφαρμογή τυποποιημένων λύσεων.
Πόροι που διατίθενται για τη παραγωγή των στατιστικών
Το Υπουργείο δεν διαθέτει στοιχεία για το κόστος κάθε στατιστικής
διαδικασίας.
Χρήση της τεχνολογίας
Το Υπουργείο κάνει χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών.
Σύμφωνα με ενημέρωση που παρασχέθηκε από το Υπουργείο, έχουν
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αναπτυχθεί νέα πληροφοριακά συστήματα (Integrated Information System και
Fiscal Reporting). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν αυτόματες διαδικασίες
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα Υπουργεία.
Χρήση διοικητικών δεδομένων και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας
του κόστους του στατιστικού έργου
Το Υπουργείο κάνει εκτεταμένη χρήση στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα. Δεν
έχει καταρτισθεί μέχρι σήμερα από το Υπουργείο καμία έκθεση σχετικά με την
αποτίμηση του κόστους του στατιστικού του έργου. Επίσης, το Υπουργείο δεν
έχει αναλάβει καμία άλλη πρωτοβουλία για τον ανωτέρω σκοπό.
ΑΡΧΗ 11: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι ευρωπαϊκές στατιστικές ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.
Δείκτες
11.1 Εφαρμόζονται διαδικασίες για τη διαβούλευση με τους χρήστες, τον
έλεγχο της καταλληλότητας και της χρησιμότητας των υφιστάμενων
στατιστικών, ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, και
για την εξέταση των διαφαινόμενων αναγκών και προτεραιοτήτων τους.
11.2 Οι ανάγκες προτεραιότητας ικανοποιούνται και αποτυπώνονται στο
πρόγραμμα εργασιών.
11.3 Ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών ελέγχεται σε τακτική βάση και
παρακολουθείται συστηματικά.
Η αρχή 11 απαιτεί οι στατιστικές να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών. Οι
στατιστικές αποτελούν δημόσιο αγαθό και συνεπώς πρέπει να είναι χρήσιμες
για τους χρήστες. Η διαβούλευση με τους χρήστες των στατιστικών βοηθά τις
στατιστικές Αρχές να βελτιώσουν την ποιότητα των στατιστικών διαδικασιών
και του στατιστικού προϊόντος.
Καταγραφή των αναγκών των χρηστών
Οι χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου είναι εθνικοί και διεθνείς φορείς
και Οργανισμοί (ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ), ακαδημαϊκοί
φορείς και το ευρύ κοινό. Το Υπουργείο δεν εφαρμόζει διαδικασίες για τη
διαβούλευση με τους χρήστες, με σκοπό την παρακολούθηση της χρησιμότητας
και της καταλληλότητας των στατιστικών ως προς την ικανοποίηση των
αναγκών τους. Δεν διενεργεί έρευνα ικανοποίησης χρηστών και δεν
χρησιμοποιεί κανένα άλλο μέσο για την παρακολούθηση των αναγκών των
χρηστών.
Στο πλαίσιο της διενέργειας του βασικού σταδίου πιστοποίησης των
στατιστικών του Υπουργείου Οικονομικών, η Ομάδα Πιστοποίησης ζήτησε την
άποψη βασικών χρηστών των στατιστικών του Υπουργείου σχετικά με την
πληρότητα και την ποιότητα των στατιστικών. Σε γενικές γραμμές οι χρήστες
δήλωσαν ικανοποιημένοι από την πληρότητα των στατιστικών και
αξιολόγησαν τη συνολική τους ποιότητα ως καλή. Οι στατιστικές που
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παράγονται από το Υπουργείο Οικονομικών ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις
κατά προτεραιότητα ανάγκες των χρηστών. Ωστόσο, αναφέρθηκαν ορισμένοι
τομείς όπου απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία, όπως μεγαλύτερη ανάλυση
φόρων, πιο αναλυτικά στοιχεία για ορισμένους ΚΑΕ εξόδων και εσόδων και
τριμηνιαία στοιχεία τόκων σε δεδουλευμένη βάση για τα έτη πριν από το 2009
με την ανάλυσή τους κατά χρηματοοικονομικό εργαλείο.
ΑΡΧΗ 12: ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αποτυπώνουν την πραγματικότητα με ακρίβεια
και αξιοπιστία.
Δείκτες
12.1 Τα πρωτογενή δεδομένα, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και το στατιστικό
προϊόν αξιολογούνται και επικυρώνονται τακτικά.
12.2 Τα δειγματοληπτικά και μη δειγματοληπτικά σφάλματα μετρώνται και
τεκμηριώνονται συστηματικά, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
12.3 Διενεργούνται τακτικά αναλύσεις των αναθεωρήσεων, με σκοπό τη
βελτίωση των στατιστικών διαδικασιών.
Η αρχή 12 απαιτεί οι στατιστικές να είναι ακριβείς και αξιόπιστες ώστε να
αποτυπώνουν πιστά την πραγματικότητα. Για το σκοπό αυτό τα πρωτογενή
δεδομένα και το στατιστικό προϊόν πρέπει να αξιολογούνται και να
επικυρώνονται από τις στατιστικές Αρχές τακτικά.
Αξιολόγηση της ποιότητας των στατιστικών
Αναφέρθηκε ότι για την αξιολόγηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των
στατιστικών το Υπουργείο παρακολουθεί διάφορους δείκτες ποιότητας, όπως η
εσωτερική ασυνέπεια των στοιχείων, καθώς και δείκτες κάλυψης, όπως το
ποσοστό (%) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης των οποίων τα στοιχεία
έχουν ενσωματωθεί. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η Ομάδα Πιστοποίησης
διαπίστωσε την ύπαρξη ενός δείκτη στατιστικής απόκλισης μόνο στο Μηνιαίο
Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης. Σε περιπτώσεις εμφάνισης μείζονων ασυνεπειών
το Υπουργείο επικοινωνεί με τους παραγωγούς των πρωτογενών στοιχείων και
όταν οι ασυνέπειες οφείλονται σε μεθοδολογικά θέματα εκδίδει οδηγίες.
Επίσης, το Υπουργείο αξιολογεί σε τακτική βάση τη συνέπεια μεταξύ των
στατιστικών στοιχείων που παράγει και εκείνων που παράγονται από άλλους
φορείς του ΕΛΣΣ. Η άσκηση αυτή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο (μετά
τη διαβίβαση των στοιχείων ΔΥΕ). Όταν εντοπίζονται προβλήματα, γίνονται
συσκέψεις και ανταλλαγές επιστολών για την αντιμετώπισή τους.
Επικύρωση της ακρίβειας των πρωτογενών στοιχείων
Τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών
υπόκεινται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την επικύρωση της
ακρίβειάς τους. Επίσης, όσον αφορά την Κεντρική Διοίκηση, γίνεται σε
μηνιαία βάση διασταύρωση με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.
ΑΡΧΗ 13: ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ
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Οι ευρωπαϊκές στατιστικές ανακοινώνονται έγκαιρα και με χρονική συνέπεια.
Δείκτες
13.1 Η εγκαιρότητα ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή
πρότυπα ανακοίνωσης.
13.2 Δημοσιοποιείται μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, για την ανακοίνωση
των στατιστικών.
13.3 Η περιοδικότητα των στατιστικών συνυπολογίζει, όσο το δυνατόν
περισσότερο, τις απαιτήσεις των χρηστών.
13.4 Τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα διάχυσης των στατιστικών
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων, αιτιολογούνται και ορίζονται νέες
ημερομηνίες ανακοίνωσης.
13.5 Εάν κρίνεται χρήσιμο, μπορούν να ανακοινώνονται
προσωρινά
αποτελέσματα των οποίων η ακρίβεια σε επίπεδο συνόλων θεωρείται
αποδεκτή.
Η αρχή 13 απαιτεί την εγκαιρότητα των παραγόμενων στατιστικών, την
προαναγγελία των ημερομηνιών δημοσίευσής τους και τη δημοσιοποίηση
οποιασδήποτε απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα διάχυσης των στατιστικών
με τη σχετική αιτιολόγηση.
Εγκαιρότητα των στατιστικών
Σύμφωνα με τις απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο Γραπτής Τεκμηρίωσης για
την Πιστοποίηση, το Υπουργείο εφαρμόζει πλήρως την εθνική και την
ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την τήρηση των προβλεπόμενων
προθεσμιών για τη διαβίβαση των στατιστικών αποτελεσμάτων, με μοναδική
εξαίρεση το Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
Οι δημοσιεύσεις στατιστικών αποτελεσμάτων, με εξαίρεση το Δελτίο του
ΟΔΔΗΧ, γίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που αναφέρονται στο Νόμο
4270/2014. Το Υπουργείο δεν δημοσιεύει ένα πλήρες ημερολόγιο
ανακοινώσεων στατιστικών στοιχείων.
Το Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης εκδίδεται
με καθυστέρηση λίγων ημερών, η οποία οφείλεται σε τεχνικούς λόγους
(δυσκολίες στη συλλογή στοιχείων από όλους τους φορείς Γενικής
Κυβέρνησης). Ωστόσο, δεν εκδίδεται από το Υπουργείο ανακοίνωση για τους
λόγους της ανωτέρω καθυστέρησης και για τη νέα ημερομηνία δημοσίευσης
του Δελτίου.
Από ένα χρήστη στατιστικών του Υπουργείου εκφράστηκε μερική ικανοποίηση
όσον αφορά την εγκαιρότητα των μηνιαίων στοιχείων των λογαριασμών
Γενικής Κυβέρνησης που παράγει το Υπουργείο.
ΑΡΧΗ 14: ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
Οι ευρωπαϊκές στατιστικές χαρακτηρίζονται από εσωτερική και διαχρονική
συνοχή και συνέπεια και είναι συγκρίσιμες μεταξύ των περιφερειών και των
χωρών. Είναι εφικτός ο συνδυασμός και η από κοινού χρήση συναφών
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δεδομένων από διαφορετικές πηγές.
Δείκτες
14.1 Οι στατιστικές παρουσιάζουν εσωτερική συνοχή και συνέπεια (δηλαδή
τηρούνται οι αριθμητικές και λογιστικές ταυτότητες).
14.2 Οι στατιστικές είναι συγκρίσιμες για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
14.3 Οι στατιστικές καταρτίζονται βάσει κοινών προτύπων όσον αφορά στο
πεδίο, στους ορισμούς, στις μονάδες μέτρησης και στις ταξινομήσεις των
διαφόρων ερευνών και πη.
14.4 Οι στατιστικές που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και έχουν
διαφορετική περιοδικότητα συγκρίνονται και εναρμονίζονται.
14.5 Η διακρατική συγκρισιμότητα των δεδομένων εξασφαλίζεται μέσα στο
Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, με τις περιοδικές ανταλλαγές μεταξύ
του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και άλλων στατιστικών
συστημάτων. Διενεργούνται μεθοδολογικές μελέτες με τη στενή
συνεργασία των Κρατών Μελών και της Eurostat.
Η αρχή 14 απαιτεί την παραγωγή στατιστικών που χαρακτηρίζονται από
εσωτερική και διαχρονική συνοχή και συνέπεια και είναι συγκρίσιμες μεταξύ
των περιφερειών και των χωρών για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Συνοχή και συνέπεια των στατιστικών
Αναφέρθηκε ότι για τη διασφάλιση της συνοχής και συγκρισιμότητας των
στατιστικών του στοιχείων το Υπουργείο διενεργεί σε τακτική βάση
διασταυρούμενους ελέγχους των ανωτέρω στοιχείων με τα στατιστικά στοιχεία
που παράγονται από άλλους φορείς του ΕΛΣΣ και αξιολογεί τη συνέπειά τους.
Από τις απαντήσεις του Υπουργείου στο Ερωτηματολόγιο Γραπτής
Τεκμηρίωσης για την Πιστοποίηση δεν προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο
διασφαλίζεται η διαχρονική και γεωγραφική συγκρισιμότητα των στατιστικών
του στοιχείων.
ΑΡΧΗ 15: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ
Οι ευρωπαϊκές στατιστικές παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητή μορφή,
ανακοινώνονται με κατάλληλο και πρόσφορο τρόπο, και είναι διαθέσιμες και
προσβάσιμες με αμερόληπτο τρόπο, συνοδευόμενες από μεταδεδομένα και
οδηγίες για την κατανόησή τους.
Δείκτες
15.1 Οι στατιστικές και τα αντίστοιχα μεταδεδομένα παρουσιάζονται και
αρχειοθετούνται με τρόπο που διευκολύνει την ορθή ερμηνεία και τις
ουσιαστικές συγκρίσεις.
15.2 Οι υπηρεσίες δημοσιοποίησης χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες
πληροφόρησης και επικοινωνιών και, ανάλογα με την περίπτωση, την
παραδοσιακή έντυπη μορφή.
15.3 Παρέχονται αναλύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τους χρήστες, όταν αυτό
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είναι εφικτό, και ενημερώνεται το κοινό.
15.4 Η πρόσβαση στα μικροδεδομένα επιτρέπεται για ερευνητικούς σκοπούς
και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες ή πρωτόκολλα.
15.6 Τα μεταδεδομένα τεκμηριώνονται βάσει τυποποιημένων συστημάτων
μεταδεδομένων.
15.7 Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη μεθοδολογία
των στατιστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
δεδομένων από διοικητικές πηγές.
15.8 Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των χρηστών για την ποιότητα του
στατιστικού προϊόντος, σε σχέση με τα κριτήρια ποιότητας για τις
ευρωπαϊκές στατιστικές.
Η αρχή 15 απαιτεί οι στατιστικές Αρχές να διαχέουν τις στατιστικές τους με
σαφή και κατανοητή μορφή, καθώς και με αμερόληπτο, αντικειμενικό,
επαγγελματικό και διαφανή τρόπο, προστατεύοντας το στατιστικό απόρρητο
και διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στις στατιστικές.
Απαιτεί, επίσης, τη δημοσίευση από τις στατιστικές Αρχές στατιστικών
μεταδεδομένων, μεθοδολογικών σημειωμάτων και εκθέσεων ποιότητας για
όλες τις διαχεόμενες στατιστικές.
Διάχυση στατιστικών στοιχείων
Στατιστικά στοιχεία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, στον
ακόλουθο
σύνδεσμο: http://www.minfin.gr. Επίσης, μεταδεδομένα
ενσωματώνονται σε Δελτία Τύπου και σε υποσημειώσεις κάτω από πίνακες
στοιχείων.
Επισημάνθηκε από χρήστη των στατιστικών του Υπουργείου ότι μετά την
ανανέωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου η πρόσβαση στα στατιστικά
στοιχεία γίνεται χωρίς προβλήματα.
Υποστηρίχθηκε ότι το Υπουργείο δεν παρέχει σε ερευνητές πρόσβαση σε
μικροδεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό δεν είναι
διαθέσιμη στο Υπουργείο ειδική πολιτική για την παροχή της ανωτέρω
πρόσβασης.
Ενημέρωση των χρηστών για τη μεθοδολογία και την ποιότητα των
στατιστικών
Γενικά δεν δημοσιεύονται μεθοδολογικά σημειώματα για την ενημέρωση των
χρηστών, με εξαίρεση αυτό που περιλαμβάνεται στο Μηνιαίο Δελτίο Γενικής
Κυβέρνησης. Επίσης, δεν δημοσιεύονται εκθέσεις ποιότητας για τις στατιστικές
διαδικασίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του.
6.

Πληροφορίες σχετικά με την Ομάδα Πιστοποίησης
Η Ομάδα Πιστοποίησης που διενήργησε το βασικό στάδιο της διαδικασίας
πιστοποίησης των στατιστικών του Υπουργείου Οικονομικών συγκροτήθηκε
με το υπ’ αριθ. ΓΠ-517/16.7.2014 έγγραφο του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Αποτελείτο από επτά (7) υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ χωρισμένους σε τρεις (3)
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υποομάδες. Στους 7 υπαλλήλους συμπεριλαμβάνεται ο διαχειριστής της
Ομάδας, ο οποίος είχε το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών των
ανωτέρω υποομάδων. Το έργο της 1ης, της 2ης και της 3ης υποομάδας ήταν η
εξέταση της συμμόρφωσης του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων
του με τις αρχές 1-6, 7-10 και 11-15 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
ευρωπαϊκές στατιστικές, αντίστοιχα. Τις εργασίες της Ομάδας συνέδραμε
εμπειρογνώμονας σε θέματα αξιολόγησης στατιστικών, από το φορέα UK
Statistics Authority του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος μετείχε στην επίσκεψη
της Ομάδας Πιστοποίησης στο Υπουργείο που έλαβε χώρα στις 23 Ιουλίου
2014.
7.

Υλικό για την αξιολόγηση των στατιστικών
Η αξιολόγηση των στατιστικών του Υπουργείου βασίσθηκε: α) στις απαντήσεις
του Υπουργείου στο Ερωτηματολόγιο Γραπτής Τεκμηρίωσης για την
Πιστοποίηση και σε τρεις (3) Εκθέσεις Ποιότητας, οι οποίες διαβιβάσθηκαν
στην Ομάδα Πιστοποίησης στις 9/9/2014, β) στις απαντήσεις του Υπουργείου
όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών 11-15 του ΚΟΠ, οι οποίες
διαβιβάσθηκαν ηλεκτρονικά στις 18.7.2015, γ) στις διευκρινίσεις και
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του
Υπουργείου στην Ομάδα Πιστοποίησης κατά την επίσκεψή της στο Υπουργείο
στις 23/7/2014 και δ) στις απαντήσεις που δόθηκαν από χρήστες των
στατιστικών στο Ερωτηματολόγιο για την Αποτύπωση Ικανοποίησης Χρηστών
για τις Στατιστικές του Υπουργείου Οικονομικών.
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