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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρμογή του ελληνικοφ Στατιςτικοφ Νόμου 3832/2010, όπωσ ιςχφει, η Ελληνική Στατιςτική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
πραγματοποίηςε κατά το χρονικό διάςτημα 22/6/2015 – 26/6/2015 το βαςικό ςτάδιο τησ διαδικαςίασ
πιςτοποίηςησ των ςτατιςτικών του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων. Στο πλαίςιο αυτό, η
Ομάδα Πιςτοποίηςησ τησ ΕΛΣΤΑΤ κατζληξε ςε οριςμζνα βαςικά βήματα που είναι απαραίτητα να υλοποιηθοφν
από το Υπουργείο για τη ςυνζχιςη τησ διαδικαςίασ πιςτοποίηςησ των ςτατιςτικών του. Το Υπουργείο Παιδείασ,
Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων ενημερώθηκε για τα ανωτζρω βήματα με την υπ’ αριθ. ΓΠ-980/3.12.2015 επιςτολή
τησ ΕΛΣΤΑΤ και επιβεβαίωςε, με επιςτολή του Υπουργοφ που διαβιβάςτηκε ςτισ 18 Δεκεμβρίου 2015, την
πρόθεςή του για την υλοποίηςη των ανωτζρω βημάτων. Συμφωνήθηκε μεταξφ του Υπουργείου και τησ ΕΛΣΤΑΤ
η υλοποίηςη των βημάτων να ολοκληρωθεί εντόσ του επόμενου εξαμήνου, δηλαδή μζχρι τισ 30 Ιουνίου 2016.
Στισ 30 Ιουνίου 2016 με την υπ’ αρ. 106877/ΓΔ1/30-6-2016 επιςτολή υπήρξε ενημζρωςη από την Στατιςτικό
Επικεφαλήσ του Υπουργείου ςχετικά με την πρόοδο και την υλοποίηςη των παραπάνω βημάτων ςυνοδευόμενο
από αίτημα για παράταςη τησ προθεςμίασ ολοκλήρωςησ τουσ ζωσ τισ 31.12.2016 το οποίο ζγινε αποδεκτό.
Τα βήματα που απαιτείται να ολοκληρωθοφν είναι:


Κατάρτιςη και διαβίβαςη ςτην ΕΛΣΤΑΤ ενόσ πλήρουσ καταλόγου όλων των ςτατιςτικών που παράγονται
από το Υπουργείο και τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του.



Κατάρτιςη και δημοςίευςη του ετήςιου Στατιςτικοφ Προγράμματοσ Εργαςιών 2017, ςφμφωνα με τη δομή
που αναφζρεται ςτην υπ’ αρ. ΓΠ-980/3-12-2015 επιςτολή τησ ΕΛΣΤΑΤ και αντίςτοιχησ ετήςιασ ζκθεςησ
Αξιολόγηςησ του Στατιςτικοφ Προγράμματοσ 2015 του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορζων του.



Ανάπτυξη και δημοςίευςη πολιτικήσ ποιότητασ (quality policy). Ανάπτυξη εςωτερικών οδηγιών για τη
διαςφάλιςη τησ ποιότητασ των παραγόμενων ςτατιςτικών.



Κατάρτιςη και δημοςίευςη Μεθοδολογικών Σημειωμάτων για όλεσ τισ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ/εργαςίεσ του
Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορζων του από τισ οποίεσ παράγονται ςτατιςτικζσ.



Κατάρτιςη εκθζςεων ποιότητασ για όλεσ τισ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ/εργαςίεσ, ςφμφωνα με τη γενική δομή και
το περιεχόμενο που περιγράφεται ςτο Ζντυπο των Αρχών και Διαδικαςιών για την Πιςτοποίηςη των
Στατιςτικών του Ελληνικοφ Στατιςτικοφ Συςτήματοσ (ΕΛΣΣ) και δημοςίευςή τουσ.



Ανάπτυξη και εφαρμογή ςυςτήματοσ παρακολοφθηςησ τησ ποιότητασ των ςτατιςτικών διαδικαςιών και του
ςτατιςτικοφ προϊόντοσ.



Κατάρτιςη και δημοςίευςη των διαδικαςιών που απαιτοφνται για την παροχή ςε χρήςτεσ πρόςβαςησ ςε
μικροδεδομζνα για ερευνητικοφσ ςκοποφσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Στατιςτικοφ Νόμου
3832/2010 και του Κανονιςμοφ Στατιςτικών Υποχρεώςεων των φορζων του ΕΛΣΣ.

 Κατάρτιςη και δημοςίευςη ημερολογίου ανακοινώςεων των παραγόμενων ςτατιςτικών του Υπουργείου και
των εποπτευόμενων φορζων του.
 Ανακοίνωςη, εκ των προτζρων, των αναθεωρήςεων ή των αλλαγών ςε μεθοδολογίεσ των παραγόμενων
ςτατιςτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορζων του.
 Παροχή ιςότιμησ και ταυτόχρονησ πρόςβαςησ όλων των χρηςτών, χωρίσ καμία εξαίρεςη, ςτισ ςτατιςτικζσ
του Υπουργείου. Περιοριςμόσ, ζλεγχοσ και δημοςιοποίηςη οποιαςδήποτε προνομιακήσ πρόςβαςησ
χρηςτών ςτισ ςτατιςτικζσ.
 Τεκμηρίωςη τησ χρήςησ των ςτατιςτικών και ςυςτηματική καταγραφή των αναγκών των χρηςτών.

