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Ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με τις μηνιαίες εκθέσεις τήρησης του Ειδικού
Προτύπου Διάχυσης Δεδομένων ( SDDS )

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ ) δημοσιεύει τις μηνιαίες εκθέσεις τήρησης
του Ειδικού Προτύπου Διάχυσης Δεδομένων ( SDDS ), σε μορφή πινάκων excel,
αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2013 1.
Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι
να βοηθήσει τους χρήστες να
κατανοήσουν τις παραπάνω μηνιαίες εκθέσεις που δημοσιεύονται στη διαδικτυακή
πύλη της ΕΛΣΤΑΤ .
Οι μηνιαίες εκθέσεις είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που διεξάγει η
Διεύθυνση Διάχυσης και Αξιολόγησης του Τμήματος Στατιστικής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου ( ΔΝΤ).
Η αξιολόγηση αφορά την τήρηση του Ειδικού Προτύπου Διάχυσης Δεδομένων
(SDDS ) αναφορικά με την περιοδικότητα και την εγκαιρότητα των στοιχείων στο
Ημερολόγιο Ανακοινώσεων‐ Advance Release Calendar (ARC) και στην Εθνική Σελίδα
Δεδομένων (NSDP) όσον αφορά τις ακόλουθες μεταβλητές :

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εθνικοί Λογαριασμοί
Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Πρόδρομοι Δείκτες
Αγορά εργασίας : Απασχόληση
Αγορά εργασίας : Ανεργία
Αγορά εργασίας : Μισθοί / Ημερομίσθια
Δείκτης τιμών : Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Δείκτης τιμών : Δείκτες Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Γενική Κυβέρνηση SDDS
Προϋπολογισμός Κεντρικής Κυβέρνησης (μηνιαία)
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H ELSTAT ανέλαβε την ευθύνη του Εθνικού Συντονισμού του Προτύπου Διάχυσης Δεδομένων SDDS,
για την Ελλάδα, από την 1η Ιουλίου 2013.
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Προϋπολογισμός Κεντρικής Κυβέρνησης (ετήσια)
Χρέος Κεντρικής Διοίκησης
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αναλυτικοί Λογαριασμοί του Τραπεζικού Τομέα
Αναλυτικοί Λογαριασμοί της Κεντρικής Τράπεζας
Επιτόκια
Χρηματιστηριακή Αγορά : Δείκτης τιμών μετοχών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Συναλλαγματικά διαθέσιμα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας(ΕΚΤ)
Πίνακας διεθνών συναλλαγματικών διαθεσίμων και συναφείς απαιτήσεις
Εμπορευματικές συναλλαγές (Εμπορικό Ισοζύγιο)
Διεθνής Επενδυτική Θέση
Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ‐ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Πληθυσμός

Συγκεκριμένα :
Περιοδικότητα : Η έκθεση αναφέρει αν όλα τα στοιχεία από όλες τις καθοριζόμενες
κατηγορίες δεδομένων δημοσιεύτηκαν σύμφωνα
με την προβλεπόμενη
περιοδικότητα.
Εγκαιρότητα : Η έκθεση αναφέρει αν όλα τα στοιχεία από όλες τις καθοριζόμενες
κατηγορίες δεδομένων δημοσιεύτηκαν εγκαίρως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Εάν η ημερομηνία δημοσίευσης που φαίνεται στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων
(ARC) για μια κατηγορία στοιχείων δεν πληροί την προβλεπόμενη περιοδικότητα
του SDDS, αυτό σημειώνεται στις εκθέσεις ως ένα ζήτημα μη τήρησης του
Προτύπου.
Σε περίπτωση που το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων (ARC) τηρεί την περιοδικότητα και
την εγκαιρότητα κατά τα οριζόμενα στο SDDS, αλλά η πραγματική ημερομηνία
δημοσίευσης δεν πληροί τις απαιτήσεις του SDDS, κάτι τέτοιο θα σημειώνεται,
επίσης, ως ένα ζήτημα μη τήρησης του Προτύπου.
Εάν τα δεδομένα δεν δημοσιεύονται στην εθνική ιστοσελίδα , όπως ανακοινώθηκε
στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων (ARC), αυτό αποτελεί επίσης ένα ζήτημα μη
τήρησης του Προτύπου.
Η ηλεκτρονική παρακολούθηση γίνεται καθημερινά από το προσωπικό του ΔΝΤ . Η
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εθνική σελίδα εξετάζεται προσεκτικά σε καθημερινή βάση. Οι καθυστερήσεις στη
διαβίβαση των στοιχείων υπολογίζονται με βάση τις ημερολογιακές ημέρες. Αν ένα
ή περισσότερα στοιχεία μιας κατηγορίας στοιχείων δεν δημοσιεύεται/ονται
εγκαίρως, η μηνιαία έκθεση και η ετήσια αξιολόγηση θα αναφέρει τα στοιχεία των
οποίων η δημοσίευση καθυστέρησε και θα φέρει σημείωση για το σύνολο της
κατηγορίας των δεδομένων όπου ανήκουν.
Από τον Ιούλιο 2013, οι μηνιαίες αναφορές αποστέλλονται στον Εθνικό Συντονιστή
(ΕΛΣΤΑΤ), μετά το τέλος κάθε μήνα (ξεκινώντας από τον Ιούνιο και μετά) . Οι
εκθέσεις διαπιστώνουν αν η Ελλάδα :
1) πληροί τις απαιτήσεις του SDDS όσον αφορά την εγκαιρότητα και την
περιοδικότητα,
2) δεν δημοσιεύει τα στοιχεία, σύμφωνα με το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων
(ARC ).
Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του
Προτύπου , ζητείται να παρέχονται εξηγήσεις και συγκεκριμένα όταν:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

οι κατηγορίες δεδομένων που υπόκειται σε δημοσίευση δεν δημοσιεύονται,
υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις στη δημοσίευση,
συστατικά μεταβλητών δεν δημοσιεύονται,
η περιοδικότητα που περιγράφεται στα μεταδεδομένα δεν συνάδει με αυτή
στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων(ARC) ή στην εθνική σελίδα (NSDP),
οι ημερομηνίες στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων (ARC) δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του SDDS,
υπήρχαν και άλλες αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης απεικονίζεται στις μηνιαίες εκθέσεις με τη μορφή
πίνακα excel.
Για κάθε μεταβλητή του Προτύπου Πίνακα Διάχυσης (DSBB) στις στήλες D έως Μ
της έκθεσης του πίνακα excel : ( i ) τα σκιασμένα κελιά δείχνουν ότι οι απαιτήσεις
του SDDS τηρήθηκαν και / ή τα δεδομένα δημοσιεύτηκαν την ημερομηνία που
αναγράφεται στο ARC, ( ii ) τα σκιασμένα κελιά δείχνουν απόκλιση από τις
απαιτήσεις του SDDS, ( iii ) * ΟΧΙ * υποδηλώνει ότι η περίοδος αναφοράς στο ARC ή
NSDP δεν είναι όπως ορίζεται στο SDDS, ( iv ) θετική / αρνητική αριθμητική
καταχώρηση υποδεικνύει τον αριθμό των ημερών που τα δεδομένα δημοσιεύτηκαν
νωρίτερα / αργότερα από την ημερομηνία ανάρτησης στο ARC ή από την
ημερομηνία που προβλέπεται στο SDDS, ( v ) “NYD” υποδηλώνει ότι τα δεδομένα
δεν έχουν δημοσιευτεί και ( vi ) “X” υποδεικνύει είτε ότι δεν δημοσιεύονται
στοιχεία, είτε ότι δεν παρέχονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης στο ARC .

Οι συντομογραφίες υποδεικνύουν :
PF(Periodicity flexibility option taken) ‐ Περιοδικότητα με δυνατότητα ευελιξίας,
TF (Timeliness flexibility option taken) ‐ Εγκαιρότητα με δυνατότητα ευελιξίας,
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SF (Special timeliness flexibility option taken)‐ Εγκαιρότητα με δυνατότητα ειδικής
ευελιξίας
TT (Targeted timeliness flexibility option taken)‐ Εγκαιρότητα με δυνατότητα
στοχευμένης ευελιξίας,
RPF(“As relevant” flexibility option taken for timeliness) – Εγκαιρότητα με
δυνατότητα “σχετικής” ευελιξίας.
Σημειώνεται ότι αφού έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των μηνιαίων εκθέσεων του
έτους, τότε συντάσσεται και δημοσιεύεται στο IMF/DSBB η ετήσια έκθεση που
καλύπτει την τήρηση των απαιτήσεων του SDDS , η οποία περιλαμβάνει τέσσερις
διαστάσεις μεταδεδομένων του SDDS :
•
•
•
•

Στοιχεία ( κάλυψη, περιοδικότητα , εγκαιρότητα )
Πρόσβαση του κοινού (Ημερολόγιο Ανακοινώσεων‐ARC)
Ακεραιότητα ( πιστοποίηση μεταδεδομένων )
Ποιότητα (διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τη μεθοδολογία, τις
πηγές και σύνταξη μεθοδολογικού κατά τα πρότυπα του Πλαισίου
Αξιολόγησης της Ποιότητας των Δεδομένων ‐DQAF).

Η ετήσια αξιολόγηση αντανακλά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για το
ημερολογιακό έτος.
Οι μηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης και οι ετήσιες αξιολογήσεις δείχνουν τις
περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις στα πλαίσια του Προτύπου SDDS .
Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν τις ετήσιες εκθέσεις για τα έτη μέχρι και το
2012 στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/CtyCtgList.aspx?ctycode=GRC
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