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Αναφορά στο Έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Αύγουστος 2010 – Αύγουστος 2015
Για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου, δηλαδή κατ’ αρχήν της ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας
των επίσημων στατιστικών της Χώρας και κατόπιν της εδραίωσης της εμπιστοσύνης των χρηστών, σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στις εν λόγω στατιστικές, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
έδωσε έμφαση, κατά την τελευταία πενταετία, σε τέσσερις (4) βασικούς άξονες:
α) στη βελτίωση και συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών μέσω της
απαρέγκλιτης εφαρμογής του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, με αναδόμηση των διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης στην παραγωγή των στατιστικών,
β) στη χρηστή διακυβέρνηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά στις λειτουργίες και τη διαχείρισή της, με βάση ένα σύστημα κανόνων που βελτιώνει και την αποτελεσματικότητα των στατιστικών εργασιών,
γ) στη στενότερη συνεργασία με τους χρήστες των στατιστικών στοιχείων και την ανταπόκριση στις
ανάγκες τους, καθώς και στον συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους παραγωγούς στατιστικών
δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση των στατιστικών,
δ) στην εντατική συνεργασία και ανάληψη δράσεων μέσα στην ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική
κοινότητα.
Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη, κατά την προαναφερόμενη πενταετία, σε ένα σημαντικό αριθμό ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών. Πολλές από τις ενέργειες αυτές έγιναν στο πλαίσιο
υλοποίησης των δράσεων του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (Joint
Overall Statistical Greek Action Plan – JOSGAP), το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ των Ελληνικών Αρχών
και της Eurostat και τέθηκε σε εφαρμογή το 2010. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών της ήταν μία ισχυρή
ανάκαμψη της αξιοπιστίας των Ελληνικών Στατιστικών και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης της Eurostat,
των άλλων Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων διεθνών
εταίρων, καθώς και των παγκόσμιων αγορών, με πολλές διεθνείς αναγνωρίσεις για το γεγονός αυτό.
Στις κύριες στατιστικές εργασίες της πενταετίας περιλαμβάνονται αυτές τριών πολύ σημαντικών απογραφικών ερευνών (Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών), καθώς και μίας ευρείας έκτασης δειγματοληπτικής ´Ερευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών. Στα
σημαντικά γεγονότα της πενταετίας ξεχωρίζει η επιτυχημένη διοργάνωση, στην Αθήνα, του Ευρωπαϊκού
Συνεδρίου για την Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών (Q2012) τον Μάιο του 2012. Τέλος, η ΕΛΣΤΑΤ
έφερε σε πέρας σημαντικό έργο σχετικά με την προώθηση του στατιστικού νομοθετικού έργου στην Ευρωπαϊκή ´Ενωση κατά την άσκηση από την ΕΛΣΤΑΤ των καθηκόντων της Προεδρίας στην Ομάδα Εργασίας
του Συμβουλίου για τις Στατιστικές, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Στις 29 Φεβρουαρίου 2012 το Ελληνικό Κοινοβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρωθυπουργό να υπογράψει
εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας τη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment
on Conﬁdence in Statistics), εγκρίνοντας ταυτόχρονα το κείμενο της Δέσμευσης, και κατοχυρώνοντας
τα ανωτέρω με τον Νόμο 4051/2012. Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης
που υπέγραψε τη σχετική Δέσμευση. Στη Δέσμευση κατ’ αρχήν υπογραμμίζεται η πρόοδος που έχει
επιτευχθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Ελληνικών Στατιστικών.
Κατόπιν δηλώνονται οι δεσμεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και οι στατιστικές να είναι ακριβείς, αξιόπιστες και να ακολουθούν πλήρως τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η Δέσμευση αφορά, μεταξύ άλλων, τη
δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης ως προς την εγγύηση, την υπεράσπιση και την προώθηση με κατάλληλες ανακοινώσεις στο κοινό της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ, και την υποστήριξη
της ΕΛΣΤΑΤ για τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία και την υπεράσπισή
τους έναντι τυχόν προσπαθειών υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους.
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές, ο Στατιστικός Νόμος
3832/2010 τροποποιήθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 11 Απριλίου 2012 και στις 16 Ιουλίου
2015, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και η τήρηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
προτύπων και βέλτιστων πρακτικών.
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Επίσης, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές, η ΕΛΣΤΑΤ,
την 1 Ιανουαρίου 2013, έκανε απαραίτητα βήματα προς τη λειτουργική της ανεξαρτησία και τη διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως καθορίζεται στον
Στατιστικό Νόμο 3832/2010. Αυτό έλαβε χώρα, μεταξύ άλλων, με τον διαχωρισμό του Προϋπολογισμού
της ΕΛΣΤΑΤ από αυτόν του Υπουργείου Οικονομικών, την ανάληψη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ως διατάκτη των δαπανών της (στη θέση του Υπουργού Οικονομικών) και την έναρξη της αυτόνομης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ (αντί της
Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών). Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού
της ΕΛΣΤΑΤ ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Τον Ιούλιο του
2015 έγιναν περαιτέρω σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής οικονομικής αυτοτέλειας της ΕΛΣΤΑΤ και της αυτοτέλειάς της, όσον αφορά στην πρόσβαση και χρήση των εκ του νόμου
διατιθέμενων ανθρωπίνων πόρων της, συμπεριλαμβανομένης της εκχώρησης αρμοδιότητας στην
ΕΛΣΤΑΤ να ανακατανέμει υφιστάμενες οργανικές θέσεις και να προσλαμβάνει προσωπικό σε στατιστικούς τομείς, όπου χρειάζεται, καθώς και της αυτοτέλειάς της να προσλαμβάνει το δικό της νομικό
σύμβουλο. Ολα αυτά τα βήματα ενίσχυσαν την λειτουργική ανεξαρτησία και επομένως και την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ.
Στο ίδιο πλαίσιο της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές, συστάθηκε ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ), της οποίας τα πέντε
μέλη υποδεικνύονται, αντίστοιχα, από τη Βουλή των Ελλήνων, τη Eurostat, τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής (ESGAB), την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ´Εργο της
Επιτροπής είναι αποκλειστικά η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συμβουλευτικού χαρακτήρα, σχετικά με
την εφαρμογή στο ΕΛΣΣ των αρχών 1 – 6 (θεσμικό πλαίσιο) του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Τον Σεπτέμβριο του 2013 δημοσιεύθηκε η πρώτη Eτήσια ´Εκθεση αυτής της Επιτροπής, η οποία επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των αρχών 1 – 6 του Κώδικα σε σχέση με την ΕΛΣΤΑΤ.
Τον Δεκέμβριο του 2014 δημοσιεύθηκε η δεύτερη Eτήσια ´Εκθεση της Επιτροπής, στην οποία γίνεται
ανασκόπηση της πρώτης ´Εκθεσης του 2013 υπό το φως των εξελίξεων που έλαβαν χώρα μετά τον Σεπτέμβριο του 2013 και παρέχεται μία πρώτη εξέταση της εφαρμογής των αρχών 1 – 6 στο ευρύτερο
Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ).
Α. Βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών
Κατά την τελευταία πενταετία, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε έναν σημαντικό αριθμό ενεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών. Πολλές από τις ενέργειες αυτές έγιναν στο
πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης (JOSGAP) για τις Ελληνικές
Στατιστικές.
Σημαντικές ενέργειες και επιτεύγματα:
Δημοσιονομικές Στατιστικές
• Ριζικός ανασχηματισμός των διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης, για την κατάρτιση
των Δημοσιονομικών Στατιστικών –του ελλείμματος και του χρέους– σύμφωνα με:
❍ την αυστηρή τήρηση των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών
(με έμφαση στην αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, στην αρχή της διασφάλισης της
ποιότητας και στην αρχή της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας),
❍ τα πορίσματα της ΄Εκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημοσιονομικό έλλειμμα και
χρέος της Ελλάδας (8/1/2010),
❍ τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (Κανονισμός 2223/1996 – ESA
95 και Κανονισμός 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – ESA 2010).
• Δημοσίευση, χωρίς επιφυλάξεις, από τη Eurostat, στα πλαίσια της εξαμηνιαίας Διαδικασίας
Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), δέκα (10) συνεχείς φορές, από τον Νοέμβριο του 2010, των
ετήσιων Ελληνικών Δημοσιονομικών Στατιστικών –μία σειρά επιτυχιών χωρίς προηγούμενο
στην Ελλάδα σχετικά με τις εν λόγω στατιστικές– και οικοδόμηση του πολύ σημαντικού «track
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record» για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδος. Τα στοιχεία αφορούν
την περίοδο 2006 – 2014.
Κατάρτιση και τακτική επικαιροποίηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με εισαγωγή νέων φορέων, που ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ESA 2010 εντός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και απαλοιφή φορέων που είτε καταργούνται είτε παύουν να τηρούν τα
κριτήρια ταξινόμησης εντός της Γενικής Κυβέρνησης. Τακτική ανάρτηση στο διαδίκτυο, σε τριμηνιαία βάση, επικαιροποιημένου Μητρώου, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Αναβάθμιση των ερωτηματολογίων για τη συλλογή δεδομένων (ετήσιων, τριμηνιαίων, μηνιαίων) από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών για την online συλλογή στοιχείων από
τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Δημόσια
Νοσοκομεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από
τη Γενική Κυβέρνηση.
Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, διαδικτυακής εφαρμογής για την online συλλογή στοιχείων
από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τους εποπτευόμενους φορείς τους.
Εκπαίδευση των Στατιστικών Ανταποκριτών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην ορθή
παροχή των αναγκαίων πρωτογενών δεδομένων, μέσω των ανανεωμένων ερωτηματολογίων
και των νέων τρόπων συλλογής δεδομένων.
Πραγματοποίηση σεμιναρίων για την εκπαίδευση των Στατιστικών Ανταποκριτών των Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης και των Υπουργείων στους κανόνες της ΔΥΕ και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον Στατιστικό Νόμο.
Υπογραφή πρωτοποριακών, και για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, μνημονίων συνεργασίας με όλα τα Υπουργεία, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος, για
τη διασφάλιση διαφανούς, έγκυρης και έγκαιρης παραγωγής των Δημοσιονομικών Στατιστικών.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικού εγχειριδίου (inventory) για τα ετήσια
δημοσιονομικά στοιχεία (ΔΥΕ), καθώς και μεθοδολογικού εγχειριδίου για την κατάρτιση των
τριμηνιαίων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης.
Επανυπολογισμός Τριμηνιαίων Δημοσιονομικών Στατιστικών Στοιχείων για το έτος 2009 και
εξής, χρησιμοποιώντας δεδομένα από πρωτογενείς πηγές και μεθοδολογία πλήρως εναρμονισμένη με το ESA 2010, ώστε να αποτυπώνεται έγκυρα η δημοσιονομική εξέλιξη από τρίμηνο
σε τρίμηνο.
Συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιστοίχιση των κωδικών των
συναλλαγών του ESA 2010 με εκείνες των κωδικών του δημόσιου λογιστικού.
Εφαρμογή προγράμματος εργασιών για τον επανυπολογισμό επικαιροποιημένων και εναρμονισμένων –χωρίς ασυνέχειες– Ετήσιων Δημοσιονομικών Στοιχείων για όλη την περίοδο 1995 –
2010, σε συμφωνία με το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010 και προς εκπλήρωση
του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Σημαντική ενίσχυση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των Δημοσιονομικών Στατιστικών της Χώρας.

Εθνικοί Λογαριασμοί και Οικονομικές Στατιστικές
• Αναθεώρηση το 2011, στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος εργασιών με την υποστήριξη και
συνεργασία της Eurostat, των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών με την παραγωγή και δημοσίευση αναθεωρημένης σειράς του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και λοιπών μακροοικονομικών μεγεθών, για τα έτη 2005 – 2010. Δημοσίευση μεθοδολογικού σημειώματος για
τις μεθόδους και τις πηγές της αναθεώρησης του ΑΕΠ.
• Εφαρμογή προγραμμάτων αναβάθμισης των Περιφερειακών και των Τριμηνιαίων Εθνικών
Λογαριασμών, σε στενή συνεργασία με τη Eurostat. Το πρόγραμμα αναβάθμισης των Περιφερειακών Λογαριασμών ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2011.
• Εφαρμογή προγράμματος αναβάθμισης των Τομεακών Λογαριασμών, σε στενή συνεργασία
με τη Eurostat.
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• Ολοκλήρωση, εντός του 2014, εκτενούς προγράμματος εργασιών, για την εφαρμογή του νέου
Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών ESA 2010, με την υποστήριξη της Eurostat και ανακοίνωση των στατιστικών αποτελεσμάτων:
❍ Κατάρτιση και δημοσιοποίηση αναθεωρημένων μακρών χρονολογικών σειρών των Ετήσιων
και Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών για την περίοδο 1995 – 2014, σύμφωνα με το ESA
2010, και χωρίς ασυνέχειες.
❍ Κατάρτιση και δημοσίευση από το 1995 εποχικά διορθωμένων τριμηνιαίων στοιχείων Εθνικών Λογαριασμών.
❍ Κατάρτιση και δημοσίευση από το 2006 πινάκων ετήσιων και τριμηνιαίων μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεσμικών Τομέων.
❍ Κατάρτιση και δημοσίευση, για τα έτη 2010 – 2014, των πινάκων της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) κατά ESA 2010, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 479/2009 και 679/2010.
❍ Κατάρτιση και δημοσίευση των πινάκων για το πάγιο κεφάλαιο, καθώς και των πινάκων
προσφοράς και χρήσεων και εισροών – εκροών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα διαβίβασης του ESA 2010.
❍ Εφαρμογή του ESA 2010 στους Περιφερειακούς Λογαριασμούς και κατάρτιση χρονολογικών
σειρών περιφερειακού ΑΕΠ για τα έτη 2000 – 2012.
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ πινάκων ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης σε 64 κλάδους, για τα έτη 1995 – 2013, και σε 10 κλάδους, για τα έτη 1995 – 2014.
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων Τελικής Καταναλωτικής Δαπάνης Νοικοκυριών,
σε τρέχουσες τιμές και σε σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους, για τα έτη 1995 – 2014.
• Διενέργεια από την ΕΛΣΤΑΤ και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), από κοινού, των ερευνών
για την Καινοτομία και την ´Ερευνα και Ανάπτυξη στις Επιχειρήσεις, με έτος αναφοράς 2012,
με άμεση χρήση των αποτελεσμάτων από την ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή Εθνικών Λογαριασμών κατά ESA 2010 και από το ΕΚΤ για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από
την Απόφαση 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• Υπογραφή, εντός του 2015, μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την παραγωγή στατιστικών για την Καινοτομία και την ´Ερευνα
και Ανάπτυξη στις Επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2020.
• Σημαντική ενίσχυση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών της Χώρας.
• Κατάρτιση, εφαρμογή και ολοκλήρωση σχεδίου δράσης, σε συνεργασία με τη Eurostat, για τη
βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου, με περαιτέρω εκσυγχρονισμό
του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, καθώς και της συνεργασίας με άλλους φορείς.
• Δημοσίευση αναθεωρημένων Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου για την περίοδο 2002 – 2014.
• Συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης «SIMSTAT», το οποίο αποτελεί
μία καινοτόμο προσέγγιση για την απλοποίηση του συστήματος συλλογής στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου αγαθών (Intrastat) της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης. Στόχος του προγράμματος είναι
η μείωση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα
των στοιχείων, με ανταλλαγή μικροδεδομένων ενδοκοινοτικού εμπορίου μεταξύ των κρατών
μελών και επαναχρησιμοποίησή τους.
• Δημοσίευση εποχικά διορθωμένων Δεικτών: Βιομηχανικής Παραγωγής, Παραγωγής στις Κατασκευές, Κύκλου Εργασιών και ΄Ογκου στο Λιανικό Εμπόριο, Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό
Εμπόριο, Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων και Απασχολούμενων Ατόμων στο
Λιανικό Εμπόριο.
• Ανάπτυξη έργου, με την υποστήριξη της Eurostat, για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση
του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.
• Ανάπτυξη έργου, με την υποστήριξη της Eurostat, για τη βελτίωση της ποιότητας και επικαιρότητας του Γεωργικού Μητρώου.
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• Εκπόνηση μελέτης για τη βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των αποτελεσμάτων της
Ετήσιας Γεωργικής Ερευνας –μίας μείζονος εθνικής έρευνας που διενεργείται από το 1961, της
οποίας τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών εθνικών χρηστών. Εφαρμογή,
από το 2015, των αποτελεσμάτων της ανωτέρω μελέτης με αναδόμηση, ουσιαστικά, όλων των
πτυχών της έρευνας του έτους 2015.
• Σχεδιασμός και διενέργεια νέας έρευνας επί των συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής
στην Ελλάδα (ενοικιαζόμενων καταλυμάτων).
• Αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής για την υποβολή στοιχείων αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, αλλά και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, για την κατάρτιση στατιστικών στον τομέα του Τουρισμού, καθώς και Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού. Στα πλαίσια
του μνημονίου συνεργασίας, έλαβε χώρα επεξεργασία στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ για την κατάρτιση Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού από το Υπουργείο Τουρισμού.
• Ανάπτυξη έργου, με την υποστήριξη της Eurostat, για τη δημιουργία Μητρώου Οχημάτων, με
βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Οικονομικών.
• Yπογραφή, τον Απρίλιο του 2014, επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της
ΕΛΣΤΑΤ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), για την παροχή
στην ΕΛΣΤΑΤ πρόσβασης σε διοικητικά στοιχεία που συλλέγουν οι συμβαλλόμενοι φορείς για
την κατάρτιση Στατιστικών Επιχειρήσεων και για τις ανάγκες των Εθνικών Λογαριασμών. Στα
πλαίσια του μνημονίου, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη στις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς υποδοχής και χρήσης των σχετικών διοικητικών στοιχείων. Παράλληλα, η
ΕΛΣΤΑΤ προέβη στην προετοιμασία των βημάτων για την παραγωγή Στατιστικών Διάρθρωσης
των Επιχειρήσεων από τα φορολογικά στοιχεία.
• Βελτίωση των Στατιστικών Περιβάλλοντος, με αποστολή στοιχείων περιβαλλοντικών λογαριασμών, στοιχείων αέριων ρύπων και λογαριασμών ροής υλικών στη Eurostat, καθώς και διαβίβαση
στοιχείων εσωτερικών υδάτων σε μεγαλύτερη ανάλυση, τόσο κατά Περιφέρεια όσο και κατά Υδατικό Διαμέρισμα. Συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο έργου, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των στατιστικών υδάτων.
Απογραφές και Κοινωνικές Στατιστικές
• Εφαρμογή στην Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 των απαιτήσεων ποιότητας που εισήχθησαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και των εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών, τις Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών σειράς 2010, αποτέλεσμα συνεργασίας
της UNECE (Ηνωμένα ΄Εθνη – Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat, και των
αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, με συνέπεια οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και οι έλεγχοι ποιότητας στην Απογραφή 2011 να είναι αυστηρότεροι και πολυπληθέστεροι από οποιαδήποτε προηγούμενη Απογραφή.
• Διενέργεια ΄Ερευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, σε ένα δείγμα
19.380 νοικοκυριών από όλη τη Χώρα, για την εκτίμηση της πληρότητας και ποιότητας των συλλεγέντων από την Απογραφή στοιχείων μέχρι το επίπεδο Δήμου (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Επισημαίνεται ότι ΄Ερευνα Κάλυψης δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη Απογραφή.
• Ψηφιοποίηση των απογραφικών – διοικητικών ορίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011.
• Αναθεώρηση των στοιχείων μεταναστευτικών ροών και του Υπολογιζόμενου Πληθυσμού για
τα έτη 1991 – 2014, με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011, στοιχεία μετανάστευσης άλλων χωρών, καθώς και μοντέλα μεταναστευτικών ροών.
• Υπογραφή και υλοποίηση μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την ανάπτυξη Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ). Δημοσίευση από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικών για τις Δαπάνες
Υγείας στην Ελλάδα, με βάση το ΣΛΥ του ΟΟΣΑ (για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013).
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• ΄Εναρξη, το 2014, κατόπιν διαβούλευσης με τη Eurostat, εκτενούς προγράμματος εργασιών με
σκοπό την επανεξέταση και ριζική αναθεώρηση των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Ολοκληρωμένου Συστήματος Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS), όπως είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2000. Το έργο περιλαμβάνει διορθώσεις στη μεθοδολογία και επικαιροποίηση των
πηγών στοιχείων, που έχουν ως αποτέλεσμα μία μείζονα αναθεώρηση, με παράλληλη εφαρμογή ενός νέου καταλόγου σχημάτων του ESSPROS με βάση τις παροχές και όχι, όπως μέχρι
πρότινος, με βάση τον φορέα. Η δημοσίευση των αναθεωρημένων στατιστικών στοιχείων έχει
προγραμματιστεί για το τελευταίο τρίμηνο του 2015.
• Αύξηση δείγματος της ΄Ερευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, της ΄Ερευνας Εισοδήματος
και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), της ΄Ερευνας Υγείας, της ΄Ερευνας Διακοπών, της ΄Ερευνας Κενών Θέσεων Εργασίας και Δεικτών Κόστους Εργασίας και Απασχόλησης
στις Επιχειρήσεις και της ΄Ερευνας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της
ακρίβειας των αποτελεσμάτων τους.
• Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την
προετοιμασία της ηλεκτρονικής συλλογής των στατιστικών στοιχείων της δικαιοσύνης από
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν και στην ΕΛΣΤΑΤ
για την παραγωγή στατιστικών δικαιοσύνης.
• Συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ανάπτυξη
εφαρμογής για ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων της ´Ερευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων,
τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν και στην ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή, μεταξύ άλλων, στατιστικών οδικών τροχαίων ατυχημάτων.
• Αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών με πρόσβαση της ΕΛΣΤΑΤ
στο σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ, για την παραγωγή πιο έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών της Φυσικής
Κίνησης Πληθυσμού.
• Αύξηση της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη συλλογή δεδομένων: ηλεκτρονική συλλογή από
διοικητικές πηγές των στοιχείων της Ετήσιας ΄Ερευνας Εργατικών Ατυχημάτων, επέκταση της
ηλεκτρονικής συλλογής των στοιχείων της Ετήσιας ΄Ερευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης από το σύνολο των νοσοκομείων της Χώρας και διεξαγωγή της ΄Ερευνας Χρήσης Χρόνου, για πρώτη φορά, με χρήση tablets.
• Χρησιμοποίηση, για πρώτη φορά, Οπτικών Αναγνωστών Χαρακτήρων (Optical Character Readers) και αυτοματοποιημένων ελέγχων, για την επεξεργασία των στοιχείων: της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009, της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, και στη συνέχεια,
της ´Ερευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών από το 2013, αλλά και της ´Ερευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων από το 2013 και της ΄Ερευνας Θαλάσσιας
Αλιείας από το 2014.
• Εκπόνηση μελετών για τη διερεύνηση της δυνατότητας άντλησης στοιχείων για την κατάρτιση
νέων στατιστικών στον τομέα των Μεταφορών για: το οδικό δίκτυο της Χώρας, τις οδικές μεταφορές λεωφορείων και πούλμαν και τις μεταφορές μέσω αγωγών φυσικού αερίου, την επιβατική κινητικότητα (passenger mobility) και την οδική κυκλοφορία για την κατάρτιση
οχηματοχιλιομέτρων. ΄Εναρξη εργασιών για τη δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες διοικητικές πηγές στοιχείων, σύμφωνα με τα πορίσματα των μελετών. Προετοιμασία πιλοτικής έρευνας για την επιβατική κινητικότητα, η οποία πρόκειται να διενεργηθεί στις αρχές του 2016.
• Αναθεώρηση του Δείκτη Κόστους Εργασίας, με έτος βάσης το 2012, και επανυπολογισμός των
δεικτών με χρήση της μεθόδου αλυσωτής σύνδεσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Ανθρώπινοι πόροι και τεχνική υποδομή
• Ανάπτυξη έργου, με την υποστήριξη της Eurostat, για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο απαρτίζεται από οκτώ (8) υποέργα:
1. Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
2. Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων (Portal)
3. Αξιολόγηση πολιτικών ασφαλείας και υλοποίησή τους
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4. Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης (Contingency Planning)
5. Διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management)
6. Κεντρική διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail Archiving)
7. Εκτυπωτικό σύστημα Πληροφορικής
8. Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.
• Ολοκλήρωση των υποέργων 4, 5 και 6 και στο στάδιο υλοποίησης τα υπόλοιπα υποέργα, με
χρόνο ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο του 2015.
• Ανάπτυξη έργου, με την υποστήριξη της Eurostat, για τη δημιουργία ενός μόνιμου προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και του προσωπικού των υπόλοιπων
φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. ΄Εναρξη εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης το 2014.
Β. Χρηστή διακυβέρνηση, με βάση ένα σύστημα κανόνων
Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των διαδικασιών για την παραγωγή στατιστικών, δόθηκε μεγάλη
έμφαση, κατά την πενταετία που πέρασε, στην εφαρμογή κανόνων και στη διαφάνεια των λειτουργιών και της διαχείρισης της Αρχής, καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων.
Σημαντικές ενέργειες και επιτεύγματα:
• Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
• Επιλογή των οργάνων διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 (Απογραφέων και Τομεαρχών), με διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια.
• Δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ), οι οποίοι χρησιμοποιούνται
από την ΕΛΣΤΑΤ για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε δεκάδες στατιστικές έρευνες ετησίως,
καθώς και ενός κεντρικού, ομοιόμορφα εφαρμοζόμενου, συστήματος κατάταξης των ΙΣ, και
ανάθεσης ερευνών σε αυτούς, με βάση κανόνες, διαφανείς διαδικασίες, αμεροληψία και αξιοκρατικά κριτήρια. Δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για την ενημέρωση
των Ιδιωτών Συνεργατών.
• Δημιουργία συστήματος ανάθεσης έργου στους ΙΣ και παρακολούθησης των παραδοτέων, με
βάση το οποίο υπολογίζεται η αποζημίωση των Ιδιωτών Συνεργατών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια της ανωτέρω διαδικασίας.
• Εξορθολογισμός των αμοιβών που λαμβάνουν οι Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, με εφαρμογή
συγκεκριμένης πολιτικής αμοιβών βάσει κανόνων.
• Ανάπτυξη νέου συστήματος προγραμματισμού και παρακολούθησης της πορείας των στατιστικών ερευνών και εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ (μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής), με σκοπό την
έγκαιρη και με υψηλότερη ποιότητα εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων.
• Δημιουργία στην ΕΛΣΤΑΤ Ομάδας Εποπτείας και Διαχείρισης της Ποιότητας των Στατιστικών
Εργασιών (ΟΕΔΠ), με τη συμμετοχή του Προέδρου και των Προϊσταμένων των δύο Γενικών Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και των Προϊσταμένων συναρμόδιων Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ.
΄Εργο της ΟΕΔΠ είναι η ανασκόπηση της προόδου υλοποίησης των προγραμματισμένων στατιστικών εργασιών και η αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση αυτών, ο έλεγχος
της ποιότητας των στατιστικών προϊόντων και διαδικασιών και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για την ποιότητα και την εγκαιρότητα
του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος, καθώς και η καταγραφή και παρακολούθηση της
συμμόρφωσης των Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
• Σύνταξη εγκυκλίων για, μεταξύ άλλων:
❍ την παροχή πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς και τη χορήγηση ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών,
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την Ομάδα Εποπτείας και Διαχείρισης της Ποιότητας των Στατιστικών Εργασιών (ΟΕΔΠ) της
ΕΛΣΤΑΤ,
❍ την Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων Προστασίας Ψηφιακών Δεδομένων,
❍ την Πολιτική Τιμολόγησης Στατιστικών Προϊόντων,
❍ την Πολιτική για τη Διαχείριση Συμβάντων Ασφαλείας της ΕΛΣΤΑΤ,
❍ τις Οδηγίες Ποιότητας της ΕΛΣΤΑΤ,
❍ την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΛΣΤΑΤ.
Συντονισμός των εργασιών, σε εθνικό επίπεδο, για την προετοιμασία της Αξιολόγησης Ομοτίμων (Peer Review) του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS) που διενεργήθηκε, τον Νοέμβριο του 2014, για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, από επιθεωρητές του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος, στο πλαίσιο αντίστοιχων αξιολογήσεων που έλαβαν χώρα σε όλα τα
κράτη μέλη.
Διενέργεια αυτοαξιολογήσεων εφαρμογής του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές από τις Διευθύνσεις της ΕΛΣΤΑΤ.
Ολοκλήρωση σχεδίου του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ.
Δημιουργία Καθηκοντολογίου για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ)
και μηνιαία ενημέρωσή του, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού των ΥΣΝ.
Πραγματοποίηση των ακόλουθων, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της οικονομικής
αυτοτέλειας της ΕΛΣΤΑΤ:
❍ Λειτουργία Ταμειακής Υπηρεσίας, τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για ΝΠΔΔ.
❍ Λειτουργία πλήρους μηχανογραφικού συστήματος για την παρακολούθηση της λειτουργίας
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης (Λογιστήριο, Ταμείο, Προϋπολογισμός, Δημόσιο Λογιστικό, Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, Μητρώο Δεσμεύσεων, Μητρώο Παγίων, Διαχείριση Αποθήκης).
❍ Κατάρτιση και ανάρτηση στο διαδίκτυο των ισολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, μετά από έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών.
❍ Υποβολή απολογιστικών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σε μηνιαία βάση.
❍ Υποβολή του πρώτου Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων, για το έτος 2013, και στη συνέχεια
για το 2014, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
❍ Υποβολή των μηνιαίων Δελτίων Εσόδων – Εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, λόγω ένταξής της στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
❍ Εκκαθάριση, πέραν των δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, και όλων των δαπανών των 50
Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών της ΕΛΣΤΑΤ (που πραγματοποιείτο πριν από τις κατά τόπους
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών).
❍ Σύνταξη Εγκυκλίων Διοικητικών και Οικονομικών Διαδικασιών της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της
νέας οικονομικής διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
΄Εναρξη παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων».
❍

•

•
•
•
•

•

Γ. Στενότερη συνεργασία με παραγωγούς και χρήστες στατιστικών στοιχείων
Βασικό μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ είναι η παραγωγή στατιστικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η συνεργασία με εθνικούς φορείς
που συλλέγουν και παράγουν στατιστικά στοιχεία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων τους,
με στόχο τη βελτίωση της στατιστικής παραγωγής μέσα στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα.
Σημαντικές ενέργειες και επιτεύγματα:
• Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.
• Θέσπιση του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος.
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• Θεσμοθέτηση, το 2010, και διενέργεια πέντε (5) Ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών, κατά τη διάρκεια
της τελευταίας πενταετίας.
• Ανάρτηση, σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, πληροφοριών για τις εργασίες των
Ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών.
• Ανάληψη δράσεων με βάση τα συμπεράσματα των Ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών.
• Κατάρτιση Προγραμμάτων και Εκθέσεων Αξιολόγησης, ώστε να απευθύνονται, κυρίως, στους
χρήστες των στατιστικών, όπως:
❍ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011 – 2013 και Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 – 2016.
❍ Ετήσια Στατιστικά Προγράμματα της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο 2011 – 2016.
❍ Εκθέσεις Αξιολόγησης των Ετήσιων Στατιστικών Προγραμμάτων για την περίοδο 2010 – 2014.
• Ολοκλήρωση του εντύπου «Παρουσίαση των αρχών και διαδικασιών για την πιστοποίηση των
στατιστικών του ΕΛΣΣ», το οποίο χρησιμοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ για την πιστοποίηση των
στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ.
• Διενέργεια δύο πιλοτικών ασκήσεων πιστοποίησης στατιστικών σε δύο φορείς του ΕΛΣΣ και
έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης σε άλλους πέντε φορείς του ΕΛΣΣ.
• Επανασχεδιασμός του συστήματος και της τεχνολογίας δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου που
εκδίδει η ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη, ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των
χρηστών στα στατιστικά στοιχεία, και αναβάθμιση του περιεχομένου των Δελτίων, ώστε να
βελτιωθεί η ενημερωτική τους αξία.
• Αύξηση του αριθμού των Δελτίων Τύπου με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, από
285 το 2009 σε 306 για το 2014, έτσι ώστε να παρέχεται στους χρήστες ολοένα μεγαλύτερο
μέρος των αποτελεσμάτων των στατιστικών εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ και, γενικά, ευρύτερη και
διεξοδικότερη στατιστική πληροφόρηση.
• Ανάρτηση πινάκων στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για διάφορα θέματα και για σειρά ετών, όπου
παρατηρείτο έλλειμμα πληροφόρησης.
• Εφαρμογή πολιτικής για ταυτόχρονη και ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών, χωρίς εξαίρεση, στα στατιστικά στοιχεία.
• Ανάληψη συντονισμού, σε εθνικό επίπεδο, των συστημάτων Διάχυσης Ειδικών Δεδομένων
SDDS (Special Data Dissemination Standard) και SDDS Plus του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ) από την ΕΛΣΤΑΤ.
• Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ (στο ελληνικό, καθώς και στο αγγλικό μέρος του),
μέσω των ακόλουθων ενεργειών:
❍ Ανάρτηση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Ικανοποίησης Χρηστών (User Satisfaction Surveys) που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ, σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας της.
❍ Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του ενημερωτικού υλικού για
τους χρήστες που παρουσιάζεται στην ετήσια Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
❍ Δημιουργία ειδικής επίσημης ιστοσελίδας των Γενικών Απογραφών 2011, με σκοπό την πληροφόρηση του πληθυσμού σχετικά με τις Απογραφές, στην οποία οι σημαντικότερες πληροφορίες ήταν διαθέσιμες στα ελληνικά και σε 8 άλλες γλώσσες.
❍ Δημιουργία ειδικού συνδέσμου στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων των Γενικών Απογραφών 2011.
❍ Δημιουργία ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ με διαδραστικό
χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο απεικονίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού, καθώς και τα χαρακτηριστικά κτιρίων σε επίπεδο Χώρας, Περιφέρειας και Δήμου.
❍ Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας με πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Ποιότητα
των Επίσημων Στατιστικών (Q2012)» που διοργάνωσε η ΕΛΣΤΑΤ με τη Eurostat, τον Μάιο
του 2012 στην Αθήνα.
❍ Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών, στο πλαίσιο
της ανάληψης από την ΕΛΣΤΑΤ της Προεδρίας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις
Στατιστικές (CWPS) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.
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Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων
της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΛΣΤΑΤ,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα».
❍ Ανάληψη και ολοκλήρωση, σε μεγάλο βαθμό, έργου για την επικαιροποίηση των πινάκων
και την κάλυψη των κενών των χρονοσειρών στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και για τον
εμπλουτισμό της ιστοσελίδας με τις Εκθέσεις Ποιότητας και τα μεταδεδομένα των διενεργούμενων στατιστικών ερευνών και εργασιών, προσαρμοσμένων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ανταλλαγής Στατιστικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων (European Statistical Data and
Metadata Exchange – ESMS).
❍ Ανάρτηση, για πρώτη φορά, της Αποστολής (Mission) της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και του επικαιροποιημένου νομικού πλαισίου της ΕΛΣΤΑΤ.
❍ Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τα συνέδρια χρηστών, καθώς και για άλλα συνέδρια που διοργανώνει η ΕΛΣΤΑΤ, όπως η Διεθνής Διάσκεψη
το 2011 με θέμα «Ο Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές: Ενδυνάμωση
της Αξιοπιστίας των Επίσημων Στατιστικών» και η Ημερίδα για τις Στατιστικές Φτώχειας και
Κοινωνικού Αποκλεισμού το 2010.
❍ Ανάρτηση, κάθε δεύτερη Παρασκευή, του νέου δίγλωσσου δημοσιεύματος «Η Ελληνική Οικονομία», το οποίο παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα και σημαντικά οικονομικά στοιχεία για
την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού.
❍ Ανάρτηση, σε διμηνιαία βάση, του νέου δίγλωσσου δημοσιεύματος «Συνθήκες Διαβίωσης
στην Ελλάδα», με ένα εκτενές φάσμα στοιχείων, τα οποία αποτυπώνουν πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις.
❍ Κατάρτιση ειδικής έκδοσης του δημοσιεύματος «Greece in ﬁgures, Special Edition», με βασικές στατιστικές και συγκριτικά στοιχεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, που
διανεμήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανάληψη
της Ελληνικής Προεδρίας.
❍ Κατάρτιση και ανάρτηση, σε τριμηνιαία βάση, του νέου δημοσιεύματος «Η Ελλάς με αριθμούς»,
διαθέσιμο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο παρουσιάζει, ανά θεματική ενότητα,
επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και
οικονομική εικόνα της Ελλάδας, καθώς και στοιχεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
❍ Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει τα τελευταία επίσημα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, τα οποία παράγονται από την ΕΛΣΤΑΤ, το Υπουργείο Οικονομικών,
την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΄Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),
στο πλαίσιο του Συστήματος Διάχυσης Στατιστικής Πληροφόρησης SDDS (Special Data Dissemination Standard) του ΔΝΤ.
❍ Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει τα Στατιστικά Προγράμματα Εργασιών του
ΕΛΣΣ και της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των Στατιστικών Προγραμμάτων
της ΕΛΣΤΑΤ.
❍ Δημιουργία ειδικής ενότητας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής
των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, τη Δέσμευση της Ελλάδος για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές, τον κατάλογο των Φορέων και των Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ, τον Κανονισμό των Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ, την Πολιτική Ποιότητας της ΕΛΣΤΑΤ, την Πολιτική
Αναθεωρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τα μνημόνια συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με Υπουργεία,
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους φορείς.
• Κατάρτιση και, στη συνέχεια, ανάρτηση στο διαδίκτυο διαδικασιών πλήρως συμβατών με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα για την πρόσβαση ερευνητών σε μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών
της ΕΛΣΤΑΤ, διαφυλάττοντας πλήρως την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών νοικοκυριών
και επιχειρήσεων.
• Ψηφιοποίηση των οικισμών της Χώρας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 1.000 κατοίκων, σε επίπεδο απογραφικών οικοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων, και διάθεσή τους σε ενδιαφερόμενους χρήστες.
• Πραγματοποίηση ξεναγήσεων ενός αριθμού μαθητών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, στα
πλαίσια της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας, ο οποίος έφθασε τους 1.000 μαθητές τη σχολική χρονιά 2014/2015, που ήταν η πρώτη χρονιά πραγματοποίησης αυτής της δράσης.
❍
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• Δημιουργία και προβολή στο διαδίκτυο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία περιλαμβάνει 3.443 βιβλία και περιοδικά, καθώς και 6 άτλαντες, με χρονολογίες που ξεκινούν από
το 1859.
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με αντικείμενο την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής «Πανόραμα» για την αξιοποίηση των δεδομένων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, καθώς και των ετών 1991 και 2001.
• Παρουσίαση στο κοινό, τον Ιούλιο του 2015, της εφαρμογής «Πανόραμα» της ΕΛΣΤΑΤ και του
ΕΚΚΕ για τα δεδομένα της Απογραφής. Η εν λόγω εφαρμογή επιτρέπει την άμεση πρόσβαση,
διαχείριση, συσχέτιση και χαρτογράφηση των ανωτέρω δεδομένων, με τήρηση των κανόνων
στατιστικής εμπιστευτικότητας.
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), με
αντικείμενο την παροχή στατιστικών στον τομέα της ισότητας των φύλων και τις ανάγκες του
«Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων».
• Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στη ΔΕΘ, ετησίως, με δικό της περίπτερο.
Δ. Εντατική συνεργασία και ανάληψη δράσεων μέσα στην ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική κοινότητα
Μέσα στην πενταετία που πέρασε, η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε μεγάλη έμφαση στην άριστη συνεργασία με
τη Eurostat και τις άλλες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως, επίσης, και με τις Εθνικές
Στατιστικές Υπηρεσίες των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, έχοντας ως στόχο
την αναβάθμισή της, ώστε να αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος,
συνδράμοντας ουσιαστικά στις εργασίες του και συμβάλλοντας στην εξέλιξή του.
Σημαντικές ενέργειες και επιτεύγματα:
• Συνδιοργάνωση από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat, τον Μάιο του 2012 στην Αθήνα, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου «Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών (Q2012)», το οποίο έχει καθιερωθεί
ως η παραδοσιακή σύσκεψη στατιστικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων εθνικών και διεθνών
φορέων και οργανισμών που ασχολούνται, κυρίως, με θέματα ποιότητας στατιστικών.
• Συνδιοργάνωση από την ΕΛΣΤΑΤ και το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE), τον Ιούνιο του 2011, διάσκεψης με θέμα: «Κώδικας Ορθής Πρακτικής
των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών»,
με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της Eurostat και Ευρωπαϊκών Στατιστικών Υπηρεσιών,
μελών της πολιτικής ηγεσίας και της ανώτερης δημόσιας διοίκησης της Χώρας, εκπροσώπων
των κοινωνικών εταίρων, μελών του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και
υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ.
• Ανάληψη ολοένα και πιο ενεργού ρόλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, μέσω, μεταξύ άλλων, της ανελλιπούς, συντονισμένης και ουσιαστικής συμμετοχής υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ στις Ομάδες Εργασίας (Task Forces/Working Groups, Project Steering Committees και
Sector/Directors’ Groups) που οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα,
καθώς και στις εργασίες επί στατιστικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Council Working Party on Statistics).
• Εντατική προετοιμασία καθ’ όλο το 2013, εν’ όψει της ανάληψης της προεδρίας της Ομάδας
Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές τον Ιανουάριο του 2014.
• Διενέργεια σημαντικού έργου σχετικά με την προώθηση του στατιστικού νομοθετικού έργου
στην Ευρωπαϊκή ´Ενωση κατά την άσκηση από την ΕΛΣΤΑΤ των καθηκόντων της Προεδρίας στην
Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014. Κατά τη διάρκεια της
προεδρίας της ΕΛΣΤΑΤ στην ανωτέρω Ομάδα Εργασίας, ολοκληρώθηκαν τέσσερις νομοθετικές
Προτάσεις και οι σχετικές νομοθετικές πράξεις (Κανονισμοί) δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ενώ για άλλους πέντε φακέλους σημειώθηκε σημαντική
πρόοδος ως προς το επίπεδο επίτευξης συμφωνίας σε επίπεδο Ομάδας Εργασίας Συμβουλίου.
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• Ενεργή συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στις συναντήσεις και εργασίες διεθνών στατιστικών φορέων,
όπως της Διάσκεψης Ευρωπαίων Στατιστικών (Conference of European Statisticians), της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (UN Statistical Commission), του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής (International Statistical Institute) κλπ.
• Εκλογή από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ
στο Partnership Group του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, του οποίου η αποστολή είναι
η ενίσχυση της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο, ιδίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System Committee – ESSC).
• Εκλογή από την ESSC του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Φόρουμ (Bureau of the European Statistical Forum) – το Forum αποτελεί ένα όργανο διακυβέρνησης των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών– καθώς και στη συντακτική επιτροπή (editorial board) της
΄Εκθεσης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System Report).
Ε. Θέματα στατιστικής παραγωγής
Διενέργεια Απογραφών Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών
Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τακτικών ερευνών της, η ΕΛΣΤΑΤ διενήργησε, κατά την προηγούμενη πενταετία, τρεις πολύ σημαντικές απογραφικές έρευνες, οι οποίες διεξάγονται ανά δεκαετία και αποτελούν τη βάση για τη χάραξη εθνικών και κοινοτικών πολιτικών: την Απογραφή
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, την Απογραφή Κτιρίων και την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών.
Σκοπός της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας είναι η καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Χώρας και η συλλογή στοιχείων για τη διάρθρωσή τους και την
απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009 δεν διεξήχθη
από την τότε Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) το 2009, όπως είχε προγραμματισθεί, αλλά
τελικά το 3ο τρίμηνο του 2010 από τη νεοσυσταθείσα ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ έπρεπε, παράλληλα με τις
εργασίες των άλλων δύο Απογραφών (βλέπε παρακάτω), να άρει την εκκρεμότητα της διεξαγωγής
και επεξεργασίας των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (η μη έγκαιρη παραγωγή των
αποτελεσμάτων της Απογραφής αυτής θα συνεπαγόταν την επιβολή σοβαρών προστίμων σε βάρος
της Χώρας από την ΕΕ). Επισημαίνεται ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα η επεξεργασία των στοιχείων
της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας να καταλήξει αναγκαστικά να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες διεξαγωγής και επεξεργασίας των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών. Τα αποτελέσματα της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας ανακοινώθηκαν στο κοινό τον
Σεπτέμβριο του 2012, μέσω της ειδικής ενημερωτικής έκδοσης για τη Διεθνή ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ) και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ.
Σκοπός της Απογραφής Κτιρίων είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον οικοδομικό πλούτο
της Χώρας (αριθμός κτιρίων στο σύνολο Χώρας και κατά περιοχές, στοιχεία κτιρίων σχετικά με τη
χρήση, τον φορέα ιδιοκτησίας, την περίοδο κατασκευής, το μέγεθος, τα υλικά κατασκευής τους
κλπ.). Η Απογραφή αυτή είναι η έβδομη, κατά σειρά, από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους και
διενεργείται για την ικανοποίηση εθνικών αναγκών.
Για τη μεταφορά των στοιχείων των ερωτηματολογίων σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε να καταστούν
αξιοποιήσιμα και να μπορούν να υποβληθούν στους απαραίτητους πολλαπλούς και συνδυαστικούς
ελέγχους ποιότητας, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων με τη χρήση
σαρωτών (Optical Character Recognition – OCR), ακολουθούμενη από οπτική επαλήθευση της εισαγωγής
των στοιχείων (data veriﬁcation) κάθε ερωτηματολογίου και η κατά περίπτωση αναγκαία συμπλήρωση
ή διόρθωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, γίνονταν και λογικοί έλεγχοι πρώτης φάσης
(veriﬁcation). Ακολούθησαν λεπτομερέστεροι έλεγχοι (όπως, για παράδειγμα, έλεγχοι πληρότητας, συσχετίσεις μεταβλητών κλπ.), έτσι ώστε να εντοπιστούν και να διορθωθούν τυχόν σφάλματα.
Στις 18 Μαΐου 2015, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Απογραφής Κτιρίων 2011, δηλαδή
τον αριθμό των κτιρίων της Χώρας, καθώς και χαρακτηριστικά τους, όπως ο αριθμός των ορόφων
και των κατοικιών τους, η χρήση και η περίοδος κατασκευής τους, καθώς και τα υλικά κατασκευής
τους, το είδος της οροφής και ο φορέας ιδιοκτησίας των κτιρίων.
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Σκοπός της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τη σύνθεση των νοικοκυριών και
τις συνθήκες στέγασής τους.
Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών διενεργήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Κανονισμό 763/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τις αρχές μεθοδολογίας και οργάνωσης που περιέχονται στις Συστάσεις της Διάσκεψης Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού –
Κατοικιών σειράς 2010 και τις Αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Η
Απογραφή 2011 εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, σε αντίθεση με τις
προηγούμενες Απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto Πληθυσμού (δηλαδή
των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα στον τόπο Απογραφής). Γενικότερα, η μεθοδολογία της Απογραφής 2011 διαφέρει σημαντικά σε αρκετά σημεία από αυτή προηγούμενων Απογραφών, όπως
στη διάρκεια διενέργειάς της, στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους κλπ.
Της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων προηγήθηκε επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής
με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν αυστηρότεροι και
πολυπληθέστεροι έλεγχοι ποιότητας από οποιαδήποτε άλλη Απογραφή. Ειδικότερα, από τα 58.684
Απογραφικά Τμήματα της Χώρας συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια που αντιστοιχούν σε
34.780.000 χειρόγραφες σελίδες. Για τη μεταφορά των στοιχείων των ερωτηματολογίων σε ψηφιακή μορφή, έτσι ώστε να καταστούν αξιοποιήσιμα και να μπορούν να υποβληθούν στους απαραίτητους πολλαπλούς και συνδυαστικούς ελέγχους ποιότητας, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της
Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων με τη χρήση σαρωτών (OCR).
Για την επαλήθευση της ακρίβειας της ψηφιακής αποτύπωσης της κάθε σελίδας, προκειμένου να
αποκλειστούν σφάλματα λόγω αστοχίας της οπτικής αναγνώρισης κατά τη σάρωση, έγινε και οπτική
επαλήθευση της εισαγωγής των στοιχείων (data veriﬁcation) κάθε ερωτηματολογίου και η κατά περίπτωση αναγκαία διόρθωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, γίνονταν και λογικοί
έλεγχοι πρώτης φάσης (veriﬁcation), καθώς και άλλοι έλεγχοι (όπως, για παράδειγμα, ύπαρξης και
απαλοιφής διπλοεγγραφών, έλλειψης πληρότητας, ορθότητας γεωγραφικών κωδικών, συνοχής γεωγραφικών κωδικών και λεκτικού, μοναδικότητας κωδικών δελτίων, συνεχόμενης αύξουσας αρίθμησης ατόμου στο νοικοκυριό, εγγραφής στα δημοτολόγια των Δημοτικών Ενοτήτων της Χώρας σε
συνάρτηση με την υπηκοότητα, ευλογοφάνειας έτους γέννησης κλπ.), έτσι ώστε να αποκλειστούν
και να διορθωθούν τυχόν σφάλματα στις μέχρι αυτό το σημείο καταχωρίσεις. Επισημαίνεται ότι
για πρώτη φορά η κωδικογράφηση των μεταβλητών της Απογραφής έγινε με σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα των αποτελεσμάτων και εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.
Στις 31 Ιουλίου 2012 η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του
αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από
την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. Στις 28 Δεκεμβρίου 2012 και στις 15 Μαρτίου 2013
ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του Μόνιμου και του de facto Πληθυσμού. Στις 23 Αυγούστου 2013 ανακοινώθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου
Πληθυσμού, σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την υπηκοότητα, την οικογενειακή κατάσταση, τον
αριθμό των νοικοκυριών και τον αριθμό των πυρηνικών οικογενειών. Επειδή κατά την ολοκλήρωση
της επεξεργασίας και ελέγχου των συλλεγέντων στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών
2011 προέκυψαν μικρές αποκλίσεις από τα αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία, στις 20 Μαρτίου 2014
ανακοινώθηκαν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα του Μόνιμου, Νόμιμου και de facto Πληθυσμού.
Στις 17 Απριλίου 2014 ενημερώθηκε το κεντρικό σημείο αναφοράς της Eurostat για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων των Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών κρατών μελών (Census Hub). Μέχρι τον
Φεβρουάριο του 2015 η ΕΛΣΤΑΤ είχε ολοκληρώσει τη σταδιακή δημοσίευση όλων των υπόλοιπων
αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στα χαρακτηριστικά και τις ανέσεις των κατοικιών, στα οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού, στα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
του Μόνιμου Πληθυσμού, όπως προέκυψαν μετά την αναθεώρηση στις 20 Μαρτίου 2014, στη μετανάστευση, στη γονιμότητα, στους λόγους εγκατάστασης στην Ελλάδα μεταναστών από χώρες του
εξωτερικού (με ελληνική ή ξένη υπηκοότητα), καθώς και στις συνήθως εργασθείσες ώρες των απασχολούμενων ατόμων.
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