Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΛΣΤΑΤ

Υλοποιηθείσες και
προγραμματιζόμενες
δράσεις
Πειραιάς 21.12.2015

Πρωταρχικός Στόχος – Αποτελέσματα 5ετίας

Εδραίωση της
εμπιστοσύνης των
χρηστών, σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο,
στις επίσημες
στατιστικές της
Ελλάδος

Ενδυνάμωση της
αξιοπιστίας των
επίσημων
στατιστικών της
Ελλάδος

Για την επίτευξη του στόχου, η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε
έμφαση σε τέσσερις (4) βασικούς άξονες:
Βελτίωση και συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και
αξιοπιστίας των στατιστικών
Χρηστή διακυβέρνηση της Στατιστικής Υπηρεσίας
όσον αφορά στις λειτουργίες και τη διαχείρισή της
Στενότερη συνεργασία με χρήστες και παραγωγούς
στατιστικών στοιχείων
Εντατική συνεργασία και ανάληψη δράσεων μέσα
στην Ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική κοινότητα

Σημαντικές δράσεις 2015 (1/3)
Δημοσίευση επί έντεκα (11) συνεχείς φορές των ελληνικών
Δημοσιονομικών Στατιστικών, χωρίς καμία επιφύλαξη από τη
Eurostat, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας Διαδικασίας Υπερβολικού
Ελλείμματος (ΔΥΕ) και οικοδόμηση του “track record”
Εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών ESA
2010 και δημοσιοποίηση των αναθεωρημένων αποτελεσμάτων
τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο 2015

Δημοσίευση κύριων μεγεθών Γενικής Κυβέρνησης για την
περίοδο 1995-2014, σύμφωνα με το ESA 2010 (Νοέμβριος 2015)

Σημαντικές δράσεις 2015 (2/3)
Επικαιροποίηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, σύμφωνα με το ESA 2010 (Ιούλιος 2015)

Ολοκλήρωση συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με το Υπουργείο
Οικονομικών για την αντιστοίχιση των κωδικών των
συναλλαγών του ESA 2010 με εκείνες των κωδικών του
δημόσιου λογιστικού

Δημοσίευση αναθεωρημένων Στατιστικών Εξωτερικού
Εμπορίου για την περίοδο 2002 – 2014 (Ιούλιος 2015)

Σημαντικές δράσεις 2015 (3/3)
Ολοκλήρωση του βασικού εντύπου που χρησιμοποιείται
από την ΕΛΣΤΑΤ για την πιστοποίηση των στατιστικών των
φορέων του ΕΛΣΣ και παρουσίασή του σε εκπροσώπους
των φορέων του ΕΛΣΣ σε Ημερίδα (11.6.2015)
Ολοκλήρωση του βασικού σταδίου πιστοποίησης των
στατιστικών όλων των Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ, στο
πλαίσιο εφαρμογής σχετικής βελτιωτικής δράσης της
Έκθεσης της Επιθεώρησης Ομοτίμων (Peer Review)
Ανάρτηση νέων δελτίων Τύπου στην ιστοσελίδα και
εμπλουτισμός της με επιπλέον πίνακες, μεταδεδομένα και
εκθέσεις ποιότητας

Σημαντικές δράσεις 2015 – Τομέας Μεταφορών

Εκπόνηση μελετών στον τομέα των Μεταφορών για
την κατάρτιση νέων στατιστικών, η εφαρμογή των
οποίων σχεδιάζεται για το 2016:
Οδική κυκλοφορία για την κατάρτιση οχηματοχιλιομέτρων
Οδικό δίκτυο της Χώρας

Οδικές μεταφορές λεωφορείων και πούλμαν
Μεταφορές μέσω αγωγών φυσικού αερίου
Επιβατική κινητικότητα (passenger mobility)

Σημαντικές δράσεις 2015 - «SIMSTAT»
Συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ «SIMSTAT», το οποίο
αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση για την απλοποίηση του
συστήματος συλλογής στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου αγαθών
(Intrastat)
Στόχος του είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου των
επιχειρήσεων, με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας των
στοιχείων, μέσω ανταλλαγής μικροδεδομένων ενδοκοινοτικού
εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και επαναχρησιμοποίησή τους

Η παρουσίαση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής
μελέτης πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στις
24 και 25 Νοεμβρίου 2015, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 21
Κ-Μ

Σημαντικές δράσεις 2015 –
Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών
Υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων στο πλαίσιο έργου
για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των
παρεχόμενων υπηρεσιών:
Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος
στατιστικών εργασιών του ΟΠΣ
Αναβάθμιση του Portal
Αξιολόγηση πολιτικών ασφαλείας και υλοποίησή τους
Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης (Contingency Planning)
Διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management)
Κεντρική διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (E-mail
Archiving)

Σημαντικές δράσεις 2015 – Εκπαιδευτικές Σειρές
Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σειρών για το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ και το
προσωπικό των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ:
Statistical Disclosure Control Methods and Related Software (12-14.1.2015)
Seasonal Adjustment (16-20.2.2015 )
Survey Methodology and Sampling Techniques (16-19.2.2015 & 2-6.3.2015 )
Demographic Statistics (20-23.4.2015)
National Accounts (13-17.7.2015)
International Statistical Principles and Codes (9-13.11.2015)

Σχεδιαζόμενες δράσεις

Επικαιροποίηση του μεθοδολογικού εγχειριδίου
(inventory) για τα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία
(ΔΥΕ), κατά ESA 2010

Αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς 2000-2012
περιφερειακών λογαριασμών, λόγω εφαρμογής του
νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ταξινόμηση
των στατιστικών εδαφικών μονάδων (NUTS)

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ (1/3)
Διατύπωση – Αίτημα:

Παραγωγή εποχικά
διορθωμένων τριμηνιαίων
στοιχείων εθνικών
λογαριασμών

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Τριμηνιαία στοιχεία εθνικών
λογαριασμών με εποχική διόρθωση
καταρτίζονται και δημοσιεύονται από
το Νοέμβριο 2014 σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό ESA 2010 και
το πρόγραμμα διαβίβασης αυτού.

• Στοιχεία για τον αριθμό των
απασχολουμένων ανά κλάδο
Παραγωγή, από τους
οικονομικής δραστηριότητας
τριμηνιαίους εθνικούς
καταρτίζονται σε 10 κλάδους
λογαριασμούς, στοιχείων για
οικονομικής δραστηριότητας κατά ΝΑCE
τον αριθμό των
Rev.2 σύμφωνα με τον Κανονισμό ESA
απασχολουμένων ανά κλάδο
2010 και αποστέλλονται στη Eurostat
οικονομικής δραστηριότητας
σύμφωνα με το πρόγραμμα διαβίβασης
αυτού

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ (2/3)
Διατύπωση – Αίτημα:

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Τα αποτελέσματα της
Ανακοίνωση των
έρευνας
αποτελεσμάτων της
δημοσιεύθηκαν από
Έρευνας για την
καινοτομία στις
το Εθνικό Κέντρο
ελληνικές επιχειρήσεις
Τεκμηρίωσης το 2014
(2010 – 2012), η οποία
στην ιστοσελίδα του:
πραγματοποιήθηκε από
το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε • http://www.ekt.gr/news/
releases/141110.htm
συνεργασία με την
ΕΛΣΤΑΤ

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ (3/3)
Διατύπωση – Αίτημα:

Πίνακες εισροών
– εκροών της
ελληνικής
οικονομίας,
εμπορευματικών
συναλλαγών και
παγίου
κεφαλαίου

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Το 2015 δημοσιεύθηκαν στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα
το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Λογαριασμών ESA 2010:
• Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων
και Συμμετρικός Πίνακας Εισροών
-Εκροών της ελληνικής οικονομίας
• Πίνακες Εισαγωγών –Εξαγωγών
Αγαθών και Υπηρεσιών και
• Πίνακες Ακαθάριστου
Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ –
Στατιστικές Τουρισμού (1/2)
Διατύπωση – Αίτημα:

Μείωση του
χρόνου
διάχυσης των
στατιστικών
τουρισμού
στους χρήστες

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Ο χρόνος διάχυσης των στοιχείων
αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε
ξενοδοχειακά καταλύματα και campings,
έτους 2014, μειώθηκε κατά δύο μήνες
και ακολουθεί το πρόγραμμα διαβίβασης
των στοιχείων του σχετικού Κανονισμού
της ΕΕ (δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο 2015).
• Παράλληλα, προγραμματίστηκε εντός
του 2015 (τέλος Δεκεμβρίου) η
δημοσίευση προσωρινών μηνιαίων
στοιχείων αφίξεων και
διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά
καταλύματα και campings για την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ –
Στατιστικές Τουρισμού (2/2)
Διατύπωση – Αίτημα:

Μείωση του
χρόνου
διάχυσης
των
στατιστικών
τουρισμού
στους
χρήστες

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Μειώθηκε ο χρόνος διάχυσης των
στοιχείων της Έρευνας Ποιοτικών
Χαρακτηριστικών Ημεδαπών
Τουριστών, τα οποία δημοσιεύτηκαν
έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του έτους
αναφοράς, σύμφωνα με το
πρόγραμμα διαβίβασης που
προβλέπει ο σχετικός Κανονισμός
• Το σχετικό Δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε
(για πρώτη φορά) το Σεπτέμβριο του 2015

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ
Διατύπωση – Αίτημα:

Διαθεσιμότητα
επίκαιρων
στατιστικών
στοιχείων
επιχειρήσεων

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία από την Έρευνα Διάρθρωσης
Επιχειρήσεων είναι του έτους 2013, τα
οποία ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο του 2015,
όπως προβλέπεται στο σχετικό Κανονισμό
της ΕΕ
• Προσωρινά μηνιαία στοιχεία αναφορικά με
το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών
δημοσιεύονται στις 38 ημέρες μετά το
τέλος του μήνα αναφοράς, δύο μέρες
νωρίτερα από ότι προβλέπεται στο σχετικό
Κανονισμό της ΕΕ για την κάλυψη και των
εθνικών αναγκών.

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ
Διατύπωση – Αίτημα:

Αύξηση του δείγματος
της Έρευνας
Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης
(EU-SILC), για την
παραγωγή
αποτελεσμάτων σε
επίπεδο Περιφέρειας

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Η σταδιακή αύξηση του
δείγματος της έρευνας με στόχο
την παραγωγή αποτελεσμάτων
σε επίπεδο Περιφέρειας ξεκίνησε
το 2015 και θα ολοκληρωθεί με
την έρευνα έτους 2018

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ
Διατύπωση – Αίτημα:

Χρονοδιάγραμμα των
δράσεων, σε
εφαρμογή
Ευρωπαϊκών
Κανονισμών, για την
παραγωγή στοιχείων
κατανάλωσης
ενέργειας

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Σύμφωνα με τον ισχύοντα
Ευρωπαϊκό Κανονισμό η πρώτη
διαβίβαση στοιχείων
κατανάλωσης ενέργειας στα
νοικοκυριά θα γίνει το έτος 2016
(μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016) για
στοιχεία με έτος αναφοράς το
2015, τα οποία θα προέρχονται
από την ΕΟΠ 2015

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ –
Στατιστικές εκπαίδευσης
Διατύπωση – Αίτημα:

Παραγωγή
στατιστικών για τη
μεταδευτεροβάθμια
μη τριτοβάθμια
εκπαίδευση μετά το
2008

Στατιστικά στοιχεία
δαπανών για την
εκπαίδευση,
αναλυτικά για όλα τα
επίπεδα

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

• Δημοσίευση κατά το 4ο
τρίμηνο του 2016 των σχετικών
στατιστικών για τα έτη 20122014, σύμφωνα με το Ετήσιο
Στατιστικό Πρόγραμμα
Εργασιών 2016 της ΕΛΣΤΑΤ

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ
Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

Διατύπωση – Αίτημα:

Παραγωγή εποχικά
διορθωμένων
βραχυχρόνιων δεικτών
(Δείκτης Βιομηχανικής
Παραγωγής , Δείκτης
Λιανικών Πωλήσεων
κλπ.)

• Δημοσίευση, εντός του 2015, των
ακόλουθων εποχικά διορθωμένων
Δεικτών:
• Βιομηχανικής Παραγωγής
• Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο
Λιανικό Εμπόριο
• Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό
Εμπόριο
• Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των
Αυτοκινήτων
• Απασχολουμένων Ατόμων στο
Λιανικό Εμπόριο

Σχεδιαζόμενη δράση:

• Ολοκλήρωση της εποχικής διόρθωσης
του δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές

Αναληφθείσες Δράσεις από ΕΛΣΤΑΤ –
Στατιστικές εκπαίδευσης
Διατύπωση – Αίτημα:

Αναληφθείσα / σχεδιαζόμενη δράση

Διερεύνηση Αποκλίσεων • Υλοποίηση της δράσης στο πλαίσιο
εφαρμογής σχετικής βελτιωτικής
αποτελεσμάτων της ΕΛΣΤΑΤ δράσης της Έκθεσης της Επιθεώρησης
σε σχέση με άλλων φορέων Ομοτίμων (Peer Review)
του ΕΛΣΣ
Συντονισμός από την ΕΛΣΤΑΤ
των φορέων που παράγουν
στατιστικές εκπαίδευσης, για
τη διασφάλιση της
συγκρισιμότητας των
στατιστικών

• Υλοποίηση της δράσης στο πλαίσιο της
διαδικασίας πιστοποίησης των
στατιστικών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, το βασικό
στάδιο της οποίας πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο 2015

• 4.6.2015 Υπογραφή Μνημονίου με
Σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με
το ΕΚΤ
άλλους φορείς για την παραγωγή
• 25.11.2015 Υπογραφή Μνημονίου με
στατιστικών
τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
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