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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρμογι του ελλθνικοφ Στατιςτικοφ Νόμου 3832/2010, όπωσ ιςχφει, θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ)
πραγματοποίθςε κατά το χρονικό διάςτθμα 22/6 – 29/6/2015 το βαςικό ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ
των ςτατιςτικϊν του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Στο πλαίςιο
αυτό, θ Ομάδα Πιςτοποίθςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που διενιργθςε τθν ανωτζρω εργαςία κατζλθξε ςε οριςμζνα βαςικά
βιματα που είναι απαραίτθτα να υλοποιθκοφν από το Υπουργείο για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ
πιςτοποίθςθσ των ςτατιςτικϊν του. Το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ ενθμερϊκθκε για τα ανωτζρω βιματα με τθν υπ’ αρικ. ΓΠ-852/19.10.2015 επιςτολι τθσ ΕΛΣΤΑΤ
και επιβεβαίωςε, με επιςτολι του Υπουργοφ που διαβιβάςτθκε ςτισ 6 Νοεμβρίου 2015, τθν πρόκεςι του για
τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω βθμάτων. Συμφωνικθκε μεταξφ του Υπουργείου και τθσ ΕΛΣΤΑΤ θ υλοποίθςθ των
θ
βθμάτων να ολοκλθρωκεί εντόσ του επόμενου εξαμινου, δθλαδι μζχρι τθν 5 Απριλίου 2016.
Στισ 29 Μαρτίου 2016 με τθν υπ’ αρ. 13975/488/29-3-2016 επιςτολι υπιρξε ενθμζρωςθ από το Υπουργείο
ςχετικά με τθν υλοποίθςθ οριςμζνων από τα βαςικά βιματα που ηθτικθκαν από τθν ΕΛΣΤΑΤ και αίτθμα για
παράταςθ τθσ ολοκλιρωςθσ των απαιτοφμενων βθμάτων ζωσ τισ 31.12.2016.
Σφμφωνα με τθν ανωτζρω ενθμζρωςθ προκφπτει ότι το Υπουργείο εξακολουκεί να μθν ζχει υλοποιιςει τα
ακόλουκα βαςικά βιματα:


Κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ του ετιςιου Στατιςτικοφ Προγράμματοσ Εργαςιϊν 2017, ςφμφωνα με τθ δομι
που αναφζρεται ςτθν υπ’ αρ. ΓΠ-852/19-10-2015 επιςτολι τθσ ΕΛΣΤΑΤ και τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ
Αξιολόγθςθσ του ςτατιςτικοφ προγράμματοσ του 2015 του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορζων
του.



Ανάπτυξθ και δθμοςίευςθ πολιτικισ ποιότθτασ (quality policy). Ανάπτυξθ εςωτερικϊν οδθγιϊν για τθ
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων ςτατιςτικϊν.



Κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ μεκοδολογικϊν ςθμειωμάτων για όλεσ τισ ςτατιςτικζσ εργαςίεσ του Υπουργείου
από τισ οποίεσ παράγονται ςτατιςτικζσ.



Κατάρτιςθ των εκκζςεων ποιότθτασ ςφμφωνα με τθ γενικι δομι και το περιεχόμενο που περιγράφεται
ςτο ζντυπο των Αρχϊν και Διαδικαςιϊν για τθν Πιςτοποίθςθ των Στατιςτικϊν του Ελλθνικοφ Στατιςτικοφ
Συςτιματοσ (ΕΛΣΣ) και δθμοςίευςι τουσ.



Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ των ςτατιςτικϊν διαδικαςιϊν και του
ςτατιςτικοφ προϊόντοσ.



Κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι ςε χριςτεσ πρόςβαςθσ ςε
μικροδεδομζνα για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Στατιςτικοφ Νόμου
3832/2010 και του Κανονιςμοφ Στατιςτικϊν Υποχρεϊςεων των φορζων του ΕΛΣΣ.

 Κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ θμερολογίου ανακοινϊςεων των παραγόμενων ςτατιςτικϊν του Υπουργείου και
των εποπτευόμενων φορζων του
 Παροχι ιςότιμθσ και ταυτόχρονθσ πρόςβαςθσ όλων των χρθςτϊν, χωρίσ καμία εξαίρεςθ, ςτισ ςτατιςτικζσ
του Υπουργείου. Περιοριςμόσ, ζλεγχοσ και δθμοςιοποίθςθ οποιαςδιποτε προνομιακισ πρόςβαςθσ
χρθςτϊν ςτισ ςτατιςτικζσ.
 Τεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ των ςτατιςτικϊν και ςυςτθματικι καταγραφι των αναγκϊν των χρθςτϊν.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανωτζρω επιςτολι του Υπουργείου και προκειμζνου να ςυνεχιςκεί και να
ολοκλθρωκεί από τθν ΕΛΣΤΑΤ θ πιςτοποίθςθ των ςτατιςτικϊν του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ κα πρζπει το Υπουργείο να ολοκλθρϊςει μζχρι τισ 31.12.2016 τθν
υλοποίθςθ των εκκρεμϊν βαςικϊν βθμάτων, παρζχοντασ ςτθν ΕΛΣΤΑΤ ςχετικι τεκμθρίωςθ.

