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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, η ΕΛΣΤΑΤ κάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της για το 2012.
Εκτός από τις δραστηριότητες που αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες, οι οποίες περιγράφονται στο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2012, τα κατωτέρω κεφάλαια αυτής της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης περιέχουν, επίσης, πληροφορίες για τα μείζονα στατιστικά θέματα του 2012.
Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ΕΛΣΤΑΤ το 2012 ήταν:
α) Η συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών μέσω της πιστής εφαρμογής του ισχύοντος, κάθε φορά, Εθνικού και Ευρωπαϊκού Στατιστικού Νομοθετικού Πλαισίου
και ακολουθώντας τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα.
β) Η συνέχιση της χρηστής διακυβέρνησης της Στατιστικής Υπηρεσίας, με συνεχή αναβάθμιση των
διαδικασιών για την παραγωγή στατιστικών μέσω της εφαρμογής σαφώς καθορισμένων και διαφανών κανόνων.
γ) Η συνέχιση και επαύξηση της ανταπόκρισης στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και η συνεργασία
με άλλους παραγωγούς στατιστικών δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση των στατιστικών.
δ) Η εντατικοποίηση της συνεργασίας και ανάληψης δράσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή και διεθνή στατιστική κοινότητα.
Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη το 2012 σε σημαντικές ενέργειες 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).
Στα σημαντικά γεγονότα του 2012 περιλαμβάνονται η υπογραφή της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη
στις Στατιστικές (Commitment on Confidence in Statistics) –η πρώτη για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης– από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
η ακόλουθη τροποποίηση του Στατιστικού Νόμου της Χώρας, ώστε να υπάρξει πλήρης ευθυγράμμισή
του με τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και να εκπληρωθεί
μέρος της ανωτέρω Δέσμευσης. Σημαντικό, επίσης, γεγονός υπήρξε η επιτυχημένη διοργάνωση, στην
Αθήνα, του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών (Q2012).
Δεδομένων των ανωτέρω, το 2012 ήταν για την ΕΛΣΤΑΤ μια χρονιά με σημαντικές επιτυχίες,τόσο
στη διεκπεραίωση των στατιστικών εργασιών της όσο και στο πλαίσιο της διασφάλισης της επαγγελματικής της ανεξαρτησίας και της εδραίωσης της εμπιστοσύνης των χρηστών στις παραγόμενες στατιστικές της, παρά τη σημαντική μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της και τους περιορισμούς στους
οικονομικούς της πόρους.
Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
1. Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές
Στις 29 Φεβρουαρίου 2012 εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και υπογράφηκε, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Βουλή, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό,καθώς και από τον αρμόδιο Επίτροπο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Δέσμευση της Ελλάδος για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές.
Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέγραψε τέτοια Δέσμευση, με
την οποία, αφενός υπογραμμίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
της ποιότητας και της ανάκτησης της αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών αφετέρου δηλώνονται
οι δεσμεύσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται
η ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, οι δε στατιστικές να είναι ακριβείς, αξιόπιστες και να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας.
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Πλαίσιο 1. Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές
Μεταξύ των μέτρων που δεσμεύτηκε να λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Συγκεκριμένη τροποποίηση του Εθνικού Στατιστικού Νόμου και ευθυγράμμισή του με τον Κώδικα
Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών (ΚΟΠ) (βλ. Πλαίσιο 2).
2. Παροχή στους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) επαρκών ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, ώστε να μπορούν να παράγουν υψηλής ποιότητας στατιστικές, σύμφωνα με όλες τις
εθνικές και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.
3. Πλήρης και έγκαιρη πρόσβαση σε δεδομένα διοικητικών πηγών και παροχή αυτών, σύμφωνα με τον
Στατιστικό Νόμο.
4. Παροχή δικαιώματος στην ΕΛΣΤΑΤ για πλήρη και έγκαιρη πρόσβαση, για στατιστικούς σκοπούς, στους
λογαριασμούς όλων των φορέων που ανήκουν ή ελέγχονται από τη Γενική Κυβέρνηση.
5. Εκτέλεση των δράσεων του JOSGAP αποτελεσματικά και εντός των δεδομένων προθεσμιών.
Πέραν των ανωτέρω συγκεκριμένων μέτρων, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύτηκε:
• να σέβεται τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας των στατιστικών και ιδιαίτερα τον ΚΟΠ,
• να εγγυάται και να υπερασπίζεται την επαγγελματική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και να την προάγει στην
κοινωνία με κατάλληλη επικοινωνία,
• να υποστηρίζει την ΕΛΣΤΑΤ στη διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στις στατιστικές της
Ελλάδος και να τις υπερασπίζεται ενάντια σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχει την εφαρμογή της Δέσμευσης και θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη
στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του JOSGAP.

2. Πλήρης ευθυγράμμιση του Στατιστικού Νόμου με τις αρχές του ΚΟΠ
Ο Στατιστικός Νόμος 3832/2010 τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 από το άρθρο 323 του Νόμου
4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/11.4.2012) και τον Νοέμβριο του 2012 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
18.11.2012), ώστε να υπάρξει πλήρης ευθυγράμμιση με τις αρχές του ΚΟΠ και να εκπληρωθεί μέρος
της Δέσμευσης των Ελληνικών Αρχών για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (βλ. Πλαίσιο 1). Η τροποποίηση του Στατιστικού Νόμου προσδιόρισε ή αποσαφήνισε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν
στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, στη νομική προσωπικότητα και οικονομική διαχείριση της ΕΛΣΤΑΤ, στη σύσταση, τη σύνθεση, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής, στην επιλογή και παύση του Προέδρου της
ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και στις αρμοδιότητές του.
Πλαίσιο 2. Βασικά σημεία του Στατιστικού Νόμου μετά την τροποποίησή του το 2012
Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των στατιστικών, οι φορείς του ΕΛΣΣ εφαρμόζουν τον ΚΟΠ,
όπως κάθε φορά ισχύει.
Η ΕΛΣΤΑΤ είναι Ανεξάρτητη Αρχή με διακεκριμένη νομική προσωπικότητα (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου). Ο προϋπολογισμός της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει όλα τα κονδύλια που είναι αναγκαία για τη διάθεση
στους χρήστες στατιστικών υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με όλες τις εθνικές και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού
Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, όπως ορίζεται
από τον Κανονισμό της Βουλής. Οι λογαριασμοί και ο απολογισμός της ΕΛΣΤΑΤ υπόκεινται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ΕΛΣΤΑΤ εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής
του άρθρου 25 του Νόμου 2362/1995, όπως ισχύει.
Συνιστάται ανεξάρτητη πενταμελής συμβουλευτική επιτροπή (Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής)
για το ΕΛΣΣ. Τα πέντε μέλη της Επιτροπής υποδεικνύονται, αντίστοιχα, από τη Βουλή των Ελλήνων, την
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), τον Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα για τη Διακυβέρνηση
στον Τομέα της Στατιστικής (European Statistical Governance Advisory Board – ESGAB), την Επιτροπή του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έργο
της Επιτροπής είναι αποκλειστικά η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συμβουλευτικού χαρακτήρα, σχετικά με την
εφαρμογή των αρχών 1 – 6 (θεσμικό πλαίσιο) του ΚΟΠ στο ΕΛΣΣ. Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της
στη Βουλή των Ελλήνων, αφού ενημερώσει τον ESGAB. Οι φορείς του ΕΛΣΣ οφείλουν να παρέχουν στην
Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου της, μετά από αίτησή της που υποβάλλεται στο ανώτατο όργανο διοίκησης του αντίστοιχου φορέα.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας, δεσμευόμενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι λόγοι παύσης του δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο
την επαγγελματική και επιστημονική του ανεξαρτησία. Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει τις αποφάσεις
σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη
χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση
στατιστικών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας. Είναι αρμόδιος για τον
συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των επίσημων στατιστικών της Χώρας, καθώς και για την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου
διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών.
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3. Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές
Το Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP) τέθηκε σε εφαρμογή το
2010, με σκοπό την εναρμόνιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό
Στατιστικό Σύστημα. Κατά την περίοδο 2010 – 2012, νέες δράσεις προστέθηκαν στο JOSGAP για την
κάλυψη θεμάτων που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική του έκδοση. Ιδιαίτερα το 2012 προστέθηκαν
στο JOSGAP, ως μία νέα δράση του πυλώνα Α, οι βελτιωτικές δράσεις (improvement actions) που
περιλαμβάνονται στη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές.
Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων του πυλώνα Α του Σχεδίου Δράσης, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ, έγιναν, μέσα στο 2012, οι ακόλουθες ενέργειες:
• Τροποποίηση του Στατιστικού Νόμου
Στις 11 Απριλίου 2012 τροποποιήθηκε ο Στατιστικός Νόμος 3832/2010 (βλ. Παράγραφο 2), ώστε
να ευθυγραμμισθεί πλήρως με τις αρχές του ΚΟΠ.
• Προετοιμασία για την πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών που παράγονται από τους
λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ
Η ΕΛΣΤΑΤ προέβη, μέσα στο 2012, στην εκτέλεση των ακόλουθων προπαρασκευαστικών εργασιών για την πιστοποίηση:
α) οργάνωση συνάντησης εργασίας (workshop) για την πιστοποίηση των επίσημων στατιστικών,
στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ (21 και 22 Φεβρουαρίου 2012), με την υποστήριξη της Eurostat
και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Statistics Authority),
β) ανάπτυξη γενικού μεθοδολογικού πλαισίου για την πιστοποίηση,
γ) καθορισμός των προϋποθέσεων πιστοποίησης και του περιγράμματος της διαδικασίας πιστοποίησης στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ,
δ) σύνταξη οδηγιών, περιγραμμάτων εκθέσεων και άλλων εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν
στις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των στατιστικών κλπ.
• Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ
Μέσα στο 2012 εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος αποτελεί το βασικό οργανωτικό κείμενο για
την εσωτερική λειτουργία και διαχείριση της Υπηρεσίας. Με τον ανωτέρω Κανονισμό καθορίζονται και ειδικότερα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την ισχύουσα,
κάθε φορά κοινοτική και εθνική νομοθεσία, τους κανόνες δεοντολογίας και τη μεθοδολογία του
ΕΛΣΣ (βλ. Εδάφιο Β, Πλαίσιο 3).
• Προετοιμασία για τη θέσπιση του νέου οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ
Μέσα στο 2012 ξεκίνησαν οι εργασίες για τη θέσπιση του νέου οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ. Τον
Απρίλιο του 2012 ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε πρόταση από εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος για τον νέο οργανισμό της ΕΛΣΤΑΤ. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας
για το νέο οργανόγραμμά της, η ΕΛΣΤΑΤ εισήγαγε κατά το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2012, σε πειραματική βάση, ένα τροποποιημένο σύστημα κατανομής και ανάθεσης καθηκόντων μεταξύ της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Στατιστικής των Νομών, με σκοπό την ενεργότερη συμμετοχή των τελευταίων στον έλεγχο και την επεξεργασία των στοιχείων των στατιστικών ερευνών.
Η αξιολόγηση αυτής της άσκησης θα ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του νέου οργανογράμματος, μέσα στο 2013. Θα ληφθούν, επίσης, υπόψη οι διαφαινόμενες ανάγκες της νέας ανεξάρτητης οικονομικής διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ που εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2013. Γενικότερα,
ο νέος οργανισμός της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ΕΛΣΤΑΤ, ως μία μοντέρνα και
ανεξάρτητη Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (National Statistical Institute), θα μπορεί να ανταποκρίνεται, κατά τα επόμενα χρόνια, πλήρως στις ραγδαία εξελισσόμενες απαιτήσεις και συνθήκες,
τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.
Το 2012 σημείωσαν σημαντική πρόοδο και οι δράσεις του πυλώνα Β του JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών και υποδομών για την παραγωγή των στατιστικών της
Χώρας, μέσω ενός προγράμματος μεσοπρόθεσμης, ως επί το πλείστον, τεχνικής υποστήριξης που
παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat. Πιο συγκεκριμένα:
5

• Ανάπτυξη τριετούς προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
Το σχέδιο του έργου (project plan) καταρτίστηκε τον Μάρτιο του 2012, με τη βοήθεια Νορβηγού
εμπειρογνώμονα σε θέματα εκπαίδευσης, και ετοιμάστηκε η σχετική αίτηση χρηματοδότησης που
θα υποβληθεί στο ΕΣΠΑ. Η εφαρμογή του έργου εκκρεμεί, σε αναμονή της έκδοσης σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης και του ακριβούς προσδιορισμού των εκπαιδευτικών σειρών του προγράμματος που θα καλύψει το ΕΚΔΔΑ, όπως έχει ζητήσει το ΕΣΠΑ.
• Ανάπτυξη έργου για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών
της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT)
Μέσα στο 2012 ολοκληρώθηκε η πρόταση για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των
παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT)
και υποβλήθηκε σχετική αίτηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τον Δεκέμβριο του 2012 το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων επέστρεψε την πρόταση του έργου στην ΕΛΣΤΑΤ με μια σημαντική μείωση
(31%) στον προϋπολογισμό του. Η ΕΛΣΤΑΤ αποφάσισε τελικά την ανάληψη του έργου, παρά τους
κινδύνους για τη μη ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τις αρχικές υψηλές προδιαγραφές του που εγκυμονεί η ανωτέρω μείωση του προϋπολογισμού.
• Ανάπτυξη έργου για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ
Το σχέδιο του έργου καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και μέσα στο 2012 υποβλήθηκε αίτηση
χρηματοδότησης του έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τον Νοέμβριο του 2012 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013.
• Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου θεματικού κόμβου για την υποβολή των
δεδομένων των επιχειρήσεων
Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (Structural
Business Statistics – SBS) και την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ
ξεκίνησε το 2011 και συνέχισε το 2012 τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός ενιαίου
θεματικού κόμβου (single entry point) για την υποβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ έστειλε επιστολές σε δυνητικούς βασικούς ενδιαφερομένους για τη δημιουργία
του ανωτέρω κόμβου φορείς (εμπλεκόμενα Υπουργεία(1), ΣΕΒ, ΙΚΑ), προκειμένου να πληροφορηθεί
για το πιθανό ενδιαφέρον τους. Η διερεύνηση κατέδειξε ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, ισχυρό
ενδιαφέρον για τη δημιουργία του κόμβου.
• Έναρξη εργασιών για την ανάπτυξη έργου για τη βελτίωση της ποιότητας και επικαιρότητας του
Γεωργικού Μητρώου
Η ΕΛΣΤΑΤ ξεκίνησε, μέσα στο 2012, τις εργασίες για τη βελτίωση της ποιότητας και επικαιρότητας
του Γεωργικού Μητρώου, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλαίσιο δειγματοληψίας για τη διενέργεια
των ερευνών διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των ετήσιων ερευνών ζωικού και
φυτικού κεφαλαίου της ΕΛΣΤΑΤ. Τον Σεπτέμβριο του 2012 Αυστριακοί εμπειρογνώμονες σε θέματα
Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου παρείχαν εμπειρογνωμοσύνη στην ΕΛΣΤΑΤ και συνέταξαν σχετική έκθεση. Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε, μέσα στο 2012, η ανάπτυξη από την αρμόδια Διεύθυνση
της ΕΛΣΤΑΤ σχετικής πρότασης έργου για τη βελτίωση της ποιότητας και επικαιρότητας του Γεωργικού Μητρώου, η οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
• Έναρξη εργασιών για την ανάπτυξη έργου για τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Περιβάλλοντος
Στο πλαίσιο των εργασιών για τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Περιβάλλοντος και
Υδάτων, οι οποίες ξεκίνησαν το 2011, πραγματοποιήθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2012, επίσκεψη
στην ΕΛΣΤΑΤ Φινλανδού εμπειρογνώμονα σε θέματα Στατιστικών Περιβάλλοντος, με σκοπό την
παροχή σχετικής εμπειρογνωμοσύνης και την κατάρτιση έκθεσης σχετικά με την οργάνωση της συλλογής και παραγωγής στατιστικών και λογαριασμών περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπονήθηκε, μέσα στο 2012, από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΛΣΤΑΤ σχετική πρόταση έργου για τη
βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Περιβάλλοντος, η οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ.
(1) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
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• Ανακοίνωση Τριμηνιαίων και Ετήσιων Τομεακών Λογαριασμών
Τον Ιούλιο του 2012 ανακοινώθηκαν, για πρώτη φορά, από την ΕΛΣΤΑΤ Τριμηνιαίοι Τομεακοί Λογαριασμοί. Πιο συγκεκριμένα, αναλυτικοί πίνακες κατά τομέα, μεταδεδομένα και Δελτίο Τύπου
αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου
του 2012 καταρτίστηκαν οι Ετήσιοι Τομεακοί Λογαριασμοί, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία
του ΑΕΠ για την περίοδο 2006 – 2011 και επικαιροποιημένα διοικητικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα
αυτά ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο του 2012.
• Συνέχιση εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου
Συνεχίστηκε, μέσα στο 2012, η βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου,
σε εφαρμογή του σχετικού σχεδίου δράσης που τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2011.
Αναφορικά με τις δράσεις του πυλώνα C του JOSGAP, οι οποίες εστιάζονται στη βελτίωση της ποιότητας των Ελληνικών Δημοσιονομικών Στατιστικών της Χώρας, η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε προτεραιότητα σε
αυτές, λόγω του ρόλου που είχαν διαδραματίσει οι Δημοσιονομικές Στατιστικές στο έλλειμμα αξιοπιστίας των Ελληνικών Στατιστικών κατά το παρελθόν, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης έγκυρων τέτοιων στατιστικών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Χώρας.
Οι περισσότερες δράσεις του πυλώνα C ολοκληρώθηκαν μέσα στη διετία 2010 – 2011. Ως προς τις υπολειπόμενες δράσεις του πυλώνα C, μέσα στο 2012 πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
• Κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού
Τομέα
Η ΕΛΣΤΑΤ κατάρτισε, μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2012, έκθεση σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία
των Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία διαβιβάστηκε στη Eurostat.
• Ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικού εγχειριδίου σχετικά με τις κύριες
πηγές και μεθόδους για την κατάρτιση των Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
της Γενικής Κυβέρνησης
Στο 1ο τρίμηνο του 2012 αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικό εγχειρίδιο,
το οποίο περιγράφει τις κύριες πηγές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των
Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης.
• Επικαιροποίηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Συνεχίστηκε, μέσα στο 2012, η επικαιροποίηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με εισαγωγή νέων φορέων που ταξινομούνται, σύμφωνα με τα κριτήρια ESA 95, εντός Γενικής Κυβέρνησης,
καθώς και την απαλοιφή φορέων που είτε καταργούνται είτε παύουν να πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης εντός της Γενικής Κυβέρνησης. Ξεκίνησε, επίσης, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, η
τακτική ανάρτηση στο διαδίκτυο, σε τριμηνιαία βάση, του επικαιροποιημένου Μητρώου, καθώς και
πίνακα με την εξέλιξη της περιμέτρου της Γενικής Κυβέρνησης κατά την περίοδο 2008 – 2012.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων του πυλώνα C ήταν η σταθεροποίηση των τεχνικών συνθηκών για
την παραγωγή ποιοτικών και αξιόπιστων Δημοσιονομικών Στατιστικών, με συνέπεια τη δημοσίευση,
στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, χωρίς επιφυλάξεις από τη Eurostat –μετά τη
δημοσίευση του Νοεμβρίου του 2010, του Απριλίου του 2011 και του Οκτωβρίου του 2011– άλλες δύο
συνεχόμενες φορές, τον Απρίλιο του 2012 και τον Οκτώβριο του 2012, των ετήσιων Ελληνικών Δημοσιονομικών Στατιστικών (για τα έτη 2006 – 2011) και την οικοδόμηση ενός πολύ σημαντικού «track
record» για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων της Ελλάδος.
Γ. ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Μέσα στο 2012 η ΕΛΣΤΑΤ εστίασε στην περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών για την παραγωγή στατιστικών. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:
7

• Θέσπιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ
Η θέσπιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ συμπεριλαμβάνεται στις σημαντικές ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ για το 2012, καθώς με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται βασικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας.
Πλαίσιο 3. Βασικά σημεία του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ
Στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν:
• στη συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ, καθώς και στο συντονισμό των δραστηριοτήτων τους και την πιστοποίηση των στατιστικών τους ως «επίσημων» από την ΕΛΣΤΑΤ,
• στα όργανα διενέργειας απογραφών, στατιστικών ερευνών και στατιστικών εργασιών, καθώς και στην
ανάληψη από την ΕΛΣΤΑΤ εργασιών για λογαριασμό τρίτων,
• στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους υπευθύνους για τη μη παροχή στην ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση στατιστικών, καθώς και στους υπευθύνους για την παραβίαση του στατιστικού απορρήτου,
• στη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ σε επιχειρησιακά και επιχορηγούμενα προγράμματα (εθνικά, Ευρωπαϊκά ή
διεθνή),
• στην εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ,
• στην πολιτική τιμολόγησης του στατιστικού προϊόντος της ΕΛΣΤΑΤ,
• στην Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου,
• στην οικονομική διαχείριση της ΕΛΣΤΑΤ.

• Δημιουργία Καθηκοντολόγιου για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών και μηνιαία ενημέρωσή του
Στοχεύοντας στην αναβάθμιση του έργου των Υπηρεσιών Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ) και στην ενεργή
συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια διενέργειας των στατιστικών ερευνών, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη, μέσα
στο 2012, στη δημιουργία Kαθηκοντολόγιου για τους υπαλλήλους των ΥΣΝ. Στο αρχείο αυτό καταγράφoνται, τόσο η εμπειρία κάθε υπαλλήλου σε στατιστικές έρευνες/εργασίες όσο και οι πραγματικές
ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου στις διάφορες φάσεις των ερευνών/εργασιών, σε μηνιαία βάση.
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό των ΥΣΝ, το οποίο απασχολούνταν, κυρίως, στη συλλογή και διαβίβαση στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία, να αξιοποιηθεί καλύτερα προς
όφελος της Υπηρεσίας.
• Βελτίωση του συστήματος επιλογής Ιδιωτών Συνεργατών
Μέσα στο 2012 έγιναν αρκετές βελτιωτικές αλλαγές στο σύστημα επιλογής Ιδιωτών Συνεργατών που
αναπτύχθηκε το 2011, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του και την πιο ομοιόμορφη
εφαρμογή του. Η σημαντικότερη από τις ανωτέρω αλλαγές αφορά στην επιλογή και ανάθεση μονάδων
ερευνών στους Ιδιώτες Συνεργάτες κεντρικά (από το Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών),
αντί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και ΥΣΝ της ΕΛΣΤΑΤ, όπως γινόταν προηγουμένως. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες βελτιωτικές αλλαγές:
– Συμπερίληψη στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών πεδίων σχετικά με: α) την κατηγορία ερευνών (Νοικοκυριά – Επιχειρήσεις), β) τη διαθεσιμότητα σε ώρες απασχόλησης (30, 60, 90 και 120) και μήνες και γ) την περιοχή προτίμησης για
συμμετοχή σε έρευνες (μέχρι 3 Καλλικρατικούς Δήμους στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα).
– Συνυπολογισμός της εμπειρίας εκτός ΕΛΣΤΑΤ στα κριτήρια μοριοδότησης των Ιδιωτών Συνεργατών.
– Εφαρμογή τυχαίων αριθμών για την επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών, σε περιπτώσεις ισοβαθμίας,
με βάση τα μόρια.
– Δημιουργία πινάκων με ακατάλληλους Ιδιώτες Συνεργάτες, με βάση τις αιτιολογημένες εισηγήσεις
των αρμόδιων Διευθύνσεων και ΥΣΝ.
– Πρόσκληση Ιδιωτών Συνεργατών για ανάληψη μονάδων ερευνών με μήνυμα SMS (ειδική εφαρμογή
αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπου καταγράφεται η ημερομηνία αποστολής και λήψης τους).
– Διαμόρφωση και γνωστοποίηση στους Ιδιώτες Συνεργάτες κανόνων για άρνηση συμμετοχής τους
σε έρευνες, με σκοπό την ανάδειξη της υπευθυνότητας των Ιδιωτών Συνεργατών και την καλύτερη
διαχείριση του συστήματος επιλογής τους.
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Δ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Βασικό μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύστασή της, αποτελεί η παραγωγή στατιστικών προσαρμοσμένων
στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών, σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό,
η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στα ετήσια Συνέδρια Χρηστών
που έχει καθιερώσει, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας Χρηστών που διενεργεί, έχοντας ως
στόχο τη βελτίωση του στατιστικού της προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και τον
εντοπισμό νέων αναγκών και απαιτήσεων για την παραγωγή στατιστικών. Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει, επίσης, υπόψη της τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των μελών
του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ), στο οποίο εκπροσωπούνται όλες
οι Εθνικές Αρχές, δηλαδή οι φορείς του ΕΛΣΣ που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, παραγωγή και
διάδοση Ευρωπαϊκών Στατιστικών.
Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσονται και οι εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ για τη βελτίωση των διάφορων πλευρών
της μορφής και του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων στατιστικών, σύμφωνα με τα αναπτυσσόμενα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να ικανοποιούνται,
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, οι ανάγκες των χρηστών για ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση, τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
• Ανάληψη δράσεων, το 2012, με βάση τα συμπεράσματα του 1ου και 2ου Ετήσιου Συνεδρίου
Χρηστών
Με βάση σχόλια και υποδείξεις των χρηστών που έγιναν στο 1ο και 2ο Συνέδριο Χρηστών, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 και τον Δεκέμβριο του 2011, αντίστοιχα, η ΕΛΣΤΑΤ
ενέταξε στα Ετήσια Προγράμματα Εργασιών της τη διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, καθώς και την ανάπτυξη ενός Συστήματος
Λογαριασμών Υγείας σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όσον αφορά στις ανωτέρω
εργασίες, μέσα στο 2012 σημειώθηκε η εξής πρόοδος:
−– Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου
Τον Σεπτέμβριο του 2011 άρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διενέργεια της Έρευνας
Χρήσης Χρόνου και μέσα στο 2013 ξεκίνησε η συλλογή των στοιχείων, με προοπτική εξαγωγής
αποτελεσμάτων τον Δεκέμβριο του 2014.
−– Εφαρμογή ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (System of Health Accounts)
Από τον Σεπτέμβριο του 2011 άρχισε η υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε
το 2010 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την προώθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος
Λογαριασμών Υγείας, σε εθνικό επίπεδο. Μέσα στο 2012 παραδόθηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ το 2ο, το 3ο
και το 4ο από τα 5 παραδοτέα του έργου, όπως αυτά προβλέπονται στο ανωτέρω μνημόνιο συνεργασίας.
• Ανακοίνωση μηνιαίων αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, εποχικά προσαρμοσμένων
Στα αξιοσημείωτα γεγονότα του 2012 συγκαταλέγεται η αλλαγή στον τρόπο ανακοίνωσης από την
ΕΛΣΤΑΤ των αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Με έναρξη το Δελτίο Τύπου της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, μηνός Ιανουαρίου του 2012, το οποίο εκδόθηκε στις 12 Απριλίου
2012, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει πλέον μηνιαία αποτελέσματα της ΕΕΔ, εποχικά προσαρμοσμένα,
κατά τα πρότυπα της Eurostat. Επίσης, προκειμένου να αυξηθεί η ακρίβεια των μηνιαίων αποτελεσμάτων ανεργίας σε κατώτερο, από το σύνολο Χώρας, γεωγραφικό επίπεδο, τα μηνιαία αποτελέσματα ανακοινώνονται στο επίπεδο των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
• Διοργάνωση του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου Χρηστών
Σύμφωνα με το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2012, η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε στις 18 Δεκεμβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 3ο Ετήσιο Συνέδριο Χρη9

στών. Στο Συνέδριο αυτό έγινε παρουσίαση του έργου και των βασικών πυλώνων λειτουργίας της
ΕΛΣΤΑΤ από τη σύστασή της μέχρι σήμερα. Έγινε, επίσης, παρουσίαση των δράσεων της ΕΛΣΤΑΤ
για την ικανοποίηση αναγκών των χρηστών που διατυπώθηκαν κατά το 1ο και 2ο Συνέδριο Χρηστών. Ακολούθησε η διατύπωση από τους χρήστες σχολίων που αφορούσαν στο παραγόμενο από
την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό προϊόν και στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, σε σχέση με την ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι χρήστες επισήμαναν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη:
α) κατάρτισης μακρών χρονολογικών σειρών για τους Εθνικούς Λογαριασμούς,
β) παραγωγής εποχικά διορθωμένων (seasonally adjusted) στοιχείων για το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) και τριμηνιαίων στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και των Εθνικών
Λογαριασμών,
γ) παραγωγής στοιχείων για μισθούς από το έτος 2008 και μετά, καθώς και πιο πρόσφατων στοιχείων του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων,
δ) παραγωγής περιβαλλοντικών δεικτών και αναλυτικών στοιχείων αυτοκτονιών,
ε) συμπερίληψης επιπλέον μεταβλητών σε διάφορες έρευνες, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών (μεταβλητή του «φύλου» σε όλες τις έρευνες νοικοκυριών, μεταβλητή της «υπηκοότητας»
με μεγαλύτερη ανάλυση κλπ.),
στ) συλλογής στοιχείων για τις μεταβλητές «χρόνος άφιξης στην Ελλάδα» και «χρόνος διαμονής
στην Ελλάδα», οι οποίες αφορούν στους μετανάστες από το εξωτερικό,
ζ) πρόσβασης σε πρωτογενή δεδομένα ερευνών και ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ
βάσεων ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων ερευνών,
η) μείωσης του χρόνου παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας των πληθυσμιακών και δημογραφικών στατιστικών στοιχείων,
θ) συλλογής στοιχείων για την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων.
Με βάση τα σχόλια και τις επισημάνσεις των χρηστών κατά το 3ο Συνέδριο Χρηστών, καθώς και
τα αντίστοιχα σχόλια και επισημάνσεις κατά τα δύο προηγούμενα Συνέδρια Χρηστών, η ΕΛΣΤΑΤ
προέβη σε καταγραφή και επεξεργασία των αναγκών των χρηστών. Μέσα από αυτή την επεξεργασία
των αναγκών έχουν προκύψει σαφείς απαιτήσεις. Η ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων των χρηστών είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΕΛΣΤΑΤ για την τριετία 2014 – 2016, όπως έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 – 2016.
• Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διάφορων πλευρών της μορφής και του περιεχομένου
του διαδικτυακού της τόπου και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων στατιστικών, έτσι ώστε
να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες των χρηστών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα παίξει και το έργο για την αναβάθμιση
της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT), η προετοιμασία του οποίου συντελέσθηκε μέσα στο 2012
(βλ. Εδάφιο Β, Παράγραφο 3) και το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τη διαδικτυακή πύλη της
ΕΛΣΤΑΤ με την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και τεχνολογιών. Οι εργασίες επανασχεδιασμού
της διαδικτυακής πύλης της ΕΛΣΤΑΤ και εμπλουτισμού του περιεχομένου της περιλαμβάνονται
στα δύο πρώτα υποέργα του ανωτέρω έργου.
Μέσα στο 2012 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες για τον εμπλουτισμό του ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ
(στο ελληνικό, καθώς και στο αγγλικό μέρος του):
– 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.
– Συνέχιση των εργασιών που άρχισαν το 2011, για την επικαιροποίηση των πινάκων και την κάλυψη των κενών των χρονοσειρών στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τον εμπλουτισμό
της ιστοσελίδας με τα μεταδεδομένα όλων των διενεργούμενων στατιστικών ερευνών και εργα10

σιών, προσαρμοσμένων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Στατιστικών Δεδομένων και Μεταδεδομένων (European Statistical Data and Metadata Exchange – ESMS). Οι ανωτέρω εργασίες
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2013.
Επίσης, τον Αύγουστο του 2012 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του
ΕΚΚΕ, με βάση το οποίο θα γίνει παραγωγή νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν
την άμεση πρόσβαση, διαχείριση, συσχέτιση και χαρτογράφηση των δεδομένων των Απογραφών
Πληθυσμού – Κατοικιών των ετών 1991, 2001 και 2011, καθώς και αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Το ανωτέρω μνημόνιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ελεύθερης διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στους απαιτητικούς και εξειδικευμένους χρήστες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίζεται πλήρως το στατιστικό απόρρητο των ατομικών στοιχείων των απογραφέντων.
• Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας
Ένας από τους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ στο Ετήσιο Στατιστικό της Πρόγραμμα για το 2012 ήταν η ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στη Χώρα μας. Για την
υλοποίηση αυτού του στόχου, η ΕΛΣΤΑΤ ξεκίνησε, μέσα στο 2012, επαφές με τις αρμόδιες Υπηρεσίες
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί
στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την πραγματοποίηση ξεναγήσεων σχολείων στις εγκαταστάσεις της, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν μέσα στο 2013.
Παράλληλα, άρχισε μέσα στο 2012, σε συνεργασία των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Στατιστικής
Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ, ο σχεδιασμός της εξειδικευμένης ιστοσελίδας στατιστικού
περιεχομένου που θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 – 18 ετών.
• Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 77η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε το 2012 στην 77η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με δικό της περίπτερο,
όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι επισκέπτες του περιπτέρου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την Αποστολή (Μission) της ΕΛΣΤΑΤ, το έργο της κατά τη διετία 2010 – 2012, τα
Στατιστικά Προγράμματα Εργασιών της των ετών 2011 και 2012 και την Έκθεση Αξιολόγησης
του Στατιστικού Προγράμματος 2011, τον Κανονισμό των Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και τη Διακήρυξη
του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI) για την Επαγγελματική Δεοντολογία. Επίσης, τα δημοσιεύματα «Η Ελληνική Οικονομία» και «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα», με την τελευταία
τους επικαιροποίηση, καθώς και δεδομένα στατιστικών ερευνών/εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ (στατιστικές εργατικού δυναμικού, στατιστικές γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, στατιστικές τουρισμού, αποτελέσματα Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009, αποτελέσματα του Νόμιμου
Πληθυσμού από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, στοιχεία του Εθνικού και του
Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) ήταν διαθέσιμα στους επισκέπτες του περιπτέρου.
Τα εγκαίνια του περιπτέρου έγιναν στις 9 Σεπτεμβρίου 2012, παρόντος του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ,
κ. Ανδρέα Β. Γεωργίου.
• Σύγκληση του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
Πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2012, στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η 2η σύσκεψη
του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ). Σκοπός της σύσκεψης ήταν
η ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών
Στατιστικών, μετά την τελευταία αναθεώρησή του, στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, η παρουσίαση στα
μέλη του σχεδίου του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2012 της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων του Συνεδρίου Χρηστών 2011, καθώς και η πληροφόρηση των μελών για το δημοσίευμα
της ΕΛΣΤΑΤ «Η Ελληνική Οικονομία».
Στην ανωτέρω σύσκεψη δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη του ΣΥΕΛΣΣ να διατυπώσουν σχόλια για
το σχέδιο του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2012, τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά την
τελική διαμόρφωση του Προγράμματος.
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• Αξιοποίηση διοικητικών πηγών για την παραγωγή στατιστικών
Στοχεύοντας στη βελτίωση του στατιστικού της προϊόντος, με παράλληλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και μείωση του διοικητικού φόρτου των ερευνωμένων, η ΕΛΣΤΑΤ
ενέταξε, από τη σύστασή της, στα στατιστικά προγράμματα εργασιών της, δράσεις με σκοπό τη
στενότερη συνεργασία της με παραγωγούς στατιστικών στοιχείων και την καλύτερη χρήση των
διοικητικών πηγών δεδομένων.
Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων και τη
μείωση του διοικητικού φόρτου των ερευνώμενων επιχειρήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προαναφέρθηκε, ξεκίνησε το 2011 και συνέχισε το 2012 τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός
ενιαίου θεματικού κόμβου για την υποβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων (βλ. Κεφάλαιο Β,
Παράγραφο 3). Παράλληλα, για τον ίδιο σκοπό, σε εφαρμογή σχετικού μνημονίου συνεργασίας
που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2011 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών –η οποία αποτελεί την κύρια διοικητική πηγή στοιχείων επιχειρήσεων– και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), η
ΕΛΣΤΑΤ υπέβαλε, μέσα στο 2012, επανειλημμένα αιτήματα στη ΓΓΠΣ για την παροχή στοιχείων
επιχειρήσεων, των οποίων η διαβίβαση προβλέπεται στο ανωτέρω μνημόνιο. Μέχρι στιγμής, η
ΓΓΠΣ έχει ανταποκριθεί στην παροχή μέρους των εν λόγω στοιχείων, επικαλούμενη το φορολογικό απόρρητο για τη διαβίβαση των υπόλοιπων στοιχείων. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση παροχής πρόσβασης στην ΕΛΣΤΑΤ σε όλες τις διοικητικές πηγές δεδομένων και σε πρωτογενή
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων απόρρητων στοιχείων, αναφέρεται ρητά στον Στατιστικό Νόμο,
όπως ισχύει (άρθρο 2, παράγραφος 3 και άρθρο 8, παράγραφος 2), στον Κανονισμό Στατιστικών
Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ (άρθρο 8, παράγραφος 4) και στη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (βλ. Πλαίσιο 1).
Ε. ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η ΕΛΣΤΑΤ επιδίωξε, μέσα στο 2012, την καθιέρωσή της ως ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος, συνδράμοντας ουσιαστικά στις εργασίες του και συμβάλλοντας στην εξέλιξή του, καθώς
και στην ενεργότερη συμμετοχή της στα κέντρα λήψης αποφάσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή και τη διεθνή
στατιστική Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι ακόλουθες ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ, μέσα στο
2012:
• Συνδιοργάνωση από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου «Ποιότητα των
Επίσημων Στατιστικών (Q2012)»
Το «Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών Q2012», με διοργανωτές
την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Eurostat), πραγματοποιήθηκε 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2012, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την
παραμονή του Συνεδρίου, στις 29 Μαΐου, διενεργήθηκαν 5 παράλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια, με
στατιστική θεματολογία, από ειδικούς στα θέματα αυτά εκπαιδευτές. Στις εργασίες του Συνεδρίου
μετείχαν 389 στατιστικοί από 58 χώρες και παρουσιάστηκαν 129 υψηλού επιπέδου εργασίες σε 37
συνεδρίες (sessions), καθώς και 19 poster papers.
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Διευθυντής της Eurostat, κ. Walter Radermacher, ο
οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές και συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των
Ευρωπαϊκών Στατιστικών. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρέας Γεωργίου, αναφέρθηκε
στις αναγκαίες συνθήκες για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας. Τρεις, διακεκριμένοι στο στατιστικό χώρο, ομιλητές –ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC) και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον
Τομέα της Στατιστικής (ESGAB), κ. Thomas Wieser, η Πρόεδρος της Στατιστικής Υπηρεσίας της
Τσεχίας, κ. Iva Ritschelova, και ο κ. Svein Nordbotten, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν
της Νορβηγίας– πλαισίωσαν με τις ομιλίες τους (ως keynote speakers) τις ημέρες του Συνεδρίου.
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Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα
την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα των επίσημων στατιστικών. Στη συζήτηση
προήδρευσε ο κ. Daniel Defays, Διευθυντής στη Eurostat, και έλαβαν μέρος ο Γενικός Διευθυντής
της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας και Πρόεδρος του Partnership Group του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος, κ. Konrad Pesendorfer, ο Γενικός Διευθυντής Στατιστικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Aurel Schubert, το μέλος της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Συμβουλευτικής
Επιτροπής (ESAC), κ. Ineke Stoop, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και ο κ. Marcus Bensasson, οικονομικός δημοσιογράφος του Bloomberg News.
• Ανελλιπής, συντονισμένη και ουσιαστική συμμετοχή υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στις Ομάδες Εργασίας της Eurostat
Υπήρξε 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 και Sector/Directors’ Groups) που
οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα, καθώς και στις εργασίες σε στατιστικά θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
• Ενεργότερη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στις συναντήσεις και εργασίες διεθνών στατιστικών φορέων
Μέσα στο 2012 η ΕΛΣΤΑΤ είχε πιο ενεργή συμμετοχή 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 του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στο Partnership Group
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ εξελέγη στο Partnership Group του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System
Committee – ESSC). Η αποστολή του Partnership Group 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.
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στις σημαντικές ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά στην παραγωγή στατιστικών, περιλαμβάνονται η
ολοκλήρωση της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για τον Νόμιμο και τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.
• Ολοκλήρωση της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009
Σκοπός της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας είναι η ανά δεκαετία καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Χώρας και η συλλογή στοιχείων για τη διάρθρωσή τους και την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Τον Μάρτιο του 2012 ολοκληρώθηκε η
επεξεργασία των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009 και τα αποτελέσματά
της διαβιβάστηκαν στη Eurostat στις 31 Μαρτίου 2012.
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
(Πληθυσμού – Κατοικιών και Κτιρίων), 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 αποτελεσμάτων
της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας να καταλήξει, αναγκαστικά, να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες διεξαγωγής και επεξεργασίας της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών.
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• Ολοκλήρωση επεξεργασίας και ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών
2011 για τον Νόμιμο και τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας
Σκοπός της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών είναι η ανά δεκαετία συγκέντρωση στοιχείων για
τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους. Στις 31 Ιουλίου 2012 και στις 28 Δεκεμβρίου 2012 ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για
τον Νόμιμο Πληθυσμό (δηλαδή τον αριθμό των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική
Ενότητα) και τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, αντίστοιχα.
Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 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 των Ευρωπαϊκών
Στατιστικών. Η Απογραφή 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 από αυτή προηγούμενων Απογραφών σε αρκετά σημεία,
όπως στη διάρκεια διενέργειάς της, στην απογραφή ατόμων στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους κλπ.
Της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 προηγήθηκε η 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 (Optical Character Recognition – OCR). Για την επαλήθευση της ακρίβειας της ψηφιακής αποτύπωσης της κάθε σελίδας,
προκειμένου να αποκλειστούν σφάλματα λόγω αστοχίας της οπτικής αναγνώρισης κατά τη
σάρωση, έπρεπε να γίνει από τα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και 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 διενεργούνταν 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.
Μέσα στο 2012 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και ο έλεγχος των ερωτηματολογίων της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, η οποία διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 σε
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 19.380 κατοικιών στο σύνολο της Χώρας, με σκοπό τον έλεγχο των
αποτελεσμάτων της Απογραφής, τόσο ως προς την αποτύπωση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού
όσο και ως προς το ποσοστό υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης του μεγέθους του πληθυσμού. Ακολούθησε αντιστοίχιση των ερωτηματολογίων της Έρευνας Κάλυψης με τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια
της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, ο υπολογισμός των αναγωγικών συντελεστών και η πινακοποίηση των στοιχείων. Τα στοιχεία της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών
2011 δείχνουν μία υποεκτίμηση του Μόνιμου Πληθυσμού (σφάλμα κάλυψης) που ανέρχεται σε ποσοστό 2,83% σε σύνολο Χώρας, το οποίο είναι συμβατό με στόχους ποιότητας για Απογραφές. Επισημαίνεται ότι η Έρευνα Κάλυψης δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά την προηγούμενη Απογραφή.
Καθώς προχωρά η επεξεργασία περαιτέρω στοιχείων της Απογραφής, θα ακολουθήσουν σταδιακά,
μετά και την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων του de facto Πληθυσμού στις 15 Μαρτίου
2013, οι ανακοινώσεις όλων των χαρακτηριστικών του πληθυσμού της Χώρας που καταγράφηκαν
στην Απογραφή.
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Ζ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ
Το 2012 υπήρξε σημαντική μείωση στο μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση
με το 2011, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν περιορισμοί και καθυστερήσεις στην πρόσληψη ή μετάταξη νέων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ανερχόταν σε 865, από τους οποίους 844 υπάλληλοι (307
άνδρες και 537 γυναίκες) ήταν μόνιμοι και 21 υπάλληλοι (5 άνδρες και 16 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου
2012, ανερχόταν σε 835, από τους οποίους 814 υπάλληλοι (296 άνδρες και 518 γυναίκες) ήταν μόνιμοι
και 21 υπάλληλοι (5 άνδρες και 16 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Το 2012
αποχώρησαν 33 υπάλληλοι και έγιναν μόνο 3 μετατάξεις – προσλήψεις. Έτσι, ο συνολικός αριθμός
υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ το 2012 μειώθηκε κατά 3,5%.
Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 άρχισε να σημειώνεται πρόοδος ως προς την εκπλήρωση συγκεκριμένης
δέσμευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2012 (βλ. Πλαίσιο 1), για την παροχή επαρκών ανθρώπινων
πόρων στην ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας στατιστικές, σύμφωνα με όλες τις
εθνικές και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Ειδικότερα, άρχισαν οι διαδικασίες για τη μετάταξη στην
ΕΛΣΤΑΤ 37 δημόσιων υπαλλήλων με κατάλληλα προσόντα, καθώς και η πρόσληψη 10 ειδικών επιστημόνων. Οι διαδικασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2013 και αφορούν στην πρώτη φάση ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων της ΕΛΣΤΑΤ. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη μετάταξη 50 επιπλέον
υπαλλήλων, κατά το 2ο εξάμηνο του 2013, για την ενίσχυση των 50 γραφείων της ΕΛΣΤΑΤ στις 50 Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, αλλά και των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, ενώ μια τρίτη φάση
ενίσχυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το 2014 και θα αφορά σε, περίπου, 18 νέους υπαλλήλους. Σε
αυτό το σημείο η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει αποκτήσει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρως στις υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 2014 – 2016,(2) και θα απομένει να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο
ανθρώπινων πόρων για να καλύπτονται τα κενά που θα δημιουργούνται από συνταξιοδοτήσεις.(3)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, από τους 835 υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, οι 589 εργάζονταν στην Κεντρική
Υπηρεσία και οι 246 στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.
Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανομή του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά φύλο και επίπεδο
εκπαίδευσης, τα έτη 2011 και 2012 (31 Δεκεμβρίου):
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
2011 ΚΑΙ 2012
Άνδρες
Επίπεδο
εκπαίδευσης

Γυναίκες

Σύνολο

2011

2012

Μεταβολή
(%)

2011

2012

Μεταβολή
(%)

2011

2012

Μεταβολή
(%)

ΠΕ

178

176

– 1,1

229

225

–1,7

407

401

– 1,5

ΤΕ

25

25

0,0

56

56

0,0

81

81

0,0

ΔΕ

104

95

– 8,7

264

249

– 5,7

368

344

– 6,5

ΥΕ

5

5

0,0

4

4

0,0

9

9

0,0

312

301

– 3,5

553

534

– 3,4

865

835

– 3,5

Σύνολο

(2) Mε αυτόν τον τρόπο, η ΕΛΣΤΑΤ κατά την περίοδο 2010 – 2014 θα έχει αποκτήσει 125 νέους υπαλλήλους,
ενώ θα έχει απολέσει 184 υπαλλήλους –για το 2ο εξάμηνο του 2013 και το 2014 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι
υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν από την ΕΛΣΤΑΤ αυτοδικαίως.
(3) Οι δαπάνες για τους ανθρώπινους πόρους έχουν προϋπολογισθεί στο εγκριθέν Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα
Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013 – 2016.
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Η. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ το 2012 ταξινομούνται στους ακόλουθους τύπους:
α) Κόστος εργασίας (μισθοί του μόνιμου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένων του βασικού μισθού, επιδομάτων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πρόσθετων και παρεπόμενων παροχών για το μόνιμο προσωπικό κλπ.).
β) Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι
οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες ταξιδιών και ημερήσια αποζημίωση μόνιμων υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ που μετακινούνται εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών επιτοπίως
ή για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κλπ. στο εξωτερικό, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό.
γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις
της ΕΛΣΤΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών), όπως ενοίκια, δαπάνες
για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και συντήρηση κτιρίων, κόστη για
διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, κόστος για την αποζημίωση εποχικού προσωπικού κλπ.
δ) Δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού και συνδρομές, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί, γραφική ύλη, ιατρικά και φαρμακευτικά είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων,
επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού γραφείου.
ε) Κόστος διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.
στ) Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας στατιστικών εργασιών που χρηματοδοτούνται από
τη Eurostat.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ το 2012, κατά τύπο
δαπάνης, καθώς και σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2011 (οριστικά στοιχεία):
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2011 ΚΑΙ 2012
Καταβληθέν ποσόv (σε ευρώ)
2011
2012

Τύπος δαπάνης
Κόστος εργασίας

34.843.670,49

28.189.199,08

108.623,84

132.363,49

5.025.374,53

4.580.070,14

Κόστη για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, συνδρομές

242.557,02

309.694,04

Κόστος για τη διενέργεια των Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

49.253.441,39

1.871.305,24

256.146,35

228.691,50

89.729.813,62

35.311.323,49

Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Άλλα λειτουργικά έξοδα

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat
Σύνολο

Η παρατηρούμενη μείωση στις καταβληθείσες δαπάνες μεταξύ των ετών 2011 και 2012, όσον αφορά
στο «Κόστος εργασίας», οφείλεται στις περικοπές των αποδοχών των υπαλλήλων και στη μείωση του
προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ. Η σημαντικότατη μείωση στις καταβληθείσες δαπάνες, όσον αφορά στο
«Κόστος για τη διενέργεια των Απογραφών» οφείλεται στο γεγονός ότι το 2011 ήταν το έτος διενέργειας
των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών.
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