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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, προβλέπεται η κατάρτιση, κάθε τρία χρόνια, τριετούς στατιστικού προγράμματος εργασιών
για το ΕΛΣΣ, του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος (ΕΛΣΠ).
Το ΕΛΣΠ 2014 – 2016, το οποίο καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, ύστερα από γνώμη
του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ), είναι το δεύτερο τριετές στατιστικό πρόγραμμα του ΕΛΣΣ. Το πρώτο ΕΛΣΠ αφορούσε στην τριετία 2011 – 2013.
Το ΕΛΣΠ 2014 – 2016 περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων στατιστικών δράσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την ανωτέρω τριετία. Οι εν
λόγω στατιστικές δράσεις είναι είτε προγραμματισμένες τακτικές δράσεις είτε έκτακτες δράσεις για
την αντιμετώπιση νέων αναγκών. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013 – 2017 αποτέλεσε
οδηγό και σημείο αναφοράς για την κατάρτιση του ΕΛΣΠ 2014 – 2016. Στο ΕΛΣΠ καθορίζονται οι
προτεραιότητες εργασιών του ΕΛΣΣ, δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ και των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, έτσι
ώστε το στατιστικό σύστημα της Χώρας να μπορεί να ικανοποιεί τις Ενωσιακές και διεθνείς υποχρεώσεις, όσον αφορά στις απαιτούμενες στατιστικές προς κατάρτιση. Οι προτεραιότητες αυτές καθορίζονται λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους,
καθώς και τη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατάρτιση των σχετικών στατιστικών. Το
ΕΛΣΠ 2014 – 2016 αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση, από τους φορείς του ΕΛΣΣ, των Ετήσιων
Στατιστικών Προγραμμάτων τους των ετών 2014, 2015 και 2016.
Το Εδάφιο Β του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες για τους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΛΣΣ
γενικότερα, όσον αφορά στην παγίωση των επιτευγμάτων γύρω από την ποιότητα των παραγόμενων
στατιστικών του ΕΛΣΣ και τη διαρκή βελτίωση αυτής.
Το Εδάφιο Γ του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες για τις δράσεις που αφορούν, τόσο στην παραγωγή
νέων στατιστικών όσο και στην αναθεώρηση παραγόμενων στατιστικών μέσα στην τριετία 2014 –
2016, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
χρηστών.
Το Εδάφιο Δ παρουσιάζει τους στόχους, τις πρωτοβουλίες και τα νέα στατιστικά προϊόντα των φορέων του ΕΛΣΣ, εκτός της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 2014 – 2016.
Β. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ
1. Στόχοι και μέσα
Οι στόχοι για την τριετή περίοδο 2014 – 2016 είναι η παγίωση των επιτευγμάτων, όσον αφορά στην
ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών του ΕΛΣΣ, και η διαρκής βελτίωση αυτής της ποιότητας,
ακολουθώντας τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα, τηρώντας απαρέγκλιτα
τους προβλεπόμενους κανόνες και εκπληρώνοντας τις ειλημμένες υποχρεώσεις.
Η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών του ΕΛΣΣ θα επιτευχθεί μέσω
της εφαρμογής του Ελληνικού και Ενωσιακού Νομοθετικού και Θεσμικού Πλαισίου για τις στατιστικές, το οποίο περιλαμβάνει τον Στατιστικό Νόμο της Ελλάδος (Νόμος 3832/ 2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τον Στατιστικό Νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 223/2009), τον
Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών (ΚΟΠ), τους στατιστικού περιεχομένου
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του
ΕΛΣΣ και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ. Για την επίτευξη των στόχων
καθοριστική είναι η εφαρμογή της Δέσμευσης για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment
on Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012.
Μεταξύ των συγκεκριμένων ενεργειών προς εκπλήρωση των στόχων περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση
της εφαρμογής των υπολειπόμενων δράσεων του πολυδιάστατου Κοινού Συνολικού Στατιστικού
Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (Joint Overall Statistical Greek Action Plan – JOSGAP)
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που συμφωνήθηκε με τη Eurostat το 2010, για την εναρμόνιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.
Πέραν των ανωτέρω δράσεων, προβλέπεται μια σειρά ενεργειών σε τομείς, όπως η περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ, όσον αφορά στην ανάπτυξη, παραγωγή και
διάθεση των επίσημων στατιστικών της Χώρας, η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού των
φορέων του ΕΛΣΣ, οι τακτικές συναντήσεις με χρήστες στοιχείων και η ανταπόκριση στις ανάγκες
τους, η εντατική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπάρχουσες
διοικητικές πηγές δεδομένων για τη συλλογή των στοιχείων, η περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας των στατιστικών και η συνέχιση της άριστης συνεργασίας με τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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 Κώδικα Ορθής Πρακτικής των
Ευρωπαϊκών Στατιστικών και ως εκπλήρωση μέρους της Δέσμευσης των Ελληνικών Αρχών για την
Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (βλ. Πλαίσιο 2). Η τροποποίηση του Στατιστικού Νόμου προσδιόρισε
ή αποσαφήνισε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση 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 και στην επιλογή και παύση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και στις αρμοδιότητές του
(βλ. Πλαίσιο 1).
Πλαίσιο 1. Βασικά σημεία του Στατιστικού Νόμου μετά την τροποποίησή του το 2012
Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών, οι φορείς του ΕΛΣΣ εφαρμόζουν τον Κώδικα
Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, 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 (ESGAB), την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) 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 των επίσημων στατιστικών του ΕΛΣΣ
στη Eurostat και, γενικότερα, σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας. Είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων
στατιστικών της Χώρας, καθώς και για την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών.
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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 (Commitment on Confidence in Statistics).
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.

Πλαίσιο 2. Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές
Mεταξύ των μέτρων, για τη λήψη των οποίων δεσμεύτηκε η Ελληνική Κυβέρνηση, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Συγκεκριμένη τροποποίηση του Εθνικού Στατιστικού Νόμου και ευθυγράμμισή του με τον Κώδικα
Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών (ΚOΠ) (βλ. Πλαίσιο 1).
2. Παροχή στους φορείς του ΕΛΣΣ επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, ώστε να μπορούν να
παράγουν υψηλής ποιότητας στατιστικές, σύμφωνα με όλες τις εθνικές και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις
τους.
3. Πλήρης και έγκαιρη πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων 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 Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (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 ιδιαιτέρα τον ΚOΠ,
• 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 υπερασπίζεται τις στατιστικές, όταν γίνονται προσπάθειες για να υπονομευτεί η αξιοπιστία τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχει την εφαρμογή της Δέσμευσης και θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη
στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP).

2. Συντονισμός μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ συντονίζει όλες
τις δραστηριότητες των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών της Χώρας, έτσι ώστε οι στατιστικές αυτές να αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται, σύμφωνα με τις αρχές του ΚΟΠ.
Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού:
• έχουν υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων φορέων του ΕΛΣΣ,
όπου καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω φορέων σε συγκεκριμένους
στατιστικούς τομείς,
• συλλέγονται από την ΕΛΣΤΑΤ κατ’ έτος πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες για το επόμενο έτος στατιστικές εργασίες των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και για την υλοποίηση
των στατιστικών εργασιών τους του προηγούμενου έτους,
5

• συγκαλείται, τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, το Συμβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ) –στο οποίο εκπροσωπούνται οι φορείς του ΕΛΣΣ που αναπτύσσουν, παράγουν και διαχέουν Ευρωπαϊκές Στατιστικές (Εθνικές Αρχές)– για ενημέρωση και
διαβούλευση ή γνωμοδότηση των μελών του επί θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην
εξασφάλιση της αναγκαίας συνεκτικότητας κατά την παραγωγή των στατιστικών από τους φορείς του ΕΛΣΣ και την τήρηση των αρχών του ΚΟΠ από αυτούς.
Στην τριετία 2014 – 2016 θα εντατικοποιηθούν και θα αυξηθούν οι δράσεις που αφορούν στον συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων του ΕΛΣΣ.
Ο συντονισμός μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ θα ενισχυθεί απαραίτητα και στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της υποχρέωσης της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον Στατιστικό Νόμο της Χώρας, για πιστοποίηση ως
«επίσημων» των στατιστικών που παράγονται από τους εν λόγω φορείς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ
θα συντονίσει την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών στο ΕΛΣΣ
και θα παράσχει συμβουλές και καθοδήγηση προς τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ, όσον αφορά στις
μεθόδους, τα πρότυπα και τις ταξινομήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Στατιστικών, καθώς και επί λοιπών θεμάτων που αφορούν στο ΕΛΣΣ.
Ο συντονισμός της εφαρμογής του ΚΟΠ στο ΕΛΣΣ επιβάλλεται, εκτός όλων των άλλων, και από το
γεγονός της πραγματοποίησης, μέσα στη διετία 2014 – 2015, επιθεωρήσεων (reviews) στα κράτη μέλη
ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές του ΚOΠ. Οι επιθεωρήσεις αυτές οργανώνονται από τη
Eurostat. Οι επιθεωρητές θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και οι επιθεωρούμενοι φορείς θα είναι, τόσο οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, όπως η ΕΛΣΤΑΤ, όσο και οι λοιπές
στατιστικές Αρχές των Κρατών Μελών που αναπτύσσουν, παράγουν και διαχέουν Ευρωπαϊκές Στατιστικές – οι Εθνικές Αρχές για τη Χώρα μας.

3. Πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ
Η πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών που παράγονται από τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ
περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Στατιστικού Νόμου,
όπως ισχύει. Το έργο της πιστοποίησης αυτού του είδους είναι νέο στην Ευρώπη. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί ορισμένα πλαίσια, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αξιολόγηση της χρησιμότητας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στην εκτέλεση των ακόλουθων προπαρασκευαστικών εργασιών για την πιστοποίηση:
α) οργάνωση συνάντησης εργασίας (workshop) για την πιστοποίηση των επίσημων στατιστικών,
στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, 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 (άρθρα 4 και 5),
δ) σύνταξη οδηγιών, περιγραμμάτων εκθέσεων και άλλων εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν στις
διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης των στατιστικών κλπ.
Η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την πιστοποίηση και τη
σύνταξη του σχετικού έντυπου υλικού μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2013, με σκοπό να διενεργήσει δύο
πιλοτικές ασκήσεις πιστοποίησης σε φορείς του ΕΛΣΣ κατά το 2ο εξάμηνο του 2013. Ο πρώτος γύρος
των πιστοποιήσεων των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις αρχές
του 2014 και να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Στον καθορισμό της σειράς πιστοποίησης των
φορέων θα ληφθεί υπόψη κατά πόσον ένας φορέας είναι παραγωγός Ευρωπαϊκών Στατιστικών.
Τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ για την πιστοποίηση είναι ο ΚΟΠ
και το Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European
Statistical System Quality Assurance Framework – ESS QAF). Η αξιολόγηση των στατιστικών για την
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πιστοποίησή τους ως «επίσημων» θα γίνει βάσει των ετήσιων εκθέσεων απολογισμού των φορέων
του ΕΛΣΣ, βάσει των εκθέσεων ποιότητάς τους, όπως προβλέπεται στον Στατιστικό Νόμο και στον
Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, και βάσει των παρατηρήσεων της
ΕΛΣΤΑΤ για την ποιότητα, συνέπεια και ακριβή δημοσίευση των παραγόμενων στατιστικών.
Τις αξιολογήσεις των στατιστικών θα διενεργήσουν οι ομάδες πιστοποίησης που θα συγκροτηθούν
από αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ. Οι ομάδες αυτές θα έχουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας
πιστοποίησης, συναντήσεις με τους αρμοδίους των φορέων του ΕΛΣΣ, επιδιώκοντας επεξηγήσεις
και διευκρινίσεις και παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη. Η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώνεται με την κατάρτιση, από την ομάδα πιστοποίησης, σχεδίου της Έκθεσης Πιστοποίησης. Το
σχέδιο της Έκθεσης παρουσιάζεται στον εμπλεκόμενο φορέα και συζητείται με αυτόν πριν από την
Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για την πιστοποίηση. Η τελική Έκθεση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ. Το ΣΥΕΛΣΣ ενημερώνεται για την πρόοδο της πιστοποίησης των επίσημων στατιστικών και για τις Εκθέσεις Πιστοποίησης.
4. 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 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. Στις αρχές του 2013, ένας σημαντικός αριθμός δράσεων των τριών πυλώνων του JOSGAP (A, B και C) είχε ήδη ολοκληρωθεί ή ήταν στο στάδιο
της ολοκλήρωσης.
Μέχρι τις αρχές του 2013 σημαντική πρόοδος είχε σημειωθεί στην ολοκλήρωση των δράσεων του πυλώνα Α και του πυλώνα C, οι οποίες είχαν ως στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ
και τη βελτίωση της ποιότητας των Eλληνικών Δημοσιονομικών Στατιστικών, αντίστοιχα. Μέσα στο
2013 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τελευταίες ανοιχτές δράσεις του πυλώνα C (οι οποίες είναι
ως επί το πλείστον δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Στις
δράσεις του πυλώνα A, για το 2013, περιλαμβάνονται η κατάρτιση του νέου οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ
και η πιστοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών που παράγονται από τους λοιπούς φορείς του
ΕΛΣΣ (βλ. προηγούμενο Εδάφιο). Η πιστοποίηση θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική δράση της
ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 2014 – 2016.
Μέχρι τις αρχές του 2013 πρόοδος είχε επιτευχθεί και στην ολοκλήρωση των δράσεων του πυλώνα
Β, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών και υποδομών για την παραγωγή των στατιστικών της Χώρας, μέσω ενός προγράμματος βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat. Από την έναρξη εφαρμογής του JOSGAP
πολλές επισκέψεις ξένων εμπειρογνωμόνων έλαβαν χώρα στην ΕΛΣΤΑΤ, για να προχωρήσουν οι
δράσεις του πυλώνα Β. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρείχαν εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα πληροφορικής, εκπαίδευσης προσωπικού, Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, Γεωργικού Μητρώου,
Εθνικών Λογαριασμών και Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου.
Στο πλαίσιο του πυλώνα B του JOSGAP, και με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων, αναπτύχθηκαν, επίσης,
τρία σημαντικά έργα (projects):
α) Το έργο για τον ανασχεδιασμό του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, το οποίο αναμένεται
να ολοκληρωθεί το 2013.
β) Το έργο για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της
ΕΛΣΤΑΤ, στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT), το οποίο αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2015 (βλ. Πλαίσιο 3).
γ) Το έργο για την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο έχει προγραμματισθεί να
καλύψει την περίοδο μέχρι το 2015 (βλ. Πλαίσιο 4).
Τα έργα αυτά αναμένεται να υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.
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Πλαίσιο 3: Έργο για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της
ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT)

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση και αναβάθμιση του έργου της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ,
έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ προς τους χρήστες των στατιστικών στοιχείων. Απαρτίζεται από οκτώ (8) υποέργα που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους:
1. Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
2. Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων
3. Αξιολόγηση πολιτικών ασφαλείας και υλοποίησή τους
4. Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης (Contingency planning)
5. Διαχείριση υπηρεσιών Πληροφορικής (ΙΤ service management)
6. Κεντρική διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
7. Κεντρικό σύστημα εκτυπώσεων
8. Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management System – HRMS).
Το έργο έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.

Πλαίσιο 4: Τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
Η παγίωση των επιτευγμάτων, όσον αφορά στην ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών του ΕΛΣΣ, και η
διαρκής βελτίωση αυτής της ποιότητας προϋποθέτουν την επικαιροποίηση των γνώσεων και τη βελτίωση των
δεξιοτήτων του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ και του προσωπικού των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ που ασχολείται με στατιστικές εργασίες, σύμφωνα με τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές, τεχνολογίες και το ισχύον
κάθε φορά θεσμικό και δεοντολογικό πλαίσιο, για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων, ώστε να διεκπεραιώνει καλύτερα τις στατιστικές εργασίες που του ανατίθενται.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη καταρτίσει τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της. Το
πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών σειρών που κρίθηκαν αναγκαίες για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα αποτελέσματα διενεργηθείσας στην ΕΛΣΤΑΤ έρευνας καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού. Η ΕΛΣΤΑΤ είναι σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την κάλυψη μέρους των ανωτέρω εκπαιδευτικών σειρών. Για την πραγματοποίηση των υπόλοιπων εκπαιδευτικών σειρών, οι οποίες εξειδικεύονται περισσότερο
σε στατιστικά θέματα, η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να χρησιμοποιήσει εκπαιδευτές από το εξωτερικό με εμπειρία
σε περιβάλλον Στατιστικής Υπηρεσίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η ΕΛΣΤΑΤ θα οριστικοποιήσει,
μέσα στο 2013, τις εκπαιδευτικές σειρές που θα καλυφθούν από το ΕΚΔΔΑ, καθώς και εκείνες για τις οποίες
απαιτείται η συνδρομή εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων – εκπαιδευτών από το εξωτερικό. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου και την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, το έργο σχεδιάζεται να
ξεκινήσει μέσα στο 2013 και οι δράσεις του να υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 2013 – 2015.

Στα πλαίσια δράσεων του πυλώνα B του JOSGAP, η ΕΛΣΤΑΤ σκοπεύει να αναπτύξει τουλάχιστον
πέντε επιπλέον έργα (projects), προκειμένου να υποβληθούν για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
το 2013 και να υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2015. Πρόκειται για έργα που αφορούν στη
βελτίωση του Γεωργικού Μητρώου, στη βελτίωση του Μητρώου Οχημάτων, στην κατάρτιση και ενημέρωση Μητρώου Κτιρίων, στη βελτίωση της συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και της παραγωγής περιβαλλοντικών στατιστικών και λογαριασμών και στην πιστοποίηση των παραγόμενων από
τους φορείς του ΕΛΣΣ στατιστικών.
Πέραν των ανωτέρω, και πάντα στα πλαίσια του πυλώνα Β του JOSGAP, η ΕΛΣΤΑΤ, στην αρχή της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2016, θα ολοκληρώσει μία ομάδα από δράσεις, οι οποίες έχουν ως
στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των ήδη παραγόμενων στατιστικών σε μία σειρά από στατιστικά
πεδία. Μία υποομάδα έργων αφορά στην αναβάθμιση των Τομεακών και των Τριμηνιαίων Εθνικών
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Λογαριασμών (συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας παραγωγής εποχικά διορθωμένων στατιστικών στοιχείων), καθώς και στη βελτίωση μετρήσεων τιμών και όγκου στους Εθνικούς Λογαριασμούς, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ESA 2010.
Οι σχετικές δράσεις θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για την ταχύτερη δυνατή πλήρη εφαρμογή του
Κανονισμού ESA 2010.
Η δεύτερη εν εξελίξει υποομάδα δράσεων, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2014, αφορά στην περαιτέρω
βελτίωση των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου με την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αυτό θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις Στατιστικές Εμπορίου, οι οποίες
είναι ήδη, από το 2013, ποιοτικά συγκρίσιμες με αυτές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, η τρίτη υποομάδα αφορά στη διερεύνηση της αξιοποίησης στοιχείων διοικητικών πηγών για
την αναβάθμιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων, με βασικούς στόχους την ελάφρυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων και του κόστους της στατιστικής παραγωγής, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών. Παράλληλα μελετάται και η δυνατότητα
δημιουργίας ενιαίου θεματικού κόμβου (single entry point), σε συνεργασία με μία σειρά βασικών φορέων για τη συλλογή, χωρίς επικάλυψη αιτημάτων, των σχετικών δεδομένων από τους υπόχρεους.

5. Βελτιωμένη χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων
Η χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών δεν συμβάλλει μόνο στην
εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τις Στατιστικές Αρχές, αλλά και στη μείωση
του φόρτου των ερευνωμένων και, συχνά, στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων
(π.χ. σε σχέση με την εγκαιρότητά τους).
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει, ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2011 – 2013, εστιάσει τις προσπάθειές της στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις διοικητικές πηγές
της Χώρας. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο υλοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες
προπαρασκευαστικές ενέργειες και τέθηκαν οι βάσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη στη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς
του ΕΛΣΣ.
Στο σημείο αυτό μπορούν να αναφερθούν τα μνημόνια συνεργασίας που υπεγράφησαν κατά την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο με όλα τα Υπουργεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, για την υποστήριξη της κατάρτισης έγκυρων και έγκαιρων Δημοσιονομικών
Στατιστικών για τη Χώρα. Κατά την περίοδο 2011 – 2013, τα μνημόνια αυτά εφαρμόσθηκαν με επιτυχία και αυτό ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στη δημοσίευση χωρίς επιφυλάξεις από τη Eurostat
των Δημοσιονομικών Στατιστικών της Ελλάδος. Για την περίοδο 2014 – 2016, στόχος της ΕΛΣΤΑΤ
θα είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της επιτυχούς εφαρμογής αυτών των μνημονίων συνεργασίας και η
επικαιροποίησή τους, όταν και όπως απαιτείται από τις ανάγκες των Δημοσιονομικών Στατιστικών
της Χώρας.
Πέραν της χρήσης διοικητικών πηγών για στοιχεία του δημόσιου τομέα, είναι σημαντικό να υπάρχει
πρόσβαση σε διοικητικές πηγές για στοιχεία του ιδιωτικού τομέα. Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο μνημόνιο
συνεργασίας για την πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία του ιδιωτικού τομέα είναι αυτό που έχει υπογραφεί
από τον Νοέμβριο του 2011 μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Το μνημόνιο αυτό προβλέπει τη
συστηματική ανταλλαγή των απαραίτητων στατιστικών δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις εθνικές και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Χώρας,
όσον αφορά στην παραγωγή στατιστικών των επιχειρήσεων. Η προσδοκώμενη πλήρης εφαρμογή
αυτού του μνημονίου από το 2013 θα μειώσει σημαντικά την όχληση προς τις επιχειρήσεις και το
φόρτο τους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων την τριετία 2014 – 2016, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα και επικαιρότητα του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, των Στατιστικών
Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (Structural Business Statistics – SBS) και των Εθνικών Λογαριασμών
της Χώρας.
9

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η υπογραφή, το 2013, μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ
και του Υπουργείου Τουρισμού, για θέματα που άπτονται των σχετικών στατιστικών και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εμπλεκομένων. Η σχετική Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για το
σκοπό αυτό θα διερευνήσει, μεταξύ άλλων, και τη δυνατότητα χρήσης στοιχείων διοικητικών ή άλλων
πηγών στον τομέα του τουρισμού, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρτου και του κόστους
των σχετικών στατιστικών ερευνών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και διαθεσιμότητας των
στατιστικών τουρισμού κατά την περίοδο 2014 – 2016.
Τα ανωτέρω μνημόνια διασφαλίζουν, πέρα από την ανταλλαγή και αξιοποίηση των σχετικών στατιστικών πληροφοριών, την επιστημονική δεοντολογία που διέπει την παραγωγή και διάχυση στατιστικών αποτελεσμάτων, με ειδική μνεία στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και την κατοχύρωση
του στατιστικού απορρήτου.
Πέραν όλων αυτών, κατά την περίοδο 2014 – 2016, θα υλοποιηθεί και ένα σύνολο από ανάλογες στοχευμένες δράσεις, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διοικητικών πηγών για την ικανοποίηση αναγκών συγκεκριμένων ερευνών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις:
– Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης νέων διοικητικών πηγών για την Ετήσια Γεωργική
Στατιστική Έρευνα και εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ενημέρωση και περαιτέρω
βελτίωση του Γεωργικού Μητρώου, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των
εξαγόμενων αποτελεσμάτων.
– Διερεύνηση συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
για τη δημιουργία ενιαίου θεματικού κόμβου και άντληση από αυτόν περιβαλλοντικών δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση της επικαιρότητας και της ποιότητας των στατιστικών περιβάλλοντος.
– Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης στοιχείων εισοδήματος που διαθέτουν οι φορολογικές
αρχές στο Υπουργείο Οικονομικών, για τις ανάγκες της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC).
– Διερεύνηση της αξιοποίησης διοικητικών πηγών και δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου
Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας (ΕΚΑΒ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΟΑΕΔ), αναφορικά με τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την παραγωγή στοιχείων για τις εκπαιδευτικές δαπάνες και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
– Διερεύνηση συνεργασίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων), με σκοπό την επικαιροποίηση του Μητρώου Εθνικών Οδών της Χώρας, για τις ανάγκες
της έρευνας των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων.
6. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων
Η ΕΛΣΤΑΤ, συνεχίζοντας τις προσπάθειες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σχεδιάζει να προχωρήσει στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει τις
σχετικές διαδικασίες, ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και πόρων.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη εκτεταμένη τεχνογνωσία στη συλλογή δεδομένων μέσω διαδικτύου με χρήση web
εφαρμογών, καθώς ήδη διενεργεί σημαντικό αριθμό ερευνών με χρήση αυτών των μεθόδων. Παράλληλα, κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογές μικρής κλίμακας συγκεκριμένες εναλλακτικές τεχνολογίες συλλογής δεδομένων, όπως είναι η
χρήση ηλεκτρονικών σαρωτών (scanners) και η τηλεφωνική διενέργεια ερευνών με χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI). Επιπλέον, μελετάται και
η χρήση υπολογιστών τύπου tablet για την υποστήριξη συγκεκριμένων ερευνών.
Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 2014 – 2016 η ΕΛΣΤΑΤ θα στοχεύσει στην χρήση των ακόλουθων
τεχνολογιών:
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– Web ερωτηματολόγια για συλλογή δεδομένων μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα, σχεδιάζεται η επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών web ερωτηματολογίων για τη συλλογή των δεδομένων, καθώς
και η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και του περιεχομένου των υπαρχουσών εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες έχουν ήδη προγραμματιστεί:
• Βελτίωση του web ερωτηματολογίου και της εφαρμογής των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, με
ενσωμάτωση των κωδικών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με τους οποίους θα γίνεται πλέον
αντιστοίχηση.
• Ανάπτυξη web ερωτηματολογίων για την Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών.
• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής συλλογής δεδομένων για την Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM).
• Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Παραγωγής και Διαχείρισης Αποβλήτων.
• Ανάπτυξη συστήματος online συλλογής στοιχείων για το Δείκτη Παραγωγής και Απασχόλησης
στον τομέα των Κατασκευών, αντίστοιχου αυτών που χρησιμοποιούνται ήδη για τη συλλογή
των στοιχείων του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη
Βιομηχανία.
• Ανάπτυξη online εφαρμογής για τη συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση των Δεικτών Κύκλου
Εργασιών και Απασχόλησης στους τομείς του εμπορίου και των άλλων υπηρεσιών.
• Αντικατάσταση των έντυπων ερωτηματολογίων όλων των ερευνών που διενεργεί το Τμήμα
Στατιστικών Εκπαίδευσης της ΕΛΣΤΑΤ με ηλεκτρονικά web ερωτηματολόγια.
• Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για τη συλλογή των ερωτηματολογίων των Ερευνών για
τις Στατιστικές Υγείας (Απογραφή Θεραπευτηρίων, Απογραφή Κέντρων Υγείας, Έρευνα Ιατρών και Οδοντιάτρων).

– OCR readable ερωτηματολόγια για συλλογή και εισαγωγή των δεδομένων μέσω σαρωτών (scanners). Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί εκτενώς κατά τα προηγούμενα έτη
για τη συλλογή και εισαγωγή των δεδομένων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και των
Γενικών Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών και Κτιρίων, με θετικά αποτελέσματα.
Ενδεικτικά αναφέρονται στο σημείο αυτό, τα ερωτηματολόγια της Έρευνας Θαλάσσιας Αλιείας,
τα οποία θα μετατραπούν σε OCR readable.
– Αναβάθμιση και αξιοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ για τη διενέργεια τηλεφωνικών ερευνών (CATI). Εφόσον αυτό εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα, η ΕΛΣΤΑΤ θα διερευνήσει τη δυνατότητα διενέργειας περισσότερων ερευνών, που διενεργούνται σήμερα με προσωπική
συνέντευξη, μέσω του ανωτέρω τηλεφωνικού κέντρου. Για τη μελέτη αποτελεσματικότητας αυτής
της προσέγγισης, σχεδιάζεται, σε πρώτη φάση, η πιλοτική εφαρμογή τηλεφωνικών συνεντεύξεων
για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.
– Χρήση προσωπικών υπολογιστών τύπου tablet για την υποστήριξη ερευνών τύπου CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί η αντικατάσταση έντυπων
ερωτηματολογίων με ηλεκτρονικά και με χρήση μεθόδου συλλογής δεδομένων CAPI, με χρήση
tablets, για την Έρευνα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και για την Έρευνα Χρήσης Χρόνου.
Ιδιαίτερη μνεία στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει για την ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων που προέρχονται από διοικητικές πηγές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επέκταση της χρήσης και αξιοποίησης
των δεδομένων των διοικητικών πηγών αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο για την ΕΛΣΤΑΤ. Για
την περίπτωση αυτή μελετάται η χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών ανταλλαγής και συλλογής δεδομένων, οι οποίες στηρίζονται στις τεχνολογίες διαδικτύου, όπως είναι, για παράδειγμα, η ανάπτυξη
web services. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες προγραμματισμένες δράσεις:
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• Μελέτη σκοπιμότητας για τη συλλογή, με ηλεκτρονικό τρόπο, των πρωτογενών στοιχείων της
Έρευνας για την Εμπορευματική Κίνηση, εσωτερικού και εξωτερικού (Οδηγία 2009/42/ΕΚ), από
τους σημαντικότερους λιμένες της Χώρας, προκειμένου να επισπευσθεί και να απλοποιηθεί η
όλη διαδικασία συλλογής πρωτογενών στοιχείων.
• Συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων
και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας, μέσω φορητών συσκευών, καθώς και ραντάρ καταγραφής παραβάσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»,
με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογής, μέσω της οποίας η ΕΛΣΤΑΤ θα συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τις ανάγκες της Έρευνας των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων.
• Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο
υλοποιεί δράσεις που αναφέρονται στην ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση Δικογράφων, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και στην αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών μέσα από τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(ΟΠΣ). Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής καταγραφής των στοιχείων, θα προχωρήσει η
αυτοματοποίηση της συλλογής των στατιστικών δεδομένων.
• Επέκταση της ηλεκτρονικής συλλογής δεδομένων των στοιχείων της Ετήσιας Έρευνας Κλειστής
Νοσοκομειακής Περίθαλψης από το σύνολο των νοσοκομείων της Χώρας.
• Μελέτη εφικτότητας για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των δεδομένων της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας από τις αρμόδιες διοικητικές πηγές.
Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ, παράλληλα με τις δράσεις που αναπτύσσει εσωτερικά και σε εθνικό επίπεδο,
θα συμμετέχει και σε Ευρωπαϊκές δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των μεθόδων και συστημάτων
συλλογής δεδομένων, όπως:
• Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Quality improvement action for JVS», τίθεται ως
στόχος η βελτίωση, μέσα στο 2014, της υποβολής σε διαδικτυακό περιβάλλον των ερωτηματολογίων της Έρευνας των Κενών Θέσεων Εργασίας.

7. Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω ΕΣΠΑ
Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον, προέβη, ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σε ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπούσαν στον εντοπισμό και τη μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών πόρων και κονδυλίων, για την πραγματοποίηση
των στόχων που έχει θέσει και την υποστήριξη της λειτουργίας της. Βασικό όχημα προς αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε, και αποτελεί, η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ έχει αναπτύξει
έργα (projects) υποδομής αλλά και ενίσχυσης της παραγωγικής της λειτουργίας, τα οποία έχουν ενταχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο ένταξής τους προς χρηματοδότηση σε Επιχειρησιακά Προγράμματα
του ΕΣΠΑ.
Στην παρούσα φάση, έχουν ήδη ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 τα
ακόλουθα έργα:
– Έργο για τον ανασχεδιασμό του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»), το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της πληρότητας και
επικαιρότητας του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Η υλοποίηση του έργου
έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα επηρεάσει σημαντικά τη στατιστική παραγωγή της ΕΛΣΤΑΤ κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2016.
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– Έργο για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της
ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT) (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση») (βλ. Πλαίσιο 3). Η υλοποίηση του έργου θα αρχίσει μέσα στο
2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015.
– Διενέργεια της Έρευνας Χρήσης Χρόνου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση»). Η Έρευνα διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων που αφορούν στη χρήση χρόνου των μελών
του νοικοκυριού, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία αυτών, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η απασχόληση, το εισόδημα κλπ. Τα αποτελέσματα της Έρευνας θα συνεισφέρουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την άσκηση πολιτικής, κυρίως, για θέματα ισότητας των φύλων, που αφορούν
στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και στον επιμερισμό του χρόνου
αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων των δορυφορικών λογαριασμών για ιδιοπαραγόμενα αγαθά και τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας στο σπίτι. Η
Έρευνα έχει ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2014.
Πέραν των ήδη ενταγμένων προς χρηματοδότηση έργων, η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προαναφέρθηκε, προτίθεται να υποβάλει και άλλα έργα για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (βλ. Εδάφιο 4).
8. Βελτιωμένη προσβασιμότητα στατιστικών
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014 – 2016 η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει να βελτιώνει τις διάφορες πλευρές της μορφής και του περιεχομένου του ιστοχώρου της και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων στατιστικών, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών δεδομένων, τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα.
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του 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), το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ με την ενσωμάτωση νέων εργαλείων και τεχνολογιών.
Πέραν των γενικών στόχων που έχουν τεθεί για την περίοδο 2014 – 2016, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη προχωρήσει και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη στατιστική πληροφορία, μερικές από τις οποίες παρατίθενται κατωτέρω:
• Η ΕΛΣΤΑΤ θα αναπτύξει όλους εκείνους τους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν στους χρήστες
στοιχείων να παράγουν, από τη βάση δεδομένων του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων,
καθώς και από άλλες βάσεις δεδομένων, πίνακες προσαρμοσμένους στις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη προστασία του στατιστικού απορρήτου. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία θα επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν
διαφορετικές εναλλακτικές μορφές απεικόνισης (visualization) των στατιστικών δεδομένων,
βάσει των αναγκών τους (γραφήματα, ιστογράμματα κλπ.).
• Mε βάση μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2012 μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και
ΕΚΚΕ, θα γίνει παραγωγή νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση, διαχείριση, συσχέτιση και χαρτογράφηση των δεδομένων των Απογραφών των ετών
1991, 2001 και 2011, καθώς και αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Το ανωτέρω μνημόνιο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ελεύθερης διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων και στη μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση και διάχυση των απογραφικών δεδομένων στους απαιτητικούς και εξειδικευμένους
χρήστες, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται πλήρως το στατιστικό
απόρρητο των ατομικών στοιχείων των απογραφέντων.
• Θα δημιουργηθεί, στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, ειδικό ενημερωτικό στατιστικό δελτίο ανά
Δήμο με πληθυσμιακά στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 (πληθυσμός, κατοικίες, διάφορες κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές, χάρτες κλπ.).
• Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη προγραμματίσει τη συμμετοχή της στο Census Hub Project της Eurostat, το
οποίο θα αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των Απο13

γραφών Πληθυσμού όλων των κρατών μελών. Το έργο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα
ολοκληρωθεί έως το 2015. Η ΕΛΣΤΑΤ σκοπεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία που θα αποκτήσει
από τη συμμετοχή της στο έργο Census Hub, πάνω σε τεχνολογίες και πρότυπα αιχμής (όπως
είναι το SDMX), για να επεκτείνει τη χρήση τους και σε άλλα στατιστικά πεδία, πέραν της Απογραφής Πληθυσμού, δημιουργώντας έτσι κεντρικά σημεία πρόσβασης («hubs») και παροχής συνδέσμων προς όλες τις συναφείς πηγές στατιστικής πληροφόρησης του ΕΛΣΣ.
• Με σκοπό την παροχή άμεσης προσβασιμότητας των χρηστών στο χαρτογραφικό υλικό της
ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα ολοκληρωμένης γεωγραφικής συσχέτισης
των στατιστικών στοιχείων, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί, μέσα στην τριετία 2014 – 2016, στην ψηφιοποίηση του ιστορικού χαρτογραφικού της αρχείου, από το 1961 και μετά, το οποίο θα αναρτηθεί
στο διαδικτυακό της τόπο. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει τα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1: 5000 ανά οικισμό των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού των ετών 1961, 1971, 1981,
1991, καθώς και τους χάρτες κλίμακας 1: 200.000 ανά Νομό, για τα έτη 1963, 1972, 1983.
• Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου GIS διαδικτυακού εργαλείου για τη
γεωγραφική απεικόνιση, συσχέτιση και διάχυση της στατιστικής πληροφορίας. Μέσα από το
εργαλείο αυτό θα παρέχονται στους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης της ΕΛΣΤΑΤ διαδραστικοί χάρτες στους οποίους θα απεικονίζονται τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα. Το έργο
προβλέπει την ανάπτυξη υπηρεσιών web (web services) για την παραγωγή και προβολή θεματικών χαρτών, οι οποίοι στηρίζονται σε γεωχωρικές βάσεις δεδομένων. Η διαθέσιμη γεωχωρική
βάση δεδομένων εμπλουτίζεται με ήδη διαθέσιμη στατιστική πληροφορία και ο χρήστης μπορεί,
με χρήση ενός απλού web browser, να προβάλει στατιστικά δεδομένα πάνω σε θεματικούς χάρτες, οι οποίοι προσφέρουν μεγάλο βαθμό ευελιξίας, καθώς ο χρήστης μπορεί να επιλέγει μία
συγκεκριμένη έρευνα/μεταβλητή και να ελέγχει την απεικόνισή της στον χάρτη, να μεταβαίνει
εύκολα από επίπεδο σε επίπεδο, να αλλάζει τον τρόπο παρουσίασης κλπ.
• Η ΕΛΣΤΑΤ θα δημιουργήσει στη διαδικτυακή της πύλη ένα σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης στα βασικά στατιστικά προϊόντα του ΕΛΣΣ. Θα παρέχεται πληροφορία, ανά φορέα του
ΕΛΣΣ, σχετικά με την στατιστική του παραγωγή και θα υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι προς
τις σχετικές ιστοσελίδες.

9. Τακτικές συναντήσεις με χρήστες στατιστικών στοιχείων
Η ΕΛΣΤΑΤ, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων των Συνεδρίων Χρηστών για την
ανανέωση και βελτίωση του στατιστικού προϊόντος, έχει καθιερώσει τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση,
τέτοιων συνεδρίων. Τα ανωτέρω συμπεράσματα, καθώς και τα αποτελέσματα των Ερευνών Χρηστών,
αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο υπόβαθρο για την κατάρτιση πολυετών και ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων.
Με σκοπό την εξοικείωση των χρηστών με τα στατιστικά στοιχεία και την ορθότερη χρήση των στοιχείων αυτών από τους χρήστες, η ΕΛΣΤΑΤ σκοπεύει, επίσης, να οργανώσει, μέσα στην τριετία 2014 –
2016, ημερίδες για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών.

Γ. ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2016
Η παραγωγή νέων στατιστικών στο ΕΛΣΣ, κατά την περίοδο 2014 – 2016, βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό,
στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος 2013 – 2017, όπως αυτές καθορίζονται γενικά στο εν λόγω πρόγραμμα και θα αναλυθούν στα Ετήσια Στατιστικά Προγράμματα του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος των ετών 2013 – 2017. Επίσης, βασίζεται στην ικανοποίηση
αναγκών των χρηστών που έχουν καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών
της με τους χρήστες.
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1. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την εκπλήρωση Ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων
Η υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή νέων στατιστικών, κατά την περίοδο 2014 – 2016, προκύπτει, κατά ένα μεγάλο μέρος, από την ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Eurostat
και άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. Οι υποχρεώσεις αυτές εμπεριέχουν την εφαρμογή νέων Κοινοτικών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους Κανονισμούς, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κλπ. Οι νέες στατιστικές
που σχεδιάζεται να παραχθούν μέσα στην τριετία για τους σκοπούς αυτούς είναι οι ακόλουθες (κατά
θεματική ενότητα):
2014
• ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

− Στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών, με εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών ESA 2010. Οι παραγόμενες μεταβλητές από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού αφορούν στο σύνολο των μακροοικονομικών μεγεθών (υπό ψήφιση Κανονισμός).
− Στοιχεία για το χρέος, μέσω της έρευνας των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Τα στοιχεία αυτά
αφορούν στην καταγραφή των μακροπρόθεσμων δανείων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το νόμισμα των δανείων, καθώς και στην εντοπιότητα του πιστωτή. Η παραγωγή τους
γίνεται στο πλαίσιο κατάρτισης των σχετικών πινάκων χρέους για το «Public Sector Statistics»
(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα).
− Παραγωγή πινάκων για το σύστημα SDDS – plus (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
− Στοιχεία για τις εκπαιδευτικές δαπάνες, με περίοδο αναφοράς το οικονομικό έτος 2010
(Εφαρμοστικός Κανονισμός 88/2011 του Κανονισμού 452/2008).
• ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
− Στατιστικές πληθυσμού που αφορούν στα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών
2011 (Κανονισμοί 763/2008, 1201/2009, 519/2010 και 1151/2010).
− Στατιστικές που αφορούν στη χώρα γέννησης της μητέρας και στη χώρα γέννησης του θανόντα, με την προσθήκη σχετικού ερωτήματος στα Δελτία Γέννησης και Θανάτου, αντίστοιχα
(σχέδιο εφαρμοστικού Κανονισμού του υπό ψήφιση δημογραφικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
• ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
− Στατιστικές επί των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad
hoc modules στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC),
έτους 2013. Πρόκειται για στατιστικές που αφορούν στην ευημερία του πληθυσμού (ικανοποίηση από τη ζωή γενικά, την εργασία, την οικονομική κατάσταση, τους χώρους αναψυχής κλπ.,
την ψυχική κατάσταση, την εμπιστοσύνη σε διάφορους θεσμούς κλπ.), καθώς και συμπληρωματικές στατιστικές για την υλική στέρηση παιδιών και μελών του νοικοκυριού ηλικίας 16 ετών
και άνω (Εφαρμοστικός Κανονισμός 62/2012 του Κανονισμού 1177/2003).
• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
− Στατιστικές για τη χρήση υπηρεσιών cloud computing, όπως αποθήκευση δεδομένων (εγγράφων, εικόνων, μουσικής κλπ.) σε διαδικτυακά προσβάσιμο κέντρο δεδομένων, online υπηρεσίες e-mail, online επεξεργασία κειμένου, online δημιουργία παρουσίασης κλπ. (υπό ψήφιση
εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού 808/2004).
• ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
− Στατιστικές για το οδικό δίκτυο της Χώρας, στη βάση μελέτης εφικτότητας που αφορά στη
διερεύνηση των πηγών και της διαθεσιμότητας των σχετικών στοιχείων. Στο πλαίσιο της ανά15

γκης ενημέρωσης σχετικής Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, θα καταρτιστούν, με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης, στατιστικές για το οδικό δίκτυο της Χώρας.
− Στατιστικές σχετικές με τις οδικές μεταφορές λεωφορείων, πούλμαν και τις μεταφορές μέσω
αγωγών φυσικού αερίου, στη βάση μελέτης εφικτότητας και πιλοτικής έρευνας που θα διενεργηθεί μέσα στο 2014. Η κατάρτιση των στατιστικών γίνεται στο πλαίσιο της ανάγκης ενημέρωσης σχετικής Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων.
− Στατιστικές σχετικές με την κινητικότητα των οχημάτων (passenger mobility statistics), στη
βάση μελέτης εφικτότητας και πιλοτικής έρευνας.
− Στατιστικές σχετικές με την οδική κυκλοφορία για την κατάρτιση των οχηματοχιλιομέτρων
(VKM), στη βάση μελέτης εφικτότητας που αφορά στη διερεύνηση της δυνατότητας συλλογής
σχετικών στοιχείων.
• ΤΙΜΕΣ
− Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2010 = 100,0 (Κανονισμός 1165/1998).

− Δείκτες: α) Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, β) Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, γ) Τιμών
Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, δ) Τιμών Υλικών
Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, ε) Τιμών Εισροών – Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, στ) Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, ζ) Τιμών Παραγωγού
στις Υπηρεσίες. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2010 =
100,0 (Κανονισμός 1165/1998, για τους δείκτες α), β), γ), δ) και ζ), και «συμφωνία κυρίων» μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eurostat για τους δείκτες ε) και στ)).
− Δείκτες: α) Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, β) Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, γ) Κύκλου Εργασιών στα Αυτοκίνητα, δ) Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2010 =
100,0 (Κανονισμός 1165/1998).
− Δείκτες: α) Βιομηχανικής Παραγωγής, β) Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, γ) Παραγωγής
στις Κατασκευές. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2010 =
100,0 (Κανονισμός 1165/1998).

2015
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

− Στατιστικές για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), με περίοδο αναφοράς το
σχολικό έτος 2013/2014 (Εφαρμοστικός Κανονισμός 88/2011 του Κανονισμού 452/2008).
• ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

− Στατιστικές επί των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad
hoc modules στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC),
έτους 2014. Πρόκειται για στατιστικές που αφορούν στην υλική στέρηση του πληθυσμού (βασικές ανάγκες, οικονομικές δυσκολίες, αναψυχή και κοινωνικές δραστηριότητες, διαρκή
αγαθά, πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δαπάνες, ανάγκες
των παιδιών κλπ.) (υπό ψήφιση εφαρμοστικός Κανονισμόςτου Κανονισμού 1177/2003).
• ΥΓΕΙΑ

− Στατιστικές υγείας (κατάσταση υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας, παράγοντες που επηρεάζουν
την κατάστασή της, προληπτικές υπηρεσίες υγείας, φροντίδα υγείας, κοινωνική στήριξη κλπ.)
(υπό ψήφιση Κανονισμός).
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2016
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

− Στατιστικές υδάτων («συμφωνία κυρίων» και πιθανή κατάρτιση νέου Κανονισμού).
− Στατιστικές σχετικές με τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και λογαριασμοί
ενέργειας (υπό ψήφιση Κανονισμός).
− Στατιστικές σχετικές με την παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (υπό ψήφιση
Κανονισμός).
− Στατιστικές σχετικές με την κατανάλωση ενέργειας, συμπληρωματικές των ήδη διαθέσιμων
από το ΥΠΕΚΑ, όπως εναλλακτικές μορφές ενέργειας – απαιτήσεις ΚΑΠΕ, κατανάλωση
ενέργειας στον τριτογενή τομέα κλπ. (υπό ψήφιση Κανονισμός).
• ΥΓΕΙΑ

− Στατιστικές για τα ατυχήματα στην εργασία, με έτος αναφοράς το 2014, οι οποίες αφορούν
στα αίτια και στις συνθήκες των ατυχημάτων, στις ημέρες αποχής από την εργασία και σε
στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα όλων των ασφαλισμένων (Εφαρμοστικός Κανονισμός
349/2011 του Κανονισμού 1338/2008).
2. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την ικανοποίηση αναγκών χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στα Ετήσια Συνέδρια Χρηστών που διενεργεί, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας Χρηστών της ΕΛΣΤΑΤ, 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 (βλ. Πλαίσιο 5).

Πλαίσιο 5. Ανάγκες χρηστών
Οι καταγεγραμμένες ανάγκες των χρηστών καλύπτουν μεγάλο φάσμα των στατιστικών πεδίων. Μέσα από
την επεξεργασία των αναγκών, η οποία έχει ήδη γίνει από την ΕΛΣΤΑΤ, έχουν προκύψει σαφείς απαιτήσεις
που, ενδεικτικά, αφορούν στα ακόλουθα:
− Παροχή στατιστικών δεδομένων σε χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης.
− Ανάπτυξη Περιφερειακών Λογαριασμών για διάφορους κλάδους της παραγωγής.
− Κατάρτιση μακρών χρονολογικών σειρών για τους Εθνικούς Λογαριασμούς.
− Παραγωγή εποχικά διορθωμένων (seasonally adjusted) στοιχείων για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) και τριμηνιαίων στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και των Εθνικών Λογαριασμών.
− Αντιμετώπιση και αναπλήρωση των κενών που παρουσιάζονται σε χρονολογικές σειρές στατιστικών
δεδομένων.
− Δυνατότητα πρόσβασης σε αναλυτικά πρωτογενή δεδομένα (μικροδεδομένα).
− Εμπλουτισμός των στατιστικών στοιχείων με τη «χωρική» διάσταση (γεωχωρικά δεδομένα).
− Συμπερίληψη επιπλέον μεταβλητών σε διάφορες έρευνες, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών
(μεταβλητή του «φύλου» σε όλες τις έρευνες νοικοκυριών, μεταβλητή της «υπηκοότητας» κλπ.).
− Παραγωγή περιβαλλοντικών δεικτών και αναλυτικών στοιχείων αυτοκτονιών.
− Βελτίωση της ποιότητας και μείωση του χρόνου παραγωγής στατιστικών, όπως των στατιστικών εκπαίδευσης και υγείας.

17

Η ικανοποίηση αυτών των διαπιστωμένων και καταγεγραμμένων αναγκών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χαράσσουν δημόσιες πολιτικές) είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΕΛΣΤΑΤ
για την τριετία 2014 – 2016. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη προβεί στην ιεράρχηση των ανωτέρω αναγκών, με
βάση τη σημαντικότητά τους για τους χρήστες και την κρισιμότητά τους για το στατιστικό της προϊόν,
και έχει αρχίσει τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ικανοποίησής τους, με βάση τους διαθέσιμους πόρους της και τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά περιγράφεται κατωτέρω.
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης χρήσης και
αξιοποίησης δεδομένων από διοικητικές πηγές, καθώς και νέων τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας και τη μείωση του χρόνου παραγωγής των στατιστικών αποτελεσμάτων σε διάφορους
τομείς, όπως εκπαίδευση και υγεία.
Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ μελετά τον ανασχεδιασμό των δειγμάτων διενεργούμενων δειγματοληπτικών
ερευνών, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα σε αναλυτικότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης. Όπως είναι προφανές, υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι
επηρεάζουν τη διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα, η διαφαινόμενη ανάγκη αύξησης του μεγέθους των
δειγμάτων οδηγεί και σε αύξηση του απαιτούμενου κόστους διενέργειας των ερευνών, το οποίο θα
πρέπει, σε πρώτη φάση, να εκτιμηθεί με ακρίβεια και, εν συνεχεία, θα πρέπει να γίνει αναζήτηση των
πόρων και μέσων χρηματοδότησης για τη διενέργεια των ερευνών.
Σχετικά με το σημαντικό θέμα της διάθεσης αναλυτικών πρωτογενών δεδομένων των ερευνών της σε ερευνητές, η ΕΛΣΤΑΤ επεξεργάζεται τις δυνατότητες που θα επιτρέπουν σε αυτούς να έχουν άμεση πρόσβαση
στα στοιχεία που τους είναι απαραίτητα για τις έρευνές τους, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η τήρηση
του στατιστικού απορρήτου και της στατιστικής δεοντολογίας.
Στο πλαίσιο των εργασιών για την εφαρμογή του ESA 2010, μέσα στο 2014 θα καταστεί δυνατή η κατάρτιση σχετικά μακρών χρονολογικών σειρών (από το 1995) για τους Εθνικούς Λογαριασμούς. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα καταστεί δυνατή η παραγωγή εποχικά διορθωμένων (seasonally adjusted)
στοιχείων για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).
Η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει παραγωγή νέων Στατιστικών Υγείας, οι οποίες αφορούν στην ψυχική
υγεία, στην κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων και στην παροχή άτυπης φροντίδας τους. Οι εν
λόγω στατιστικές θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της Έρευνας Υγείας, η οποία θα διενεργηθεί
το τελευταίο τρίμηνο του 2014, σε δείγμα περίπου 7.000 νοικοκυριών, και θα είναι διαθέσιμες στο
τέλος του 2015. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας για τον αριθμό των ιατρών και των οδοντιάτρων
που ήδη διενεργείται, θα συλλέγονται στοιχεία και για τους νοσηλευτές κατά φύλο με βάση τις άδειες
ασκήσεως επαγγέλματος.
Η ΕΛΣΤΑΤ, επίσης, έχει προγραμματίσει την παραγωγή Στατιστικών για τη Χρήση Χρόνου του πληθυσμού, οι οποίες θα καλύψουν θέματα, όπως ο μέσος χρόνος ανά κύρια και δευτερεύουσα δραστηριότητα, ο μέσος όρος συμμετοχής σε δραστηριότητες, οι κύριες δραστηριότητες του πληθυσμού κατά
τη διάρκεια μίας μέσης ημέρας, ανάλογα με την κύρια ασχολία, την εκπαίδευση , την υγεία κλπ. Οι
εν λόγω στατιστικές θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της Έρευνας Χρήσης Χρόνου, η οποία
διενεργείται, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σε δείγμα περίπου 3.500
νοικοκυριών της Χώρας, και θα δημοσιευθούν το 2015.
Στον τομέα των Στατιστικών Τουρισμού, η ΕΛΣΤΑΤ θα μελετήσει τη δυνατότητα επανασχεδιασμού
της έρευνας επί των αφίξεων μέσω έκτακτων πτήσεων (τσάρτερ), καθώς και της έρευνας θαλαμηγών.
Η αλληλεπίδραση της ΕΛΣΤΑΤ, και γενικότερα των φορέων του ΕΛΣΣ, με τους χρήστες της στατιστικής πληροφορίας αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την καταγραφή των απαιτήσεων και
τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το ΕΛΣΣ, στο σύνολό του. Για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2016, η ΕΛΣΤΑΤ, σε συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΣΣ, θα συνεχίσει να μελετά και
να αναζητά τρόπους και μεθόδους για τη βελτίωση της κάλυψης των αναγκών των χρηστών στατιστικών στοιχείων, μέσα από το συντονισμό των στατιστικών δράσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, την ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθοδολογιών και ερευνών και την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών
και λύσεων στη στατιστική παραγωγή.
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3. Τροποποίηση ή διακοπή παραγωγής ορισμένων στατιστικών προϊόντων
Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους της και τις ανάγκες των χρηστών, ενδέχεται να προβεί μέσα στην τριετία 2014 – 2016 σε τροποποιήσεις στην παραγωγή (π.χ. μείωση της
συχνότητας παραγωγής) ή, ακόμη, διακοπή της παραγωγής ορισμένων στατιστικών προϊόντων, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μικρή ζήτηση από χρήστες. Τέτοιες τροποποιήσεις ή διακοπές παραγωγής
θα πρέπει να είναι σύμφωνες με οποιαδήποτε υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ προς τη Eurostat ή άλλους
Διεθνείς Οργανισμούς. Οι επονομαζόμενες «αρνητικές προτεραιότητες» που καθορίζονται μέσα στα
ετήσια προγράμματα της Eurostat για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα θα αποτελέσουν πιθανούς
τομείς, όπου τέτοιες τροποποιήσεις ή διακοπές παραγωγής στατιστικών θα μπορούσαν να διερευνηθούν, λαμβάνοντας, ασφαλώς, πάντοτε υπόψη τις εθνικές ανάγκες.Στατιστικές υποκείμενες είτε
σε τροποποίηση είτε σε διακοπή παραγωγής θα προσδιορίζονται στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων. Στην παρούσα φάση, η μόνη εκ των προτέρων γνωστή αρνητική προτεραιότητα αφορά στο
ακόλουθο:
• ΤΙΜΕΣ
− Διακοπή, από το έτος 2014, της παραγωγής των Δεικτών Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 461/2012, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την κατάργηση
των εν λόγω μεταβλητών.
Στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, η ΕΛΣΤΑΤ
θα έχει την απαραίτητη συνεργασία με τους φορείς για την αντιμετώπιση της επικάλυψης των παραγόμενων στατιστικών στο ΕΛΣΣ. Από τη συνεργασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις
στην παραγωγή στατιστικών από φορείς του ΕΛΣΣ.

4. Συνθήκες υλοποίησης του ΕΛΣΠ για την τριετία 2014 – 2016
Η εφαρμογή του Τριετούς Στατιστικού Προγράμματος για το ΕΛΣΣ, καθώς και η υλοποίηση των
δράσεων του JOSGAP που δεν έχουν ολοκληρωθεί, προϋποθέτουν τη διάθεση των αναγκαίων πόρων
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη Eurostat, καθώς και την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το απαραίτητο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον προϋπολογισμό των απαραίτητων δαπανών για την εκτέλεση των στατιστικών εργασιών της που περιλαμβάνονται στο παρόν Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 –
2016. Η άσκηση αυτή έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής της Χώρας. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες και τα έσοδα εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Στις δαπάνες αυτές έχουν ληφθεί υπόψη και οι αμοιβές του επιπλέον προσωπικού
(47 υπάλληλοι), των οποίων η διαδικασία πρόσληψης ή μετάταξης ξεκίνησε το 2012 και αναμένεται
να ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 μαζί με τη μετάταξη άλλων 50 υπαλλήλων το εν λόγω έτος. Για το 2014
έχει συνυπολογισθεί η δαπάνη για τις αμοιβές 18, περίπου, επιπλέον υπαλλήλων και θα ολοκληρωθεί
η κάλυψη των βασικών αναγκών της ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε να υλοποιήσει το πρόγραμμα 2014 – 2016.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί/μεταταχθεί το 2015 και το 2016 θα καλύψει τα κενά υπαλλήλων
που θα συνταξιοδοτηθούν.
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ΠIΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ
ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2014, 2015 ΚΑΙ 2016,
ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
Τύπος δαπάνης

2016

2015

2014

2013

26.199.480,38

25.940.130,12

24.940.742,87

26.226.908,00

505.324,07

507.315,94

574.200,00

998.419,00

Άλλα λειτουργικά έξοδα

3.009.860,56

2.978.835,36

2.983.939,00

2.865.928,00

Κόστη για την προμήθεια αγαθών
και κεφαλαιακού εξοπλισμού,
συνδρομές

1.037.431,07

1.027.555,51

1.188.470,80

1.502.518,61

Κόστος συλλογής και επεξεργασίας
των στοιχείων των Απογραφών
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοίκων

6.239.565,78

6.013.960,93

5.588.285,08

11.161.645,39

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects)
από τη Eurostat

1.653.000,00

153.000,00

1.451.898,58

1.220.093,61

38.644.661,86

36.620.797,86

36.727.536,33

43.975.512,61

―

―

―

447.470,00

11.593.300,00

10.986.000,00

11.018.000,00

13.153.721,00

50.237.961,86

47.606.797,86

47.745.536,33

57.576.703,61

Κόστος εργασίας
Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Σύνολο
Πληρωμές για επενδύσεις από ΠΔΕ
(ΕΣΠΑ)
Πληρωμές αντικρυζόμενες
έσοδα (κρατήσεις)

από

Γενικό σύνολο Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ
ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2014, 2015 ΚΑΙ 2016,
ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
Τύπος εσόδων

2016

2015

2014

2013

Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας

26.199.480,38

25.940.130,12

24.940.742,87

26.226.908,00

Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας

12.350.000,00

10.590.000,00

11.700.000,00

16.460.090,00

95.181,48

90.667,74

86.793,46

1.288.514,61

38.644.661,86

36.620.797,86

36.727.536,33

43.975.512,61

Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις από ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)

―

―

―

447.470,00

Έσοδα από αντικρυζόμενες δαπάνες (κρατήσεις)

11.593.300,00

10.986.000,00

11.018.000,00

13.153.721,00

Γενικό σύνολο Προϋπολογισμού

50.237.961,86

47.606.797,86

47.745.536,33

57.576.703,61

Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Σημειώσεις:
1. Οι δαπάνες των ετών 2014, 2015 και 2016 έχουν προσδιορισθεί με βάση το ΜΠΔΣ 2013 – 2016.
2. Οι δαπάνες του έτους 2013 αναγράφονται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ.
3. Τα έσοδα του έτους 2013 αναγράφονται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ (και τις
εγκεκριμένες επιχορηγήσεις).
4. Τα έσοδα των ετών 2014, 2015 και 2016 προσδιορίζονται αντίστοιχα με τις δαπάνες.
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Δ. ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ
Η ανάπτυξη και βελτίωση των παραγόμενων στατιστικών της Χώρας βασίζεται, πέραν των δράσεων
που πρόκειται να αναληφθούν άμεσα από την ΕΛΣΤΑΤ, στις δράσεις όλων των φορέων που αποτελούν το ΕΛΣΣ. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς του ΕΛΣΣ έχουν σκιαγραφήσει ένα σύνολο από στόχους
για την περίοδο 2014 – 2016. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο θεματικών ενοτήτων και
ζητημάτων που άπτονται της συλλογής, παραγωγής και διάχυσης στατιστικής πληροφορίας και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
− Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού σε στατιστικά θέματα.
− Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση τεχνολογιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για
την παραγωγή στατιστικών.
− Προγραμματιζόμενα ή εν εξελίξει έργα ΕΣΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση
στατιστικών (που θα υλοποιηθούν την τριετία 2014 – 2016).
− Βελτίωση προσβασιμότητας στατιστικών.
− Συναντήσεις με χρήστες στατιστικών στοιχείων.
− Παραγωγή νέων και αναθεωρημένων στατιστικών (για την εκπλήρωση εθνικών και Ευρωπαϊκών/διεθνών υποχρεώσεων).
− Αρνητικές προτεραιότητες (διακοπή ή τροποποίηση παραγόμενων στατιστικών προϊόντων).
Προϋπόθεση για την εκπλήρωση των τιθέμενων από τους φορείς του ΕΛΣΣ στόχων για την τριετία
2014 – 2016 είναι η διάθεση των απαραίτητων πόρων, τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων.
Οι στόχοι που έχουν τεθεί από τους φορείς του ΕΛΣΣ περιγράφονται συνοπτικά, ανά φορέα, στη
συνέχεια:

Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) έχει θέσει πολλαπλούς στόχους για την τριετία 2014 – 2016, οι οποίοι
καλύπτουν το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων θεματικών ενοτήτων. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται ως ακολούθως:

− Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού σε στατιστικά θέματα
Το Τμήμα Επιμόρφωσης Προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Τράπεζας και των εργαζομένων, διοργανώνει σε τακτά
χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορα στατιστικά εργαλεία (όπως EViews,
SPSS), ξένες γλώσσες κλπ.

− Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση νέων τεχνολογιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
για την παραγωγή στατιστικών
Μέχρι σήμερα βασική πηγή καταγραφής των ροών του Ισοζυγίου Πληρωμών αποτελούσαν τα
στοιχεία που αναγγέλλουν τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο
και για λογαριασμό πελατών. Βάσει οδηγίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο
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προσεχές μέλλον θα αναγγέλλουν μόνο στοιχεία για ίδιο λογαριασμό και τα στοιχεία πελατών
θα συλλέγονται με τη μέθοδο του Direct Reporting. Μέσα στην τριετία 2014 – 2016 θα στηθεί το
νέο σύστημα συλλογής στοιχείων, θα υπάρξει ένα πιλοτικό διάστημα (2014 – 2016) κατά το
οποίο τα δύο συστήματα θα λειτουργούν παράλληλα και θα οριστικοποιηθεί η μετάβαση στο
νέο σύστημα μέχρι το 2016.
Επιπρόσθετα, μέσα στο 2014 προβλέπεται να ετοιμαστεί από τη Διεύθυνση Πληροφορικής η
πλατφόρμα IRIS, με χρήση της οποίας οι αναγγέλλοντες θα δύνανται να εισάγουν τα στοιχεία
τους απευθείας στην ιστοσελίδα της ΤτΕ, αντί να τα αποστέλλουν με κρυπτογραφημένη αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα, όπως γίνεται έως σήμερα.
Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων, η ΤτΕ βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία τεχνικής
και ποιοτικής αναβάθμισης των συστημάτων της.
− Προγραμματιζόμενα ή εν εξελίξει έργα ΕΣΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση

στατιστικών
Η ΤτΕ δεν επιδοτείται από το ΕΣΠΑ.
− Βελτίωση προσβασιμότητας στατιστικών
Η ΤτΕ συμμετέχει στο Statistics Accessibility and Presentation (STAP) group της ΕΚΤ, στόχος
του οποίου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των στατιστικών, ο εκσυγχρονισμός των
μέσων διάχυσης και οπτικοποίησής τους, καθώς και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού
στα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
− Συναντήσεις με χρήστες στατιστικών στοιχείων
Στα πλαίσια του STAP, στο οποίο συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΤτΕ, μία από τις ομάδες εργασίας του group θα πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τις ανάγκες διάφορων κατηγοριών
χρηστών στατιστικών στοιχείων, τα αποτελέσματα της οποίας, στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν
και θα αξιοποιηθούν και από τις υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες.
Η Διεύθυνση Στατιστικής συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), το «Invest in Greece» και άλλους οργανισμούς.
− Παραγωγή νέων και αναθεωρημένων στατιστικών (για την εκπλήρωση εθνικών και Ευρωπαϊ-

κών/διεθνών υποχρεώσεων)
Στο διάστημα 2014 – 2016 θα πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των στοιχείων του εμπορικού ισοζυγίου, αφού πρόκειται να υιοθετηθούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Κατόπιν σχετικής οδηγίας της ΕΚΤ, στα πλαίσια του Securities Holding Statistics (SHS), μέσα
στο 2014 θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες αποστολές στοιχείων security-by-security για στοιχεία, όπως τίτλοι Ελληνικής ή ξένης έκδοσης που κατέχουν τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα.
Μέσα στην επόμενη τριετία θα γίνει μετάβαση στο Balance of Payments Manual – 6th Edition
(BPM6) του IMF.
Προσαρμογή θα γίνει σε όλα τα παραγόμενα στοιχεία των οποίων η συλλογή θα υποστεί αλλαγές
(π.χ. direct reporting), ενώ παράλληλα θα γίνει προσπάθεια διατήρησης της ομοιογένειας των
χρονοσειρών.
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− Αρνητικές προτεραιότητες
Οι αρνητικές προτεραιότητες προκύπτουν από τις οδηγίες της ΕΚΤ.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Βασικός στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την περίοδο 2014 – 2016,
είναι η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων που παράγει. Επιπλέον,
ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), από 1 Ιανουαρίου 2014, θα υπάρξει προσαρμογή των στατιστικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου, σύμφωνα με
τις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται από την επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ.
Στα πλαίσια της πιστοποίησης, από την ΕΛΣΤΑΤ, των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, θα επιδιωχθεί, σε στενή συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, η βελτίωση της αξιοπιστίας, της επικαιρότητας και
της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών, με γνώμονα τις αρχές του ΚΟΠ.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ήδη υλοποιεί
ένα μεγάλο σύνολο από στατιστικές δράσεις, τις οποίες και θα συνεχίσει να υλοποιεί, αλλά και να
βελτιώνει, μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο. Οι συγκεκριμένοι στόχοι, κατά περίπτωση, θα προκύπτουν και θα εξειδικεύονται, κάθε φορά, κατά την κατάρτιση των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Οι κατωτέρω αναφερόμενοι στόχοι περιλαμβάνονται στη «Στατιστική Επετηρίδα της Ελληνικής
Αστυνομίας», η οποία περιέχει ένα σύνολο στατιστικών που παράγονται με ευθύνη της Διεύθυνσης
Πληροφορικής της ΕΛΑΣ (η εν λόγω Διεύθυνση είναι φορέας στατιστικών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη):
• Μελέτη των υφιστάμενων επίσημων στατιστικών, κατόπιν συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, και επικαιροποίηση των εξαγόμενων στατιστικών στοιχείων με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και το σχετικό νομικό – κανονιστικό πλαίσιο.
• Αυτοματοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής των στοιχείων των επίσημων στατιστικών, αξιοποιώντας υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Έτσι θα αποφεύγεται, σε πολλές περιπτώσεις, η ανάγκη πολλαπλής καταχώρισης στατιστικών δεδομένων και θα επιταχυνθεί η διαδικασία εξαγωγής
των στατιστικών αποτελεσμάτων.
• Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος συλλογής στοιχείων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των επίσημων στατιστικών, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών
σε web περιβάλλον.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τους εποπτευόμενους φορείς του αφορούν στην ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής στατιστικών δεδομένων. Παράλληλα,
μέσα από αυτά τα συστήματα θα καταστεί δυνατή και η παραγωγή νέων στατιστικών προϊόντων, για
την ικανοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ειδικότερα:
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− Η Διεύθυνση Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας θέτει ως στόχους:
• τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων, το οποίο περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες
οφειλές,
• τον καλύτερο έλεγχο δεδομένων που προέρχονται από τις τοπικές Υπηρεσίες του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),
• τη διασύνδεση με τη βάση δεδομένων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Οι δράσεις των δύο πρώτων στόχων προβλέπεται να αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2014 και να
ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Οι δράσεις του τρίτου στόχου προβλέπεται να
αρχίσουν τον Ιανουάριο του 2014 και να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2015.
− Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής) σκοπεύει να πραγματοποιήσει μελέτη για την πιθανή αξιοποίηση νέων στοιχείων συντάξεων από την Ενιαία Αρχή
Πληρωμών Συντάξεων, ώστε να καλύψει νέες ανάγκες για στατιστική πληροφόρηση, στο πλαίσιο
εκπλήρωσης Ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων.
− Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) στοχεύει να έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία, έως τα
τέλη του 2015, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό του Σύστημα (ΟΠΣ – ΣΕΠΕ), στο οποίο θα
καταχωρίζεται, από τις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις στατιστικές δράσεις του ΣΕΠΕ, για την τριετία 2014 – 2016. Η λειτουργία του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ θα
επιφέρει σημαντική βελτίωση, τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων.
− Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) έχει ως πρωταρχικό
στόχο την αναδρομική, από το 2010 και μετά, ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων LMP (Labour
Market Policy Database), η οποία περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τις πολιτικές (ενεργητικές και παθητικές) στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΙΕΑΔ σκοπεύει να προχωρήσει στη σύσταση της Ομάδας Εργασίας που θα ασχοληθεί με την επικαιροποίηση της βάσης
δεδομένων, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και Υπουργείων, προκειμένου
να ακολουθήσει σχετική εκπαίδευση της από τη Eurostat.

Υπουργείο Εσωτερικών
To Υπουργείο Εσωτερικών θέτει ως στόχους:
• Τη συλλογή και επεξεργασία σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 2014, με έτος αναφοράς
το προηγούμενο της συλλογής έτος, στατιστικών στοιχείων χορήγησης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, κατά τον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ), σύμφωνα με τον Κανονισμό 862/2007 της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των
αρμόδιων Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ενιαία βάση δεδομένων και, κατόπιν ελέγχου τους από
το Υπουργείο Εσωτερικών, αποστέλλονται στην ΕΛΣΤΑΤ.
• Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου Κανονισμού, θα συγκεντρωθούν και θα σταλούν,
κατά τα έτη 2014, 2015, 2016, στοιχεία για τις άδειες διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών, που
είναι σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου κάθε προηγούμενου έτους (2013, 2014, 2015).
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• Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη διαμόρφωση, αυτοματοποίηση και αποκέντρωση
του συστήματος υπολογισμού του κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στα οχήματα και στα μηχανήματα των
Δήμων και των Περιφερειών, με σκοπό την υποστήριξη διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα της
ορθολογικής αξιοποίησης, συντήρησης και ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς
και τη γνωστοποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού σε φορείς της Πολιτείας (π.χ. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).
Για την υλοποίηση των δύο πρώτων στόχων, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ΕΣΠΑ, για ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής στατιστικών, μέσω του οποίου θα προκύψει παράλληλα σημαντική βελτίωση στην
προσβασιμότητα στατιστικών. Επιπλέον, από το έργο αυτό θα απαιτηθούν, αλλά και θα προκύψουν,
ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του προσωπικού σε στατιστικά θέματα, οι οποίες,
επίσης, θα ικανοποιηθούν μέσα στην τριετία 2014 – 2016.
Οι τελευταίοι δύο στόχοι προσβλέπουν στην παραγωγή νέων και αναθεωρημένων στατιστικών δεδομένων, καθώς, επίσης, και στη βελτίωση της προσβασιμότητας των στατιστικών.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, αλλά και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, έχουν επισημάνει
ως κύριους στόχους, για την τριετία 2014 – 2016, την καταγραφή, συλλογή και παραγωγή νέων στατιστικών στοιχείων, με παράλληλη βελτίωση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων για τη
συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα:
– Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος έχει θέσει ως στόχο την αναβάθμιση των μέσων που διαθέτει
για την καλύτερη παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων που συλλέγει.
– Ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων θέτει τους ακόλουθους στόχους:
• Τη μηνιαία καταγραφή επιβατών και οχημάτων που διακινούνται από και προς τα ελληνικά
λιμάνια.
• Τη μηνιαία καταγραφή παραπόνων – καταγγελιών επιβατών που ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά
πλοία, είδος αυτών και ταξινόμηση, ανάλογα με την εταιρεία στην οποία απευθύνεται η καταγγελία.
– Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΔΥΑΣΟ) θέτει ως στόχο την ενσωμάτωση και εναρμόνιση των στατιστικών της στοιχείων με το υφιστάμενο Εθνικό Σύστημα Στατιστικών, όσον αφορά στα εργατικά ατυχήματα και τις ασθένειες που καλύπτουν άλλες
κατηγορίες εργαζομένων.
– Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) θέτει τους ακόλουθους στόχους:
• Την παρακολούθηση θεμάτων που ανάγονται στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ναυτικής εργασίας.
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• Την παρακολούθηση στοιχείων ανεργίας του ναυτεργατικού δυναμικού της Χώρας.
– Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) έχει ως στόχους:
• Την αναβάθμιση του μηχανογραφικού του συστήματος.
• Την online διασύνδεση με τις Λιμενικές Αρχές, για την αυτόματη ενημέρωση των σχετικών
στατιστικών δελτίων.
– Ο Οίκος του Ναύτου, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, θέτει
τους ακόλουθους στόχους για το έτος 2014:
• Την αναβάθμιση του υπάρχοντος λογισμικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού του Συστήματος, όσον αφορά στην εκκαθάριση και επικαιροποίηση του Μητρώου Ασφαλισμένων
και στην εξόφληση των επιδομάτων ανά κατηγορία.
• Τη συγκέντρωση στατιστικών οικονομικών στοιχείων και δαπανών, ανά τρίμηνο.
• Την αναβάθμιση του Μητρώου Δεσμεύσεων, για έκδοση λεπτομερών στατιστικών στοιχείων.
• Την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ΝΑΤ, ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ.), μέσω της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου να εκδίδει στατιστικά στοιχεία με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.
• Την αναβάθμιση και ολοκλήρωση της σύνδεσης των υπόλοιπων Παραρτημάτων του με την
Κεντρική Υπηρεσία, με σκοπό την εξαγωγή ολοκληρωμένων στατιστικών στοιχείων για το
σύνολο της Υπηρεσίας.

Υπουργείο Οικονομικών
Οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) για την τριετία 2014 – 2016
αφορούν, πρωτίστως, στην ολοκλήρωση δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη μετάβασή τους
σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Οι δράσεις αυτές αφορούν, κυρίως, στην ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την παραγωγή
στατιστικών, καθώς και την παραγωγή νέων και αναθεωρημένων στατιστικών, για την εκπλήρωση
εθνικών και Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Χώρας. Ειδικότερα, οι στόχοι του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους εξειδικεύονται ως εξής:
• Αναβάθμιση της ποιότητας των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που συλλέγει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία θα προκύψει από την
ολοκλήρωση και την πλήρη παραγωγική λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος για τη
«Συλλογή και Ενοποίηση Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 95 και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής GFSM2001».
• Αναβάθμιση της ποιότητας των προβλέψεων των οικονομικών στοιχείων των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, στον χρονικό ορίζοντα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), μέσω εγκαθίδρυσης δικτύου διενέργειας προβλέψεων από τους φορείς, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο ανάλυσης κωδικών εσόδων και εξόδων. Μέσα από την δράση αυτή θα
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καταστεί δυνατή η παραγωγή αξιόπιστων προβλέψεων, μέσα στα όρια τα οποία καθορίζει το
ΜΠΔΣ.
• Αναβάθμιση της ποιότητας συλλογής στοιχείων για «accounts payable και arrears», σε επίπεδο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, μέσα από την αναβάθμιση του e-portal του Μητρώου Δεσμεύσεων,
ώστε τα στοιχεία να συλλέγονται σε αυτοματοποιημένη βάση.
• Τέλος, το ΓΛΚ προχωρά στην κατάρτιση ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλη τη Γενική Κυβέρνηση. Η δράση αυτή θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ και έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες. Σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η σχετική μελέτη, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει
μέσα στο 2013 και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2014, και εν συνεχεία θα ξεκινήσει η υλοποίηση
του έργου, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2017.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Οι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ),
για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2016, επικεντρώνονται:
• Στη συστηματική συλλογή στατιστικών δεδομένων για τους αλλοδαπούς, σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης (μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές) και για όλα τα είδη σπουδών.
• Στη συλλογή στοιχείων για τη φοίτηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ΑΜΕΑ,
σε κανονικά σχολεία ή σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς και στοιχείων που αφορούν στο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και τα χαρακτηριστικά του.
• Στην ανάπτυξη συστήματος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και ενημέρωσης σχετικά με τα
ποσοστά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ), σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
• Στη διαμόρφωση προγράμματος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σε επίσημες στατιστικές, σε συνεργασία με τα ΤμήματαΣτατιστικής των Πανεπιστημίων, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Master.
• Στη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε διάφορους τομείς της στατιστικής και των
εφαρμογών της (4 θεματικές ενότητες, ανά έτος, καθεμία εκ των οποίων μπορεί να αποτελεί
αυτοδύναμη ενότητα και να παρέχει αυτοδύναμη πιστοποίηση).
• Στη δημιουργία τμημάτων εξ αποστάσεως (e-learning) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε διάφορες θεματικές ενότητες, με παροχή πιστοποίησης.
• Στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από τις γραμματείες των Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
• Στην διενέργεια στατιστικής έρευνας για τους αποφοίτους διάφορων τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, σε σχέση με την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
• Στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το σύστημα αυτό θα καλύπτει όλες τις ενέργειες που αφορούν σε εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες και μαθητές, δηλαδή μεταθέσεις, αποσπάσεις, διορισμούς και
μισθοδοσία εκπαιδευτικών, καρτέλα εκπαιδευτικού, καρτέλα μαθητή, καρτέλα σχολικής μονάδας.
• Στην παραγωγή και πιστοποίηση επίσημων στατιστικών και τη δημοσίευσή τους, τόσο στον
ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΠΑ όσο και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
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• Στην παραγωγή δεικτών, όσον αφορά στις μαθητικές επιδόσεις, την κατανομή μαθητικού πληθυσμού, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Οι στόχοι του Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ), για την τριετία 2014 – 2016, καλύπτουν όλο σχεδόν το εύρος των θεματικών ενοτήτων
ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, προγραμματίζονται δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού σε θέματα στατιστικού ενδιαφέροντος, μέσα από τη συνεχή κατάρτιση σε
αντίστοιχα πεδία, καθώς και με τη μελέτη και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών παραγωγής ενεργειακών
δεδομένων και τον ποιοτικό έλεγχο αυτών. Παράλληλα, τίθεται ως στόχος η διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου, μέσα από ποικίλες δράσεις, όπως είναι η δέσμευση των υπηρεσιακών παραγόντων, η σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας με φορείς κλπ.
Επίσης, αναπτύσσονται νέες εφαρμογές συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων, ενώ
βελτιώνονται και οι ήδη υπάρχουσες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι εργαλεία συλλογής στοιχείων:
– Βελτίωση πληροφοριακού συστήματος συλλογής στοιχείων (online) για υγρά καύσιμα (fuelstat).
– Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για online καταχωρίσεις ενεργειακών δεδομένων από
τους διανομείς ενέργειας, διαχειριστές δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης
ενέργειας.
– Αναβάθμιση διαδικασιών και στατιστικών εργαλείων, με σκοπό τη συνεχή συλλογή, επεξεργασία
και ποιοτικό έλεγχο των απολογιστικών ενεργειακών δεδομένων της Xώρας (νέες ηλεκτρονικές
φόρμες συλλογής στοιχείων κλπ.).
Επιπλέον, σχεδιάζεται η ανάπτυξη Μητρώου Γεωθερμικών Εφαρμογών, το οποίο αποτελεί νέο έργο
και είναι υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ.
Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη στατιστική πληροφορία επικεντρώνονται
στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού ιστότοπου για την ανάρτηση των ενεργειακών δεδομένων, καθώς
και στην τήρηση δεσμευτικών χρονικών ορίων στην περιοδικότητα και των χρονοδιαγραμμάτων διάχυσης στατιστικών δεδομένων. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής συνεργασία με χρήστες των σχετικών
στατιστικών στοιχείων (διεθνείς οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις κλπ.).
Σε ό,τι αφορά στην παραγωγή νέων στατιστικών πληροφοριών, παρουσιάζεται συνεχής αύξηση των
υποχρεώσεων για απολογιστικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
• Επέκταση των πεδίων συλλογής και επεξεργασίας ενεργειακών δεδομένων (τελική κατανάλωση,
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ κλπ.), για την ικανοποίηση αναγκών που
προκύπτουν στο πλαίσιο τροποποιήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και διεθνών απαιτήσεων για ενεργειακά δεδομένα.
• Ικανοποίηση των νέων, ήδη γνωστών, απαιτήσεων για την τριετία (εξαμηνιαίες τιμές φυσικού
αερίου, νέα μεθοδολογία υπολογισμού αποθεμάτων πετρελαίου κλπ.).
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• Προετοιμασία υποδομών, για τον έλεγχο των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
• Ad hoc επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων, για την παραγωγή αιτούμενων στοιχείων από τους
χρήστες.
Σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής, βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας υπολογισμού αποθεμάτων πετρελαίου.
Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία Δασών έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:
• Δημιουργία και διαρκής ενημέρωση (από όλες τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) γεωχωρικής βάσης δεδομένων σχετικής με διαχειριστικές μελέτες.
• Επεξεργασία και αποστολή στοιχείων που αφορούν στη διενέργεια των επισκοπήσεων από τους
δασικούς φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές για παθογόνα καραντίνας στην Ομάδα Εργασίας
SANCΟ:EUROPHYT – CIRCA, για την ανταλλαγή πληροφοριών φυτοϋγειονομικού περιεχομένου.
• Συγκέντρωση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που αφορούν λαθροϋλοτομίες με ανάρτησή
τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, στα πλαίσια του σχεδιασμού της Ειδικής Γραμματείας Δασών για την καταπολέμηση του φαινομένου (Εγκύκλιος Διαταγή 179509/5077/
21.12.2012).
Οι στόχοι της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων συνοψίζονται ως ακολούθως:
• Αξιολόγηση της οικολογικής, χημικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτινων πόρων της
Χώρας. Οι σχετικές με το στόχο δράσεις έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται από το 2009 και θα
ολοκληρωθούν το 2015.
• Σύνταξη ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης και ταξινόμησης της κατάστασης των υδάτων κολύμβησης της Χώρας και ετήσια παροχή στοιχείων μετρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Συλλογή στοιχείων για τη συγκέντρωση νιτρικών και φωσφορικών ιόντων στα επιφανειακά και
υπόγεια ύδατα της Χώρας και για τις συγκεντρώσεις χλωροφύλλης στα επιφανειακά ύδατα της
Χώρας. Οι σχετικές με το στόχο δράσεις έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται από το 2012 και θα
ολοκληρωθούν το 2014.
• Καταγραφή του αριθμού των πλημμυρικών συμβάντων στην υπό κατάρτιση βάση δεδομένων.
Οι σχετικές με το στόχο δράσεις έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται από το 2012 και θα ολοκληρωθούν το 2019.
• Συλλογή, έλεγχος και αξιολόγηση λειτουργικών δεδομένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Χώρας.
• Συλλογή, σε ετήσια βάση, στατιστικών στοιχείων για την ποιότητα των λιμνών, ποταμών, μεταβατικών παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, τη βιολογία των μεταβατικών και παράκτιων υδάτων, την ποιότητα των υπόγειων υδάτων, την ποσότητα των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων.

Υπουργείο Υγείας
Για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, οι βασικοί στόχοι επικεντρώνονται, κατά κύριο
λόγο, σε δράσεις που στοχεύουν στην παραγωγή νέων και αναθεωρημένων στατιστικών προϊόντων,
για την εκπλήρωση εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων του Υπουργείου. Για την επίτευξη, όμως,
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αυτών των στόχων απαιτείται η παράλληλη υλοποίηση δράσεων που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη
της στατιστικής παιδείας (μέσα από την πραγματοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης), την αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων μηχανογραφικών συστημάτων και συστημάτων
συλλογής δεδομένων, με παράλληλη βελτίωση της προσβασιμότητας των στατιστικών.
Υπό αυτό το πρίσμα, το Υπουργείο Υγείας στοχεύει στη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας της
Διαδικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Απολογιστικών Στοιχείων των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ
(ESY.net), της Διαδικτυακής Εφαρμογής Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ και την αναβάθμιση του
Συστήματος Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ (ΕSΥ.net – BI). Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη συνέχιση της κατάρτισης των δεικτών Key Performance Indicators για την παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων της Υγείας, τη συνέχιση λειτουργίας του Χάρτη
Υπηρεσιών Υγείας και την καθολική εφαρμογή της διεθνούς ταξινόμησης ICD – 10 (πρωτεύουσα και
δευτερεύουσα διάγνωση). Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν έχουν τους εξής διακριτούς στόχους:
• Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και
υποβοήθηση της διοίκησης στις Μονάδες Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, στη χάραξη
πολιτικών και επιχειρησιακών πλάνων, στην τεκμηρίωσή τους, στη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των πλάνων και των σχετικών αποκλίσεων, στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση με τους στόχους, και στην αναθεώρηση των πλάνων, όπου αυτό απαιτείται.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου προγραμματίζονται δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης
νέων εφαρμογών ή/και επέκτασης υφιστάμενων, με τελικό αποτέλεσμα την κατάρτιση νέων στατιστικών προϊόντων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτά.
• Εφαρμογή του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας στην Ελλάδα με τη λειτουργία συστήματος
καταγραφής της υγειονομικής δαπάνης και αποστολής των στοιχείων δαπανών υγείας προς
τους ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Η δράση αυτή θα οδηγήσει στην παραγωγή νέων στατιστικών προϊόντων.
• Ανάπτυξη Μηχανισμού Παρακολούθησης Οικονομικών Δεδομένων, στα πλαίσια της διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΕΣΥ. Μέσα από τη δράση αυτή θα προκύψουν νέα δεδομένα και
πληροφορίες.
• Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των ατόμων και των φορέων, τόσο στην συστηματική και
ομοιογενή συλλογή και επικαιροποίηση των δεδομένων όσο και στη χρήση των δεδομένων για
τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών τους, καθώς και στη λήψη αποφάσεων.
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης,
ενώ προγραμματίζεται η ανάπτυξη νέων εφαρμογών ή/και επέκταση υφιστάμενων, με τελικό
αποτέλεσμα την κατάρτιση νέων στατιστικών προϊόντων.
• Αναζήτηση μηχανισμών αξιολόγησης, βελτίωσης και συνεχούς τροφοδότησης της μεθοδολογίας
συλλογής των δεδομένων.
• Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για έρευνα,
χρήση και αξιοποίηση δεδομένων υγείας. Για την επίτευξη του στόχου είναι απαραίτητη η στενή
συνεργασία με τους χρήστες των σχετικών στατιστικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα από
συναντήσεις με αυτούς.
Τέλος, προγραμματίζεται η ανάπτυξη κάποιων επιπλέον εφαρμογών και συστημάτων, όπως είναι το
Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης ΕΣΥ, το Μητρώο Καταγραφής για τον Καρκίνο, το Μητρώο Καταγραφής για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα και το Μητρώο Καταγραφής για Altzheimer και Parkin30

son. Οι δράσεις αυτές θα ενισχύσουν σημαντικά το σύνολο των παραγόμενων στατιστικών δεδομένων
στους αντίστοιχους τομείς ενδιαφέροντος.
Εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, αντίστοιχους στόχους έχουν θέσει και αρκετοί από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι στόχοι αυτοί αφορούν στην κατάρτιση νέων και αναθεωρημένων στατιστικών στοιχείων, καθώς και στην
ανάπτυξη ή/και επέκταση νέων τεχνολογιών και συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και παραγωγής
στατιστικών. Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αύξηση της εξωστρέφειας και η βελτίωση της
διάχυσης των στατιστικών αποτελεσμάτων.
− Το ΚΕΕΛΠΝΟ, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υγείας, έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:
• Αναδιάρθρωση του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων (επανακαθορισμός προτεραιοτήτων επιτήρησης, επαναπροσδιορισμός της συλλεγόμενης επιδημιολογικής πληροφορίας
και αντίστοιχες τροποποιήσεις στη βάση δεδομένων των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων).
• Αναδιάρθρωση του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ΠΦΥ), με δημιουργία προτυποποιημένων προγραμμάτων ανάλυσης των συλλεγόμενων δεδομένων.
• Δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, για τη συλλογή των δεδομένων εργαστηριακής επιτήρησης και επέκταση του δικτύου.
• Επικαιροποίηση των βάσεων δεδομένων υποχρεωτικής δήλωσης και δημιουργία προτυποποιημένων προγραμμάτων ανάλυσης, με ενσωματωμένη τη χρήση συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS).
• Ανάπτυξη δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης για τη φυματίωση (κλινικό και εργαστηριακό
σκέλος).
• Συλλογή στοιχείων για τη συχνότητα (επίπτωση) του καρκίνου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του
Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών. Αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, σε όλους τους τύπους καρκίνου
και τα αποτελέσματα θα έχουν πληθυσμιακή αναφορά.
• Συλλογή στοιχείων σχετικά με επιλεγμένα σπάνια νοσήματα, για τη δημιουργία αρχείου (registry)
για αυτά στην Ελλάδα, με σκοπό την αποτύπωση της επίπτωσης των υπό μελέτη νοσημάτων.
• Συλλογή στοιχείων για την αποτύπωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού και των υπηρεσιών
υγείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
− Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υγείας, έχει τους ακόλουθους στόχους:
• Εξαγωγή τεκμηριωμένων στατιστικών αποτελεσμάτων που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του παιδιού σε θέματα, όπως σπάνια νοσήματα, αναπτυξιακή παιδιατρική και
ψυχική υγεία.
• Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Laboratory Information System (LIS) που θα επιτρέψει
την καλύτερη στατιστική ανάλυση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών.
• Μηχανοργάνωση και ενοποίηση των αρχείων των Διευθύνσεων, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλης πλατφόρμας.
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• Αύξηση του αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά
περιοδικά.
− Ο ΟΚΑΝΑ, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υγείας, έχει θέσει ως στόχους:
• Βελτίωση του συστήματος συλλογής δεδομένων και εμπλουτισμό των στατιστικών προϊόντων,
καθώς και μείωση του χρόνου παραγωγής τους, μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων.
• Διεξαγωγή επαναληπτικής έρευνας στο γενικό πληθυσμό για την επικράτηση της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών και οινοπνευματωδών ποτών.
• Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας στον μαθητικό πληθυσμό, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ESPAD, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 40 χώρες. Η έρευνα διενεργείται από το 1998, ανά τετραετία.
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