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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος 2022 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις στατιστικές που πρόκειται να καταρτισθούν και να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια
του 2022 (βλ. Παράρτημα), καθώς και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε ήδη παραγόμενες στατιστικές. Οι αλλαγές αφορούν είτε στην παραγωγή νέων στατιστικών, λόγω της εφαρμογής νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, είτε στην τροποποίηση παραγόμενων στατιστικών για την πληρέστερη συμμόρφωση με υφιστάμενους
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς είτε στην πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών χρηστών.
Επίσης, το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2022 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προγραμματισμένες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ κατά το έτος 2022, που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των στατιστικών στοιχείων της και της πρόσβασης των χρηστών σε αυτές. Η κατάρτιση του προγράμματος
έχει βασισθεί στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) για την τριετία 2020 – 2022.
Κατά το 2022 προγραμματίζεται η διενέργεια μεταπογραφικών εργασιών για την επεξεργασία των στοιχείων των Γενικών Απογραφών Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Πληθυσμού – Κατοικιών, οι οποίες διεξάγονται εντός του έτους 2021, και την παραγωγή των σχετικών αποτελεσμάτων.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο για το 2022, όπως άλλωστε σε όλα τα προηγούμενα ετήσια στατιστικά προγράμματά της, την περαιτέρω βελτίωση της πληρότητας, ποιότητας και επικαιρότητας των στατιστικών της, μέσω της συνεχιζόμενης πιστής εφαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά εθνικού και ευρωπαϊκού
στατιστικού νομοθετικού πλαισίου(1) και της υιοθέτησης βέλτιστων προτύπων και πρακτικών του Ευρωπαϊκού
και του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας την επικρατούσα τάση στο
Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση διοικητικών και άλλων πηγών
δεδομένων και χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή των στατιστικών της, με σκοπό την εξοικονόμηση
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και τη μείωση του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων.
Ο συντονισμός και η συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
(ΕΛΣΣ) θα εντατικοποιηθούν, καθώς, κατά το 2022, θα διενεργηθεί ο 3ος γύρος της Επιθεώρησης Ομοτίμων
στη Χώρα μας.
Στους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2022, εξακολουθεί να είναι και η διατήρηση του ενεργού ρόλου της
στο ΕΣΣ, μέσω της στενής συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη του ΕΣΣ, στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας (TaskForces/WorkingGroups και Sector/Directors’ Groups) που οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα, και της δυναμικής παρουσίας και ουσιαστικής συμμετοχής της στα ευρωπαϊκά
κέντρα λήψης αποφάσεων για στατιστικά θέματα.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα, η ΕΛΣΤΑΤ στοχεύει,
και το 2022, στην περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων της στρατηγικής της αναφορικά με την καλλιέργεια
και ενδυνάμωση της στατιστικής συνείδησης στο ευρύ κοινό.
Β. NΕΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εκπλήρωση ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων και εθνικών αναγκών
Έναυσμα για την παραγωγή νέων στατιστικών από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2022, αποτελούν κυρίως οι στατιστικές
υποχρεώσεις της Χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Eurostat) και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Οι υποχρεώσεις αυτές προσδιορίζονται
από την εφαρμογή νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους
Κανονισμούς, την αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων ερευνών για την παραγωγή νέων στατιστικών δεδομένων,
την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κ.λπ.
Επιπρόσθετα, η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της αποστολής της να παράγει επίκαιρες και χρήσιμες στατιστικές
προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ασκούντες πολιτική, συνεχίζει την παραγωγή πειραματικών
στατιστικών που εγκαινιάσθηκαν το 2020 και που έχουν ως βασικό στόχο να παρέχουν άμεση στατιστική
πληροφορία για επιλεγμένα σημαντικά θέματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας, αποτυπώνοντας, μεταξύ άλλων, τη βραχυχρόνια συγκυρία.
Οι νέες στατιστικές, καθώς και οι πειραματικές στατιστικές που προγραμματίζεται να παραχθούν το 2022
για τους παραπάνω σκοπούς, κατά θεματική ενότητα, είναι οι ακόλουθες:
(1) Νόμος 3832/2010, όπως ισχύει, Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, μετά την αναθεώρησή του
που υιοθετήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, και Κανονισμός 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.
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1.1. ΝΕΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
• ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– Στατιστικές σχετικά με τη συμμετοχή σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση (12 μήνες),
στο πλαίσιο της διενέργειας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, έτους 2022 (Κανονισμός (ΕΕ)
2020/256, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700).
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα το 2023.
– Στατιστικές σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της διενέργειας συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, έτους 2022 (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/256,
για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700).
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα το 2023.
– Στατιστικές σχετικά με τη γενική υγεία του πληθυσμού (Minimum European Health Module), στο πλαίσιο της διενέργειας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, έτους 2022 (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/256, για
τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700).
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα το 2023.
• ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
– Παραγωγή νέων στατιστικών σχετικά με τις μεταβλητές της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2021. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο R Αρχείο Μεταβλητών (Μητρώο Μελών), οι νέες στατιστικές αφορούν: α) στην ηλικία σε συμπληρωμένα έτη
κατά τη συνέντευξη, β) στη διάρκεια σε συμπληρωμένα έτη παραμονής στη χώρα και γ) στο αν έχει
παρέλθει ή όχι η ημερομηνία γενεθλίων του ατόμου πριν την ημέρα της συνέντευξης. Όσον αφορά
στο Η Αρχείο Μεταβλητών (Νοικοκυριά), οι νέες στατιστικές αφορούν: α) στη μέθοδο συνέντευξης
και β) στο κοινωνικό τιμολόγιο για οικιακούς λογαριασμούς. Όσον αφορά στο Ρ Αρχείο Μεταβλητών
(Μέλη που ερευνήθηκαν), οι νέες στατιστικές αφορούν: α) στη χώρα γέννησης του πατέρα, β) στη
χώρα γέννησης της μητέρας, γ) στη συμμετοχή στην έρευνα, δ) στoν Α/Α μέλους που συμπλήρωσε
το ατομικό ερωτηματολόγιο, ε) στη μέθοδο συνέντευξης (άτομο), στ) στο καθεστώς απασχόλησης
στην κύρια εργασία, ζ) στο καθεστώς απασχόλησης στην τελευταία/προηγούμενη εργασία, η) στο
επάγγελμα στην κύρια εργασία, θ) στο επάγγελμα στην τελευταία/προηγούμενη εργασία, ι) στην
οικονομική δραστηριότητα της μονάδας κύριας εργασίας, ια) στην οικονομική δραστηριότητα της
μονάδας τελευταίας/προηγούμενης εργασίας, ιβ) στο καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης
στην κύρια εργασία και ιγ) στη διάρκεια του πιο πρόσφατου χρονικού διαστήματος ανεργίας.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Μάιο 2022 (Ευρωπαϊκός
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700 για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά
με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο,
για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 808/2004, (ΕΚ) 452/2008 και (ΕΚ) 1338/2008 και για την
κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) 1177/2003 και (ΕΚ) 577/1998).
– Παραγωγή νέων στατιστικών σχετικά με μεταβλητές που συλλέγονται ανά τριετία και αφορούν στην Ενότητα «Υγεία Παιδιών και Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας Παιδιών – Υλική Στέρηση Παιδιών» της Έρευνας
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2021. Συγκεκριμένα, όσον
αφορά στην Υγεία Παιδιών, οι νέες στατιστικές αφορούν: α) στην κατάσταση γενικής υγείας παιδιού, β)
στον περιορισμό λόγω προβλήματος υγείας του παιδιού ή δυσκολίας στις συνήθεις δραστηριότητες παιδιών της ηλικίας του. Όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας παιδιών, οι νέες στατιστικές αφορούν: α) στην ύπαρξη μίας τουλάχιστον περίπτωσης που το παιδί δεν υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση ή
θεραπεία, όταν πραγματικά τη χρειάσθηκε, β) στον κύριο λόγο που το παιδί δεν υποβλήθηκε σε ιατρική
εξέταση ή θεραπεία, γ) στην ύπαρξη μίας τουλάχιστον περίπτωσης που το παιδί δεν υποβλήθηκε σε οδοντιατρική/στοματολογική/ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία, όταν πραγματικά τη χρειάσθηκε και δ) στον
κύριο λόγο που το παιδί δεν υποβλήθηκε σε οδοντιατρική/στοματολογική/ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία. Όσον αφορά στην Υλική Στέρηση Παιδιών (για όλα τα παιδιά κάτω των 16 ετών του νοικοκυριού), οι
νέες στατιστικές αφορούν στα παιδιά που: α) έχουν κάποια καινούργια (όχι μεταχειρισμένα) ρούχα, β)
έχουν 2 ζευγάρια υποδημάτων σε καλή κατάσταση και σωστό μέγεθος, γ) έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά (φρέσκα ή κατεψυγμένα) μία φορά την ημέρα, δ) λαμβάνουν τουλάχιστον
μία φορά την ημέρα ένα γεύμα που περιλαμβάνει κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά ίσης αξίας (για χορτοφάγους), ε) διαθέτουν εξωσχολικά βιβλία στο σπίτι κατάλληλα για την ηλικία τους, στ) διαθέτουν εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής κατάλληλο για την ηλικία τους, ζ) διαθέτουν παιχνίδια
εσωτερικού χώρου κατάλληλα για την ηλικία τους, η) συμμετέχουν τακτικά σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα αναψυχής που λαμβάνει χώρα εκτός σπιτιού και συνεπάγεται κάποιο κόστος, θ) διοργανώνουν
εκδηλώσεις, όπως γενέθλια, ονομαστική εορτή κ.λπ., ι) προσκαλούν περιστασιακά φίλους στο σπίτι ή και
εκτός σπιτιού για παιχνίδι, φαγητό κ.λπ., ια) συμμετέχουν σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις που συ2
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νεπάγονται κάποιο κόστος, ιβ) έχουν στο σπίτι κατάλληλο χώρο με επαρκή φωτισμό για να μελετήσουν
τα μαθήματά τους και ιβ) πάνε διακοπές τουλάχιστον μία εβδομάδα τον χρόνο.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Μάιο 2022 (Ευρωπαϊκός
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700 για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά
με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο,
για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 808/2004, (ΕΚ) 452/2008 και (ΕΚ) 1338/2008 και για την
κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) 1177/2003 και (ΕΚ) 577/1998).
– Παραγωγή νέων στατιστικών σχετικά με μεταβλητές που αφορούν στην ad hoc Ενότητα «Συνθήκες
Διαβίωσης Παιδιών Χωρισμένων και Μεικτών Οικογενειών» της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2021. Οι στατιστικές αυτές αφορούν: α) στον
κωδικό γονέα και Α/Α παιδιού του που δεν είναι μέλος του νοικοκυριού, β) στην ηλικία του παιδιού
που δεν είναι μέλος του νοικοκυριού, γ) στον χρόνο σε λεπτά που χρειάζεται συνήθως ο γονέας
για να μεταβεί από το σπίτι του στο σπίτι που ζει το παιδί του μη μέλος του νοικοκυριού, δ) στη συχνότητα επικοινωνίας του γονέα με το παιδί μη μέλος του νοικοκυριού μέσω τηλεφώνου, κοινωνικών δικτύων και άλλων μέσων μη φυσικής παρουσίας, ε) στο αν έχει το παιδί δικό του (σε
αποκλειστική χρήση ή μοιραζόμενο με άλλα αδέρφια) υπνοδωμάτιο, στ) στη συχνότητα που ο γονέας περνάει χρόνο με το παιδί του, κάνοντας μαζί δραστηριότητες, ζ) στον αριθμό διανυκτερεύσεων του παιδιού στο νοικοκυριό, στη διάρκεια ενός συνήθους (τυπικού) μήνα, η) στον αρμόδιο
κατά νόμο για την επιμέλεια του παιδιού, θ) στον αριθμό παιδιών μελών του νοικοκυριού των οποίων
ο δεύτερος γονέας ζει σε άλλο νοικοκυριό, ι) στον αριθμό παιδιών μη μελών του νοικοκυριού των
οποίων ο/οι γονέας/γονείς ζει/ζουν στο νοικοκυριό, ια) στο μέλος του νοικοκυριού που έχει
παιδί/παιδιά το/τα οποίο/οποία δεν είναι μέλος/μέλη του νοικοκυριού, ιβ) στον κύριο λόγο που ο
γονέας δεν περνάει αρκετό χρόνο με το/τα παιδί/παιδιά που είναι μέλος/μέλη του νοικοκυριού και
ιγ) στον κύριο λόγο που ο γονέας δεν περνάει αρκετό χρόνο με το/τα παιδί/παιδιά που δεν είναι
μέλος/μέλη του νοικοκυριού.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Μάιο 2022 (Ευρωπαϊκός
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700 για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά
με τα άτομα και τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο,
για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 808/2004, (ΕΚ) 452/2008 και (ΕΚ) 1338/2008 και για την
κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) 1177/2003 και (ΕΚ) 577/1998).
– Παραγωγή νέων στατιστικών σχετικά με μεταβλητές που αφορούν στην Προαιρετική Ενότητα για
τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2021. Οι στατιστικές αυτές αφορούν: α) στη μεταβολή στο εισόδημα
λόγω της πανδημίας COVID-19, β) στα επιδόματα και άλλες παροχές από το κράτος λόγω της πανδημίας COVID-19, γ) στο ποσό επιδομάτων και χρηματικών παροχών από το κράτος λόγω της πανδημίας COVID-19, δ) στη δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με κατάλληλο και
αποτελεσματικό τρόπο κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID-19,
για κάθε παιδί 5 – 15 ετών του νοικοκυριού που παρακολουθεί κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, ε) στην
εργασία από το σπίτι (τηλεργασία) κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας
COVID-19, στ) στο ότι υπήρξε μία τουλάχιστον περίπτωση που δεν υποβληθήκατε σε ιατρική εξέταση
ή θεραπεία, όταν πραγματικά τη χρειασθήκατε, λόγω της πανδημίας COVID-19, ζ) στο ότι υπήρξε
μία τουλάχιστον περίπτωση που δεν υποβληθήκατε σε οδοντιατρική / στοματολογική/ ορθοδοντική
εξέταση ή θεραπεία, όταν πραγματικά τη χρειασθήκατε, λόγω της πανδημίας COVID-19 και η) στο
αν επηρεάσθηκε η ψυχική σας υγεία/ευεξία από την πανδημία COVID-19.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Μάιο 2022 (Methodological
Guidelines and description of EU-SILC target variables 2021 operation).
– Παραγωγή νέων στατιστικών σχετικά με προαιρετικές μεταβλητές για τους Χρεωστικούς Τόκους
και τα Χρέη των Νοικοκυριών της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών
(EU-SILC), έτους 2021. Οι στατιστικές αυτές αφορούν: α) στους χρεωστικούς τόκους, μη συμπεριλαμβανομένων τόκων δανείων για την αγορά της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού και β) στο συνολικό χρέος του νοικοκυριού από πιστωτικές κάρτες, αγορές με δόσεις ή άλλα δάνεια, μη
συμπεριλαμβανομένων δανείων για την αγορά της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Μάιο 2022 (Methodological
Guidelines and description of EU-SILC target variables 2021 operation).
• ΥΓΕΙΑ
– Στατιστικές που αφορούν σε 11 μεταβλητές, μεταξύ των οποίων η χώρα εργασίας, το φύλο, η ηλικία,
το είδος εργασίας, ο κλάδος εργασίας και η ασθένεια, στο πλαίσιο της Έρευνας Επαγγελματικών
Ασθενειών, με έτος αναφοράς το 2018, σύμφωνα με την κωδικοποίηση ICD 10. Πρόκειται για διαβί3
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βαση, στη Eurostat, μεταβλητών σχετικά με τις επαγγελματικές ασθένειες, στο πλαίσιο της EODS
πιλοτικής έρευνας της Eurostat.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα το 2022 και θα είναι ετήσια,
με χρόνο υποβολής των στοιχείων 18 μήνες μετά το έτος αναφοράς.
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
– Στατιστικές που αφορούν στα σύνολα δαπανών ανά λειτουργία, για τις 8 λειτουργίες του ESSPROS,
στο πλαίσιο της Έρευνας ESSPROS – Early Estimates of main indicators.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο 2022.
– Στατιστικές που αφορούν στους δικαιούχους της λειτουργίας ανεργία, για παροχές σε χρήμα με περιοδική καταβολή, στο πλαίσιο της Έρευνας ESSPROS – UBR Δικαιούχοι παροχών ανεργίας.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Μάρτιο 2022.
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
– Στατιστικές σχετικά με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και στις δραστηριότητες διά βίου μάθησης
(τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση), καθώς και για τα είδη και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ)
2020/256 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700).
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα το 2023.
• ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
– Τριμηνιαίες στατιστικές για τον αριθμό νέων εγγραφών και πτωχεύσεων επιχειρήσεων, κατά τομέα
οικονομικής δραστηριότητας, γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και κατηγορία νομικής μορφής. Η
παρακολούθηση των εγγραφών και πτωχεύσεων νέων επιχειρήσεων, σε τριμηνιαία βάση, έχει αναδειχθεί πρόσφατα, από τους βασικούς θεσμικούς και άλλους χρήστες των επίσημων στατιστικών και
από τους αρμόδιους χάραξης πολιτικών, ως ιδιαίτερα σημαντικό στατιστικό πεδίο, καθώς παρέχει
επίκαιρες πληροφορίες για τη διαφαινόμενη εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και, συνεπακόλουθα, του οικονομικού κλίματος – προσδοκιών, τόσο συνολικά όσο και σε επιμέρους κλαδικό
και περιφερειακό επίπεδο ανάλυσης. Η κατάρτιση των νέων επίσημων στατιστικών γίνεται σε πλήρη
συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις
(Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152) που εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2021.
• ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
– Στατιστικές για τους τομείς Ο (Εκπαίδευση) έως Ρ (Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία) και για τον
κλάδο Σ96 (Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών) της στατιστικής ταξινόμησης
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθ.2, στο πλαίσιο της Έρευνας Διάρθρωσης Επιχειρήσεων
(Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152).
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα το 2023.
• ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
– Μελέτη εφικτότητας για την κατάρτιση στατιστικών για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ιδιωτικά
καταλύματα σύντομης διαμονής (Οικονομία Διαμοιρασμού), κατά ημεδαπούς/αλλοδαπούς και κατά
δυναμικότητα καταλύματος.
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ
– Στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων με απασχολουμένους >50, των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας NACE αναθ.2, Β έως Ν, με διάκριση κατά επιχειρησιακή λειτουργία και γεωγραφική περιοχή, κίνητρα και εμπόδια για την προμήθεια και οργάνωση παγκόσμιων αλυσίδων
αξίας, στο πλαίσιο της Έρευνας Παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας και Διεθνών Πηγών Εφοδιασμού, με
χρονική περίοδο αναφοράς 2018 – 2020.
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα το 2022. Πρόκειται για πιλοτική
έρευνα που θα διεξαχθεί πριν την υποχρεωτική συλλογή των στοιχείων ανά τριετία, όπως προβλέ4
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πεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις.
• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
– Παραγωγή νέων στατιστικών, στο πλαίσιο της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) στα Νοικοκυριά και Άτομα, έτους 2022. Οι παραγόμενες στατιστικές αφορούν σε:
1. Αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), λόγω
επανασχεδιασμού της συγκεκριμένης ενότητας, όπως: α) πρόσβαση, μέσω ιστοσελίδας δημόσιων
υπηρεσιών/αρχών ή εφαρμογής, σε ατομικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες από δημόσιες
υπηρεσίες και αρχές, β) πρόσβαση, μέσω ιστοσελίδας δημόσιων υπηρεσιών/αρχών ή εφαρμογής,
σε πληροφορίες ή βάσεις δεδομένων, π.χ. στο Κτηματολόγιο, γ) λήψη, μέσω ιστοσελίδας δημόσιων
υπηρεσιών/αρχών ή εφαρμογής, πληροφοριών για επιδόματα, νόμους, ώρες λειτουργίας κ.λπ., δ)
κλείσιμο ραντεβού, μέσω ιστοσελίδας δημόσιων υπηρεσιών/αρχών ή εφαρμογής, με ιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), ε) υποβολή, μέσω εφαρμογής, φορολογικής δήλωσης, στ) υποβολή,
μέσω ιστοσελίδας δημόσιων υπηρεσιών/αρχών ή εφαρμογής, αιτήματος για πιστοποιητικά, έγγραφα
κ.λπ., ζ) υποβολή, μέσω ιστοσελίδας δημόσιων υπηρεσιών/αρχών ή εφαρμογής, αιτήματος για λήψη
επιδόματος σύνταξης, εγγραφή σε βαθμίδα δημόσιας εκπαίδευσης κ.λπ. και η) προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν κατά τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things).
3. Πράσινες τεχνολογίες (Green ICT).
4. Δραστηριότητες μέσω διαδικτύου, όπως: α) ψυχαγωγία (μουσική, παρακολούθηση διαδικτυακής
τηλεόρασης, video on demand, video από YouTube), β) e-Υγεία (ραντεβού online μέσω ιστοσελίδας
ή εφαρμογής με ιατρό νοσοκομείου, κέντρου υγείας, ιδιώτη, πρόσβαση online στο ατομικό ιατρικό
αρχείο, χρήση ιατρικών υπηρεσιών, όπως συνταγή, ιατρική συμβουλή κ.λπ., μέσω ιστοσελίδας ή
εφαρμογής) και γ) online εκπαίδευση (επικοινωνία με εκπαιδευτές / συνεκπαιδευομένους, χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως Zoom, Google classroom κ.λπ., λόγους online εκπαίδευσης).
Η διάχυση των εν λόγω στατιστικών προγραμματίζεται να λάβει χώρα τον Νοέμβριο 2022 (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2013 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700).
– Παραγωγή νέων στατιστικών, στο πλαίσιο της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις, έτους 2022. Οι παραγόμενες στατιστικές
αφορούν στη νέα πρόταση για Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις
επιχειρήσεις έτσι, ώστε η Ευρώπη να είναι η πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρος, καθιστώντας
την μια σύγχρονη, οικονομικά αποδοτική πηγή πόρων. Μέσα από τις αναλυτικές πληροφορίες, θα
αναδειχθεί πώς οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να κάνουν τις διαδικασίες τους πιο
φιλικές προς το περιβάλλον (οργανωτικό πράσινο αποτύπωμα), πώς οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να κάνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους βιώσιμα, πώς οι ίδιες οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να είναι πιο βιώσιμες. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους
οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις ΤΠΕ για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, π.χ. στον περιορισμό της χρήσης χαρτιού, λόγω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, στη μείωση της ρύπανσης με αντικατάσταση των καθημερινών μετακινήσεων από τηλεργασία και των επαγγελματικών ταξιδιών από
τηλεδιασκέψεις και τέλος στην ανακύκλωση του εξοπλισμού ΤΠΕ.

1.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
• ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
– Στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας,
λόγω της πανδημίας COVID-19. Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η παρακολούθηση και παρουσίαση της εξέλιξης του βασικού οικονομικού μεγέθους (κύκλος εργασιών από διοικητικές πηγές)
των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, διαχρονικά, και συγκεκριμένα, από την
αρχή του έτους 2020, καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και κατά τις περιόδους σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, καθώς, επίσης, και συγκριτικά, σε σχέση με
τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενη έτους. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αναδείξουν αφενός
ποιες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο, σε όρους μείωσης του κύκλου εργασιών, κατά τις περιόδους ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και αφετέρου ποιες επιχειρήσεις ανακάμπτουν ταχύτερα
ή βραδύτερα κατά τη σταδιακή άρση των μέτρων αυτών.
– Στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων και
υπηρεσιών εστίασης. Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η χαρτογράφηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Παροχής Καταλυμάτων
και Υπηρεσιών Εστίασης. Οι κλάδοι αυτοί τίθενται, διαχρονικά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος,
5
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λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά,
αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σημαντική συμβολή στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες της Ελλάδας, συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της Χώρας. Η παρακολούθηση και διακριτή δημοσίευση της εξέλιξης
των μεγεθών των κλάδων αυτών καθίσταται επιτακτική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και
έμμεσων, που αυτοί υφίστανται λόγω της πανδημίας COVID-19.
– Στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου.
Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης των πωλήσεων / κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου, που αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παραγωγικό τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας με αξιοσημείωτη
συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών των τάξεων δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου είναι σημαντική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων
και έμμεσων, που υφίστανται λόγω της πανδημίας COVID-19 και λόγω των συμπερασμάτων που προκύπτουν για την εξέλιξη της κατανάλωσης (σε μέγεθος, χαρακτηριστικά, προτιμήσεις και υποκατάσταση προϊόντων) της ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων της Χώρας.
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ
– Στατιστικές σχετικά με τις εκτιμήσεις εξαγωγών αγαθών σε όρους ποσοστιαίας μεταβολής, με σκοπό
την αποτύπωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων για τις εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν κατά το τρέχον/ επόμενο ημερολογιακό έτος, παρέχοντας μια εκ των προτέρων εκτίμηση
για την τάση μεταβολής των ελληνικών εξαγωγών αγαθών.
2. Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2020
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας διενεργείται ανά δεκαετία, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων
αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές, με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας για την κατάρτιση στατιστικών,
στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. Η Απογραφή διενεργείται
σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους, στο πλαίσιο εφαρμογής
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις (Integrated Farm Statistics – IFS) και τον Eθνικό Nόμο 4772/5.2.2021.
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας είχε προγραμματισθεί να διενεργηθεί το 2020, και συγκεκριμένα,
τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο. Ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες, που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του αρχικού (συλλογή στοιχείων με φυσική παρουσία, μέσω
συνέντευξης με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης) σχεδιασμού, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ο νέος σχεδιασμός βασίσθηκε στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των κατόχων γεωργικής, κτηνοτροφικής ή
μεικτής εκμετάλλευσης και, όπου αυτή δεν ήταν δυνατή, η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με
συνέντευξη τηλεφωνικά ή σε δημοτικά/κοινοτικά καταστήματα και αγροτικούς συνεταιρισμούς, με τήρηση
των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Λόγω του επανασχεδιασμού της Απογραφής, η διενέργειά
της μετατέθηκε στο 2021, κατά το χρονικό διάστημα 22 Μαρτίου – 22 Ιουνίου 2021.
Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Απογραφής θα επικαιροποιηθεί το Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο, το οποίο αποτελεί το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών στατιστικών εργασιών. Στο διάστημα
μεταξύ δύο Απογραφών, το Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο ενημερώνεται από τις δειγματοληπτικές γεωργικές και κτηνοτροφικές έρευνες, καθώς και από πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε διοικητικά αρχεία
και μητρώα που τηρούνται από άλλους φορείς.
Κατά το 2022 θα πραγματοποιηθούν οι μεταπογραφικές εργασίες για την επεξεργασία των στοιχείων της
Απογραφής και την παραγωγή των σχετικών αποτελεσμάτων.
3. Γενικές Απογραφές Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021
Οι Απογραφές Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών διενεργούνται ανά δεκαετία, με σκοπό τη συγκέντρωση
στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού,
για την κατάρτιση στατιστικών, στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας.
Οι Απογραφές διενεργούνται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης και των Εφαρμοστικών αυτού Κανονισμών (ΕΕ) 2017/543, (ΕΕ) 2017/881,
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(ΕΕ) 2017/712 (ΕΕ), 2018/1799, καθώς και με βάση τις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τις Απογραφές
Πληθυσμού – Κατοικιών 2020 (Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing,
UNECE).
Για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 εφαρμόσθηκε η ακόλουθη διαδικασία: οι
απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ εναπόθεσαν έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα, ο
οποίος περιείχε έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που αντιστοιχούσε στη συγκεκριμένη κατοικία. Χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους κωδικούς taxis του, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού μπορούσε να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω του www.gov.gr και να συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο για το νοικοκυριό και τα μέλη του. Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες), δεν μπόρεσαν να κάνουν μόνοι τους ηλεκτρονικά την Απογραφή, απογράφηκαν με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες Απογραφές.
Σύμφωνα με το Στατιστικό Πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2022 θα πραγματοποιηθούν οι μεταπογραφικές εργασίες, οι οποίες ξεκινούν αμέσως μετά τη διενέργεια των Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, έτους 2021, και αφορούν, κυρίως, στην προκαταρκτική επεξεργασία των στοιχείων για
την παραγωγή των προσωρινών αποτελεσμάτων για τον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας και την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής (post-enumeration survey) για την εκτίμηση του
σφάλματος κάλυψης. Σταδιακά, θα καταρτίζονται και θα δημοσιεύονται πίνακες για τις μεταβλητές που
συλλέγονται με τα ερωτηματολόγια των Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, ενώ, με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, θα είναι διαθέσιμα τα
αποτελέσματα για τον Νόμιμο Πληθυσμό της Χώρας, κατά Δημοτική Ενότητα.
4. Ικανοποίηση αναγκών χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις των χρηστών των στατιστικών στοιχείων της (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χαράσσουν δημόσιες πολιτικές), καταγράφει τις ανάγκες τους και τις
εντάσσει στις προτεραιότητές της. Κύρια κανάλια επικοινωνίας με τους χρήστες είναι τα Συνέδρια Χρηστών που διοργανώνει και η Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών που διενεργεί.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει, για το 2022, τις ακόλουθες δράσεις:
• Μελέτη εφικτότητας για την κατάρτιση στατιστικών για τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ιδιωτικά καταλύματα σύντομης διαμονής (Οικονομία Διαμοιρασμού), κατά ημεδαπούς/αλλοδαπούς και κατά δυναμικότητα καταλύματος.
• Μελέτη εφικτότητας για την κατάρτιση στατιστικών με ανάλυση (disaggregation) σε ομάδες πληθυσμού
με ευαίσθητα χαρακτηριστικά (υγεία, σεξουαλικό προσανατολισμό).
• Κατάρτιση επιπλέον Αρχείων Δημοσίας Χρήσης (Public Use Files – PUFs)(2), καθώς και τυποποιημένων
Αρχείων Επιστημονικής Χρήσης (Scientific Use Files – SUF)(3) στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια ανωνυμοποίησης των μικροδεδομένων των ερευνών.
• Συνέχιση των εργασιών της για τη δημιουργία, μέχρι το τέλος του 2022, κέντρων ασφαλούς πρόσβασης
(safe centers), όπου εγκεκριμένοι ερευνητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα
για επιστημονικούς σκοπούς, στα οποία δεν έχουν εφαρμοσθεί μέθοδοι ελέγχου αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων.
• Συνέχιση του συντονισμού των φορέων του ΕΛΣΣ για την ανάπτυξη και παρακολούθηση των επιμέρους
Δεικτών των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων
Εθνών και με διαρκή συνεργασία με τους διεθνείς φορείς (custodian agencies) που έχουν υπό την ευθύνη τους την κατάρτιση επιμέρους Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης.
• Περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων διοικητικών και άλλων πηγών, καθώς και της χρήσης νέων τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του χρόνου παραγωγής των στατιστικών
αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς, την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του φόρτου εργασίας
των ερευνωμένων.

(2) Πρόκειται για αρχεία ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών, τα οποία έχουν ανωνυμοποιηθεί
με προκαθορισμένα από την ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση
ταυτοποίηση των ερευνώμενων μονάδων.
(3) Πρόκειται για αρχεία ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών, από τα οποία είναι δυνατή η έμμεση
αποκάλυψη της ταυτότητας ερευνώμενων μονάδων.
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Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Η συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και η προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, επιβάλλουν την
πραγματοποίηση αλλαγών: βελτιώσεων, αναθεωρήσεων ή καταργήσεων στην παραγωγή και διάχυση στατιστικών.
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών και στοχεύοντας στην αύξηση της συνοχής
και της συγκρισιμότητάς τους, με παράλληλη μείωση του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων, η Επιτροπή
(Eurostat) προετοιμάζει Πρόταση Κανονισμού για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Draft Regulation on European Fisheries Statistics). Η νομοθετική πρόταση συζητείται στις αρμόδιες
ομάδες εργασίας και προγραμματίζεται να υιοθετηθεί από την Επιτροπή το 2ο τρίμηνο 2021, με την πιθανότητα οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσουν στις αρχές του 2022.
Επιπλέον, για το 2022 σχεδιάζονται οι ακόλουθες αλλαγές:
• ΤΙΜΕΣ
– Αλλαγή στο έτος αναφοράς της Έρευνας Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με νέο έτος το 2020=100,0
αντί του 2009=100,0.
• ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
– Αλλαγή στον τρόπο συλλογής των στοιχείων της Έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι και σύμφωνα συμβίωσης), τα οποία θα αντλούνται από το Τμήμα Διοικητικών και
Μαζικών Δεδομένων της Διέυθυνσης Συλλογής Πρωτογενών Δεδομένων και όχι με ηλεκτρονική αλληλογραφία από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος (Απόφαση των Υπουργείων
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και εφαρμογή του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ).
• ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– Αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τυπικών σφαλμάτων για τη διερεύνηση της αύξησης του δείγματος της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700).
– Αλλαγή στον τρόπο συλλογής μέρους των δεδομένων (Computer-Αssisted Web Interviewing – CAWI)
της Έρευνας Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.
• ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
– Διακοπή παραγωγής στατιστικών της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2020, ad hoc Ενότητα «Υπερχρέωση, Κατανάλωση και Πλούτος των
Nοικοκυριών». Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην Υπερχρέωση, η κατάργηση αφορά: α) στα δάνεια,
στον αριθμό των δανείων και στον σκοπό τους, β) στην πηγή χρηματοδότησης του δανείου και γ)
στο συνολικό ποσό δανείων που πληρώθηκε τον τελευταίο μήνα. Όσον αφορά στην Κατανάλωση,
η κατάργηση αφορά: α) στο ποσό για τρόφιμα στο σπίτι, β) στο ποσό για τρόφιμα και ποτά εκτός
σπιτιού, γ) στο ποσό για χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και δ) στο ποσό για χρήση ιδιωτικών
μέσων μεταφοράς. Όσον αφορά στον Πλούτο, η κατάργηση αφορά: α) στην αποταμίευση, β) στην
τρέχουσα αξία της κύριας κατοικίας και γ) στο χρονικό διάστημα διατήρησης του τρέχοντος βιοτικού
επιπέδου, στην περίπτωση που το νοικοκυριό δε λάβει κάποιο εισόδημα στο μέλλον. Ο λόγος διακοπής των στατιστικών είναι ότι αφορούν στην ad hoc Ενότητα του 2020.
– Διακοπή παραγωγής στατιστικών της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης Νοικοκυριών
(EU-SILC), έτους 2020. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο R Αρχείο Μεταβλητών (Μητρώο Μελών), η
κατάργηση αφορά: α) στο έτος εισόδου μεταναστών στη Χώρα, β) στον μήνα γέννησης, γ) στον
μήνα που το μέλος του νοικοκυριού μετακόμισε εκτός νοικοκυριού ή απεβίωσε, γ) στο έτος που το
μέλος του νοικοκυριού μετακόμισε εκτός νοικοκυριού ή απεβίωσε, δ) στον αριθμό των μηνών στο
νοικοκυριό για μέλη που μετακόμισαν, απεβίωσαν ή έμειναν στο νοικοκυριό για τουλάχιστον 3 μήνες
στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ε) στην κύρια ασχολία του μέλους κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, στ) στον μήνα που το νέο μέλος προστέθηκε στο νοικοκυριό, ζ) στο έτος που το
νέο μέλος προστέθηκε στο νοικοκυριό, η) στη μέθοδο συνέντευξης μέλους και θ) στη συνέντευξη
διά αντιπροσώπου.

8

ETHSIO_STAT_PROGRAMMA_gr _ελληνικο 10/05/2022 8:28 π.μ. Page 9

Όσον αφορά στο H Αρχείο Μεταβλητών (Νοικοκυριά),η κατάργηση αφορά: α) στο 1ο άτομο υπεύθυνο για την κατοικία, β) στο 2ο άτομο υπεύθυνο για την κατοικία, γ) στο έτος αγοράς/κατοικίας
στην κύρια κατοικία, δ) στη διαρροή στη στέγη, υγρασία στους τοίχους, στα πατώματα, στα θεμέλια
ή σάπιες κάσες στα παράθυρα ή σάπια πατώματα στην κύρια κατοικία, ε) στο τεκμαρτό ενοίκιο για
την κύρια κατοικία, στ) στο εσωτερικό λουτρό ή ντους στην κύρια κατοικία, ζ) στην εσωτερική τουαλέτα για αποκλειστική χρήση από το νοικοκυριό στην κύρια κατοικία, η) στην ύπαρξη τηλεφώνου
στο νοικοκυριό, θ) στην ύπαρξη πλυντηρίου ρούχων στο νοικοκυριό, ι) στο ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα που χρειάζεται το νοικοκυριό για να αντιμετωπίζει τις συνήθεις ανάγκες του, ια) στον βαθμό
οικονομικής επιβάρυνσης συνολικών δαπανών στέγασης, ιβ) στα σκοτεινά δωμάτια στην κύρια κατοικία, ιγ) στον θόρυβο στην κύρια κατοικία από τους γείτονες ή τον δρόμο, ιδ) στην ατμοσφαιρική
ρύπανση, κάπνα ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως μόλυνση, δυσοσμία ή μολυσμένο νερό
στην περιοχή της κύριας κατοικίας και ιε) στους βανδαλισμούς, τη βία και την εγκληματικότητα στην
περιοχή κύριας κατοικίας.
Όσον αφορά στο Ρ Αρχείο Μεταβλητών (Μέλη που ερευνήθηκαν), η κατάργηση αφορά: α) στο έτος
που ολοκληρώθηκε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, β) στην αναζήτηση εργασίας κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες, γ) στη δυνατότητα ανάληψης εργασίας στις επόμενες 2 εβδομάδες, δ) στην
εργασία με αμοιβή ή για κέρδος, έστω και για μία ώρα κατά την προηγούμενη εβδομάδα, ε) στον
λόγο εργασίας λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα, στ) στον αριθμό ατόμων που εργάζονται στην
τοπική μονάδα, ζ) στην αλλαγή εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες, η) στον λόγο αλλαγής εργασίας, θ) στην πλέον πρόσφατη αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης, ι) στο πότε έγινε ανάληψη για
πρώτη φορά κανονικής εργασίας και ια) στις εθελοντικές εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Ο λόγος διακοπής της παραγωγής των ανωτέρω στατιστικών είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ)
2019/1700 για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα άτομα και
τα νοικοκυριά, με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 808/2004, (ΕΚ) 452/2008 και (ΕΚ) 1338/2008 και για την κατάργηση
των Κανονισμών (ΕΚ) 1177/2003 και (ΕΚ) 577/1998).

• ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
– Αλλαγή ταξινόμησης αγαθών και υπηρεσιών της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (COICOP
2018).

• ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
– Αλλαγή στον τρόπο συλλογής και προσαρμογής των δεδομένων της Έρευνας Υποθηκοφυλακείων –
Κτηματολογικών Γραφείων, λόγω της μετεξέλιξης των Υποθηκοφυλακείων σε Κτηματολογικά Γραφεία και την υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα, το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ΝΠΔΔ, βάσει του
Νόμου 4512/2018.

• ΥΓΕΙΑ
– Αλλαγή του τρόπου συλλογής στοιχείων της Έρευνας για την Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη,
με τη δημιουργία κατάλληλης εφαρμογής για την εισαγωγή στοιχείων.

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
– Αλλαγή στη μέθοδο υπολογισμού του δείκτη AISCR της Έρευνας ESSPROS-NET Καθαρές Παροχές,
βασιζόμενη σε διοικητικά στοιχεία αντί στοιχείων της Έρευνας EU-SILC.

• ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
– Αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας των στοιχείων για την κατάρτιση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, μέσω ανάπτυξης βάσης δεδομένων, με σκοπό την αυτοματοποίηση των σχετικών διαδικασιών κατάρτισης του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων και τη βελτίωση: α) της ποιότητας των
στοιχείων με ενσωμάτωση αυτόματων ελέγχων, β) της διαχρονικής συγκρισιμότητας τους και γ) της
ταχύτητας διεκπεραίωσης αιτημάτων χρηστών.
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– Αλλαγή του τρόπου επεξεργασίας των στοιχείων για την κατάρτιση του Μητρώου των Ευρωπαϊκών
Ομίλων (EGR), μέσω ανάπτυξης βάσης δεδομένων, με σκοπό την αυτοματοποίηση των σχετικών
διαδικασιών κατάρτισης του Μητρώου των Ευρωπαϊκών Ομίλων (EGR) και τη βελτίωση: α) της ποιότητας των στοιχείων, με ενσωμάτωση αυτόματων ελέγχων, β) της διαχρονικής συγκρισιμότητάς
τους και γ) της αυτόματης παραγωγής πινάκων που διαβιβάζονται στη Eurostat.
• ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
– Αναθεώρηση της μεθοδολογίας διενέργειας της Έρευνας του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές για την κατάρτιση και διαβίβαση των 2ψήφιων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας F41,
F42 και F43 της NΑCE αναθ.2, αντί των δύο υποδεικτών που καταρτίζονταν μέχρι πρότινος (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 της
Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2019/2152).
– Αλλαγή στη συχνότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων της Έρευνας του Δείκτη Κύκλου Εργασιών
στο Χονδρικό Εμπόριο, από τριμηνιαία σε μηνιαία (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις).
– Αλλαγή στη συχνότητα διάχυσης των αποτελεσμάτων της ‘Έρευνας του Δείκτη Κύκλου Εργασιών
στον Τομέα Αυτοκινήτων, από τριμηνιαία σε μηνιαία (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1197 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις).
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
– Αναθεώρηση της μεθοδολογίας διενέργειας της Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών
Προϊόντων (PRODCOM), ως προς την κατάρτιση της μεταβλητής «παραγωγή στο πλαίσιο εργασιών
υπεργολαβίας» (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ)
2020/1197 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152).
– Εφαρμογή του καταλόγου προϊόντων PRODCOM, έτους 2021, για την Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), με τη συμπερίληψη του παραρτήματος με προϊόντα
προσωπικής προστασίας.
• ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
– Αλλαγή της συχνότητας διενέργειας της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών, από ετήσια σε τριμηνιαία βάση.
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
– Μελέτη μεθοδολογίας για τη μείωση του φόρτου Intrastat εισαγωγών των επιχειρήσεων, βάσει
ανταλλαγής μικροδεδομένων εξαγωγών ενδοκοινοτικού εμπορίου, στο πλαίσιο της Έρευνας Κατάρτισης Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου στα Αγαθά . Η χρήση στοιχείων εξαγωγών κρατών μελών για
την κατάρτιση των εισαγωγών αφορά σε αναθεώρηση μεθοδολογίας και όχι αποτελεσμάτων (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις και Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1197/2020).
– Αλλαγή μεθόδων συλλογής, χωρίς επίδραση στα αποτελέσματα, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής τελωνειακών στοιχείων SASP και οιωνοί εξαγωγών μεταξύ των κρατών μελών για την κατάρτιση στατιστικών με τις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της Έρευνας Κατάρτισης Στατιστικών Διεθνούς
Εμπορίου στα Αγαθά (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις και Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1197/2020).
• ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
– Διακοπή παραγωγής στατιστικών της ‘Eρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) στα Νοικοκυριά και Άτομα, που αφορούν: α) στον τύπο σύνδεσης από την κατοικία, β) στις
ηλεκτρονικές αγορές, γ) στις e-δεξιότητες (e-skills), δ) στη διαπίστωση αναληθών ή αμφισβητήσιμων
πληροφοριών αναρτημένων σε ιστοσελίδες και ε) στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Η αιτία διακοπής των εν λόγω στατιστικών είναι ο Εφαρμοστικός Κανονισμός
(ΕΕ) 2020/2013 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700.
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Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, το 2022, τις δράσεις της για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων στατιστικών της και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές. Οι στόχοι
αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της πιστής εφαρμογής του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού και θεσμικού
πλαισίου για τις στατιστικές και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και προτύπων του Ευρωπαϊκού και
του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος.
Μεταξύ των ενεργειών, στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ, το 2022, προς εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων,
περιλαμβάνεται η συνέχιση της στενής συνεργασίας της με τους φορείς του ΕΛΣΣ και της υποστήριξης
των στατιστικών δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών τους
και η συνέχιση της αυτοαξιολόγησης των στατιστικών διαδικασιών της και του στατιστικού προϊόντος της,
ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές
(ΚΟΠ) και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της προγραμματιζόμενης διενέργειας του 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων
(Peer Reviews) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών, κατά την περίοδο Απριλίου 2021 – Απριλίου 2023, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της διενέργειας της Επιθεώρησης Ομοτίμων στη Χώρα μας.
Πέραν των ανωτέρω δράσεων, προβλέπεται μια σειρά ενεργειών σε τομείς, όπως η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων, η περαιτέρω αξιοποίηση διοικητικών και άλλων πηγών
δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών, η μείωση του φόρτου των ερευνωμένων, η εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ και των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και η ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας.
1. Διενέργεια 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων
Οι Επιθεωρήσεις Ομοτίμων (peer reviews) αποτελούν μέρος της στρατηγικής του ΕΣΣ για την εφαρμογή του
ΚΟΠ. Ο 3ος γύρος Επιθεωρήσεων Ομοτίμων έχει προγραμματισθεί να διενεργηθεί, κατά την περίοδο 2021 –
2023, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελεύθερης Ζώνης Ευρωπαϊκών Συναλλαγών,
καθώς και στη Eurostat, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με όλες τις αρχές του ΚΟΠ.
Ειδικότερα, στόχος του 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων είναι αφενός να δείξει, τόσο εντός του ΕΣΣ
όσο και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, ότι το ΕΣΣ είναι ένα σύστημα που συμμορφώνεται με τις
αρχές του ΚΟΠ και αφετέρου να παράσχει υποστήριξη στις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (ΕΣΥ) και στις
άλλες Εθνικές Αρχές που παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση
του εθνικού στατιστικού τους συστήματος, παρακινώντας, παράλληλα, τις εθνικές κυβερνήσεις να συνεισφέρουν σε αυτόν τον σκοπό.
Η μεθοδολογία που θα εφαρμοσθεί και τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια του 3ου
γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή του ΕΣΣ. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.
Ο 3ος γύρος της Επιθεώρησης Ομοτίμων στη Χώρα μας προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο 2022.
2. Συντονισμός των φορέων του ΕΛΣΣ – Πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του
ΕΛΣΣ
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου στο ΕΛΣΣ, θα συνεχίσει, κατά το 2022, τη στενή συνεργασία της με τους φορείς, τόσο στο πλαίσιο του επικείμενου 3ου γύρου της Επιθεώρησης Ομοτίμων
(βλέπε ανωτέρω) όσο και για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης. Για τον σκοπό αυτόν, θα αναλάβει
περαιτέρω πρωτοβουλίες, εάν χρειασθεί, για την παροχή ενημέρωσης, διευκρινίσεων και καθοδήγησης
στις ανωτέρω δράσεις.
3. Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ―General Data Protection Regulation – GDPR), έχει ολοκληρώσει, κατά τα
προηγούμενα έτη, μια σειρά σημαντικών δράσεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη συμμόρφωσή
της με τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ.
Εντός του 2022 θα συνεχισθεί το έργο της συνεχούς αξιολόγησης της εφαρμογής του ΓΚΠΔ, εντός της
ΕΛΣΤΑΤ, από τους υπαλλήλους της έτσι, ώστε να διαπιστωθεί η ορθότητα και πληρότητα της εφαρμογής
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του, το επίπεδο εμπέδωσης των βασικών προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού από το προσωπικό και η
ενσωμάτωσή τους στις καθημερινές εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναλόγως των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις και αναπροσαρμογή των μέτρων εφαρμογής, εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, θα ολοκληρωθούν και επικαιροποιηθούν, κατά περίπτωση, οι πολιτικές που
σχετίζονται με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, θα ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση
των αρχείων καταγραφής δραστηριοτήτων επεξεργασίας, ώστε να εναρμονισθεί το περιεχόμενό τους με
τις αλλαγές που προέκυψαν από τον νέο Οργανισμό της ΕΛΣΤΑΤ και την επακόλουθη εσωτερική αναδιάρθρωση, και θα ξεκινήσει το έργο της αναλυτικής καταγραφής των διαδικασιών όλου του φορέα
Επιπροσθέτως, θα συνεχισθούν οι δράσεις που στοχεύουν στην καλλιέργεια κουλτούρας και την ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το 2018 και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες σε θέματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την
παραγωγή επίσημων στατιστικών, για το σύνολο του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, εντός του
2022 θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης του
προσωπικού, τα οποία θα αφορούν πλέον σε περισσότερο εξειδικευμένα θέματα εφαρμογής του ΓΚΠΔ
στον χώρο της παραγωγής επίσημων στατιστικών.
4. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων
H ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, και το 2022, τις δράσεις της για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2022 η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στις ακόλουθες δράσεις που σχετίζονται με τη
χρήση νέων τεχνολογιών:
– Αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet) της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού με
νέες, λόγω παλαιότητας των ήδη εν χρήσει.
– Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συλλογή στοιχείων των Ερευνών Κόστους και Κενών
Θέσεων Εργασίας και της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
– Δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής για την κατάρτιση στατιστικών Παγκόσμιων Αλυσίδων Αξίας (GVC), που είναι νέος ευρωπαϊκός στατιστικός τομέας, με εργασίες σε εξέλιξη.
– Επέκταση της επεξεργασίας και έναρξη πινακοποιήσεων για τα αποτελέσματα των Απογραφών.
– Δημιουργία ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής για τη συλλογή και επεξεργασία των Ετήσιων
Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, για όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
5. Αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών
Η ευρωπαϊκή και η διεθνής στατιστική κοινότητα έχουν εστιάσει στην αξιοποίηση διοικητικών δεδομένων
και δεδομένων άλλων πηγών, όπως μαζικών δεδομένων (Big Data) και δεδομένων από ιδιωτικές πηγές,
για την παραγωγή των στατιστικών. Ευθυγραμμιζόμενη με την επικρατούσα τάση, η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί
στη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ΕΛΣΣ και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με διοικητικές πηγές δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ θα επιδιώξει τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας
της με διοικητικές πηγές δεδομένων, με επισημοποίηση της συνεργασίας αυτής μέσω της υπογραφής
μνημονίων συνεργασίας, όπου απαιτείται.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει να αναπτύξει/συνεχίσει, μέσα στο 2022, μια σειρά συνεργασιών
με διοικητικές πηγές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους για την ικανοποίηση αναγκών συγκεκριμένων στατιστικών ερευνών/εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις:
– Ανάπτυξη της συνεργασίας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), για την παροχή στην ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων επιχειρήσεων που τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ.
– Συνέχιση της συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την παροχή στοιχείων από τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών του Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών, από το Φορολογικό Έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών
Οντοτήτων», καθώς και από λοιπά Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος για την ενημέρωση του Στατιστικού
Μητρώου Επιχειρήσεων και την κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων.
– Ανάπτυξη συνεργασίας με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ), με σκοπό την παροχή στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες.
– Συνέχιση της συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με σκοπό την αξιοποίηση
διαθέσιμων στοιχείων τους για τις ανάγκες της Έρευνας Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών.
– Συνέχιση της συνεργασίας με Τελωνειακές Αρχές, με σκοπό την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων
τους, στο πλαίσιο της κατάρτισης στατιστικών εμπορίου με τις τρίτες χώρες.
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– Συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την παροχή στοιχείων εγγεγραμμένης ανεργίας.
– Ανάπτυξη συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία ενάρξεων και περατώσεων κτηριακών έργων.
– Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την πιλοτική επεξεργασία διοικητικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων των ΚΤΕΟ, για την εκτίμηση των οχηματοχιλιομέτρων (V-km) κατά κατηγορία οχήματος.
– Ανάπτυξη συνεργασίας με την ΑΑΔΕ, με σκοπό την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων της, στο πλαίσιο
της Έρευνας Αφίξεων και Διανυκτερεύσεων σε Ιδιωτικά Καταλύματα Σύντομης Διαμονής (Οικονομία
Διαμοιρασμού).
– Συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), για την ενημέρωση, ετησίως, του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου της ΕΛΣΤΑΤ.
– Συνέχιση της συνεργασίας με την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), για την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων τους, στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών του 2021, αλλά και μετά τις Απογραφές, για τη δημιουργία
στατιστικών μητρώων.
– Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό την αναδιάρθρωση των στατιστικών
ποινικής, πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με τη σύσταση του Γραφείου Συλλογής
και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat), το οποίο υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό (άρθρο 6, ΠΔ 6/2021).
– Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αξιοποίηση
των διοικητικών δεδομένων των πληροφοριακών του συστημάτων, όπως το Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και η Εθνική Ναυτιλιακή Θυρίδα NSW/SSNET, για την κάλυψη
των αναγκών των στατιστικών επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης.
– Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις στατιστικές υγείας (Έρευνες Απογραφής Θεραπευτηρίων, Νοσηλευτικής Κίνησης και Κέντρων Υγείας), μέσω
του συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Management Information
System-Business Intelligence – MIS-BI).
– Ανάπτυξη συνεργασίας με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με σκοπό την αξιοποίηση διοικητικών δεδομένων
για τις ανάγκες της Έρευνας Υποθηκοφυλακείων/ Κτηματολογικών Γραφείων.
– Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας για το Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της
διενέργειας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού και διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης αυτής της
συνεργασίας, για την κάλυψη των αναγκών της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας.
– Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο
χορήγησης πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ σε μητρώα που τηρούνται από το Υπουργείο, όπως το Αμπελουργικό Μητρώο, το Ελαιοκομικό Μητρώο, το Μητρώο Νέων Καλλιεργητών.
6. Μείωση του φόρτου απόκρισης των ερευνωμένων
Εκτός από τα οφέλη στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας και επικαιρότητας των παραγόμενων στατιστικών επιχειρήσεων και της εξοικονόμησης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, η χορήγηση στην
ΕΛΣΤΑΤ των διοικητικών δεδομένων συμβάλλει στη δραστική μείωση της όχλησης προς τις επιχειρήσεις
και του φόρτου τους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.
Στην προηγούμενη Ενότητα 5, αναφέρθηκαν ενδεικτικά οι προγραμματιζόμενες από την ΕΛΣΤΑΤ
δράσεις για το 2022, όσον αφορά στην αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων. Οι εν λόγω δράσεις, εφόσον υλοποιηθούν, αναμένεται να συμβάλουν σε περαιτέρω μείωση του φόρτου των ερευνωμένων. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει καθιερώσει, από το 2017, την κατάρτιση ετήσιας έκθεσης αποτίμησης του
φόρτου απόκρισης των ερευνωμένων. Τα συμπεράσματα των ανωτέρω εκθέσεων παρέχουν χρήσιμο
υλικό για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων της ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά στη μείωση του φόρτου των ερευνωμένων. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 θα καταρτίσει τη σχετική έκθεση, με
έτος αναφοράς το 2021.
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E. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει υιοθετήσει μια στρατηγική διάχυσης και επικοινωνίας των στατιστικών της, θέτοντας τους χρήστες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει τη διαρκή αναβάθμιση των στατιστικών
προϊόντων και των μέσων διάχυσης και επικοινωνίας τους, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα και
αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα ψηφιακά μέσα για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, μέσω
της βελτίωσης της μορφής και του εμπλουτισμού του περιεχομένου της διαδικτυακής της πύλης.
Ως εκ τούτου, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει το 2022: α) να εμπλουτίζει τη διαδικτυακή της πύλη με χρονολογικές
σειρές των παραγόμενων στατιστικών και με αρχεία δημόσιας χρήσης, β) να αναπτύσσει τυποποιημένα αρχεία
επιστημονικής χρήσης για τις ανάγκες των ερευνητών, με προκαθορισμένα κριτήρια ανωνυμοποίησης των μικροδεδομένων των σχετικών στατιστικών ερευνών της, γ) να απεικονίζει επιλεγμένες στατιστικές της, καθώς
και τις διαδικασίες παραγωγής τους, με infographics, στοχεύοντας στην παρουσίασή τους με τρόπο εύληπτο
στο ευρύ κοινό και πρόσφορο για αναπαραγωγή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δ) να αξιοποιεί τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του στατιστικού έργου της.
Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής της πύλης με νέες δυνατότητες αναζήτησης
και εξαγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων, βάσει κριτηρίων και εξατομικευμένων ερωτημάτων, τα οποία θα διαμορφώνει ο χρήστης μέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον αναζήτησης. Παράλληλα, το σύστημα
θα παρέχει και προηγμένες δυνατότητες οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων (data visualisation). Η υλοποίηση
του συστήματος αυτού σχεδιάζεται να ξεκινήσει εντός του 2022.
2. Ανάπτυξη Στατιστικής Παιδείας
Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, το 2022, τη στρατηγική της για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» στην Ελλάδα.
Στόχος της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
•
•
•
•

η ενημέρωση για τις εφαρμογές της Στατιστικής στην καθημερινότητα,
η δημιουργία στατιστικής συνείδησης,
η ενημέρωση των μαθητών/σπουδαστών για τις διαδικασίες παραγωγής των επίσημων στατιστικών,
η ενημέρωση για τις αρχές του ΚΟΠ και ιδιαίτερα για την αρχή 5 σχετικά με την τήρηση του στατιστικού
απορρήτου και την προστασία των δεδομένων,
• η εδραίωση της στατιστικής παιδείας στη Χώρα μας, με τη δημιουργία διαρκούς και εξελικτικής σχέσης
μεταξύ εκπαιδευομένων και ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας COVID19, με τον περιορισμό των μετακινήσεων και των συναθροίσεων, προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις:
1. Ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη διεύρυνση της πιστοποίησης EMOS (European Master in Official Statistics) και σε άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας, εκτός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο παρέχει πιστοποίηση EMOS από το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 (και για 4
χρόνια).
2. Ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά στην «Ανάπτυξη της Στατιστικής
Παιδείας», στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
3. Ανανέωση του υπάρχοντος και δημιουργία νέου στατιστικού εκπαιδευτικού υλικού, με τη μορφή βιβλίων,
τετραδίων ασκήσεων, διαδικτυακών παιχνιδιών, βίντεο κ.ά., ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
4. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), απευθυνόμενων σε μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Συνέχιση της προώθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Απογραφή στο Σχολείο – Census @ School»,
σε καθηγητές και μαθητές, με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
6. Προώθηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού που υλοποιήθηκε σε διαδικτυακή πλατφόρμα για υπολογιστή,
tablet και κινητό τηλέφωνο, με σκοπό τη διείσδυση της Στατιστικής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
7. Συνέχιση παροχής δυνατότητας πρακτικής εξάσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές, στις εγκαταστάσεις
της ΕΛΣΤΑΤ.
8. Διενέργεια του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, με τη συμμετοχή ομάδων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.
9. Επανάληψη της αίτησης ένταξης του έργου για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
10. Καθιέρωση συνεργασίας με Πανεπιστημιακές Σχολές, με σκοπό την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών, με θεματολογία που θα προκύπτει μέσα από λίστα θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των επίσημων στατιστικών.
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11. Συνέχιση των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου όπου θα εκτίθεται το χαρτογραφικό υλικό που διαθέτει
η ΕΛΣΤΑΤ από τις Απογραφές Πληθυσμού που έχει διενεργήσει.
12. Συνέχιση της ενεργούς συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στο πρόγραμμα «Statistics Explained» της Eurostat.
Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις, εφόσον η υλοποίηση τους καταστεί εφικτή, δεδομένων των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19:
1. Διεύρυνση των ενημερωτικών επισκέψεων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ σε εκπαιδευτικές μονάδες, για τις οποίες
είναι δύσκολη η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, λόγω απόστασης ή άλλων αιτιών.
2. Συνέχιση των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3. Συνέχιση πραγματοποίησης των ενημερωτικών επισκέψεων/ομιλιών του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ σε παιδαγωγικά ιδρύματα.
4. Συνέχιση συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στο πρόγραμμα του «Θερινού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»,
που απευθύνεται στους μαθητές Λυκείου, με στόχο η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι μαθητές να αποτελέσει χρήσιμο εφόδιο για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.
5. Αποστολή έντυπου στατιστικού εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές βιβλιοθήκες, καθώς και infographics,
για την ανάρτησή τους στις σχολικές αίθουσες.
6. Διανομή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
(ΔΕΘ).
ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο πλαίσιο της ανανέωσης και βελτίωσης των στατιστικών προϊόντων και της αναβάθμισης των παρεχόμενων
υπηρεσιών της, καθώς και της καλλιέργειας δεσμών συνεργασίας και της ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων με
τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ανάπτυξης περαιτέρω
συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, η ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2022, προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις:
1. Διοργάνωση του 12ου Συνεδρίου Χρηστών.
2. Διοργάνωση συνεδρίου με το Στατιστικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου, με θέμα «Law and Statistics»,
το οποίο είχε αναβληθεί το περασμένο έτος λόγω της πανδημίας του COVID-19.
3. Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Στατιστικού Γραφείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εγκαταστάσεις της
ΕΛΣΤΑΤ. Η πραγματοποίηση της επίσκεψης αυτής ακολουθεί την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της
ΕΛΣΤΑΤ στο Στατιστικό Γραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Σεπτέμβριο 2019, και αποτελεί τη συνέχιση και την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο ΕΣΥ, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων μέσα στην
ευρωπαϊκή και διεθνή κοινότητα, με σκοπό τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των επίσημων στατιστικών, καθώς και τη στενότερη συνεργασία με τους παραγωγούς και χρήστες των στατιστικών στοιχείων και την ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τους.
4. Διοργάνωση επίσκεψης εκπροσώπων της ΕΛΣΤΑΤ στη Στατιστική Υπηρεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας
(Czech Statistical Office – CZSO) στην Πράγα, σε συνέχεια της επίσκεψης εκπροσώπων της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο του 2021. Σκοπός των συναντήσεων
θα είναι η ανάπτυξη συνεργειών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, στο πλαίσιο του ΕΣΣ.
5. Παροχή εμπειρογνωμοσύνης και στατιστικής υποστήριξης από την ΕΛΣΤΑΤ για τη διοργάνωση 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων (παρόμοιων με αυτά των ESTP courses) για τις ENP Χώρες του Νότου―ENP
South Region (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Συρία, Τυνησία), για τα
έτη 2020 – 2021, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Eurostat «Lot 3: Training programme in
the ENP South countries» σχετικά με την ποιότητα και την εναρμόνιση των στατιστικών, τον εκσυγχρονισμό
και τις καινοτομίες, την ανάπτυξη ικανοτήτων και υποδομών, καθώς και τη διάχυση και επικοινωνία των
στατιστικών με τους χρήστες.
Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εφαρμογή του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος (ΕΣΠ) 2022 προϋποθέτει 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 Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές περιέχει ρητές δεσμεύσεις
της Κυβέρνησης και της Χώρας, για την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με τους απαραίτητους πόρους έτσι, ώστε να δύναται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και να παρέχει στους χρήστες
στατιστικές υψηλής ποιότητας.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον υπολογισμό των ελάχιστων ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ως ΕΣΥ, οι οποίοι ανέρχονται στους 1.076 υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ 73/2019
(ΦΕΚ 114/τ Α΄/4.7.19) «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)». Σημειώνεται ότι στον νέο
Οργανισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος ισχύει από τις 5 Αυγούστου 2019, προβλέπεται η πρόσληψη, μεταξύ άλλων,
147 υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Ερευνητών, για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων στατιστικών ερευνών, τα
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οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού στοχεύει στη
δραστική μείωση του αριθμού των ιδιωτών συνεργατών που χρησιμοποιούνται σήμερα για αυτόν τον λόγο. Η
μείωση του αριθμού των ιδιωτών συνεργατών, εκτός από την προβλεπόμενη σημαντική μείωση του διοικητικού
φόρτου στην ΕΛΣΤΑΤ και την εξοικονόμηση πόρων, αναμένεται να συμβάλει και στη βελτίωση της ποιότητας
των συλλεγόμενων δεδομένων.
Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες, για το 2022, εκτιμώνται στο συνολικό ποσό των 133.343.135,00 ευρώ και ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κόστος εργασίας (μισθοί του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, στους οποίους περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός,
τα επιδόματα (οικογενειακό, ευθύνης κ.λπ.), οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι αμοιβές για υπερωριακή
εργασία κ.λπ.).
β) Δαπάνες που σχετίζονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δηλαδή
έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που μετακινούνται:
− στο εσωτερικό, εκτός έδρας ή εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών και
− στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κ.λπ. που οργανώνονται από τη Eurostat και
άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Στην κατηγορία αυτήν περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που σχετίζονται με μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλήλλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν δαπάνες που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις της
ΕΛΣΤΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής), όπως ενοίκια, δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και συντήρηση κτηρίων, δαπάνες για διαφήμιση και
δημόσιες σχέσεις, συνδρομές, δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί, γραφική ύλη, ιατρικά και
φαρμακευτικά είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων κ.λπ.
Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (επίπλων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού γραφείου), καθώς και οι αμοιβές των ιδιωτών συνεργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ για τη
συλλογή στοιχείων των στατιστικών ερευνών που διενεργεί.
δ) Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα από τη Eurostat (για τη διενέργεια ερευνών, μελετών και
λοιπών στατιστικών εργασιών).
ε) Δαπάνες για τις Απογραφές Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Πληθυσμού – Κατοικιών.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πρόβλεψη του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (σε ευρώ) για το
2022, όπως έχει υποβληθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2022 – 2025, σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2021:
Πίνακας 1. Πρόβλεψη προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2022, κατά κατηγορία
δαπάνης, και σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2021 (σε ευρώ)
Κατηγορία δαπάνης

2022

2021

25.661.016

27.440.924

694.650

645.160

11.454.275

11.131.567

3.155.641

3.138.376

92.377.553

54.899.786

Σύνολο
Δαπάνες αντικρυζόμενες από έσοδα (κρατήσεις)

133.343.135
12.504.000

97.255.813
12.504.000

Γενικό σύνολο

145.847.135

109.759.813

Κόστος εργασίας
Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την προμήθεια
κεφαλαιακού εξοπλισμού
Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα από τη
Eurostat
Δαπάνες(4) για:
α) Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας
β) Απογραφή Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις για τις ανάγκες οικονομικών και ανθρώπινων πόρων είναι οι ελάχιστες δυνατές για την
πραγματοποίηση των στατιστικών εργασιών του ΕΣΠ 2022. Η μη διάθεση των αναγκαίων πόρων θα θέσει
σε κίνδυνο την υλοποίηση του Στατιστικού Προγράμματος.
(4) Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως δαπάνες, πλην του μισθολογικού κόστους των εποχικών υπαλλήλων, το οποίο περιλαμβάνεται στο κόστος εργασίας.

16
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Π Α ΡΑ ΡΤ Η ΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

3ο
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΤΙΜΕΣ
Εθνικοί λογαριασμοί
NAMA_01_21
NAMA_02_21
NAMA_03_21
NAMA_04_21
NAMA_05_21
NAIO_01_18
NASA_01-21
NASA_02-21
NA-Reg_01_19
NA-Reg_02_19
NA-Reg_03_19
NA-Reg_04_19
NA-Reg_05_19
NAMQ_02_21
NAMQ_02_22
NASQ_01_21
NASQ_01_22

Υπολογισμός μακροοικονομικών μεγεθών στοιχείων ΑΕΠ
Κατάρτιση πινάκων για το ερωτηματολόγιο
ESA 2010
Κατάρτιση πινάκων απασχόλησης για το ερωτηματολόγιο ESA 2010
Υπολογισμός της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης
Κατάρτιση αναλυτικού πίνακα καταναλωτικών
δαπανών
Κατάρτιση πινάκων προσφοράς – χρήσης/ εισροών – εκροών
Υπολογισμός μακροοικονομικών μεγεθών θεσμικών τομέων της Οικονομίας
Κατάρτιση λογαριασμών μη κερδοσκοπικών
οργανισμών
Κατάρτιση πίνακα ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, περιφέρεια και νομό
Κατάρτιση πίνακα επενδύσεων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και περιφέρεια
Κατάρτιση περιφερειακού πίνακα κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά NUTS 2 και NUTS 3
Κατάρτιση περιφερειακών λογαριασμών θεσμικού τομέα νοικοκυριών
Κατάρτιση πίνακα απασχόλησης, κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας και περιφέρεια
Κατάρτιση προσωρινών προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση
Κατάρτιση προσωρινών προβλέψεων των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση
Κατάρτιση τριμηνιαίων λογαριασμών θεσμικών τομέων
Κατάρτιση τριμηνιαίων λογαριασμών θεσμικών τομέων

Ετήσια

X

X

Ετήσια

X

X

Ετήσια

X

X

Ετήσια

X

X

Ετήσια
Ετήσια

X
X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Τριμηνιαία

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

X

Q1
Q3

Q2

Q3

Q1

Q2

Q1

Q2

Q4

Τριμηνιαία

Δημόσια οικονομικά
FIN-GOV_01_21
FIN-GOV_01_22
FIN-GOV_02_21

Κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης
Τριμηνιαία

Q3

Q4

Κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης
Τριμηνιαία
Ετήσια κοινοποίηση για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος
Εξαμηνιαία

X

X

Τιμές
PRICES_01_21
PRICES_01_22

Κατάρτιση εθνικού και εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή
Μηνιαία
Κατάρτιση εθνικού και εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή
Μηνιαία

17

12
1-2

3-5

6-8

9-11

ETHSIO_STAT_PROGRAMMA_gr _ελληνικο 10/05/2022 8:28 π.μ. Page 18

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

3ο
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Δημογραφία
DEMOGR_01_21
DEMΟGR_02_21
DEMΟGR_03_20
DEMOGR_04_21
DEMOGR_04_22

Συγκέντρωση στοιχείων για τη φυσική κίνηση
πληθυσμού
Κατάρτιση πινάκων επιβίωσης
Έρευνα διαζυγίων
Εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων
Εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων

Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
Μηνιαία
Μηνιαία

Χ
Χ
Χ
11-12
1

2-4

5-7

8-10

Μετανάστευση
MIGR_01_21

Ετήσια

Χ

Παραγωγή στοιχείων για τον υπολογιζόμενο
Ετήσια
πληθυσμό

Χ

Έρευνα μεταναστευτικής κίνησης
Υπολογιζόμενος πληθυσμός

PopProj_01_21

Αγορά εργασίας
Έρευνα εργατικού δυναμικού (m)
Έρευνα εργατικού δυναμικού (m)
Έρευνα εργατικού δυναμικού (q)
Έρευνα εργατικού δυναμικού (q)
Έρευνα εργατικού δυναμικού (ad hoc)
Έρευνα κενών θέσεων εργασίας
Έρευνα κενών θέσεων εργασίας
Έρευνα για την κατάρτιση δεικτών κόστους
εργασίας στις επιχειρήσεις
LAB-COST_02_22 Έρευνα για την κατάρτιση δεικτών κόστους
εργασίας στις επιχειρήσεις
LAB-COST_03_20 Έρευνα κόστους εργασίας στις επιχειρήσεις
LAB-WORK_01_21
LAB-WORK_01_22
LAB-WORK_02_21
LAB-WORK_02_22
LAB-WORK_03_21
LAB-COST_01_21
LAB-COST_01_22
LAB-COST_02_21

Μηνιαία
Μηνιαία
Τριμηνιαία
Τριμηνιαία
Ετήσια
Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

11-12
1
Q4

Τριμηνιαία

Q4

2-4

5-7

8-10

Q1

Q2

Q3
Χ

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3
X

Q4

Τριμηνιαία
Τετραετής

Εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης νοικοκυριών
EU-SILC_01_21

EU-SILC_02_21
EU-SILC_03_21

Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης
των νοικοκυριών (EU-SILC): κίνδυνος φτώχειας, οικονομική ανισότητα και συνθήκες
διαβίωσης
Ετήσια
Έρευνα σχετικά με την επάρκεια τροφής σε
νοικοκυριά
Ετήσια
Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης
των νοικοκυριών (EU-SILC): συνθήκες διαβίωσης παιδιών χωρισμένων και μεικτών οικογενειών
Ad hoc

Χ
Χ

Χ

Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών
HBS_01_21

Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών (ΕΟΠ) Ετήσια

Χ

Πολιτισμός
CULT_01_21
CULT_01_22
CULT_02_21
CULT_03_20
CULT_04_21
CULT_05_21

Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
Έρευνα κίνησης των κρατικών – δημοτικών θεάτρων και ορχηστρών
Έρευνα βιβλιοθηκών της Ελλάδος (εκτός σχολικών)
Έρευνα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (εφημερίδες και περιοδικά)
Συγκέντρωση στοιχείων για τις δραστηριότητες εφορειών αρχαιοτήτων

18

Μηνιαία
Μηνιαία

9-11

12
1-2

3-5

6-8

Ετήσια

X

Διετής

X

Ετήσια
Ετήσια

X
X
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας
CULT_06_21
CULT_07_21

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

3ο
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Έρευνα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΔιευΕτήσια
θύνσεων Υπουργείου Πολιτισμού
Ετήσια
Έρευνα αιθουσών έργων τέχνης

X
X

Δικαιοσύνη
JUSTICE_
COURT_01_21
JUSTICE_
COURT_02_21
JUSTICE_
COURT_03_20
JUSTICE_
COURT_04_21

Έρευνα πτωχεύσεων

Ετήσια

X

Έρευνα εργασιών συμβολαιογράφων

Ετήσια

X

Έρευνα εργασιών υποθηκοφυλακείων

Ετήσια

X

Κατάρτιση πινάκων διαπραχθέντων αδικημάΕτήσια
των ποινικού δικαίου

X

Υγεία
HEALTH_CARE_
01_19
HEALTH_CARE_
02_20
HEALTH_CARE_
03_21
HEALTH_CARE_
04_18
HEALTH_CARE_
05_21
HEALTH_CARE_
06_21
HEALTH_CARE_
07_21
HEALTH_CARE_
08_21
HEALTH_CARE_
09_20
HEALTH_CARE_
10_20

Κατάρτιση πινάκων αιτιών θανάτου

Ετήσια

X

Απογραφή θεραπευτηρίων

Ετήσια

X

Έρευνα επαγγελμάτων υγείας

Ετήσια

Χ

Έρευνα κλειστής νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσια

X

Παρακολούθηση στοιχείων φαρμακείων –
φαρμακαποθηκών – φαρμακοποιών
Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων
λοιμωδών νόσων
Απογραφή μονάδων προτοβάθμιας φροντίδας
υγείας
Έρευνα φυσικοθεραπευτών

Ετήσια
Ετήσια

X

Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια

Σύστημα λογαριασμών υγείας

X

X
X
X

Κατάρτιση στατιστικών για τα εργατικά ατυΕτήσια
χήματα

X

Κοινωνική προστασία
SOC-INC_01_21
SOC-INC_02_21
SOC-INC_03_20
SOC-INC_04_19

SOC-INC_05_19

SOC-INC_06_19

Κατάρτιση στατιστικών για το έργο των μονάδων κοινωνικής φροντίδας
Έρευνα πράξεων υιοθεσίας
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας
(ESSPROS): παραγωγή ποσοτικών στοιχείων
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας
(ESSPROS): παραγωγή στοιχείων σχετικά
με τον αριθμό των συνταξιούχων
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας
(ESSPROS): παραγωγή στοιχείων για καθαρές κοινωνικές παροχές
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας
(ESSPROS): παραγωγή ποιοτικών στοιχείων

Διετής
Ετήσια

X
X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια

X
X
X

Ετήσια

X

Εκπαίδευση και επιμόρφωση
EDUC_01_20
EDUC_02_20
EDUC_03_20
EDUC_04_20

Έρευνα ειδικής αγωγής – εκπαίδευσης
Έρευνα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: δημοτικά
Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γυμνάσια
Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γενικά
λύκεια

19
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας
EDUC_05_20
EDUC_06_21
EDUC_07_20
EDUC_08_21

EDUC_09_20
EDUC_10_20
EDUC_11_20
EDUC_12_20
EDUC_13_20
EDUC_16_20

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνική, επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση
Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ατομικό
στατιστικό δελτίο φοιτητή – σπουδαστή των
ΑΕΙ
Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα
Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: ατομικό
στατιστικό δελτίο φοιτητή – σπουδαστή
της τεχνολογικής, επαγγελματικής και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης
Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: τεχνολογική, επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση
Έρευνα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: νηπιαγωγεία
Συγκέντρωση στοιχείων για τις εκπαιδευτικές
δαπάνες
Έρευνα προσχολικής αγωγής: βρεφονηπιακοί
και παιδικοί σταθμοί.
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Έρευνα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις

Περιοδικότητα

3o
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια
Ετήσια

X
X

Πενταετής

Χ

Ετήσια

Χ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μητρώα επιχειρήσεων
SBR_01_20
SBR_02_21
SBR_02_22
SBR_03_21
SBR_03_22
SBR_04_21
SBR_04_22
BD_01_20
BD_02_21
BD_02_22

Κατάρτιση στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε
αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας
COVID-19
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε
αναστολή λειτουργίας λόγω της πανδημίας
COVID-19
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου
Κατάρτιση σειρών δημογραφίας επιχειρήσεων
Κατάρτιση σειρών δημογραφίας επιχειρήσεων
(τριμηνιαία)
Κατάρτιση σειρών δημογραφίας επιχειρήσεων
(τριμηνιαία)

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία
Ετήσια

1

Τριμηνιαία

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10
Χ

Q1

Q2

Q3

Q4

Τριμηνιαία

Διάρθρωση επιχειρήσεων
FATS_01_20
SBS_01_20

Έρευνα για συνδεόμενες επιχειρήσεις
Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων

Ετήσια
Ετήσια

Χ
Χ

Βραχυχρόνιοι δείκτες
STS_01_21
STS_01_22
STS_02_21
STS_02_22
STS_03_21

Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας
Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας
Κατάρτιση δείκτη παραγωγής στις κατασκευές
Κατάρτιση δείκτη παραγωγής στις κατασκευές
Κατάρτιση δεικτών τιμών κατηγοριών έργων
και κόστους κατασκευής νέων κτηρίων – κατοικιών

20

Μηνιαία
Μηνιαία
Τριμηνιαία

10-12
4-6

7-9

Q1

Q2

Q3

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

1-3

Q4
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας
STS_03_22
STS_04_21
STS_04_22
STS_05_21
STS_05_22
STS_06_21
STS_06_22
STS_07_21
STS_07_22
STS_08_21
STS_08_22
STS_09_21
STS_09_22
STS_10_21
STS_10_22
STS_11_21
STS_11_22
STS_12_21
STS_12_22
STS_13_21
STS_13_22
STS_14_21
STS_14_22
STS_15_21
STS_15_22
STS_16_21
STS_16_22
STS_17_21
STS_17_22
STS_18_21
STS_18_22

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Κατάρτιση δεικτών τιμών κατηγοριών έργων
και κόστους κατασκευής νέων κτηρίων – κατοικιών
Κατάρτιση δείκτη τιμών (κόστους) υλικών κατασκευής νέων κτηρίων – κατοικιών
Κατάρτιση δείκτη τιμών (κόστους) υλικών κατασκευής νέων κτηρίων – κατοικιών
Κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών
Κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών
Κατάρτιση δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής
Κατάρτιση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών
Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών
Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας
Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών
Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον
τομέα των υπηρεσιών
Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον
τομέα των υπηρεσιών
Κατάρτιση δεικτών τιμών παραγωγού στις
υπηρεσίες
Κατάρτιση δεικτών τιμών παραγωγού στις
υπηρεσίες
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον
τομέα των αυτοκινήτων
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον
τομέα των αυτοκινήτων
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον
τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης
Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον
τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης

21

Περιοδικότητα

3o
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Τριμηνιαία
Μηνιαία

12

Μηνιαία

1-2

Τριμηνιαία

Q4

Τριμηνιαία
Μηνιαία

12

Μηνιαία

1-2

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία
Μηνιαία
Μηνιαία

1
11-12
1

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Τριμηνιαία

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Τριμηνιαία

9-11

Q1

Q2

Q3

3-5

6-8

9-11

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

Q1

Q2

Q3

Q4

Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

6-8

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

3-5

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

Q3

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

Q2

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

Q1

Q4
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

3o
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων
PROM_01_20
PROM_02_20

Έρευνα παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανιΕτήσια
κών προϊόντων (PRODCOM)
Έρευνα στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα Ετήσια

Χ
Χ

Τουρισμός
TOURISM_01_21
TOURISM_01_22
TOURISM_01_21
TOURISM_01_22
TOURISM_02_21
TOURISM_03_21
TOURISM_03_22
TOURISM_03_21

Συγκέντρωση στοιχείων για τις αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
Συγκέντρωση στοιχείων για τις αφίξεις και
διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ (οριστικά στοιχεία)
Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα
ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ (προσωρινά στοιχεία, Ιανουάριος – Σεπτέμβριος)
Έρευνα διακοπών (έρευνα ποιοτικών χαρακτηριστικών ημεδαπών τουριστών)
Έρευνα κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια)
Έρευνα κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια)
Αφίξεις και διανυκτερεύσεις καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια)

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

2-4

Ετήσια

5-7

8-10

X

Ετήσια

X

Ετήσια

Χ

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

2-4

Ετήσια

5-7

8-10

X

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Διεθνές εμπόριο αγαθών
ITGS_01_21
ITGS_01_22
ITGS_02_21
ITGS_03_20
ITGS_04_20
GVC_01_20

Κατάρτιση στατιστικών διεθνούς εμπορίου
στα αγαθά (intra-extra)
Κατάρτιση στατιστικών διεθνούς εμπορίου
στα αγαθά (intra-extra)
Κατάρτιση στατιστικών διεθνούς εμπορίου
στα αγαθά, κατά νόμισμα τιμολογίου
Κατάρτιση στατιστικών διεθνούς εμπορίου
στα αγαθά, κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά
Εκτίμηση για τις προσδοκίες των ελληνικών
εξαγωγικών επιχειρήσεων
Έρευνα παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και διεθνών πηγών εφοδιασμού

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Ετήσια

2-4

Χ
Χ

Χ

Τριετής

Χ

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ
Διάρθρωση γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
FSS_02_21

Δεκαετής

Απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας

X

Αγροτική παραγωγή
AGRI_PROD_
01_20

Ετήσια

Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα

Χ

Αλιεία
FISH_01_21
FISH _02_20

Έρευνα θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα
Ετήσια
σκάφη 20HP και άνω
Ετήσια
Έρευνα υδατοκαλλιεργειών

22

8-10

Χ

Ετήσια
Ετήσια

5-7

X
X
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

3o
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Οικονομικοί λογαριασμοί γεωργίας
AAct_01_21
AAct_02_22
AAct_03_21
AAct_04_20

Κατάρτιση οικονομικών λογαριασμών γεωργίας (ετήσια)
Κατάρτιση οικονομικών λογαριασμών γεωργίας (πρώτη εκτίμηση)
Κατάρτιση οικονομικών λογαριασμών γεωργίας (δεύτερη εκτίμηση)
Κατάρτιση περιφερειακού λογαριασμού κλάδου γεωργίας – κτηνοτροφίας

Ετήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Ζωική παραγωγή
AProMe_01_21
AProMe_02_21
AProMe_03_21
AProMe_04_21

Έρευνα ζωϊκού κεφαλαίου: χοίροι
Έρευνα ζωικού κεφαλαίου: βοοειδή
Έρευνα ζωικού κεφαλαίου: πρόβατα
Έρευνα ζωικού κεφαλαίου: αίγες

Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια
Ετήσια

Χ
Χ
Χ
Χ

Γεωργικές τιμές και δείκτες
AGRI_PRICE_
01_21
AGRI_PRICE_
01_22
AGRI_PRICE_
02_21

Κατάρτιση γεωργικών δεικτών τιμών

Μηνιαία

11-12

Κατάρτιση γεωργικών δεικτών τιμών

Μηνιαία

1

2-4

Κατάρτιση δεικτών τιμών αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία – κτηνοτροφία
Ετήσια

5-7

8-10

Χ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οδικές μεταφορές
TRAN-ROAD_01_21 Έρευνα επί του αριθμού και των χαρακτηριστικών των αυτοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν
TRAN-ROAD_01_22 Έρευνα επί του αριθμού και των χαρακτηριστικών των αυτοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν
TRAN-ROAD_02_21 Έρευνα εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών
TRAN-ROAD_02_22 Έρευνα εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών
TRAN-ROAD_03_21 Έρευνα εθνικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών
TRAN-ROAD_05_20 Έρευνα οδικών τροχαίων ατυχημάτων
TRAN-ROAD_06_21 Συγκέντρωση στοιχείων οδικών τροχαίων ατυχημάτων
TRAN-ROAD_06_22 Συγκέντρωση στοιχείων οδικών τροχαίων ατυχημάτων

Μηνιαία

12

Μηνιαία

1-2

3-5

Τριμηνιαία

Q3

Q4

Τριμηνιαία
Ετήσια
Ετήσια

X

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

6-8

9-11

Q1

Q2
X

2-4

5-7

Μεταφορές μέσω αγωγών φυσικού αερίου
TRAN-PIPE_01_21

Κατάρτιση στατιστικών για μεταφορές μέσω
αγωγών φυσικού αερίου
Ετήσια

X

Θαλάσσιες μεταφορές
TRAN-SEA_01_21 Συγκέντρωση στοιχείων για τα αργούντα ελληνικά και ξένα εμπορικά πλοία στους ελληνικούς λιμένες
Ετήσια
TRAN-SEA_02_21 Έρευνα δραστηριότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας πλοίων
Ετήσια
TRAN-SEA_03_21 Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση ακτοπλοΐας, κατά κατηγορία πλοίων, στους ελληνικούς λιμένες και στα Π/Θ
Τριμηνιαία

23

X
X
Q3

Q4

8-10
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ, ΕΤΟΥΣ 2022
Κωδικός
έρευνας/
εργασίας

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Έρευνες/εργασίες, κατά θεματική ενότητα

TRAN-SEA_03_22 Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση ακτοπλοΐας, κατά κατηγορία πλοίων, στους ελληνικούς λιμένες και στα Π/Θ
TRAN-SEA_04_21 Συγκέντρωση στοιχείων για την εμπορευματική κίνηση εμπορικών πλοίων με το εσωτερικό και το εξωτερικό
TRAN-SEA_04_22 Συγκέντρωση στοιχείων για την εμπορευματική κίνηση εμπορικών πλοίων με το εσωτερικό και το εξωτερικό
TRAN-SEA_05_21 Έρευνα για τα πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα
σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών
TRAN-SEA_06_21 Έρευνα για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών
εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω
TRAN-SEA_07_21 Έρευνα δύναμης ελληνικού εμπορικού στόλου
100 ΚOΧ και άνω
TRAN-SEA_07_22 Έρευνα δύναμης ελληνικού εμπορικού στόλου
100 ΚOΧ και άνω

Περιοδικότητα

3o
2ο
4ο
1ο
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

Q3

X

Ετήσια

X

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Q2

Q1

Q2

5-7

8-10

Q4

Τριμηνιαία
Ετήσια

Q1

2-4

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ύδατα
ENV-WATER_
01_20
ENV-WATER_
02_20

Κατάρτιση στατιστικών υδάτων

Ετήσια

Στατιστικές στερεών αποβλήτων

Διετής

Χ
X

Λογαριασμοί φυσικών μεγεθών για το περιβάλλον
Ετήσια
Κατάρτιση λογαριασμών ροής υλικών
Κατάρτιση λογαριασμών φυσικής ροής ενέρΕτήσια
γειας
Ετήσια
ENV-AIRQ_01_19 Κατάρτιση λογαριασμών αερίων ρύπων

Χ

MFA_01_19
PEFA_01_19

Χ
Χ

Λογαριασμοί οικονομικών μεγεθών για το περιβάλλον
EnvTax_01_19
EGSS_01_19
EPEA_01_19

Κατάρτιση λογαριασμών τομέα περιβαλλοντιΕτήσια
κών φόρων
Κατάρτιση λογαριασμών θεσμικού τομέα πεΕτήσια
ριβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών
Κατάρτιση λογαριασμών δαπανών προσταΕτήσια
σίας του περιβάλλοντος

Χ
Χ
Χ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοινωνία της πληροφορίας
ISoc_01_22
ISoc_02_22

Έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις
Ετήσια
Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης
και επικοινωνίας (ICT) από νοικοκυριά και
Ετήσια
άτομα

Χ
Χ

Σημείωση: Τα δύο τελευταία ψηφία του κωδικού της έρευνας/εργασίας ταυτίζονται με τα δύο τελευταία ψηφία του
έτους αναφοράς των στοιχείων. Για κάθε έρευνα/εργασία, οι συγκεκριμένες περίοδοι του έτους αναφοράς για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία συμβολίζονται: α) με αριθμούς από 1 έως 12, για τους μήνες, β) με Q1, Q2, Q3
και Q4, για τα τρίμηνα και γ) με Χ, για ολόκληρο το έτος.
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