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ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Στατιστικού Προγράμματος 2018 της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 5 του Νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛΣΣ) - Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. To Π.Δ. 73/2019 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.7.2019) «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)».
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Μαρτίου 2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/759.
4. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
5. Την υπ’ αριθ. 8964/Β2-350/31-05-2017 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού
Προγράμματος 2018 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη.
Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την κατωτέρω Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος 2018 της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018 ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, η ΕΛΣΤΑΤ κάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της για το
2018. Εκτός από τις δραστηριότητες που αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες, οι
οποίες περιγράφονται στο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2018, οι κατωτέρω Ενότητες
αυτής της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης περιέχουν, επίσης, πληροφορίες για τα μείζονα
στατιστικά γεγονότα του 2018.
Η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε και το 2018 τις ενέργειές της για τη βελτίωση της πληρότητας, ποιότητας και
επικαιρότητας των στατιστικών της, μέσω της συνεχιζόμενης εφαρμογής του ελληνικού και
ευρωπαϊκού στατιστικού νομοθετικού πλαισίου για τις στατιστικές, συμμορφούμενη με τα
υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα. Επίσης, συνέχισε τη συνεργασία της με
τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), για τη βελτίωση της ποιότητας των
στατιστικών τους, μέσω του συντονισμού των στατιστικών δραστηριοτήτων τους και της
αξιολόγησης των στατιστικών τους για την πιστοποίησή τους ως «επίσημων». Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται η σύνταξη από την ΕΛΣΤΑΤ, μέσα στο 2018, «Οδηγού προς τους Φορείς του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ)», ο οποίος αποσκοπεί στην υποβοήθηση των φορέων του ΕΛΣΣ
στην κατανόηση και εφαρμογή των αρχών του ΚΟΠ.
Η ΕΛΣΤΑΤ διατήρησε και το 2018 τον ενεργό της ρόλο μέσα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΣΣ), μέσω της στενής συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη του ΕΣΣ, στο πλαίσιο συναντήσεων
εργασίας (Task Forces/Working Groups και Sector/Directors’ Groups) που οργανώνονται από τη
Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα, καθώς και της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά κέντρα
λήψης αποφάσεων σε στατιστικά θέματα.
Στα σημαντικά γεγονότα του 2018 για την ΕΛΣΤΑΤ εντάσσεται η ολοκλήρωση του σχεδίου του
νέου Οργανισμού της.
Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
1. Υλοποίηση βελτιωτικών δράσεων σε εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης της
Επιθεώρησης Ομοτίμων
Σε εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης της Επιθεώρησης Ομοτίμων για τη Χώρα μας, η
ΕΛΣΤΑΤ ανέλαβε τον Ιούνιο του 2015 να υλοποιήσει 47 βελτιωτικές δράσεις με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Οι εν λόγω βελτιωτικές δράσεις ενσωματώθηκαν από τη
Eurostat, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΛΣΤΑΤ, στις δράσεις του πυλώνα Α του Κοινού Συνολικού
Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP), οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση
του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ.
Από τις ανωτέρω δράσεις, 33 είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Κατά το 2018
ολοκληρώθηκαν 3 από τις υπόλοιπες βελτιωτικές δράσεις. Έτσι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018
είχαν ολοκληρωθεί συνολικά 36 από τις 47 βελτιωτικές δράσεις. Οι δράσεις που
ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2018 αφορούν:


Στη σύνταξη σχεδίου του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. Ενότητα 2 , κατωτέρω).



Στη συμπερίληψη στα τακτικά καθήκοντα της ΕΛΣΤΑΤ της έκδοσης και δημοσίευσης
Δελτίου Τύπου για κάθε διενεργούμενη στατιστική έρευνά της.
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Στη συμπερίληψη στα τακτικά καθήκοντα της ΕΛΣΤΑΤ της κατάρτισης, σύμφωνα με το
πρότυπο SIMS, καθώς και της δημοσίευσης έκθεσης ποιότητας, για κάθε στατιστική έρευνα
που διενεργεί.

Από τις 11 βελτιωτικές δράσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, την ευθύνη για την
υλοποίηση 4 εξ αυτών έχει η ΕΛΣΤΑΤ –πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για 3 δράσεις, δεδομένου ότι η 1
εξ αυτών περιλαμβάνεται στον κατάλογο των βελτιωτικών δράσεων δύο διαφορετικών
συστάσεων της Έκθεσης της Επιθεώρησης Ομοτίμων και έχει προσμετρηθεί δύο φορές– ενώ η
υλοποίηση των υπόλοιπων 7 βελτιωτικών δράσεων εξαρτάται από φορείς εκτός της ΕΛΣΤΑΤ.
2.

Νέος Οργανισμός της ΕΛΣΤΑΤ

Η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε από στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ τον Νοέμβριο του 2016 με εντολή
να καταρτίσει σχέδιο του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ ολοκλήρωσε τις εργασίες της και
υπέβαλε στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ ένα τελικό σχέδιο του νέου Οργανισμού τον Δεκέμβριο του
2018.
Ο νέος Οργανισμός της ΕΛΣΤΑΤ καταρτίσθηκε με γνώμονα την ανταπόκρισή της στις
υποχρεώσεις και απαιτήσεις μιας σύγχρονης Στατιστικής Υπηρεσίας έτσι, ώστε η ΕΛΣΤΑΤ να
επιτελεί με επιτυχία τα καθήκοντά της στο ΕΛΣΣ και να αποτελεί ενεργό μέλος του ΕΣΣ. Επίσης,
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων δυσλειτουργιών της παραγωγής των στατιστικών
της ΕΛΣΤΑΤ και στην προσαρμογή της παραγωγής και διάχυσης των ανωτέρω στατιστικών στις
νέες τεχνολογικές εξελίξεις με κοινή χρήση πόρων. Επιπλέον, αποσκοπεί στην προσαρμογή του
ΕΛΣΣ στις βασικές κατευθύνσεις του μελλοντικού συστήματος παραγωγής στατιστικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό προωθείται με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ενιαίο
Κανονιστικό Πλαίσιο για τις στατιστικές επιχειρήσεων (FRIBS), τις κοινωνικές στατιστικές (IESS)
και τις γεωργικές στατιστικές (IFS)).
Το γενικευμένο υπόδειγμα, στο οποίο βασίσθηκε η κατάρτιση του νέου Οργανισμού της
ΕΛΣΤΑΤ, είναι το Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), το οποίο έχει ως κύριο
χαρακτηριστικό την «κοινή χρήση των πόρων». Είναι το πλέον διαδεδομένο υπόδειγμα διεθνώς,
επειδή συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων μέσω της τυποποίησης των στατιστικών
διαδικασιών. Στον νέο Οργανισμό της ΕΛΣΤΑΤ προβλέπεται, επίσης, η σύσταση για πρώτη φορά
του κλάδου ΔΕ Ερευνητών, με σκοπό την πρόσληψη προσωπικού για τη συλλογή πρωτογενών
δεδομένων των στατιστικών ερευνών. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού στοχεύει στη
μείωση του αριθμού των ιδιωτών συνεργατών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον ανωτέρω
σκοπό. Επίσης, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων, ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου της
ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων δεδομένων, μέσω της
εξειδίκευσης του συγκεκριμένου προσωπικού.
Σύμφωνα με τον νέο Οργανισμό, η ΕΛΣΤΑΤ συγκροτείται από:


3 Αυτοτελή Γραφεία και 1 Γραφείο Νομικού Συμβούλου, υπαγόμενα στον Πρόεδρο της
ΕΛΣΤΑΤ



2 Γενικές Διευθύνσεις



13 Διευθύνσεις



104 Τμήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι 49 Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής
(ΠΥΣ), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος.
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3.

Συντονισμός στατιστικών δραστηριοτήτων εντός και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ

Η ΕΛΣΤΑΤ, σε εφαρμογή του άρθρου 5α του Κανονισμού 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές
Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759 και με βάση την αποκτηθείσα
εμπειρία από τη διαδικασία της πιστοποίησης, προέβη το 2018 στην κατάρτιση του «Οδηγού
προς τους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής
Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές». Σε αυτόν περιλαμβάνονται οδηγίες προς τους
φορείς του ΕΛΣΣ, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρακτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής του
ΚΟΠ από αυτούς.
Πιο συγκεκριμένα, στον Οδηγό περιέχονται οι υποχρεώσεις: α) των φορέων, β) των στατιστικών
επικεφαλής των φορέων, γ) του προσωπικού των φορέων που συμμετέχει στις στατιστικές
εργασίες και δ) της ΕΛΣΤΑΤ έναντι των φορέων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον ΚΟΠ. Αφορά,
ιδίως, εκείνες τις αρχές και τους δείκτες αρχών του ΚΟΠ που η ΕΛΣΤΑΤ θεωρεί ότι είναι πιθανό
να παρουσιάσουν προκλήσεις κατά την εφαρμογή τους, δεδομένου ότι οι φορείς του ΕΛΣΣ
έχουν δομές διαφορετικές από εκείνες μιας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ο Οδηγός περιέχει 4 Παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν Υποδείγματα για την Πολιτική
Ποιότητας, την Πολιτική Στατιστικού Απορρήτου, την Έκθεση Ποιότητας και την Τεκμηρίωση
Στατιστικών Διαδικασιών, με στόχο την υποβοήθηση των φορέων του ΕΛΣΣ στην υλοποίηση των
αρχικών δράσεων, στις οποίες πρέπει να προβούν για την πιστοποίηση των στατιστικών τους.
Ο Οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας στα διάφορα στάδια της
διαδικασίας παραγωγής στατιστικών από τους φορείς του ΕΛΣΣ, προκειμένου να παρέχουν
στους χρήστες υψηλής ποιότητας στατιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες τους. Οι οδηγίες ισχύουν ενιαία για όλες τις στατιστικές του ΕΛΣΣ, καθώς, σύμφωνα με
τον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο, ο ΚΟΠ εφαρμόζεται ενιαία για όλες τις επίσημες στατιστικές που
παράγονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ και όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.
Η εφαρμογή του Οδηγού από τους φορείς του ΕΛΣΣ, καθώς και η αναγνώριση από αυτούς του
ρόλου του στατιστικού επικεφαλής και η ουσιαστική υποστήριξη του έργου του, είναι κρίσιμοι
παράγοντες για τη βελτίωση του συντονισμού εντός και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ.
Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε
στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Quality
Management and Quality Reporting» με τη συνδρομή 2 εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος σε θέματα διαχείρισης ποιότητας των στατιστικών. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και των φορέων του ΕΛΣΣ που συμμετέχουν στην
παραγωγή και διάδοση των στατιστικών.
Ως προς τη στατιστική παρακολούθηση των επιμέρους δεικτών για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs1) της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη ο ρόλος της ΕΛΣΤΑΤ, που έχει την ευθύνη για το στατιστικό συντονισμό του
εγχειρήματος, ήταν καθοριστικός. Έπειτα από στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της
Κυβέρνησης, η οποία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα, σε εθνικό επίπεδο, για την παρακολούθηση
και τον συντονισμό των εργασιών, για την εφαρμογή της Ατζέντας συμμετείχε ενεργά στη
συγγραφή της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης (Voluntary National Review) που παρουσιάστηκε
στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2018
στη Νέα Υόρκη.
(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL_140618
.pdf )

1

Υιοθέτηση 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναλύονται σε 169 επιμέρους στόχους και 232 δείκτες
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Αντίστοιχη ήταν η συνεργασία για την επιλογή των δεικτών, σε εθνικό επίπεδο, βάσει των
οποίων θα παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΛΣΤΑΤ θα αξιολογήσει τους δείκτες
αρμοδιότητας των φορέων του ΕΛΣΣ κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών τους, με
σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους έτσι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
4.

Πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ

Η πιστοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών που παράγονται από τους άλλους φορείς του
ΕΛΣΣ αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα και εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και
αξιοπιστίας των στατιστικών του ΕΛΣΣ.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ολοκληρώσει το βασικό στάδιο πιστοποίησης των στατιστικών του συνόλου
σχεδόν των φορέων του ΕΛΣΣ. Οι φορείς του ΕΛΣΣ, στους οποίους πραγματοποιήθηκε το βασικό
στάδιο πιστοποίησης, έχουν ενημερωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ για τα βασικά βήματα στα οποία
πρέπει να προβούν για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών τους. Τα
βήματα αυτά αφορούν σε οριζόντιες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από κάθε φορέα
συνολικά και, λίγο έως πολύ, είναι κοινές για όλους τους φορείς. Για την υλοποίηση των
ανωτέρω δράσεων, η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε και το 2018 να παρέχει στους φορείς σχετική
καθοδήγηση. Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε μέχρι το τέλος του 2018,
κανένας από τους φορείς δεν ολοκλήρωσε τα βασικά βήματα για τη συνέχιση της διαδικασίας
πιστοποίησης των στατιστικών από την ΕΛΣΤΑΤ.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω καθυστερήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ ανέλαβε το 2018 τις ακόλουθες
πρωτοβουλίες:


Ζήτησε από όλους τους φορείς του ΕΛΣΣ να καταγράψουν, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα,
τις προγραμματιζόμενες δράσεις τους μέσα στη διετία 2018 – 2019, για την υλοποίηση των
βασικών βημάτων που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης
των στατιστικών τους, και παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος από κάθε
φορέα.



Κατάρτισε τον «Οδηγό προς τους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την
Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές» (βλ. προηγούμενη
Ενότητα).

Σημειώνεται ότι, ήδη από το 2017, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά
περίπτωση, φορείς του ΕΛΣΣ, στην κατάρτιση του «Καταλόγου των Στατιστικών των Φορέων του
ΕΛΣΣ»2. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις στατιστικές των φορέων του ΕΛΣΣ, εκτός της
ΕΛΣΤΑΤ, που είναι υποψήφιες για πιστοποίηση και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο σχετικός
κατάλογος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ τον Μάρτιο του 2018 και
αφορά στις παραγόμενες στατιστικές του 2017.
5.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής Στατιστικής Νομοθεσίας

Με στόχο την πλήρη συμμόρφωσή της με Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, η ΕΛΣΤΑΤ ανέλαβε, μέσα
στο 2018, τις ακόλουθες δράσεις ανά Κανονισμό:
 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/792 για τους Εναρμονισμένους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή

2

Ο «Κατάλογος των Στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ» είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/elss-agencies-list
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Η μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό αφορά στην κατάρτιση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών, για
την περίοδο 1ο τρίμηνο 2008 – 1ο τρίμηνο 2018, και του Δείκτη Τιμών Ιδιοκατοίκησης, για
την περίοδο 1ο τρίμηνο 2010 – 1ο τρίμηνο 2018.
Η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε, κατά το έτος 2018, τη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ),
ώστε να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του, στην οποία καταγράφονται οι συναλλαγές
ακινήτων. Σε αυτήν τη βάση δεδομένων, που υφίσταται από τον Μάρτιο του 2017 στο
πλαίσιο της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, καταγράφονται τα δεδομένα συναλλαγών ακινήτων.
Η ΕΛΣΤΑΤ προς το παρόν έχει δημόσια πρόσβαση, όπως ισχύει για όλους τους χρήστες, στην
εν λόγω βάση. Κατά τη διάρκεια του 2018 συνέχισε τις ενέργειές της, ώστε να αποκτήσει
πλήρη πρόσβαση, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το ΥΠΟΙΚ.
Δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2018 δεν ολοκληρώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας, η
ΕΛΣΤΑΤ άρχισε να επεξεργάζεται τα (δημόσια) διαθέσιμα δεδομένα της βάσης, τα οποία
διαβιβάσθηκαν συγκεντρωτικά από το ΥΠΟΙΚ τον Δεκέμβριο του 2018, για τις συναλλαγές
που έγιναν μέχρι και τον Νοέμβριο 2018, ώστε να καταρτίσει τους οικιστικούς δείκτες. Όσον
αφορά στην κατάρτιση των χρονοσειρών μέχρι το 2008, πρόκειται να αξιοποιηθούν οι
δείκτες τιμών ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και συμπληρωματικές
πληροφορίες από εκθέσεις και έρευνες των κτηματομεσιτών.
 Κανονισμός (ΕΚ) 1287/2003 για την εναρμόνιση του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος σε
τιμές αγοράς
Όσον αφορά στη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (Gross National
Income – GNI) σε τιμές αγοράς (Κανονισμός ΑΕΕ), παραμένει, από το 2012, η
επιφύλαξη GNI αριθμός 6, η οποία αφορά στη χρήση του ισοζυγίου πληρωμών για τις
θαλάσσιες μεταφορές και τα πλοία στην κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών. Επίσης,
παραμένει η επιφύλαξη για τις Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης που
Μετρώνται Έμμεσα (ΥΧΔΜΕ), η οποία μετετράπη το 2016 σε ειδική επιφύλαξη, από οριζόντια
(tranversal) που ήταν αρχικά (το 2012), για να παρακολουθείται στον κύκλο επαλήθευσης
του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 549/2013.Επιπλέον,
παραμένει, από το 2016, η επιφύλαξη για τα κέρδη / ζημιές κτήσης (holding gains / losses), η
οποία αναφέρεται στην εξαίρεση των κερδών / ζημιών από τις μεταβολές της αξίας των
αποθεμάτων.
Με σκοπό την άρση των ανωτέρω επιφυλάξεων, η ΕΛΣΤΑΤ διαβίβασε σχετικά μεθοδολογικά
σημειώματα στη Eurostat. Και για τις τρείς επιφυλάξεις υπήρξε θετική απάντηση από τη
Eurostat για την ενσωμάτωση των στοιχείων στην αποστολή πινάκων τον Σεπτέμβριο του
2019.
 Κανονισμός (ΕΕ) 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών
Λογαριασμών (ESA 2010)
H συμμόρφωση αφορά στη χρήση συγκεκριμένων συμβολισμών (flags) που αναφέρονται στη
διαθεσιμότητα ή μη των στοιχείων στους Πίνακες 6 και 7 του Προγράμματος Διαβίβασης για
τη μεταβλητή F11 liabilities. Η χρήση των σωστών συμβολισμών για την μεταβλητή αυτή θα
εφαρμοσθεί στη διαβίβαση των Πινάκων 6 και 7 από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τον
Σεπτέμβριο του 2019.
 Κανονισμός (EΕ)
Περιβάλλοντος

691/2011

για

τους

Ευρωπαϊκούς

 Κανονισμός (EΚ) 2150/2002 για τις Στατιστικές Αποβλήτων
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Για τους ανωτέρω Κανονισμούς, έχουν καταρτισθεί στατιστικά αποτελέσματα και βρίσκεται σε
εξέλιξη ο τελικός έλεγχός τους.

Γ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Βασικό μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί η παραγωγή στατιστικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες
και απαιτήσεις των χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στα Ετήσια Συνέδρια
Χρηστών που έχει καθιερώσει. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη της τα αποτελέσματα της Έρευνας
Ικανοποίησης Χρηστών που διενεργεί, καθώς και τις θέσεις και γνωματεύσεις των μελών της
Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ), 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.



Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
Η ΣΥΕΠΕΛΣΣ συνεδρίασε στις 10 Μαΐου 2018. Κατά τη συνεδρίαση έγινε παρουσίαση στα
μέλη της Επιτροπής του σχεδίου του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών της
ΕΛΣΤΑΤ για το 2019 και, σε εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 8, του Στατιστικού
Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, ζητήθηκε η γνωμοδότηση των μελών της Επιτροπής επί του
ανωτέρω σχεδίου, με αποστολή τυχόν σχολίων εντός χρονικού διαστήματος που
συμφωνήθηκε, ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίησή του. Επίσης, στο
πλαίσιο ικανοποίησης προηγούμενου αιτήματος της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία
ιστοσελίδας της ΣΥΕΠΕΛΣΣ στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, κατ’ αναλογία της
ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (ESAC) στη
διαδικτυακή πύλη της Eurostat, έγινε παρουσίαση σχετικής δοκιμαστικής εφαρμογής και
ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, για τη μορφή και το περιεχόμενο
της ιστοσελίδας.



Ανάληψη δράσεων το 2018 με βάση τα συμπεράσματα των Ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών
της περιόδου 2010 – 2017
Με βάση τα σχόλια και υποδείξεις των χρηστών που έγιναν στα 8 Συνέδρια Χρηστών, τα
οποία πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2010 – 2017, η ΕΛΣΤΑΤ ενέταξε, μεταξύ
άλλων, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2018 τα ακόλουθα:


Παραγωγή εποχικά διορθωμένων βραχυχρόνιων δεικτών: α) Βιομηχανικής Παραγωγής,
β) Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, γ) Παραγωγής στις Κατασκευές, δ) Κύκλου
Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, ε) Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό
Εμπόριο, στ) Ωρών Εργασίας και Αμοιβών στο Λιανικό Εμπόριο, ζ) Κύκλου Εργασιών
στο Χονδρικό Εμπόριο, η) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων, θ) Κύκλου
Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών, ι) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών
Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, ια) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των
Μεταφορών, ιβ) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ιγ)
Κύκλου Εργασιών στις Πλωτές Μεταφορές. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων
δεικτών, με νέο έτος βάσης 2015=100,0, με επικαιροποίηση του δείγματος των
7

ΑΔΑ: Ψ46Π6ΣΙ-ΟΒΡ

στατιστικών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών
χρονολογικών σειρών, ως προς την εποχικότητα, με τη χρήση του λογισμικού
JDemetra+, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΣΣ για την εποχική διόρθωση αυτών των
δεικτών και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών σειρών (Κανονισμοί 1165/98,
1158/2005 και 329/2009).


Διάσπαση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Καταλύματος και
Εστίασης και κατάρτιση ξεχωριστών δεικτών για τους επιμέρους κλάδους 55
(Καταλύματα) και 56 (Εστίαση).



Κατάρτιση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο σε τριψήφιο κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας, με αναδρομικά στοιχεία από το 2015.



Συνέχιση ανασχεδιασμού των δειγμάτων διενεργούμενων δειγματοληπτικών ερευνών
νοικοκυριών, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής αξιοπιστίας
αποτελέσματα σε αναλυτικότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης.



Διαθεσιμότητα πιο επίκαιρων στατιστικών επιχειρήσεων.



Επίσπευση των διαδικασιών για τη χορήγηση πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένα
μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών.



Ανάπτυξη συνεργασιών, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επόμενης Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών



Περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων διοικητικών πηγών, καθώς και της χρήσης νέων
τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του χρόνου
παραγωγής των στατιστικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς, όπως στους τομείς
των στατιστικών επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και υγείας.



Αντιμετώπιση της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών αποτελεσμάτων που
παράγονται από διαφορετικούς φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή, στο πλαίσιο
της διενέργειας από την ΕΛΣΤΑΤ της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των
φορέων του ΕΛΣΣ.



Παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης στους φορείς του ΕΛΣΣ για την κατάρτιση, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και ένταξη των δεικτών
αυτών στη διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, με σκοπό
τη διασφάλιση της ποιότητάς τους έτσι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών.



Συνεχής ενημέρωση του κεντρικού καταλόγου των δημόσιων δεδομένων (open data)
με τις νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ.



Επισκόπηση των στατιστικών μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες
εξελίξεις στις προσφυγικές ροές και στη χορήγηση ασύλου.

Όσον αφορά στις ανωτέρω εργασίες, μέσα στο 2018 σημειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος:


Παραγωγή εποχικά διορθωμένων βραχυχρόνιων δεικτών
Ολοκληρώθηκε η παραγωγή εποχικά διορθωμένων βραχυχρόνιων δεικτών: α)
Βιομηχανικής Παραγωγής, β) Παραγωγής στις Κατασκευές, γ) Κύκλου Εργασιών και
Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, δ) Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, ε)
Ωρών Εργασίας και Αμοιβών στο Λιανικό Εμπόριο, στ) Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό
Εμπόριο και ζ) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων. Ολοκληρώθηκε η
8

ΑΔΑ: Ψ46Π6ΣΙ-ΟΒΡ

δημοσίευση χρονοσειρών των αναθεωρημένων δεικτών, με νέο έτος βάσης
2015=100,0: α) Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, β) Απασχολούμενων
Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, γ) Ωρών Εργασίας και Αμοιβών στο Λιανικό Εμπόριο, δ)
Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, ε) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των
Αυτοκινήτων, στ) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών, ζ) Κύκλου Εργασιών
στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, η) Κύκλου Εργασιών στον
Τομέα των Μεταφορών, θ) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας και ι) Κύκλου Εργασιών στις Πλωτές Μεταφορές.


Διάσπαση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Καταλύματος και
Εστίασης και κατάρτιση ξεχωριστών δεικτών για τους επιμέρους κλάδους 55
(Καταλύματα) και 56 (Εστίαση)
Τον Δεκέμβριο του 2018 ανακοινώθηκαν αναθεωρημένα στοιχεία του Δείκτη Κύκλου
Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, με νέο έτος
βάσης 2015=100,0, για την περίοδο από το 2010 έως και το 3ο τρίμηνο του 2018. Στο
εν λόγω Δελτίο Τύπου περιλήφθηκαν, για πρώτη φορά, Δείκτες Κύκλου Εργασιών
στους επιμέρους κλάδους του τομέα τουρισμού, δηλαδή στον κλάδο «Παροχής
Υπηρεσιών Καταλύματος» και στον κλάδο «Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης».



Συνέχιση ανασχεδιασμού των δειγμάτων διενεργούμενων δειγματοληπτικών ερευνών
νοικοκυριών, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής αξιοπιστίας
αποτελέσματα σε αναλυτικότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης
Ολοκληρώθηκε το 2018 η αύξηση του δείγματος της Έρευνας Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), με σκοπό την παραγωγή αξιόπιστων
αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2). Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο
συμβολαίου που χρηματοδοτήθηκε από τη Eurostat, συνεργάστηκε με
εμπειρογνώμονα, ειδικό στις έρευνες νοικοκυριών με επαναλαμβανόμενα panels, με
σκοπό τη βελτίωση του υφιστάμενου σχεδίου δειγματοληψίας της ανωτέρω έρευνας –
επαναπροσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος, καθώς και βελτίωση των μεθόδων
υπολογισμού των αναγωγικών συντελεστών και των εκτιμήσεων βασικών μεγεθών και
δεικτών της έρευνας, ώστε να παράγονται αξιόπιστα αποτελέσματα σε επίπεδο
Περιφέρειας (NUTS 2). Οι μεθοδολογικές αλλαγές που προέκυψαν από την ανωτέρω
συνεργασία εφαρμόσθηκαν στη διενεργούμενη κατά το 2019 έρευνα.



Διαθεσιμότητα πιο επίκαιρων στατιστικών επιχειρήσεων
Η χρήση, από το 2016, δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
για την ετήσια ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων και την παραγωγή
Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση των
χρόνων για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της
επικαιρότητας των στατιστικών επιχειρήσεων. Τον Απρίλιο του 2018 δημοσιεύθηκαν
στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ πίνακες με στοιχεία από το Στατιστικό Μητρώο
Επιχειρήσεων των ετών αναφοράς 2014 και 2015, ενώ τον Δεκέμβριο του 2018
δημοσιεύθηκαν αντίστοιχοι πίνακες με στοιχεία από το Στατιστικό Μητρώο
Επιχειρήσεων του έτους αναφοράς 2016.



Επίσπευση των διαδικασιών για τη χορήγηση πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένα
μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της προσβασιμότητας των χρηστών σε ανωνυμοποιημένα
μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, ολοκληρώθηκε, μέσα στο 2018, ένα
σημαντικό μέρος των προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανάρτηση στον
9
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ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ των αρχείων ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων 8 στατιστικών
ερευνών της, με προκαθορισμένα από την ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης έτσι,
ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ερευνώμενων μονάδων
(αρχεία δημόσιας χρήσης). Πρόκειται για αρχεία μικροδεδομένων των ακόλουθων
ερευνών: Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Έρευνα Χρήσης Χρόνου,
Εθνική Έρευνα Υγείας, Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
από τα Νοικοκυριά, Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά και Έρευνα
Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων. Με την ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων στον
ιστοχώρο, οι χρήστες θα μπορούν με μια απλή εγγραφή τους να έχουν πρόσβαση σε
αυτά, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτημα μέσω της σχετικής πύλης και
συνεπώς θα μειωθεί, τόσο ο χρόνος για την πρόσβασή τους στα αρχεία όσο και ο
διοικητικός φόρτος για την ΕΛΣΤΑΤ.
Παράλληλα, έχουν εντοπισθεί στατιστικές έρευνες για τις οποίες θα μπορούσαν να
παραχθούν τυποποιημένα αρχεία επιστημονικής χρήσης, δηλαδή αρχεία
ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων από τα οποία είναι θεωρητικώς δυνατή η έμμεση
ταυτοποίηση των ερευνώμενων μονάδων. Τα κριτήρια ανωνυμοποίησης των εν λόγω
αρχείων δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ έτσι, ώστε οι ερευνητές, εφόσον
ικανοποιούνται από αυτά, να υποβάλλουν στην ΕΛΣΤΑΤ αίτημα πρόσβασης στα
τυποποιημένα αρχεία, συνοδευόμενο από την ερευνητική τους πρόταση. Με τον τρόπο
αυτόν, οι ερευνητές θα μπορούν να έχουν ταχύτερη και χωρίς κόστος πρόσβαση στα
αρχεία, δεδομένου ότι δε θα απαιτείται η απασχόληση προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ για
την παραγωγή τους.


Ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021
Κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΣΥΕΠΕΛΣΣ διανεμήθηκε στα μέλη της ενημερωτικό
έντυπο για την επικείμενη Γενική Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, το οποίο
περιελάμβανε τις υποχρεωτικές μεταβλητές που προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό που διέπει την Απογραφή. Τα μέλη της Επιτροπής κλήθηκαν να υποβάλουν
προτάσεις για τυχόν συμπερίληψη και άλλων μεταβλητών στο ερωτηματολόγιο της
Απογραφής, με επαρκή αιτιολόγηση.



Βελτίωση της ποιότητας και μείωση του χρόνου παραγωγής των στατιστικών
αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς
Η αξιοποίηση των φορολογικών δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ από τον
Μάιο του 2016 έχει συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και στη σημαντική μείωση
του κόστους και του χρόνου παραγωγής των Στατιστικών Διάρθρωσης των
Επιχειρήσεων, καθώς και στην ελάφρυνση του φόρτου επιβάρυνσης των
ερευνωμένων.
Επίσης, στους ανωτέρω σκοπούς συμβάλλει και η διάθεση στην ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο
του 2018, αρχείου με συγκεντρωτικά δεδομένα συναλλαγών ακινήτων, της περιόδου 1
Μαρτίου 2017 – 1 Δεκεμβρίου 2018, του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων,
στο πλαίσιο κατάρτισης των Δεικτών Τιμών Κατοικιών και Ιδιοκατοίκησης (βλ. Ενότητα
Β, παρ. 5).
Παράλληλα, η σχεδιαζόμενη αξιοποίηση διοικητικών δεδομένων στον τομέα της
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας,
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Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον Μάρτιο του 2018, αναμένεται να συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας και πληρότητας των σχετικών στατιστικών.


Αντιμετώπιση της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών αποτελεσμάτων που
παράγονται από διαφορετικούς φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή
Η αντιμετώπιση των αποκλίσεων μεταξύ παρεμφερών στατιστικών αποτελεσμάτων
που παράγονται από διαφορετικούς φορείς είναι διαρκές μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ.
Σημαντική εξέλιξη στο θέμα αυτό αναμένεται να υπάρξει, στο πλαίσιο της διαδικασίας
πιστοποίησης από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ και της
συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και των διαφόρων παραγωγών στατιστικών, οι οποίες
συνεχίσθηκαν και το 2018.



Παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης στους φορείς του ΕΛΣΣ για την κατάρτιση, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και ένταξη των δεικτών
αυτών στη διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ (βλ.
Ενότητα Β, παρ. 3).



Συνεχής ενημέρωση του κεντρικού καταλόγου των ανοικτών δεδομένων (open data) με
τις νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ ενημέρωσε, κατά το 2018, τον κεντρικό κατάλογο των ανοικτών δεδομένων
(open data), ο οποίος τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις νέες
στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ. Τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://www.data.gov.gr/organization/elstat.



Κατάρτιση του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών 2019 και της Έκθεσης Αξιολόγησης
του Στατιστικού Προγράμματος 2017
Ανταποκρινόμενη στις σχετικές τακτικές υποχρεώσεις της που προβλέπονται στον Ελληνικό
Στατιστικό Νόμο, η ΕΛΣΤΑΤ κατάρτισε το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2019
και την Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών της για το 2017.



Ψηφιοποίηση νέων οικισμών για την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021
Έχει ψηφιοποιηθεί σε ποσοστό 75% το ιστορικό χαρτογραφικό αρχείο των απογραφικώνδιοικητικών ορίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), κλίμακας 1:50.000 της
Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών των ετών 1961, 1971 και 1981. Ολοκληρώθηκε ο
έλεγχος της γεωγραφικής απεικόνισης της θέσης των αυτοτελών οικισμών της Χώρας,
καθώς και η επικαιροποίηση του ψηφιακού χαρτογραφικού αρχείου των 200 οικισμών
(από τους 1.142) της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, σε επίπεδο οικοδομικών
τετραγώνων και οδικών αξόνων. Επίσης, ολοκληρώθηκε ο εμπλουτισμός του ανωτέρω
ψηφιακού χαρτογραφικού αρχείου με σημεία γεωγραφικού προσανατολισμού .



Διοργάνωση 9ου Ετήσιου Συνεδρίου Χρηστών
Σύμφωνα με το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2018, η ΕΛΣΤΑΤ
πραγματοποίησε στις 5 Δεκεμβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 9ο
Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών, το οποίο ήταν θεματικό, με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021: Χρησιμότητα και Προκλήσεις».
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Η επιλογή του θέματος του Συνεδρίου έγινε με σκοπό την επισήμανση της σημασίας που
έχει η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών, τόσο για την ΕΛΣΤΑΤ όσο και για τους χρήστες
στατιστικών στοιχείων.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 46 εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, και έγιναν, κατά σειρά, οι
ακόλουθες 4 παρουσιάσεις :
1. Σύντομη ανασκόπηση του τρόπου διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών
2011
2. Απογραφές μετά το 2021
3. Στοιχεία που συλλέγονται στις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών
4. Αποτελέσματα της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών έτους 2017.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε ενημέρωση για τον εν εξελίξει Διαγωνισμό
Γραφιστικής για το λογότυπο της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021. Ο εν λόγω
διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στη 1 Οκτωβρίου 2018 και απευθυνόταν σε
φοιτητές και φοιτήτριες σχολών με συναφές αντικείμενο. Ο στόχος της ανωτέρω
πρωτοβουλίας ήταν να ενημερωθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι πολίτες, για τη
διενέργεια της ανωτέρω Απογραφής έτσι, ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή
συμμετοχή τους σε αυτήν.
Ακολούθησε η διατύπωση από τους χρήστες σχολίων που αφορούσαν στο παραγόμενο από
την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό προϊόν και στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, σε σχέση με την
ικανοποίηση των αναγκών τους. Οι χρήστες επισήμαναν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για:
i. Διασφάλιση της διαθεσιμότητας της βασικής στατιστικής πληροφόρησης στην
Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.
ii. Διατήρηση στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ των ερωτημάτων που
αφορούν στο είδος και στις ανέσεις της κατοικίας, καθώς και προσθήκη ερωτήματος για
τον όροφο της κατοικίας.
iii. Πρόβλεψη στην Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021: α) της δυνατότητας
ταυτοποίησης των μεταναστών, των προσφύγων και των μεταναστών 2ης γενιάς, καθώς
και του εντοπισμού των κατοικιών με βραχυχρόνια μίσθωση και β) της δυνατότητας
εξαγωγής στοιχείων σχετικά με τη συντήρηση των κτηρίων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
iv. Εμπλουτισμό της εφαρμογής «Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991 – 2011» με τα
στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.
v. Προσθήκη στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ερωτημάτων σχετικά με την αλλαγή
χρήσης του κτηρίου και το χρονικό διάστημα της αλλαγής χρήσης, τη συνολική
επιφάνεια του κτηρίου, την ύπαρξη ασανσέρ και ρετιρέ στο κτήριο, καθώς και για τον
όροφο της κατοικίας.
vi. Παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις φυσικές καταστροφές.
vii. Συλλογή, κατά την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, δεδομένων αναφορικά με:
α) την προσωπική φροντίδα ατόμων με αναπηρία και τη χορήγηση σχετικού επιδόματος,
β) τις συντεταγμένες των κτηρίων, γ) τα κτήρια που δεν ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο
και έχουν δημόσια χρήση, δ) την καταγωγή των προσφύγων και τους λόγους
μετεγκατάστασης για τους Έλληνες και ε) ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι
αιτούντες άσυλο, χωρικά αλλά και με βάση τα χαρακτηριστικά τους, για τις
μεταναστευτικές ροές του 2015.
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viii. Παραγωγή, μέσω των Απογραφών Πληθυσμού, μικροδεδομένων για τη μεταβλητή του
εισοδήματος.
ix. Ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων Στατιστικής, σε συνεργασία με ελληνικά
Πανεπιστήμια.
x. Σύσταση Ομάδας Εργασίας, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, για τη μελέτη της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ανωνυμοποίηση μικροδεδομένων.
xi. Παροχή, στους χρήστες, αρχείων με τη μορφή URL και στατιστικών στοιχείων, με βάση
το πρότυπο SDMX (Structural Data and Metadata eXchange).
xii. Διαθεσιμότητα, σε ετήσια βάση, στοιχείων σχετικά με την αναλογία σταθερού
τηλεφώνου προς κινητό τηλέφωνο στα νοικοκυριά της Χώρας.
xiii. Προσθήκη στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ερωτημάτων σχετικά με τον τόπο εργασίας
του απογραφομένου (σε επίπεδο LAU 2), τις ημέρες εργασίας του με αμοιβή και δίχως
αμοιβή, καθώς και με το εισόδημά του από αμειβόμενη εργασία, από πηγές
σχετιζόμενες με την εργασία (επιδόματα ανεργίας, συντάξεις κ.λπ.) και από πηγές εκτός
εργασίας (ενοίκια, τόκοι κ.λπ.).
xiv. Παραγωγή επιπλέον στατιστικών για τις κοινωνικές ανισότητες και καλύτερη
αποτύπωση των δημογραφικών γεγονότων.
xv. Συλλογή στοιχείων σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων.
xvi. Ανάπτυξη συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες όμορων χωρών,
στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας στοιχείων σχετικά με τους τόπους εργασίας υπηκόων
των εν λόγω χωρών στην Ελλάδα και Ελλήνων υπηκόων στις ανωτέρω χώρες.
xvii. Ενεργοποίηση του θεσμού του «εκπροσώπου για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ».
xviii. Παρουσίαση του έργου της ΕΛΣΤΑΤ σε συνέδριο του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου
(ΕΣΙ).
Επίσης, αναγνωρίσθηκε η σημαντικότητα της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας στη Χώρα
και εκφράσθηκε η προθυμία παροχής σχετικής υποστήριξης στην ΕΛΣΤΑΤ.
Υλικό από το 9ο Συνέδριο Χρηστών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στον
ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/user-conference-2018 .
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στην ιεράρχηση των ανωτέρω αναγκών, με βάση τη σημαντικότητά
τους για τους χρήστες και την κρισιμότητά τους για το στατιστικό προϊόν, και έχει αρχίσει τη
διερεύνηση των δυνατοτήτων ικανοποίησής τους, με βάση τους διαθέσιμους πόρους της
και τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της.


Διαδικτυακή πύλη (portal) της ΕΛΣΤΑΤ και διαδικτυακή παρουσία
Η ΕΛΣΤΑΤ στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διαφόρων πλευρών της μορφής και του
περιεχομένου του ιστοχώρου της και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων
στατιστικών της έτσι, ώστε να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες των χρηστών, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η κεντρική ιστοσελίδα δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το 2018 η κεντρική
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ είχε 616.990 επισκέψεις μοναδικών χρηστών(3). Σε σχέση με το 2017
εμφανίζεται αύξηση των επισκέψεων μοναδικών χρηστών κατά 11,7%. Στον λογαριασμό της
στο twitter (@StatisticsGR), η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε 552 tweets το 2018 και 3.654 tweets,

(3)

Πρόκειται για τον αριθμό των μοναδικών υπολογιστών των επισκεπτών της ιστοσελίδας.
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συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού το 2010 μέχρι το τέλος του 2018. Ο
αριθμός των εμφανίσεων των tweets από άλλους χρήστες του twitter ανήλθε σε 782.700.
Επίσης, στον λογαριασμό της στο LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/hellenicstatistical-authority-elstat-), το 2018 η ΕΛΣΤΑΤ είχε 171 δημοσιεύσεις και ο αριθμός των
εμφανίσεων από άλλους χρήστες ήταν 232.387. Από τον Δεκέμβριο του 2018 η ΕΛΣΤΑΤ
απέκτησε και λογαριασμό στο Instagram (@statistics.gr).

Σημειώνεται ότι τα Τμήματα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης, Βιβλιοθήκης και
Χαρτογραφίας της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων εξυπηρέτησαν
2.867 χρήστες κατά το 2018. Επίσης, επιπλέον 540 χρήστες απευθύνθηκαν απευθείας στο
Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου για παροχή στατιστικών στοιχείων. Από τα αιτήματα των
ανωτέρω χρηστών:


υπογράφηκαν 88 Συμβάσεις για την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για
ερευνητικούς σκοπούς



εξυπηρετήθηκαν 115 αιτήματα που αφορούν στην παροχή ανωνυμοποιημένων
δεδομένων στατιστικών ερευνών.

Στο πλαίσιο της διενεργούμενης από την ΕΛΣΤΑΤ, σε συνεχή βάση, Έρευνας Ικανοποίησης
Χρηστών, το 2018 συμπληρώθηκαν συνολικά 266 δελτία της έρευνας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κατηγορίες στατιστικών στοιχείων με το
μεγαλύτερο ποσοστό ζήτησης για το 2018 ήταν η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
(15%), η Δημογραφία (10,9%), η Απασχόληση – Κόστος εργασίας (10,2%) και η Γεωργία
(6,8%). Τα αιτήματα των χρηστών ικανοποιήθηκαν πλήρως σε ποσοστό 98,9%, μερικώς σε
ποσοστό 0,4%, ενώ ένα 0,7% των αιτημάτων δεν ικανοποιήθηκε. Οι χρήστες δήλωσαν
ικανοποιημένοι έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον χρόνο ανταπόκρισης στο αίτημά
τους σε ποσοστό 98,0% και από το επίπεδο εξυπηρέτησης σε ποσοστό 96,3%.
Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2018 τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή του νέου online
Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Χρήστη (ελληνικό και αγγλικό), το οποίο καταρτίσθηκε το
2017, με σκοπό τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την εμπιστοσύνη
των χρηστών στα στατιστικά στοιχεία.
Για τον εμπλουτισμό του ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ (στο ελληνικό, καθώς και στο αγγλικό
μέρος του), το 2018 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:
 Συνέχιση απεικόνισης επιλεγμένων στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και των

διαδικασιών παραγωγής τους, με infographics. Η πλήρης σειρά των infographics που έχει
παράξει η ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/elstatinfographics .
 Συνέχιση των εργασιών για την κάλυψη των κενών των χρονοσειρών στην ιστοσελίδα της
ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας με τα μεταδεδομένα και τις
εκθέσεις ποιότητας όλων των διενεργούμενων στατιστικών ερευνών και εργασιών,
σύμφωνα με την τελευταία έκδοση (2.0) της καθιερωθείσας στο ΕΣΣ δομής SIMS (Single
Integrated Metadata Structure).
 Ανάρτηση του «Οδηγού προς τους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την
Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές» τον Σεπτέμβριο
του 2018 (βλ. Ενότητα Β, παρ. 2).
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Ανάπτυξη Στατιστικής Παιδείας
Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα, η
ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε το 2018 τις ακόλουθες δράσεις:
1. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
2. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την παρότρυνση της πιστοποίησης μεταπτυχιακών
προγραμμάτων ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με το σήμα EMOS (European
Master in Official Statistics).
3. Ανάπτυξη συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
4. Ενημερωτικές επισκέψεις / ομιλίες του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για το έργο της Αρχής.
5. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.
6. Διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική.
7. Διοργάνωση Διαγωνισμού Γραφιστικής για το λογότυπο της Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.
8. Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
9. Πρακτική εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ.
10. Συμμετοχή στο πρόγραμμα του «Θερινού Επαγγελματικού Προσανατολισμού».
11. Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και παρουσιάσεων για μαθητές/φοιτητές.
12. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Statistics Explained» της Eurostat.

Ακολουθούν αναλυτικά:
1. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Τον Μάρτιο του 2018 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το μνημόνιο περιλαμβάνει δράσεις
συνεργασίας των δύο πλευρών που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή του
στατιστικού εγγραμματισμού στην εκπαίδευση, δηλαδή στην εξοικείωση των μαθητών με τις
βασικές έννοιες και τη χρησιμότητα της Στατιστικής, καθώς και τον τρόπο ανάγνωσης και
χρήσης στατιστικών δεδομένων. Περιλαμβάνει, επιπλέον, δράσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στις σχολικές μονάδες,
στους μαθητές/φοιτητές/σπουδαστές και στο διδακτικό προσωπικό.

2. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την παρότρυνση της πιστοποίησης μεταπτυχιακών
προγραμμάτων ελληνικών πανεπιστημίων, με το σήμα EMOS (European Master in
Official Statistics)
Καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ για να συμπεριληφθούν
μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων στην επίλεκτη πανευρωπαϊκά ομάδα
μεταπτυχιακών προγραμμάτων με την υψηλού κύρους πιστοποίηση της Eurostat EMOS
(European Master in Official Statistics), για την επόμενη περίοδο πιστοποίησης (2019 – 2023).
3. Ανάπτυξη συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα
Η ΕΛΣΤΑΤ το 2018 συνεργάστηκε με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για τη διαμόρφωση ενός
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Μνημονίου Συνεργασίας, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη μεθοδολογιών δειγματοληψίας
για τις «έξυπνες στατιστικές» (smart statistics), αξιοποιώντας τα δεδομένα που παράγονται από
αισθητήρες και μεμονωμένες «έξυπνες» συσκευές.
4. Ενημερωτικές επισκέψεις/ομιλίες του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για το έργο της Αρχής
Στο πλαίσιο ενημέρωσης και προβολής του έργου της ΕΛΣΤΑΤ, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
πραγματοποίησε επισκέψεις και ενημερωτικές ομιλίες/παρουσιάσεις σε σχολεία και
πανεπιστήμια (σε Ηράκλειο και Καλαμάτα), καθώς και στην εκδήλωση που διοργάνωσε το
παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Ηρκλείου Κρήτης στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου.

5. Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς
Δημιουργήθηκε ειδική εύχρηστη ιστοσελίδα http://www.statistics.gr/el/edu που απευθύνεται
σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, η οποία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλες
τις δράσεις, τα τελευταία νέα που αφορούν στις ενέργειες για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής
Παιδείας», εκπαιδευτικά βίντεο και παιχνίδια.
6. Διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική
Το 2ο εξάμηνο του 2018 η ΕΛΣΤΑΤ ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη διενέργεια, για δεύτερη
χρονιά, του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική. Επικαιροποιήθηκαν οι γενικοί κανόνες
και το σχετικό πληροφοριακό υλικό, υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και
πραγματοποιήθηκαν οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων ομάδων μαθητών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της Χώρας.
Συνολικά εγγράφηκαν 356 ομάδες μαθητών (215 ομάδες μαθητών Γυμνασίων και 141 ομάδες
μαθητών Λυκείων) από 98 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των
συμμετεχόντων μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων ανήλθε σε 593 και 370, αντίστοιχα.
Οι σχετικές με τον διαγωνισμό πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα
http://www.statistics.gr/el/edu της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα http://www.statistics.gr/el/edustatistics-competition.
Τον Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων και επάθλων, του 1ου
Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική, στις 5 πρώτες σε κατάταξη ομάδες στις κατηγορίες
Γυμνάσια και Λύκεια, αντίστοιχα. Η τελετή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στην
Αττική.
7. Διοργάνωση Διαγωνισμού Γραφιστικής για το λογότυπο της Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021
Η ΕΛΣΤΑΤ, για πρώτη φορά, προκήρυξε διαγωνισμό για τη δημιουργία του λογότυπου της
«Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021»», στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής είχαν φοιτητές
και σπουδαστές σχολών με συναφές αντικείμενο. Συντάχθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ οι κανόνες και
όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό. Για τη γνωστοποίηση του διαγωνισμού, διαβιβάσθηκε
ενημερωτικό e-mail στις γραμματείες των σχολών με συναφές αντικείμενο, δημιουργήθηκε η
σχετική ιστοσελίδα και δημοσιεύθηκε το αντίστοιχο δελτίο τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη
δυνατότητα να προμηθευθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/el/logo-competition).
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8. Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» στην Ελλάδα ήταν το κύριο θέμα της παρουσίας της
ΕΛΣΤΑΤ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιήθηκε
(ανά βαθμίδα εκπαίδευσης) αναλυτική ενημέρωση, προκειμένου μαθητές, φοιτητές, διδακτικό
προσωπικό αλλά και γονείς, να ενημερωθούν για τις σχετικές δράσεις.
Παρά το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις αυτές ξεκίνησαν πριν την επίσημη έναρξη της σχολικής
χρονιάς (2018 – 2019), εκατοντάδες μαθητές από σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
καθώς και φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων, επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ και
παρακολούθησαν τις ειδικά σχεδιασμένες παρουσιάσεις σχετικά με την αποστολή και τις
δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και είχαν
ως θέμα την παρουσίαση του έργου της, καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης, παραγωγής και
διάχυσης των επίσημων στατιστικών της Χώρας. Ακολούθησαν παραδείγματα για τον τρόπο
παραγωγής επιλεγμένων στατιστικών ευρύτερου ενδιαφέροντος, και στη συνέχεια με τη
βοήθεια των infographics, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την
απεικόνιση των αποτελεσμάτων στατιστικών ερευνών με εύληπτο τρόπο.
Στους επισκέπτες του περιπτέρου διανεμήθηκαν οι ειδικές ενημερωτικές εκδόσεις της ΕΛΣΤΑΤ,
τετράδια, προγράμματα και σελιδοδείκτες με ευχάριστες απεικονίσεις αποτελεσμάτων από
έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, τα τετράδια ασκήσεων «Οι αριθμοί και η ζωή μας» I και II. Επίσης,
διανεμήθηκαν η ειδική έκδοση με τα πιο σημαντικά Infographics για το 2018, η έντυπη έκδοση
«Οι Νέοι στην Ελλάδα 2018», η οποία παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην 83η ΔΕΘ, καθώς
και το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ μέσα από αριθμούς», στο οποίο
περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών –
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν η τιμώμενη χώρα.
Το υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στον σύνδεσμο
http://www.statistics.gr/el/elstat-83-tif
9. Πρακτική εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ κατά τη διάρκεια του 2018, παρείχε σε φοιτητές και σπουδαστές τη δυνατότητα
πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, 20 φοιτητές
και σπουδαστές από όλη την Ελλάδα πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, σε
αντίστοιχο με τις σπουδές τους αντικείμενο εργασίας.
Οι φοιτητές προέρχονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τα Πανεπιστήμια Πειραιά και Ιωαννίνων και οι
σπουδαστές από το ΙΕΚ Πειραιά. Να σημειωθεί ότι η πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Άρτα και στο
Ρέθυμνο.
Η δράση μας έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την προβολή του έργου της ΕΛΣΤΑΤ και το
ενδεχόμενο η ΕΛΣΤΑΤ να γίνει ο επαγγελματικός προορισμός των ασκούμενων.

10. Συμμετοχή στο πρόγραμμα του «Θερινού Επαγγελματικού Προσανατολισμού»
Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε το 2018, για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα του «Θερινού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού», που αφορά στους μαθητές Λυκείου, με στόχο η εμπειρία που θα
αποκτήσουν οι μαθητές να αποτελέσει χρήσιμο εφόδιο για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική
σταδιοδρομία τους. Μαθητές Λυκείου παρακολούθησαν, σε καθημερινή βάση για μία
ολόκληρη εβδομάδα, τη διαδικασία παραγωγής στατιστικών και είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν με υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ και να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με την
επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
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11. Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και παρουσιάσεων για μαθητές/φοιτητές
Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ «Ανάπτυξη Στατιστικής Παιδείας», συνεχίσθηκαν,
μέσα στο σχολικό – ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, με σημαντική αύξηση σε σχέση με το
προηγούμενο σχολικό – ακαδημαϊκό έτος, οι επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις
εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στην Αττική. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 51 επισκέψεις
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τις οποίες 6 πρωτοβάθμιας, 39 δευτεροβάθμιας, 3
μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ/Κολλέγια) και 3 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τους χώρους και τη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ επισκέφθηκαν 2.833 μαθητές και φοιτητές,
συνοδευόμενοι από 183 εκπαιδευτικούς, ενημερώθηκαν για τα αντικείμενα και το έργο της, για
το στατιστικό υλικό που μπορούν να αντλήσουν από τον ιστοχώρο της, καθώς και για τις
υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες η εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ (ηλεκτρονικός
κατάλογος Βιβλιοθήκης, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών
Δεδομένων στην Ελλάδα – ESDS).
Σκοπός των επισκέψεων είναι να εισάγει μαθητές και φοιτητές στον κόσμο της στατιστικής
επιστήμης και να τους ενημερώσει για τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των
επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Επιπλέον,
επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος και η χρησιμότητα των επίσημων στατιστικών στην πολιτική,
την οικονομία και την καθημερινότητα. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τον
τρόπο άντλησης των πληροφοριών που αναζητούν, ενώ, παράλληλα, τους παρέχεται η
δυνατότητα πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.
Λόγω της αυξημένης ζήτησης για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, ξεκίνησε ο
σχεδιασμός για υλοποίηση της δράσης και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Στατιστικής
Βορείου Ελλάδος.
Επιπλέον, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και infographics διατίθενται από την ΕΛΣΤΑΤ στις σχολικές
βιβλιοθήκες, τόσο των σχολείων που επισκέπτονται την ΕΛΣΤΑΤ όσο και αυτών που αιτούνται
την αποστολή του σχετικού υλικού, για την ανάρτησή τους στις σχολικές αίθουσες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις δίνονται στον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/edu

12. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Statistics Explained» της Eurostat
Η ΕΛΣΤΑΤ, έχοντας ως μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της τη μετάδοση της στατιστικής
πληροφορίας στην ελληνική κοινωνία, μετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα «Statistics Explained» της
Eurostat. Πρόκειται για την καινοτόμο, πλούσια σε πληροφοριακό υλικό, ηλεκτρονική
πλατφόρμα (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Main_Page), η οποία παρουσιάζει όλα τα στατιστικά θέματα με εύχρηστο
και κατανοητό τρόπο. Λειτουργεί ως εγκυκλοπαίδεια των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων,
ως διαδικτυακή πύλη για περαιτέρω ενημέρωση των χρηστών (τακτικών και περιστασιακών) και
ως γλωσσάρι στατιστικών όρων. Το υλικό της πλατφόρμας εμπλουτίζεται σταδιακά, ενώ
πραγματοποιείται και επικαιροποίηση των στοιχείων με τα πιο πρόσφατα δεδομένα και
μεταδεδομένα.
Το 2017 διαμορφώθηκε ειδικό περιβάλλον στην εν λόγω πλατφόρμα υπό τον τίτλο «Στατιστικές
για Αρχάριους» («Statistics 4 beginners»), όπου εξηγούνται με απλό τρόπο ορισμένοι
στατιστικοί δείκτες και βασικές στατιστικές έννοιες έτσι, ώστε ο κόσμος των στατιστικών να
γίνει ευκολότερος στην κατανόηση όχι μόνο για τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά και για
όλους όσους ενδιαφέρονται για τις στατιστικές.
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Το 2018 μεταφράσθηκαν στα ελληνικά τα κεφάλαια «Πληθυσμός - Population» και «Στατιστικές
έννοιες - Statistical concepts» της ανωτέρω ενότητας. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Beginners:Statistics_4_beginners/el
 Έκδοση του ψηφιακού δημοσιεύματος «Η ευρωπαϊκή οικονομία από την αρχή της
χιλιετίας – ένα στατιστικό πορτρέτο»
Στο πλαίσιο του έργου DIGICOM, και συγκεκριμένα του υποέργου WP 2.3, στο οποίο η
ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει, έγινε μετάφραση στα ελληνικά του νέου διαδραστικού ψηφιακού
δημοσίευματος της Eurostat «Η ευρωπαϊκή οικονομία από την αρχή της χιλιετίας – ένα
στατιστικό πορτρέτο» σχετικός σύνδεσμος:
(http://www.statistics.gr/infograph/european_economy/index.html?lang=el).
Σκοπός του ψηφιακού δημοσιεύματος είναι να δείξει πώς εξελίχθηκαν τα κύρια
χαρακτηριστικά της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της από το
2000 και μετά, μέσω ενός μεγάλου φάσματος στατιστικών δεδομένων, παρέχοντας μια
μικροοικονομική αλλά και μακροοικονομική προοπτική.
 Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με τη Eurostat με θέμα «SmartStatistics4SmartCities»
Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το Διεθνές Συνέδριο με θέμα
«SmartStatistics4SmartCities», το οποίο συνδιοργανώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, τη Eurostat, το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), τον Δήμο Καλαμάτας και το 2ο Λύκειο Καλαμάτας.
Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών για βελτίωση της ζωής στις πόλεις με την
αξιοποίηση των δεδομένων που παράγουν οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά
τηλέφωνα, tablets, Internet of Things) και την επεξεργασία τους σε πραγματικό χρόνο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάσθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα αξιοποίησης
των «Έξυπνων Στατιστικών» σε ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Ελσίνκι, η
Χάγη, η Αθήνα, το Ηράκλειο, η Καλαμάτα και τα Τρίκαλα. Επίσης, συζητήθηκαν οι εφαρμογές
τους στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της διαχείρισης της κυκλοφορίας (αστική
κινητικότητα), της ναυτιλίας, της επίτευξης των στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη.
Αναδείχθηκε, επιπλέον, η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Στατιστικών Αρχών, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, πολιτών και επιχειρήσεων, για τη μεγιστοποίηση του
οφέλους και την λήψη αποφάσεων που θα βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα.
Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αθανάσιος
Κων. Θανόπουλος, ενώ στους ομιλητές περιλαμβάνονταν ακαδημαϊκοί, στελέχη της Eurostat,
Εθνικών Στατιστικών Αρχών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/event/smart-statistics/index.html .


Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στελεχών της Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ρωσίας στην ΕΛΣΤΑΤ

Κατά το χρονικό διάστημα 29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ εκπαιδευτική επίσκεψη στελεχών της Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ρωσίας (ROOSTAT), με σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα σχετικά με την παραγωγή και
διάχυση των στατιστικών τουρισμού.
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Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας που επισημοποιήθηκε σε Κοινή
Δήλωση, η οποία υπεγράφη από τις δύο χώρες τον Οκτώβριο 2013 και όρισε τo έτος 2016 ως
«Έτος Ελλάδας στη Ρωσία», καθώς και αντίστοιχα, «Έτος Ρωσίας στην Ελλάδα». Η συμφωνία
είχε ως στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με ουσιαστικά οικονομικά
αποτελέσματα, τη δημιουργία νέων τομέων επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής
συνέργειας των δύο χωρών, καθώς και τη διεύρυνση των αγορών για τα ελληνικά προϊόντα και
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής αγοράς.
Η ΕΛΣΤΑΤ, για να τιμήσει το αφιερωματικό «Έτος Ρωσίας στην Ελλάδα», εξέδωσε ενημερωτικό
έντυπο με στατιστικά στοιχεία για δύο τομείς στους οποίους οι δύο χώρες συνεργάζονται πολύ
στενά: τον τουρισμό και το εμπόριο. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους 5 πιο
αγαπημένους, παγκοσμίως, προορισμούς των Ρώσων. Ως προς τις ελληνικές εξαγωγές για το
2015, η Ρωσία, βρίσκεται στην 25η θέση στον κατάλογο των χωρών στις οποίες εξάγονται
ελληνικά προϊόντα, ενώ αναδείχθηκε, για το ίδιο έτος, στον 3o κυριότερο προμηθευτή της
Ελλάδας, κυρίως λόγω των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων, ορυκτών λαδιών και προϊόντων της
απόσταξης αυτών.

Δ. ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η ΕΛΣΤΑΤ, ως ενεργό μέλος του ΕΣΣ, συνέχισε το 2018, να δίνει μεγάλη έμφαση στη συνεργασία
με τη Eurostat και τις άλλες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως, επίσης, με τις Εθνικές
Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό,
συνεχίσθηκε το 2018, η συμμετοχή υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στις Ομάδες Εργασίας της Eurostat
και στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές (Council Working Party on
Statistics). Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιδίωξης ένταξης και ενεργού συμβολής της ΕΛΣΤΑΤ στα
διεθνή στατιστικά fora, συνεχίσθηκε η ενεργή συμμετοχή της στις συναντήσεις και εργασίες
διεθνών στατιστικών φορέων.
Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στα υποέργα: i) WP1: Web scraping Job-Vacancies και ii) WP4: AIS-data
του έργου ESSnet BIG DATA Ι, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018. Βασικός σκοπός του
έργου ήταν η ενσωμάτωση των μαζικών δεδομένων στην παραγωγή των επίσημων στατιστικών,
μέσω πιλοτικών υποέργων που εξερευνούν επιλεγμένες πηγές μαζικών ή/και διοικητικών
δεδομένων για την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών. Η διάχυση των αποτελεσμάτων των
εργασιών του έργου ESSnet BIG DATA γίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php/ESSnet_Big_Data.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου έγινε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Μαζικά
Δεδομένα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Μαΐου 2018 στη Σόφια της Βουλγαρίας.
Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/index.php/BDES_2018.
Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του υποέργου WP4 στο
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ποιότητα των Επίσημων Στατιστικών 2018 (Q2018) , το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 27 – 29 Ιουνίου 2018 στην Κρακοβία της Πολωνίας. Οι παρουσιάσεις
είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.q2018.pl/papers-presentations/
Από τον Νοέμβριο του 2018, η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στη 2η φάση του έργου ESSnet BIG DATA II,
στα ακόλουθα υποέργα:
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Υποέργο Ε: Παρακολούθηση της θέσης πλοίων (WPE Tracking Ships), το οποίο έχει ως
στόχο την κατάρτιση μεθοδολογικού πλαισίου αναφοράς, καθώς και την ανάπτυξη
διαδικασιών και τεχνικών προδιαγραφών για την ενσωμάτωση των δεδομένων που
συλλέγονται από το σήμα μετάδοσης της θέσης των πλοίων μέσω του Αυτόματου
Συστήματος Αναγνώρισης (Automatic Identification System – AIS) στην παραγωγή
επίσημων στατιστικών.



Υποέργο J: Καινοτόμες Στατιστικές Τουρισμού (WPJ Innovative Tourism Statistics), το
οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου και τη δημιουργία ενός
έξυπνου πιλοτικού συστήματος πληροφόρησης, το οποίο θα υποστηρίζει τη στατιστική
παραγωγή στον τομέα του τουρισμού, με την ενσωμάτωση μαζικών και διοικητικών
δεδομένων και με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων.

Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε το 2018 στο έργο DIGICOM, το οποίο εντάσσεται στο
χαρτοφυλάκιο έργων του Οράματος 2020 του ΕΣΣ. Το εν λόγω έργο έχει ως στόχο τον
εκσυγχρονισμό της επικοινωνίας και της διάχυσης των ευρωπαϊκών στατιστικών, κυρίως με την
αναβάθμιση των στατιστικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω συνεχούς και συστηματικού
διαλόγου με τους χρήστες και ανάλυσης των αναγκών τους. Επιμέρους δράσεις του έργου
αφορούν στην:
●

κατηγοριοποίηση και ανάλυση των αναγκών των χρηστών, με στόχο τη δημιουργία
προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους,

●

ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας (οπτικοποιήσεις, κινούμενες εικόνες, διαδραστικά
εργαλεία και εφαρμογές), στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διάχυσης των ευρωπαϊκών
στατιστικών, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχονται από τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και τις νέες πηγές δεδομένων,

●

περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής για πρόσβαση των χρηστών σε ανοιχτά δεδομένα
(open data) και μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών σε μηχαναγνώσιμη μορφή,
καθώς και διαθεσιμότητα των κατά παραγγελία (tailor made) στατιστικών στοιχείων,
με την προϋπόθεση της διασφάλισης του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων,

●

δημιουργία στρατηγικής στην επικοινωνία και το μάρκετινγκ, με απώτερο σκοπό τη
βελτιστοποίηση της διάχυσης και της επικοινωνίας για την προώθηση της αξίας των
εθνικών και ευρωπαϊκών στατιστικών,

●

ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας των πολιτών μέσω κοινών δράσεων και προϊόντων.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων των εργασιών του έργου DIGICOM γίνεται από τον ακόλουθο
σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/digicom.
Ε. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ
Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ανερχόταν σε 719,
από τους οποίους 678 υπάλληλοι (247 άνδρες και 431 γυναίκες) ήταν μόνιμοι, 39 υπάλληλοι
(12 άνδρες και 27 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 2 υπάλληλοι
(1 άνδρας και 1 γυναίκα) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ανερχόταν σε 729, από
τους οποίους 688 υπάλληλοι (252 άνδρες και 436 γυναίκες) ήταν μόνιμοι, 40 υπάλληλοι (13
21

ΑΔΑ: Ψ46Π6ΣΙ-ΟΒΡ

άνδρες και 27 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 1 υπάλληλος με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Το 2018 αποχώρησαν 16 υπάλληλοι και
έγιναν 2 προσλήψεις και 3 μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες στην ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης έγινε ο
διορισμός 1 μετακλητού υπαλλήλου στο Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σε θέση
Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, από τους 719 υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, οι 515 εργάζονταν στην
Κεντρική Υπηρεσία και οι 204 στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών.
Ο ακόλουθος Πίνακας 1 εμφανίζει την κατανομή του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά φύλο και
επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη 2017 και 2018 (31 Δεκεμβρίου):
Πίνακας 1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης: 2017 και 2018
Άνδρες

Γυναίκες

Επίπεδο
εκπαίδευσης

2017

2018

Μεταβολή
(%)

2017

2018

ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Σύνολο

170
26
67
2
265

167
26
63
4
260

-1,8
0,0
-6,0
100,0
-1,9

217
56
187
4
464

213
56
186
4
459

Σύνολο
Μεταβολή
(%)

2017

2018

Μεταβολή
(%)

-1,8
0,0
-0,5
0,0
-1,1

387
82
254
6
729

380
82
249
8
719

-1,8
0,0
-2,0
33,3
-1,4

Ζ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το έτος 2018, 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 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, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ. που
οργανώνονται από τη Eurostat και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που σχετίζονται με μεταθέσεις ή
αποσπάσεις υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στη Eurostat.
γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με τις
εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών), όπως
ενοίκια, δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και
συντήρηση κτιρίων, κόστη για διαφήμιση, 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
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χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ για τη συλλογή των στοιχείων των στατιστικών ερευνών
που διενεργεί.
δ) Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα από τη Eurostat (για τη διενέργεια ερευνών,
μελετών και λοιπών στατιστικών εργασιών).
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται, κατά κατηγορία δαπάνης, οι δαπάνες της
ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2018, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες απολογιστικές δαπάνες του έτους 2017:
Πίνακας 2: Απολογισμός δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2018 σε σύγκριση με το έτος 2017
Ποσά (σε ευρώ)
Κατηγορία δαπάνης
2018
Κόστος εργασίας

2017

21.553.255,31

21.014.307,63

Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις του
προσωπικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

499.572,72

504.945,11

Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την προμήθεια
κεφαλαιακού εξοπλισμού

6.908.033,08

6.789.862,01

348.737,54

1.606.733,04

─

─

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω ΠΔΕ
Σύνολο

29.309.598,65

29.915.847,79

Η παρατηρούμενη αύξηση των δαπανών μεταξύ των ετών 2018 και 2017, όσον αφορά στο
«κόστος εργασίας», οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
Σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα «χρηματοδοτούμενα έργα από τη Eurostat», το 2017
ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή των Ιδιωτών Συνεργατών που απασχολήθηκαν στην «Έρευνα
Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2016». Έτσι, το 2018 οι
δαπάνες στην κατηγορία αυτή αφορούν στα λοιπά συμβόλαια που υπογράφηκαν με τη
Eurostat.
2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

Εσωτερική Διανομή
-

Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου
Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
Γενική Δ/νση Στατιστικών

Μαρουδιώ Παντελάκη
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-

Δ/νση Α1 Διοίκησης
Δ/νση Α2 Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/νση Α3 Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων
Δ/νση Α4 Πληροφορικής
Δ/νση Α5 Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Δ/νση Β1 Εθνικών Λογαριασμών
Δ/νση Β2 Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Δ/νση Β3 Στατιστικών Επιχειρήσεων
Δ/νση Β4 Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Δ/νση Β5 Τομεακών Στατιστικών
Δ/νση Β6 Συλλογής Πρωτογενών Δεδομένων
Δ/νση Β7 Στατιστικής Βορείου Ελλάδος
Δ/νση Β8 Στατιστικής Νοτίου Ελλάδος

-

Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής
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