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ΘΕΜΑ: Έγκριση Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος 2020 – 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), λαμβάνοντας υπόψη:
1. To 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. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
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. Τον Κανονισμό 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Ιανουαρίου 2013, για
το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013-2017, όπως επεκτάθηκε μέχρι το 2020 από τον Κανονισμό (ΕΕ)
2017/1951 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017, καθώς και την
Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την
περίοδο 2021 – 2027.
5. Την υπ’ αριθ. 9908/Β2-1069 (ΦΕΚ1629/Β΄/11.10.2010) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισμός Φορέων του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την υπ’ αριθ. 7583/Β2644/25.9.2018 (ΦΕΚ 4319/Β΄/28.9.2018) όμοια απόφαση.
6. Την υπ’ αριθ. 9909/Β2-1070 (ΦΕΚ1629/Β΄/11.10.2010) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισμός Εθνικών Αρχών»,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την υπ’ αριθ. 7585/Β2-643/25.9.2018 (ΦΕΚ 4319/Β΄/28.9.2018) όμοια
απόφαση.
7. Την υπ’ αριθ. απόφαση ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
8. Την υπ’ αριθ. απόφαση 10187/Β2-892/2.12.2016 (ΦΕΚ 4083/Β΄/20.12.2016) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ
«Έγκριση Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος».
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη.
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STAVROS
BERIATOS
Ημερομηνία:
2019.08.01
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Αποφασίζει

1. Εγκρίνει το κατωτέρω Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) 2020 – 2022, το οποίο περιλαμβάνει τα
κύρια πεδία των προβλεπόμενων δράσεων, τις προτεραιότητες και τους στόχους των φορέων του ΕΛΣΣ για
την ανωτέρω περίοδο.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2022
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η
κατάρτιση, κάθε τρία χρόνια, τριετούς στατιστικού προγράμματος εργασιών για το ΕΛΣΣ, του Ελληνικού
Στατιστικού Προγράμματος (ΕΛΣΠ). Στο ΕΛΣΠ καθορίζονται οι προτεραιότητες εργασιών του ΕΛΣΣ -δηλαδή
της ΕΛΣΤΑΤ και των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ- έτσι, ώστε το στατιστικό σύστημα της Χώρας να μπορεί να
ικανοποιεί τις Ενωσιακές και διεθνείς υποχρεώσεις, όσον αφορά τις απαιτούμενες στατιστικές προς
κατάρτιση. Οι προτεραιότητες αυτές καθορίζονται λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τους απαιτούμενους
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, καθώς και τη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατάρτιση
των σχετικών στατιστικών.
Το ΕΛΣΠ 2020-2022 είναι το τέταρτο τριετές στατιστικό πρόγραμμα του ΕΛΣΣ. Τα τρία προηγούμενα
αφορούσαν στις τριετίες 2011 – 2013, 2014 – 2016 και 2017 – 2019. Περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους
στόχους των προβλεπόμενων στατιστικών δράσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για
την ανωτέρω τριετία. Οι εν λόγω στατιστικές δράσεις είναι είτε προγραμματισμένες τακτικές δράσεις είτε
έκτακτες δράσεις για την αντιμετώπιση νέων αναγκών. Το ΕΛΣΠ 2020 – 2022 αποτελεί τη βάση για την
κατάρτιση, από τους φορείς του ΕΛΣΣ, των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων τους των ετών 2020, 2021
και 2022.
Οδηγό και σημείο αναφοράς για την κατάρτιση του ΕΛΣΠ 2020 – 2022 αποτέλεσε η επέκταση του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος για την περίοδο 2018 – 2020, καθώς και οι στρατηγικές
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) μετά το 2020, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System Committee
– ESSC) στις 16 Νοεμβρίου 2017 και ταξινομούνται σε τρεις βασικούς τομείς:


Ικανοποίηση αναγκών χρηστών στατιστικών στοιχείων: Διασφάλιση της χρησιμότητας των παραγόμενων
στατιστικών για τους χρήστες και της ικανοποίησης των αναγκών τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.



Ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων: Αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων πόρων για
την παραγωγή στατιστικών, καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες.



Ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργασιών στο ΕΣΣ: Στενή συνεργασία μεταξύ των μελών του ΕΣΣ, καθώς
και με άλλους φορείς (διεθνείς Οργανισμούς, Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, Πανεπιστήμια,
ΜΜΕ κ.ά.), για τη συνεχή βελτίωση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

Το νέο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα θα ενταχθεί στο επόμενο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο
(Multiannual Financial Framework – MFF) 2021 – 2027.
Το Εδάφιο Β του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες για τους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΛΣΣ γενικότερα,
όσον αφορά στην παγίωση των επιτευγμάτων γύρω από την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών του
ΕΛΣΣ και τη διαρκή βελτίωση αυτής.
Το Εδάφιο Γ του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν, τόσο στην
παραγωγή νέων στατιστικών όσο και την αναθεώρηση παραγόμενων στατιστικών μέσα στην τριετία 2020 –
2022, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των
χρηστών.
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Το Εδάφιο Δ παρουσιάζει τους στόχους και τις πρωτοβουλίες των φορέων του ΕΛΣΣ, εκτός της ΕΛΣΤΑΤ, στους
τομείς της ανάπτυξης, παραγωγής και διάχυσης στατιστικών, για την περίοδο 2020 – 2022.
Το Παράρτημα περιλαμβάνει τον κατάλογο των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, εκτός της ΕΛΣΤΑΤ, οι
οποίες προγραμματίζεται να παραχθούν μέσα στη τριετία 2020 – 2022.

Β. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ
1. Στόχοι και μέσα
Οι στόχοι για την τριετή περίοδο 2020 – 2022 είναι η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της πληρότητας,
ποιότητας και επικαιρότητας των παραγόμενων στατιστικών του ΕΛΣΣ, ακολουθώντας τα υψηλότερα
ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα, τηρώντας απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες,
εκπληρώνοντας τις ειλημμένες υποχρεώσεις και εστιάζοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, με παράλληλη μείωση της επιβάρυνσης των ερευνωμένων μέσω της
χρήσης διοικητικών και άλλων δεδομένων.
Η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της πληρότητας, ποιότητας και επικαιρότητας των στατιστικών του
ΕΛΣΣ θα επιτευχθεί μέσω της πιστής εφαρμογής, από όλους τους φορείς του ΕΛΣΣ, του ισχύοντος κάθε φορά
εθνικού και ευρωπαϊκού στατιστικού νομοθετικού πλαισίου και της υιοθέτησης βέλτιστων προτύπων και
πρακτικών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, με περαιτέρω αξιοποίηση διοικητικών και άλλων
πηγών δεδομένων και χρήση νέων τεχνολογιών. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τον Ελληνικό Στατιστικό
Νόμο 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Κανονισμό 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές,
όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2015/759, τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών
Στατιστικών (ΚΟΠ), τους στατιστικού περιεχομένου Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Κανονισμό
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ,
καθώς και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ. Όπως αναφέρεται και στο Προοίμιο του
ΚΟΠ, μετά την τελευταία αναθεώρησή του, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή του ΕΣΣ στις 16 Νοεμβρίου
2017, το κοινό πλαίσιο ποιότητας του ΕΣΣ αποτελείται από τον ΚΟΠ, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
του, το Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας του ΕΣΣ και τις γενικές αρχές διαχείρισης της ποιότητας (όπως η
συνεχής αλληλεπίδραση με τους χρήστες, η δέσμευση σε επίπεδο ηγεσίας, η εταιρική σχέση, η ικανοποίηση
του προσωπικού, η διαρκής βελτίωση, η ολοκλήρωση και η εναρμόνιση). Οι Στατιστικές Αρχές που είναι
υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάχυση των ευρωπαϊκών στατιστικών, δεσμεύονται να
τηρούν τον ΚΟΠ.
Καθοριστική για την επίτευξη των στόχων είναι, επίσης, η πλήρης εφαρμογή της Δέσμευσης για την
Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment on Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική
Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 και εσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (Νόμος
4051/2012).
Μεταξύ των συγκεκριμένων δράσεων της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την τριετία 2020 – 2022, για την επίτευξη των στόχων
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:


Συνέχιση της αυτοαξιολόγησης των παραγόμενων στατιστικών της, ως προς την εφαρμοζόμενη
μεθοδολογία και τη γενικότερη συμμόρφωσή τους με τις αρχές του ΚΟΠ έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται
στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών.



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.



Συνέχιση οργάνωσης εκπαιδευτικών σειρών επί στατιστικών θεμάτων, για τον εμπλουτισμό των
γνώσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της, καθώς και του προσωπικού των λοιπών
φορέων του ΕΛΣΣ.



Περαιτέρω αξιοποίηση των διοικητικών και άλλων πηγών δεδομένων, καθώς και των νέων τεχνολογιών
για τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση των στατιστικών της, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και
τη μείωση του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων.
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Συνέχιση 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, και της δυναμικής παρουσίας και ουσιαστικής συμμετοχής της σε
ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων σε στατιστικά θέματα.



Συνέχιση και εντατικοποίηση της συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με την ακαδημαϊκή κοινότητα, περαιτέρω
αξιοποίηση της τεχνολογίας για την παρουσίαση των στατιστικών και τη βελτίωση της προσβασιμότητάς
τους και επέκταση των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και φοιτητών στη Βόρεια Ελλάδα, στο
πλαίσιο της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας στη Χώρα.

2.

Συντονισμός εντός και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ συντονίζει όλες τις
δραστηριότητες των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των
επίσημων στατιστικών της Χώρας, έτσι ώστε οι στατιστικές αυτές να αναπτύσσονται, παράγονται και
διαχέονται σύμφωνα με τις αρχές του ΚΟΠ. Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, έχουν υπογραφεί και
συνεχίζονται να υπογράφονται μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων φορέων του ΕΛΣΣ, όπου
καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω φορέων σε συγκεκριμένους στατιστικούς τομείς,
και συλλέγονται από την ΕΛΣΤΑΤ κατ’ έτος πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες για το επόμενο έτος
στατιστικές εργασίες των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και για την υλοποίηση των στατιστικών εργασιών
τους του προηγούμενου έτους.
Με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού εντός και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ, οι φορείς του ΕΛΣΣ,
κατόπιν σχετικής υπόδειξης της ΕΛΣΤΑΤ, όρισαν έναν στατιστικό επικεφαλής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην αρχή 1 του ΚΟΠ. Για τον ίδιο σκοπό, συγκροτήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΛΣΣ, της οποίας μέλη
είναι οι ανωτέρω στατιστικοί επικεφαλής με προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ. Η Επιτροπή
γνωμοδοτεί στην ΕΛΣΤΑΤ για τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, για τις
προτεραιότητες του ΕΛΣΣ με βάση τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τα μέτρα για τη μείωση του
διοικητικού κόστους ανταπόκρισης των Φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και για διάφορα θέματα που σχετίζονται
με την παραγωγή στατιστικών εντός του ΕΛΣΣ.
Επιπλέον, για τον ανωτέρω σκοπό, καθώς και για την υποβοήθηση των φορέων του ΕΛΣΣ στην εφαρμογή των
αρχών του ΚΟΠ, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 5α, παράγραφος 2ζ, του Κανονισμού (ΕΚ)
223/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759, στην κατάρτιση του «Οδηγού προς τους
Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές» αναμένεται να συμβάλει, επίσης, στην ενίσχυση, σε σημαντικό βαθμό, του
συντονισμού των στατιστικών εργασιών εντός των φορέων.
Στον Οδηγό καταγράφονται και αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις: α) των φορέων, β) των στατιστικών
επικεφαλής των φορέων, γ) των υπαλλήλων των φορέων που συμμετέχουν στην παραγωγή και διάδοση των
στατιστικών και δ) της ΕΛΣΤΑΤ απέναντι στους φορείς, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις αρχές του ΚΟΠ. Ο
Οδηγός έχει 4 Παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν Υποδείγματα Πολιτικής Ποιότητας, Πολιτικής
Στατιστικού Απορρήτου, Έκθεσης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Στατιστικών Διαδικασιών, με στόχο την
υποβοήθηση των φορέων του ΕΛΣΣ στην υλοποίηση των αρχικών βηματων, στα οποία πρέπει να προβούν
για την πιστοποίηση των στατιστικών τους. Ο Οδηγός είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο, το οποίο θα
αναθεωρείται από καιρού εις καιρόν, όπως απαιτείται, με βάση την εμπειρία της ΕΛΣΤΑΤ από τη διαδικασία
πιστοποίησης των στατιστικών του ΕΛΣΣ και τις ενδεχόμενες αναθεωρήσεις του ΚΟΠ.
Η εφαρμογή του ανωτέρω 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. Η ΕΛΣΤΑΤ εργάζεται και θα
συνεχίσει, κατά την τριετία 2020 – 2022, να εργάζεται για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ αναμένεται στο πλαίσιο της διαδικασίας
πιστοποίησης ως «επίσημων» των στατιστικών που παράγονται από τους εν λόγω φορείς (βλ. επόμενη
Ενότητα), η οποία θα συνεχισθεί και θα εντατικοποιηθεί κατά την τριετία 2020 – 2022, καθώς και από την
4

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ
προγραμματιζόμενη, κατά τη διετία 2021 – 2022, διενέργεια του 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων
(βλ. Ενότητα 4).
3.

Πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ

Μία βασική υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου
3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών που
παράγονται από τους άλλους φορείς του ΕΛΣΣ. Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί ένα 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 παρέχει στους φορείς, όπως προαναφέρθηκε, σχετική
καθοδήγηση, ωστόσο, μέχρι τις αρχές του έτους 2019, κανένας από τους φορείς δεν ολοκλήρωσε όλα τα
βασικά βήματα για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών από την ΕΛΣΤΑΤ.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω καθυστερήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες.
Συγκεκριμένα:


Κατάρτισε, όπως προαναφέρθηκε, τον «Οδηγό προς τους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
για την Εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές»



Σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς του ΕΛΣΣ, προέβη, το 2018, στην κατάρτιση
του «Καταλόγου των Στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ»(1), έτους 2017, ο οποίος επικαιροποιείται σε
ετήσια βάση. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις στατιστικές των φορέων του ΕΛΣΣ, εκτός της
ΕΛΣΤΑΤ, που είναι υποψήφιες για πιστοποίηση. Ένας μοναδικός κωδικός αντιστοιχεί σε κάθε στατιστική,
στο πλαίσιο της ευκολότερης παρακολούθησης των μεταβολών τους, ενώ οι ευρωπαϊκές στατιστικές
έχουν σχετική ένδειξη, προκειμένου να διακρίνονται από τις υπόλοιπες στατιστικές. Οι στατιστικές
ταξινομούνται ανά φορέα και θεματική ενότητα και παρατίθεται το νομοθετικό τους πλαίσιο, καθώς και
οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι (links) που παραπέμπουν στα δεδομένα και τα μεταδεδομένα των σχετικών
στατιστικών ερευνών/εργασιών, εφόσον είναι διαθέσιμοι. Αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση
ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης των φορέων του ΕΛΣΣ.



Ζήτησε από όλους τους φορείς του ΕΛΣΣ να προγραμματίσουν, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, την
υλοποίηση των βημάτων που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των
στατιστικών τους.

Η ΕΛΣΤΑΤ παρακολουθεί την υλοποίηση των βημάτων από τους φορείς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
που έχουν καταρτίσει και θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με αυτούς, με στόχο την ολοκλήρωση
πιστοποίησης στατιστικών των φορέων κατά την τριετία 2020 – 2022.
Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, και κατά την επόμενη τριετία, την αυτοαξιολόγησή της, όσον αφορά
στην εφαρμογή των αρχών του ΚΟΠ έτσι, ώστε, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των στατιστικών των
φορέων του ΕΛΣΣ και τον γενικότερο συντονισμό των στατιστικών εργασιών του ΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ, να
βελτιωθεί η συγκρισιμότητα και η συνέπεια των στατιστικών του ΕΛΣΣ.
4. Διενέργεια 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων
Σε συνέχεια της διενέργειας του 1ου και του 2ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων (Peer Reviews), κατά
τις χρονικές περιόδους 2008 – 2009 και 2013 – 2014, αντίστοιχα, η Eurostat προγραμματίζει την
πραγματοποίηση, κατά την περίοδο 2021 – 2022, ενός 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων, κατά τον
οποίο θα αξιολογηθεί η συμμόρφωση των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (ΕΣΥ), των άλλων Εθνικών Αρχών
και της Eurostat με τις αρχές του ΚΟΠ, μετά την τελευταία αναθεώρησή του τον Νοέμβριο του 2017.

(1)

Ο «Κατάλογος των Στατιστικών των Φορέων του ΕΛΣΣ» είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/elss-agencies-list
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Το πεδίο κάλυψης του 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων θα περιλαμβάνει όλες τις αρχές του
αναθεωρημένου ΚΟΠ, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις που έγιναν στα
εθνικά στατιστικά συστήματα στο πλαίσιο εφαρμογής των συστάσεων των προηγούμενων Επιθεωρήσεων
Ομοτίμων. Ο 3ος γύρος θα επικεντρωθεί στα νέα στοιχεία του αναθεωρημένου ΚΟΠ και ιδιαίτερα στη νέα
αρχή του συντονισμού και συνεργασίας, καθώς και στη χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων.
Στόχος του 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων είναι αφενός να αποδείξει, τόσο εντός του ΕΣΣ όσο και
σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, ότι το ΕΣΣ είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε Αρχές και
συμμορφώνεται με τις Αρχές του ΚΟΠ και αφετέρου να παράσχει υποστήριξη στις 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 το σκοπό.
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων είναι το ακόλουθο:
1. Ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Πλαισίου Διασφάλισης της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος (ESS-QAF) από την Task Force που έχει αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία
και την Ομάδα Εργασίας για την Ποιότητα (Ιανουάριος – Μάρτιος 2019).
2. Έγκριση, από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC), της εντολής (mandate)
της Task Force για τις Επιθεωρήσεις Ομοτίμων (Φεβρουάριος 2019).
3. Ορισμός των μελών της Task Force για τις Επιθεωρήσεις Ομοτίμων (Μάρτιος 2019)
4. Πρώτη σύσκεψη της Task Force για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην προσέγγιση, στο πεδίο
και στην κάλυψη του 3ου γύρου των επιθεωρήσεων (Απρίλιος – Μάιος 2019).
5. Υποβολή στην ESSC αναλυτικής έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση των βελτιωτικών δράσεων που
είχαν προκύψει από τις συστάσεις των επιθεωρητών στον 2ο γύρο των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων
(Μάιος 2019).
6. Έγκριση, από την ESSC, του αναθεωρημένου ESS-QAF (Μάιος 2019).
7. Δεύτερη σύσκεψη της Task Force, για την παροχή στρατηγικών κατευθύνσεων αναφορικά με τη
γενική μεθοδολογία, την προσέγγιση και το πεδίο των επιθεωρήσεων, καθώς και τα κριτήρια για την
επιλογή των επιθεωρητών (Ιούλιος 2019).
8. Έγκριση, από την ESSC, της γενικής μεθοδολογίας για τις Επιθεωρήσεις Ομοτίμων (Οκτώβριος 2019).
9. Τρίτη σύσκεψη της Task Force για την παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης αναφορικά με την
επικοινωνιακή στρατηγική του 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων (Φεβρουάριος/Μάρτιος
2020).
10. Συσκέψεις της Ομάδας Εργασίας για την Ποιότητα, ή υποομάδας της, με σκοπό την ανάπτυξη της
αναλυτικής μεθοδολογίας για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων (π.χ. κατάρτιση των
ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης για τις ΕΣΥ και τις άλλες Εθνικές Αρχές, των οδηγιών για τις ΕΣΥ
και τους επιθεωρητές, υποδειγμάτων για τον κατάλογο συστάσεων των επιθεωρητών κ.λπ.)
(Σεπτέμβριος 2019/Μάρτιος 2020).
11. Έγκριση, από την ESSC, του συνολικού μεθοδολογικού πακέτου για τις επιθεωρήσεις (Μάιος 2020).
12. Εκπαίδευση των επιθεωρητών (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2020).
13. Διενέργεια επιθεώρησης της Eurostat (Νοέμβριος 2020).
14. Διενέργεια επιθεωρήσεων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της ΕΖΕΣ
(2021 – 2022).
15. Συσκέψεις της Task Force για τις Επιθεωρήσεις Ομοτίμων, με σκοπό την παροχή ανατροφοδότησης
(feedback) σχετικά με τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και πιθανές διορθωτικές δράσεις
(Σεπτέμβριος 2021 – Δεκέμβριος 2022).
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5.

Βελτιωμένη χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων

Η χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών δε συμβάλλει μόνο στην
εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τις Στατιστικές Αρχές, αλλά και στη μείωση του
φόρτου των ερευνωμένων και, συχνά, στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων (π.χ. σε σχέση
με την εγκαιρότητά τους). Για τον λόγο αυτόν, η ευρωπαϊκή και η διεθνής στατιστική κοινότητα έχει 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 στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή στατιστική κοινότητα, η ΕΛΣΤΑΤ
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στις διοικητικές πηγές
της Χώρας και συνδράμει τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στο ΕΣΣ για την αξιοποίηση δεδομένων άλλων
πηγών. Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει τις ανωτέρω δράσεις της και κατά την τριετία 2020 – 2022.
Κατά την τριετία 2020 – 2022, η ΕΛΣΤΑΤ θα επιδιώξει τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας
της με φορείς διοικητικών πηγών δεδομένων, με επισημοποίηση της συνεργασίας αυτής μέσω της
υπογραφής μνημονίων συνεργασίας, όπου απαιτείται.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε και συνεχίζει να αποκτάται από την ενσωμάτωση φορολογικών στοιχείων
επιχειρήσεων και στοιχείων στατιστικών ερευνών σε επιχειρήσεις για την παραγωγή των Στατιστικών
Διάρθρωσης Επιχειρήσεων (Structural Business Statistics – SBS) από το 2015 και εφεξής αναμένεται να
συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των εν λόγω στατιστικών κατά την
τριετία 2020 – 2022. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει να αναπτύξει/συνεχίσει μία σειρά συνεργασιών
με φορείς διοικητικών πηγών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους για την ικανοποίηση
αναγκών συγκεκριμένων στατιστικών ερευνών/εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις:


Επέκταση της αξιοποίησης των διοικητικών / φορολογικών στοιχείων στο πλαίσιο της κατάρτισης
βραχυχρόνιων οικονομικών δεικτών, καθώς και στατιστικών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα
κυκλοφορούντα οχήματα, τις αξίες ακινήτων κ.ά.



Ανάπτυξη συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) Α.Ε.), για την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων
τους, στο πλαίσιο των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού–Κατοικιών που θα διενεργηθούν
κατά τη διετία 2020 – 2021.



Ανάπτυξη συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με σκοπό την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων τους για το εισόδημα και τα
κοινωνικά επιδόματα, αντίστοιχα, για τις ανάγκες της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC).



Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο πλαίσιο
χορήγησης πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ στο Αμπελουργικό Μητρώο του Υπουργείου, καθώς και με τον
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ), για την ενημέρωση, ετησίως, του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου της ΕΛΣΤΑΤ, με τη
μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των κατόχων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μέσω
της χρήσης στοιχείων των διοικητικών αρχείων του ανωτέρω Οργανισμού.



Συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο
πλαίσιο της διασφάλισης της συνοχής και της συγκρισιμότητας των στατιστικών για την ανεργία.



Συνέχιση της συνεργασίας με 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 τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και την Ενιαία Αρχή
Πληρωμών (ΕΑΠ), με σκοπό την αξιοποίηση στοιχείων μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για
τις ανάγκες κατάρτισης των Δεικτών Κόστους Εργασίας. Διερεύνηση της επέκτασης της συνεργασίας
με τον ΕΦΚΑ, με σκοπό την αξιοποίηση στοιχείων για το εισόδημα, για τις ανάγκες της Έρευνας
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, καθώς και στοιχείων για τις ανάγκες της
Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων.
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Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την άντληση
περιβαλλοντικών στοιχείων, στο πλαίσιο των αναγκών κατάρτισης των περιβαλλοντικών
λογαριασμών.



Διερεύνηση 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.



Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για
την άντληση στοιχείων σχετικά με τις στατιστικές Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.



Ανάπτυξη 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 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, με σκοπό την αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων τους, στο πλαίσιο της ανάπτυξης
στατιστικών για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.



Ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας με την Τράπεζα της Ελλάδος και επισημοποίηση της συνεργασίας
αυτής με υπογραφή σχετικού μνημονίου, σε εφαρμογή του άρθρου 1Α, παράγραφος 3, του
Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.

6.

Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων

Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει κατά την τριετία 2020 – 2022, τις προσπάθειες αναβάθμισης της συλλογής
δεδομένων για την παραγωγή των στατιστικών της, στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων έτσι, ώστε να
βελτιστοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες, ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και πόρων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2020 – 2022, η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει τις ακόλουθες δράσεις που σχετίζονται
με τη χρήση νέων τεχνολογιών:


Χρήση, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε κινητές ηλεκτρονικές συσκευές για τη
συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020, με βάση τα αποτελέσματα της
δοκιμαστικής Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, η οποία θα διενεργηθεί εντός του 2019. Η χρήση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου κρίνεται απαραίτητη για να ανταποκριθεί η Χώρα στις απαιτήσεις
του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 και, κυρίως, στην απαίτηση για γεωγραφικό εντοπισμό (με
ακρίβεια πλέγματος (grid) ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου) των εκμεταλλεύσεων.



Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την Ετήσια Γεωργική Έρευνα, με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων στοιχείων της.



Ανάπτυξη ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας
Υδατοκαλλιεργειών.



Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Χρήση του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ για την
επικοινωνία με τα νοικοκυριά, με σκοπό τη συστηματική συλλογή των δεδομένων από τα νοικοκυριά
που συμμετείχαν σε προηγούμενα κύματα (προηγούμενα έτη) της έρευνας, με στόχο τη μείωση του
χρόνου συλλογής των στοιχείων.



Επέκταση της διαδικτυακής εφαρμογής συλλογής δεδομένων για την κατάρτιση του Δείκτη
Βιομηχανικής Παραγωγής, με προσθήκη πεδίων για τις ανάγκες του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη
Βιομηχανία.
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7.

Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραγόμενες στατιστικές

Η ΕΛΣΤΑΤ, ήδη από την προηγούμενη τριετή προγραμματική περίοδο, έχει υιοθετήσει μια νέα στρατηγική
διάχυσης και επικοινωνίας των στατιστικών της, θέτοντας τους χρήστες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων
της. Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των παραγόμενων στατιστικών της από τους
χρήστες, προέβη στην απεικόνιση επιλεγμένων στατιστικών της, καθώς και των διαδικασιών παραγωγής
τους, με infographics. Επίσης, πρόσφατα ανάρτησε στον ιστοχώρο της ανωνυμοποιημένα αρχεία
μικροδεδομένων 8 στατιστικών ερευνών της, τα οποία έχουν ανωνυμοποιηθεί με προκαθορισμένα από την
ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη των
ερευνώμενων μονάδων (αρχεία δημόσιας χρήσης).
Κατά την τριετή περίοδο 2020 – 2022, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει τις δράσεις της για την περαιτέρω αναβάθμιση
των στατιστικών προϊόντων της και των μέσων διάχυσης και επικοινωνίας τους, η οποία αναμένεται να
συμβάλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της και της εμπιστοσύνης των χρηστών στις παραγόμενες
στατιστικές της. Πιο συγκεκριμένα, θα συνεχίσει:


να βελτιώνει τη μορφή και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής της πύλης και των άλλων τρόπων διάχυσης
των παραγόμενων στατιστικών της, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα
διεθνή πρότυπα, εμπλουτίζοντας τη διαδικτυακή της πύλη με την προσθήκη επιλεγμένων στοιχείων από
επίκαιρες έρευνες, καθώς και με την προβολή στατιστικών δεικτών που ενδιαφέρουν την πλειονότητα
των χρηστών (πληθωρισμός, ΑΕΠ, ανεργία, εξαγωγές, λιανικό εμπόριο, οικοδομική δραστηριότητα),



να εμπλουτίζει διαδικτυακή της πύλη με επιπλέον Αρχεία Δημόσιας Χρήσης2 (Public Use Files), καθώς
και με τυποποιημένα Αρχεία Επιστημονικής Χρήσης3 (Scientific Use Files) στατιστικών ερευνών της, με
προκαθορισμένα από την ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης που θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της,



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, τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή ενημέρωσης για εκατομμύρια
χρήστες,



να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (twitter, instragram, linkedin) για την προβολή του
στατιστικού έργου της.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ θα εστιάσει τις προσπάθειές της στην πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για
τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του έργου DIGICOM, το οποίο
περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο έργων του Οράματος 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και
στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει. Σκοπός του έργου αυτού είναι ο εκσυγχρονισμός της επικοινωνίας και της
διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών, αλλά τα αποτελέσματά του μπορούν να εφαρμοσθούν και στις
υπόλοιπες επίσημες στατιστικές.
Πέραν των ανωτέρω γενικών στόχων που έχουν τεθεί για την περίοδο 2020 – 2022, η ΕΛΣΤΑΤ έχει
προγραμματίσει για την εν λόγω περίοδο την ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας στη στατιστική πληροφορία, μερικές από τις οποίες παρατίθενται, ενδεικτικά, κατωτέρω:





Εκτύπωση του απαραίτητου χαρτογραφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια των
Απογραφών Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020 και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 και οργάνωση
ενημερωτικών σεμιναρίων επί θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση του χαρτογραφικού υλικού και
των ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων.
Μετατροπή των πινάκων που αφορούv στις ετήσιες χρονοσειρές των μεταβλητών της Έρευνας
Εργατικού Δυναμικού από το 1981 σε «pivot tables», ώστε να γίνουν πιο εύχρηστοι.
Ενσωμάτωση στο Δελτίο Τύπου Εμπορευματικών Συναλλαγών των Δεικτών Μέσης Αξίας και Όγκου,
κατά το 2020.

2

Αρχεία Δημόσιας Χρήσης (Public Use Files) είναι τα αρχεία μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ που έχουν ανωνυμοποιηθεί με
προκαθορισμένα από την ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ερευνώμενων
μονάδων.
3
Τυποποιημένα Aρχεία Eπιστημονικής Xρήσης (Scientific Use Files) είναι τα αρχεία που περιλαμβάνουν εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς
σκοπούς, από τα οποία είναι θεωρητικώς δυνατή η έμμεση ταυτοποίηση των ερευνώμενων μονάδων. Περιλαμβάνουν απόρρητα δεδομένα για
επιστημονικούς σκοπούς, στα οποία έχουν εφαρμοσθεί μέθοδοι ελέγχου αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων, προκειμένου να μειωθεί σε ένα
ορισμένο επίπεδο ο κίνδυνος αναγνώρισης της ερευνώμενης μονάδας.
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Ανάρτηση νέων επιπρόσθετων πινάκων των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών στο portal της
ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2020.

Με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας των χρηστών στα μικροδεδομένα διενεργούμενων στατιστικών
ερευνών της, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει τις εργασίες της για τη δημιουργία, μέχρι το τέλος του 2022, κέντρων
ασφαλούς πρόσβασης (safe centres), όπου εγκεκριμένοι ερευνητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
απόρρητα δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς, στα οποία δεν έχουν εφαρμοσθεί μέθοδοι ελέγχου
αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων.

8. Μείωση του φόρτου 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 διοικητικών δεδομένων επιχειρήσεων συμβάλλει στη δραστική μείωση της όχλησης προς τις
επιχειρήσεις και του φόρτου τους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Στην Ενότητα 5 αναφέρθηκαν
ενδεικτικά οι προγραμματιζόμενες από την ΕΛΣΤΑΤ δράσεις, όσον αφορά στην αξιοποίηση διοικητικών
πηγών δεδομένων, οι οποίες αναμένεται, εφόσον υλοποιηθούν, να συμβάλουν στη μείωση του φόρτου των
ερευνώμενων μονάδων.
Στο πλαίσιο της διαρκούς επιδίωξής της για τη μείωση του φόρτου απόκρισης των ερενώμενων μονάδων, η
ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στα έργα SIMSTAT και REDESIGN του χαρτοφυλακίου έργων του Οράματος του ΕΣΣ για το
2020 και εξακολουθεί να συμμετέχει σε έργα του ΕΣΣ που αποσκοπούν στην ανωτέρω μείωση. Πιο
συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει σε υποέργα του έργου ESSnet BIG DATA, το οποίο έχει ως βασικό σκοπό
την ενσωμάτωση των μαζικών δεδομένων στην παραγωγή των επίσημων στατιστικών, μέσω πιλοτικών
έργων που εξερευνούν επιλεγμένες πηγές μαζικών ή/και διοικητικών δεδομένων για την ανάπτυξη σχετικών
εφαρμογών. Αυτή τη χρονική περίοδο η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στα ακόλουθα υποέργα της 2ης φάσης του
έργου (ESSnet BIG DATA II):


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. Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ εξετάζει την κατάρτιση μοντέλου για
την επαλήθευση των στοιχείων αφίξεων και αναχωρήσεων των εμπορικών πλοίων με τη χρήση
δεδομένων AIS, στο πλαίσιο της παραγωγής στατιστικών επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης σε
σημαντικούς λιμένες της Xώρας.



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 θα καταρτίσει μελέτη εφικτότητας για τη χρήση των ανωτέρω δεδομένων τόσο για τις τρέχουσες
στατιστικές τουρισμού όσο και για νέες στατιστικές απαιτήσεις χρηστών (π.χ. παροχή στατιστικών σε
χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης, εισερχόμενος – εξερχόμενος τουρισμός, δορυφόροι
λογαριασμοί τουρισμού).

Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, και κατά την τριετία 2020 – 2022, να παρέχει τη συνδρομή της σε έργα που
αποσκοπούν στη μείωση του φόρτου των ερευνωμένων. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρακολουθεί ανελλιπώς τις
εξελίξεις που θα λαμβάνουν χώρα στο ΕΣΣ, στο θέμα της χρησιμοποίησης μαζικών και «έξυπνων» δεδομένων
για την παραγωγή επίσημων στατιστικών. Επιπλέον, θα συνεχίσει να καταρτίζει, σε ετήσια βάση, έκθεση
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.
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9. Τακτικές συναντήσεις με χρήστες στατιστικών στοιχείων
Η ΕΛΣΤΑΤ, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων των Συνεδρίων Χρηστών για την ανανέωση
και βελτίωση του στατιστικού προϊόντος και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει
καθιερώσει τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, τέτοιων συνεδρίων. Τα ανωτέρω συμπεράσματα, καθώς και τα
αποτελέσματα της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών που διενεργεί, αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο υπόβαθρο
για την κατάρτιση του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος και των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων
εργασιών.
Με σκοπό την εξοικείωση των χρηστών με τα στατιστικά στοιχεία και την ορθότερη χρήση των στοιχείων
από τους χρήστες, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, μέσα στην τριετία 2020 – 2022, την οργάνωση ημερίδων για
συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών.
12. Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας
Η ΕΛΣΤΑΤ, στοχεύοντας, ήδη από την προηγούμενη τριετή προγραμματική περίοδο, στην εδραίωση της
στατιστικής παιδείας στη Χώρα, έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Στατιστικής
Παιδείας», το οποίο περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση των
μαθητών και φοιτητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Χώρας σχετικά με τις εφαρμογές της
Στατιστικής στην καθημερινότητά μας, τις διαδικασίες παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών,
καθώς και σχετικά με τις αρχές και τους κανόνες της ευρωπαϊκής και της διεθνούς στατιστικής κοινότητας
που διέπουν την παραγωγή και διάχυση των επίσημων στατιστικών.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη στατιστικής συνείδησης, την
εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές στατιστικές έννοιες και την κατανόηση των στατιστικών στοιχείων
και της χρησιμότητας της Στατιστικής, υπογράφηκε, τον Μάρτιο του 2018, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ανάπτυξη της στατιστικής
παιδείας και τη βελτίωση των στατιστικών εκπαίδευσης.
Κατά την τριετία 2020 – 2022, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τις δράσεις της στον τομέα της
ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές παρατίθενται, ενδεικτικά, κατωτέρω:


Συνέχιση των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στον
Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη.



Συνέχιση 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.



Συνέχιση των ενημερωτικών επισκέψεων/ομιλιών του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ σε παιδαγωγικά ιδρύματα,
σε συνεργασία με πανεπιστημιακές μονάδες, καθώς και σε παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας
σε όλη τη Χώρα.



Ανάληψη πρωτοβουλιών για την πιστοποίηση και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Χώρας, εκτός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με το European Master in Official
Statistics (EMOS), το οποίο παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των επίσημων στατιστικών,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Συνέχιση ανανέωσης και εμπλουτισμού του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά στην
«Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας».



Επικαιροποίηση του υπάρχοντος και δημιουργία νέου στατιστικού εκπαιδευτικού υλικού, με τη μορφή
βιβλίων, τετραδίων ασκήσεων, διαδικτυακών παιχνιδιών, βίντεο κ.ά., ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.



Οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), που απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση αυτών των σεμιναρίων θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό
υλικό και software, τα οποία θα συνοδεύονται από το απαραίτητο βοηθητικό υλικό (tablet/laptop).



Λειτουργία της πλατφόρμας «Απογραφή στο Σχολείο – Census@School», για εκπαιδευτικούς λόγους,
αλλά και με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Συνέχιση παροχής δυνατότητας πρακτικής εξάσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές, στις εγκαταστάσεις
της ΕΛΣΤΑΤ.



Συνέχιση διοργάνωσης του «Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική», με τη συμμετοχή ομάδων
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα.



Διοργάνωση διαγωνισμών με θέματα σχετικά με τις εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ, με τη συμμετοχή φοιτητών
και σπουδαστών των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολεγίων και ΙΕΚ.



Συνέχιση συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ 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.



Συνέχιση της αποστολής έντυπου στατιστικού εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές βιβλιοθήκες, καθώς
και infographics, για την ανάρτησή τους στις σχολικές αίθουσες.



Συνέχιση της προώθησης του προγράμματος για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» στο
Περίπτερο της ΕΛΣΤΑΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με δράσεις αφιερωμένες σε μαθητές,
σπουδαστές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς.



Συμπερίληψη της ΕΛΣΤΑΤ
στο πρόγραμμα επισκέψεων του θεσμού της «Φιλοξενίας» που
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Βουλής. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
φιλοξενούνται στην Αθήνα και, εκτός από την επίσκεψη στη Βουλή, συμμετέχουν σε διάφορες
πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες.



Ένταξη του έργου για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» στον θεσμό της «Θεματικής Εβδομάδας»
που εφαρμόζεται στα Γυμνάσια και στην «Ευέλικτη Ζώνη» για τα Δημοτικά σχολεία.



Διοργάνωση θεματικών ημερίδων για εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενημερώνονται για το έργο της ΕΛΣΤΑΤ και να συμβάλουν σε αυτό με προτάσεις,
παρατηρήσεις, αλλά και με τη διάχυση της πληροφόρησης που θα λαμβάνουν από την ΕΛΣΤΑΤ.



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 επίσημων στατιστικών.

Γ. ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020 – 2022

Η παραγωγή νέων στατιστικών στο ΕΛΣΣ, κατά την περίοδο 2020 – 2022, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος 2013 – 2017 και της προτεινόμενης επέκτασής
του για την περίοδο 2018 – 2020, όπως αυτές καθορίζονται γενικά στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και στις
στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΣΣ μετά το 2020, και θα αναλυθούν στα ετήσια στατιστικά προγράμματα
του ΕΣΣ των ετών 2020 – 2022. Επίσης, βασίζεται στην ικανοποίηση αναγκών των χρηστών που έχουν
καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της με τους χρήστες.
1. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την εκπλήρωση ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων
Η υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή νέων στατιστικών κατά την περίοδο 2020 – 2022 προκύπτει,
κατά ένα μεγάλο μέρος, από την ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Eurostat και άλλους
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. Οι υποχρεώσεις αυτές εμπεριέχουν την εφαρμογή νέων
Ευρωπαϊκών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους Κανονισμούς, τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κ.λπ. Οι νέες στατιστικές που σχεδιάζεται να
παραχθούν μέσα στην ανωτέρω τριετία, για τους σκοπούς αυτούς, είναι οι ακόλουθες (κατά θεματική
ενότητα):
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2020


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Στατιστικές σχετικά με την οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο
διενέργειας συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, έτους 2019
(Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2384).



ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
 Στατιστικές για επιπλέον μεταβλητές της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους αναφοράς 2018, οι
οποίες αφορούν στο ζωϊκό κεφάλαιο, με σκοπό την αύξηση του βαθμού συνοχής και
συγκρισιμότητας των σχετικών αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ και άλλες πηγές εκτός
ΕΛΣΤΑΤ.



ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
 Στατιστικές σχετικά με τη διαγενεακή μεταβίβαση κοινωνικών και οικονομικών μειονεκτημάτων και
την μεταβολή – εξέλιξη του εισοδήματος, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc ενοτήτων (modules)
στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2019
(Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/ 174 του Κανονισμού (ΕΚ) 1177/2003).



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 Στατιστικές για τη χρήση «έξυπνων» συσκευών της καθημερινότητάς μας, όπως κλιματιστικά,
φωτισμός, κάμερες, συστήματα ασφαλείας, ρολόγια, αυτοκίνητα κ.ά, που είναι συνδεδεμένες με το
διαδίκτυο πραγμάτων (Internet of things) και παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να τις ελέγχει
από έναν υπολογιστή ή από ένα κινητό τηλέφωνο κ.λπ., στο πλαίσιο της Έρευνας Χρήσης
Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους αναφοράς
2020 (υπό έκδοση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού (ΕΚ) 808/2004).



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 Στατιστικές σχετικές με την επιβατική κινητικότητα (passenger mobility statistics), με έτος αναφοράς
το 2018. Πρόκειται για στατιστικές σχετικά με τις μετακινήσεις πληθυσμού (μέσο μεταφοράς, σκοπός
μετακίνησης, είδος καυσίμου για επιβατικά οχήματα, μέση διανυθείσα απόσταση,
επιβατοχιλιόμετρα κ.λπ.), στο πλαίσιο ικανοποίησης αναγκών διεθνών οργανισμών για σχετική
στατιστική πληροφόρηση.



ΥΓΕΙΑ
 Στατιστικές για την κατάσταση υγείας πληθυσμού 15 ετών και άνω, για τη χρήση υπηρεσιών υγείας
και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστασή της θετικά ή αρνητικά, στο πλαίσιο διενέργειας
της Έρευνας Υγείας, έτους αναφοράς 2019 (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/ 255 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1338/2008).

2021


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Στατιστικές σχετικά με τα εργατικά ατυχήματα και άλλα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την
εργασία, στο πλαίσιο διενέργειας συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού έτους 2020. (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1709).




ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Στατιστικές σχετικά με την υπερχρέωση και τον χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό των νοικοκυριών, την
κατανάλωση, τον πλούτο και την απασχόληση, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc ενοτήτων
(modules) στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους
2020 (υπό ψήφιση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού (ΕΚ) 1177/2003).
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ



Στατιστικές σχετικά με τα οχηματοχιλιόμετρα (VKM), με έτος αναφοράς το 2019. Πρόκειται για
στατιστικές σχετικά με την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο, εκφρασμένη σε οχηματοχιλιόμετρα
(για όλα τα μέσα μεταφοράς κατά τύπο και ηλικία οχήματος, καύσιμο κ.λπ.). Η κατάρτιση των
στατιστικών θα διενεργηθεί πιλοτικά και γίνεται στο πλαίσιο της ανάγκης ενημέρωσης σχετικής
διεθνούς βάσης δεδομένων, στο πλαίσιο συμφωνίας κυρίων (Eurostat, International Transport
Forum, UNECE).

2022


ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Στατιστικές σχετικά με τη θέση των μεταναστών στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο διενέργειας
συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού έτους 2021 (υπό έκδοση
Κανονισμός).



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 Στατιστικές για την έμφυλη βία, στο πλαίσιο διενέργειας σχετικής έρευνας το 2021.



ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
 Στατιστικές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc
(modules) στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους
2021. Πρόκειται για στατιστικές που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών (χρόνος
φροντίδας, επιμέλειας, βοήθεια στα μαθήματα, ανέσεις στην κατοικία κ.λπ.) (υπό ψήφιση
εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού (ΕΚ) 1177/2003).



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 Στατιστικές για τις άδειες οδήγησης, στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης εφικτότητας για την
ικανοποίηση αναγκών ενημέρωσης διεθνούς βάσης δεδομένων (International Transport Forum –
IRTAD).

2. Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020
Το 2020 η ΕΛΣΤΑΤ θα διενεργήσει την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας. Η εν λόγω Απογραφή
διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 σχετικά με τις ενοποιημένες Στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ο
οποίος θα αποτελέσει το πλαίσιο για όλα τα διαρθρωτικά και άλλα στοιχεία που απαιτούνται σε επίπεδο
γεωργικής εκμετάλλευσης και επιπλέον θα ενσωματώσει τις Έρευνες Οπωροφόρων και Αμπελουργικών
Καλλιεργειών (Integrated Farm Statistics – IFS).
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας αποσκοπεί στην καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων της Χώρας και τη συλλογή στοιχείων για τα βασικά χαρακτηριστικά της διάρθρωσής τους
και της απασχόλησης του πληθυσμού σε αυτές. Η εξέλιξη της διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
αποτελεί βασικό στοιχείο για τη χάραξη της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον αγροτικό τομέα και κατά
συνέπεια είναι αναγκαία η συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάρτιση χρονολογικών σειρών που
αφορούν στα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων αυτών. Συγκεκριμένα, με την Απογραφή Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας επιδιώκεται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με:
 τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,
 τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη νομική μορφή τους, στο καθεστώς κατοχής της
γεωργικής γης, στη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων και
πτηνών, καλλιεργητικές τεχνικές κ.λπ.),
 τις τεχνικές γεωργικής παραγωγής,
 την απασχόληση του πληθυσμού στις εκμεταλλεύσεις.
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας θα διενεργηθεί σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της
Χώρας. Θα καλύψει όλες τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους
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μορφή (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), ανεξάρτητα από το αν η
παραγωγή προορίζεται για πώληση, ιδιοκατανάλωση ή και για τα δύο και ανεξάρτητα από τον τόπο
διαμονής του κατόχου της ή τον τόπο όπου βρίσκονται οι εκτάσεις ή τα ζώα της εκμετάλλευσης (αστικές,
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές). Η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020
σχεδιάζεται να γίνει με τη χρήση, για πρώτη φορά, ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε κινητές ηλεκτρονικές
συσκευές, ώστε να καλύπτεται η απαίτηση του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 για γεωγραφικό εντοπισμό
(με ακρίβεια πλέγματος (grid) ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου) των εκμεταλλεύσεων.
Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ κατά την
περίοδο 2020 – 2022, στο πλαίσιο της διενέργειας της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020:
 Ολοκλήρωση της ενημέρωσης του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου από τις διαθέσιμες διοικητικές πηγές
(2ο εξάμηνο 2019 - 1ο εξάμηνο 2020)
 Οριστικοποίηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής
Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας (1ο εξάμηνο 2020)
 Κατάρτιση Εγκυκλίου Οδηγιών προς τα όργανα διενέργειας της Απογραφής (3ο τρίμηνο 2020)
 Επιλογή και ορισμός των οργάνων διενέργειας της Απογραφής (Ανώτερων Εποπτών, Εποπτών, Βοηθών
Εποπτών και Απογραφέων) ( 2ο εξάμηνο 2020)
 Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα όργανα διενέργειας της Απογραφής (2ο και 3ο τρίμηνο
2020)
 Διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας (4ο τρίμηνο 2020)
 Επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν (1ο – 3ο τρίμηνο 2021)
 Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων των δεδομένων (4ο τρίμηνο 2021)
 Εξαγωγή, πινακοποίηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων (1ο εξάμηνο 2022)
 Κατάρτιση οικονομικού απολογισμού (2ο τρίμηνο 2022).

3. Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021
Το 2021 η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να διενεργήσει τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών. Η
Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με
τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 763/2008, 2017/543, 2017/881 και 2017/712 και τις Συστάσεις των
Ηνωμένων Εθνών για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών 2020.
Σκοπός των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, οι οποίες διενεργούνται ανά δεκαετία,
είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του
πληθυσμού, τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους, καθώς και για τον οικοδομικό
πλούτο της Χώρας.
Ειδικότερα:
α) Η Απογραφή Κτηρίων αποσκοπεί στην καταμέτρηση του αριθμού των κτηρίων στο σύνολο της Χώρας και
κατά περιοχή, στη συλλογή στοιχείων για τα κτήρια, σχετικά με τη χρήση τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας
τους, την περίοδο κατασκευής τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής τους κ.λπ.
β) Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών αποσκοπεί: i) στην καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της
Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, ii)
στην καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου, iii)
στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και τα δημογραφικά, κοινωνικά,
εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού και iv) στην κατά είδος καταμέτρηση
του αριθμού των κατοικιών, στη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών
και τις ανέσεις τους και στην καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς
τους.
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Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, ανά έτος, των εργασιών στις οποίες θα προβεί η
ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 2020 – 2022, στο πλαίσιο της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και
Πληθυσμού- Κατοικιών 2021:
2020





2021







2022






Επικαιροποίηση/ενημέρωση ήδη υφισταμένων ή νέων αυτοτελών οικισμών σε συνεργασία με τους
Δήμους (διαδικασίες ΦΑΟ)
Εκτύπωση των ερωτηματολογίων και των βοηθητικών εντύπων των Γενικών Απογραφών
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Ορισμός και εκπαίδευση των οργάνων διενέργειας των Απογραφών (Ανώτεροι Επόπτες, Επόπτες και
Βοηθοί Επόπτες)
Επιλογή Τομεαρχών

Κατανομή των ερωτηματολογίων και βοηθητικών εντύπων κατά Εποπτεία και αποστολή τους στους
Νομούς και τις Εποπτείες
Αποστολή καταστάσεων Τομεαρχών στις Εποπτείες, ορισμός και εκπαίδευση των Τομεαρχών
Επιλογή Απογραφέων , αποστολή καταστάσεων Απογραφέων στις Εποπτείες, ορισμός και
εκπαίδευση των Απογραφέων
Διενέργεια των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών
Διενέργεια της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Μόνιμου Πληθυσμού
Επεξεργασία των δεδομένων των Απογραφών
Συνέχιση επεξεργασίας των δεδομένων των Απογραφών
Κατάρτιση σχεδίων πινάκων
Έκδοση Δελτίου Τύπου – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Νόμιμου Πληθυσμού
Δημοσίευση αποτελεσμάτων Μόνιμου Πληθυσμού
Κατάρτιση οικονομικού απολογισμού.

4. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την ικανοποίηση αναγκών χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει τα σχόλια των συμμετεχόντων στα ετήσια Συνέδρια Χρηστών που πραγματοποιεί και
λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών που διενεργεί, έχοντας ως στόχο
τη βελτίωση του στατιστικού της προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και τον εντοπισμό
νέων αναγκών και απαιτήσεων για την παραγωγή στατιστικών (βλ. Πλαίσιο 1).
Πλαίσιο 1. Ανάγκες χρηστών

Οι καταγεγραμμένες ανάγκες των χρηστών καλύπτουν μεγάλο φάσμα των στατιστικών πεδίων. Μέσα από
την επεξεργασία των αναγκών, η οποία έχει ήδη γίνει από την ΕΛΣΤΑΤ, έχουν προκύψει σαφείς απαιτήσεις
που, ενδεικτικά, αφορούν στα ακόλουθα:


Παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών σε επίπεδο κατώτερο του Συνόλου Χώρας.



Παραγωγή περισσότερων κοινωνικών στατιστικών, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως
στατιστικές για τη μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, για τις δαπάνες στην
εκπαίδευση, για τις δαπάνες κατανάλωσης και διαβίωσης των φοιτητών που διαμένουν σε πόλη
διαφορετική από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους κ.λπ., και μείωση του χρόνου παραγωγής
τους.



Παραγωγή μακρών χρονολογικών σειρών για τους Ετήσιους και Τριμηνιαίους Εθνικούς
Λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων και ετών πριν από το 1995.



Ανάπτυξη Περιφερειακών Λογαριασμών για διάφορους κλάδους της παραγωγής.
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Διαθεσιμότητα του επικαιροποιημένου Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, καθώς και στατιστικών
στοιχείων επιχειρήσεων, σε επίπεδο Περιφέρειας και παραγόμενου προϊόντος.



Αναπλήρωση των κενών που παρουσιάζονται σε χρονολογικές σειρές στατιστικών στοιχείων και
διαθεσιμότητα χρονολογικών σειρών για περισσότερα της δεκαετίας χρόνια.



Παροχή στους χρήστες της δυνατότητας να παράγουν από τις βάσεις δεδομένων στατιστικών
ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ πίνακες με τις μεταβλητές του ενδιαφέροντός τους (tailor made), χωρίς να
παραβιάζεται το στατιστικό απόρρητο.



Παραγωγή εποχικά διορθωμένων βραχυχρόνιων δεικτών Παραγωγή στοιχείων κατανάλωσης
ενέργειας.



Παραγωγή στατιστικών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, θρησκευτικός
τουρισμός, συνεδριακός και επιχειρηματικός τουρισμός κ.ά.) και για την πράσινη
επιχειρηματικότητα.



Αντιμετώπιση του θέματος της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών στοιχείων που
παράγονται από διαφορετικούς φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή και συνεργασία μεταξύ
των διαφόρων παραγωγών στατιστικών, εντός ΕΛΣΤΑΤ αλλά και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ με
συντονιστή την ΕΛΣΤΑΤ, για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των στατιστικών.



Καταγραφή της αυτοκτονικότητας στην Ελλάδα και των αποπειρών αυτοκτονιών και εκτίμηση του
άμεσου και έμμεσου οικονομικού κόστους των αυτοκτονιών για τη Χώρα.



Επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσβασης των τακτικών χρηστών σε μικροδεδομένα στατιστικών
ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ.



Ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ αναλυτικότερων στοιχείων από την Απογραφή Πληθυσμού –
Κατοικιών και από τις στατιστικές έρευνες στον τομέα της γεωργίας – κτηνοτροφίας.



Αξιοποίηση, από την ΕΛΣΤΑΤ, έμπειρων τακτικών χρηστών στοιχείων της, σε θέματα συλλογής
δεδομένων και παραγωγής στατιστικών.



Οργάνωση ημερίδων για συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

Η ικανοποίηση αυτών των διαπιστωμένων και καταγεγραμμένων αναγκών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων
αυτών που χαράσσουν δημόσιες πολιτικές) είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΕΛΣΤΑΤ για την τριετία 2020
– 2022. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη προβεί στην ιεράρχηση των ανωτέρω αναγκών, με βάση τη σημαντικότητά τους
για τους χρήστες και την κρισιμότητά τους για το στατιστικό της προϊόν, και έχει αρχίσει τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων ικανοποίησής τους, με βάση τους διαθέσιμους πόρους της και τις εθνικές και διεθνείς
υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά περιγράφεται κατωτέρω.
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, η ΕΛΣΤΑΤ,
όπως προαναφέρθηκε, έχει ήδη δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης χρήσης και
αξιοποίησης δεδομένων από διοικητικές πηγές, καθώς και νέων τεχνολογιών. Οι σχετικές δράσεις θα
συνεχισθούν και θα εντατικοποιηθούν κατά την τριετία 2020 - 2022.
Για την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων σε επίπεδο κατώτερο του Συνόλου Χώρας η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη
αρχίσει την επανεξέταση των υφιστάμενων σχεδίων δειγματοληψίας δειγματοληπτικών στατιστικών
ερευνών της. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η σταδιακή αύξηση του δείγματος της Έρευνας Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) που έλαβε χώρα, προκειμένου να παράγονται αξιόπιστα
αποτελέσματα, σε επίπεδο Περιφέρειας. Η επανεξέταση των υφιστάμενων σχεδίων δειγματοληψίας
δειγματοληπτικών στατιστικών ερευνών για τον ανωτέρω σκοπό θα συνεχισθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, κατά την
τριετία 2020 – 2022, προκειμένου να εκτιμηθεί το επιπλέον μέγεθος δείγματος και κόστος που θα
απαιτηθούν για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των ερευνών σε επίπεδο Περιφέρειας. Η εφαρμογή
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των αναθεωρημένων σχεδίων δειγματοληψίας για τη διενέργεια των ερευνών θα εξαρτηθεί από τους
διαθέσιμους στην ΕΛΣΤΑΤ πόρους. .
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της βελτίωσης της προσβασιμότητας των χρηστών σε ανωνυμοποιημένα
μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών της, έχει αναρτήσει στον ιστοχώρο της αρχεία ανωνυμοποιημένων
μικροδεδομένων 8 στατιστικών ερευνών. Τα εν λόγω αρχεία έχουν ανωνυμοποιηθεί με προκαθορισμένα από
την ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης, τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της έτσι, ώστε να μην είναι
δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ερευνώμενων μονάδων (Αρχεία Δημόσιας Χρήσης). Η ΕΛΣΤΑΤ θα
συνεχίσει το 2019 και κατά την τριετία 2020 – 2023 την κατάρτιση και ανάρτηση στον ιστοχώρο της αρχείων
δημόσιας χρήσης και άλλων στατιστικών ερευνών της. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, θα συνεχίσει τις
εργασίες της για τη δημιουργία, μέχρι το τέλος του 2022, κέντρων ασφαλούς πρόσβασης (βλ. Εδάφιο Β,
Ενότητα 7).
Το θέμα της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών στοιχείων που παράγονται από διαφορετικούς
φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της διενέργειας από
την ΕΛΣΤΑΤ της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Indicators – SDGs) για
την παρακολούθηση των 17 μέτρων και των 169 στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η
ΕΛΣΤΑΤ συνεργάζεται στενά με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, η οποία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα
που έχει ορισθεί για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εργασιών, σε εθνικό επίπεδο, για την
εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η επιλογή των δεικτών, βάσει των οποίων
θα παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να καταρτισθεί. Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, κατά την τριετία 2020 – 2022, να
παρέχει τη συνδρομή της στην κατάρτιση των ανωτέρω δεικτών, μέσω της παραγωγής επιπλέον στατιστικών
από ήδη διενεργούμενες έρευνές της ή της διενέργειας νέων στατιστικών ερευνών, με βάση τους
διαθέσιμους πόρους της. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΛΣΤΑΤ, ως ο αρμόδιος βάσει νόμου φορέας για το συντονισμό
των στατιστικών δραστηριοτήτων των φορέων του ΕΛΣΣ, θα συνεχίσει να παρέχει μεθοδολογική καθοδήγηση
στους εν λόγω φορείς για την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης
και θα αξιολογήσει τους παραγόμενους από τους φορείς δείκτες κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των
στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους έτσι, ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών.
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας που έχει αναπτύξει, θα συνεχίσει και κατά την τριετία
2020 – 2022, την οργάνωση ημερίδων για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών, με σκοπό την ενημέρωση των
χρηστών σχετικά με τη μεθοδολογία παραγωγής και την ορθή χρήση στατιστικών της.

5. Άλλες αλλαγές στην παραγωγή και διάχυση των στατιστικών
Η συμμόρφωση στους 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, καταργήσεων στην παραγωγή και διάχυση
στατιστικών.
Η Eurostat, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Οράματος 2020 του ΕΣΣ για τον εκσυγχρονισμό των
Ευρωπαϊκών Στατιστικών και στοχεύοντας στην αύξηση της συνοχής και της συγκρισιμότητας των
ευρωπαϊκών στατιστικών, με παράλληλη μείωση του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων, έχει υποβάλει 3
Προτάσεις Κανονισμών – Πλαισίων, οι οποίοι ενοποιούν Κανονισμούς που αφορούν στον γεωργικό τομέα,
στον τομέα των επιχειρήσεων και στον κοινωνικό τομέα, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα:


Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις Ενοποιημένες Γεωργικές Στατιστικές (Integrated Farm Statistics –
IFS)



Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις Ενοποιημένες Στατιστικές Επιχειρήσεων
(Framework Regulation Integrating Business Statistics – FRIBS)



Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις Ενοποιημένες Ευρωπαϊκές Κοινωνικές Στατιστικές (Integrated
European Social Statistics – IESS).
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Οι ανωτέρω Προτάσεις υποβλήθηκαν προς συζήτηση στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις
Στατιστικές (Council Working Party on Statistics – CWPS) και για την πρώτη εξ αυτών ολοκληρώθηκαν οι
συζητήσεις και εγκρίθηκε ο σχετικός Κανονισμός (Κανονισμός 2018/1091). Για τις άλλες 2 Προτάσεις οι
συζητήσεις στο πλαίσιο της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας, είναι σε εξέλιξη. Οι ανωτέρω Κανονισμοί – Πλαίσια
αναμένεται να επιφέρουν ορισμένες αλλαγές στην παραγωγή και διάχυση των γεωργικών στατιστικών, των
στατιστικών επιχειρήσεων και των κοινωνικών στατιστικών.
Επιπλέον, κατά την τριετία 2020-2022 σχεδιάζονται οι ακόλουθες αλλαγές:


ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ




ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ




Κατάρτιση στατιστικών Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων με χρήση διοικητικών
δεδομένων, με βάση τα αποτελέσματα μελέτης εφικτότητας και πιθανό έτος δημοσίευσης
αποτελεσμάτων το 2022.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ




Ανάπτυξη, βάσει μελέτης, νέου συστήματος κατάρτισης στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, στο
πλαίσιο της σχεδιαζόμενης στο Κανονιστικό Πλαίσιο FRIBS ανταλλαγής σχετικών μικροδεδομένων
μεταξύ των κρατών μελών.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ




Κατάρτιση ενιαίου ερωτηματολογίου της Έρευνας Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων για όλους τους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που καλύπτονται από τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ)
295/2008 και μελέτη προσαρμογής του ερωτηματολογίου σε τυχόν μελλοντικές ανάγκες που θα
προκύψουν από τη θέσπιση νέου Κανονιστικού Πλαισίου FRIBS.

Αλλαγή, από το έτος 2020, στον τρόπο συλλογής των στοιχείων για την ανώτατη εκπαίδευση,
ακαδημαϊκού έτους 2018/2019, η οποία θα γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (OpenView
Technology), με παράλληλη κατάργηση του OCR ερωτηματολογίου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Παραγωγή στατιστικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών με χρήση μαζικών δεδομένων, με βάση
τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης.



Παραγωγή στατιστικών επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης σε σημαντικούς λιμένες της Xώρας,
με χρήση μαζικών δεδομένων (AIS) για την επαλήθευση των στοιχείων αφίξεων και αναχωρήσεων
των πλοίων.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 Αλλαγή της συχνότητας διενέργειας της Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών
(Έρευνα Διακοπών) από ετήσια σε τριμηνιαία βάση, με βάση τα αποτελέσματα μελέτης εφικτότητας
που θα εκπονηθεί κατά το έτος 2019, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
στατιστικών.
 Κατάρτιση μελέτης εφικτότητας για τη χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων (διοικητικές, μαζικά
δεδομένα, έρευνες κ.ά.), τόσο για τις τρέχουσες στατιστικές τουρισμού όσο και για νέες στατιστικές
απαιτήσεις χρηστών (π.χ. παροχή στατιστικών σε χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης,
εισερχόμενος – εξερχόμενος τουρισμός).
6. Νέος Οργανισμός της ΕΛΣΤΑΤ
Από το έτος 2000, όταν τέθηκε σε ισχύ ο Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.), μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στην παραγωγή των
επίσημων στατιστικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2005 καθιερώθηκε στο ΕΣΣ ο
ΚΟΠ, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται οι ευρωπαϊκές
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στατιστικές, ενώ το 2010 συστάθηκε, με τον Νόμο 3832/2010, το ΕΛΣΣ, αποτελούμενο από την ΕΛΣΤΑΤ και
άλλους εθνικούς φορείς που αναπτύσσουν, παράγουν και διαχέουν επίσημες στατιστικές της Χώρας.
Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή ο
Οργανισμός της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. μέχρι σήμερα, νέες πηγές δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
παραγωγή στατιστικών έκαναν την εμφάνισή τους και έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις στον τεχνολογικό
τομέα, οι οποίες επέδρασαν καθοριστικά στους τρόπους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την
παραγωγή στατιστικών, καθώς και στους τρόπους διάχυσης των στατιστικών. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με
την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση αξιόπιστων και επίκαιρων στατιστικών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής
ζωής και σε αναλυτικό επίπεδο, έχουν οδηγήσει τις ΕΣΥ σε κατάλληλες προσαρμογές της επιχειρησιακής τους
αρχιτεκτονικής, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος, με
παράλληλη μείωση του φόρτου απόκρισης των ερευνωμένων και εξοικονόμηση πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επιβεβλημένη η ανάγκη κατάρτισης ενός νέου Οργανισμού για την ΕΛΣΤΑΤ που να
ανταποκρίνεται 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.
Τον Δεκέμβριο του 2018 υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ σχέδιο του νέου Οργανισμού της, από την
Ομάδα Εργασίας που το επεξεργάσθηκε. Το σχέδιο διαβιβάσθηκε ακολούθως, στις αρχές του 2019, κατά
σειρά στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα ακολουθήσει η
διαβίβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ο προτεινόμενος Οργανισμός 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 μοντέλο στο
οποίο βασίσθηκε η κατάρτιση του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ (Generic Statistical Business Process Model)
έχει ως βασική αρχή την «κοινή χρήση των πόρων» και είναι το πλέον διαδεδομένο στο ΕΣΣ, επειδή
συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και στην τυποποίηση στατιστικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα την
παραγωγή εναρμονισμένων και συγκρίσιμων στατιστικών που ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις των
χρηστών.
Το σύνολο των οργανικών θέσεων που εκτιμήθηκε ότι θα απαιτηθούν για την εφαρμογή του νέου
Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ ανέρχεται σε 1.076. Μεταξύ των οργανικών αυτών θέσεων περιλαμβάνονται 147
θέσεις στον δημιουργούμενο κλάδο ΔΕ Ερευνητών. Το προσωπικό του κλάδου αυτού που θα προσληφθεί
θα απασχοληθεί στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων στατιστικών ερευνών, τα οποία χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή στατιστικών. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού στοχεύει στη δραστική μείωση του
αριθμού των ιδιωτών συνεργατών που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον ανωτέρω σκοπό. Η μείωση του
αριθμού των χρησιμοποιούμενων 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.
7. Συνθήκες υλοποίησης του ΕΛΣΠ για την τριετία 2020 – 2022
Η εφαρμογή του τριετούς στατιστικού προγράμματος για το ΕΛΣΣ 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 ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον προϋπολογισμό των απαραίτητων δαπανών για την εκτέλεση των στατιστικών
εργασιών της που περιλαμβάνονται στο παρόν ΕΛΣΠ 2020 – 2022. Οι εκτιμώμενες δαπάνες και έσοδα
εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΟΥΣ 2019, και
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ όπως υποβλήθηκαν στις 18/3/2019 στο ΜΠΔΣ 2020 – 2023, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΣΟΔΟΥ
(ΣΕ ΕΥΡΩ)
Εγκεκριμένος
προϋπο/μός
2019

Τύπος εσόδων

Εισήγηση ΜΠΔΣ 2020 – 2023

2019

2020

2021

2022

Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας

23.500.000

24.651.500

24.651.500

24.651.500

Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας
Λοιπά έσοδα
Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη
Eurostat
Σύνολο
Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις από
ΠΔΕ
Έσοδα από αντικρυζόμενες δαπάνες (ΚΑΕ
5200-κρατήσεις)

22.000.000
476.005

29.848.500
482.004

82.848.500
472.004

11.348.500
472.002

2.262.969
48.238.974

1.652.936
619.021
56.634.940 108.591.025

1.687.022
38.159.024

10.796.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

59.034.974

67.634.940 119.591.025

49.159.024

Γενικό σύνολο Προϋπολογισμού Εσόδων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΤΟΥΣ 2019, και
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ όπως υποβλήθηκαν στις 18/3/2019 στο ΜΠΔΣ 2020 – 2023,
ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
Εγκεκριμένος
προϋπο/μός
2019

Εισήγηση ΜΠΔΣ 2020 – 2023

Τύπος δαπάνης
Κόστος εργασίας (ΚΑΕ 0100 – 0200 – 0560)
Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις
προσωπικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την
προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη
Eurostat
Δαπάνες * για:
α. Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας
β. Απογραφή Κτηρίων & Πληθυσμού – Κατοικιών

2019
23.880.665

2020
24.740.500

2021
24.747.120

2022
24.731.120

553.000

648.400

660.900

673.400

11.089.062

10.776.974

10.875.600

10.253.566

1.989.335

2.711.150

167.984

199.200

10.726.912

17.305.660

71.720.000

500.000

Σύνολο
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω ΠΔΕ
Πληρωμές αντικρυζόμενες από έσοδα (ΚΑΕ
3300- κρατήσεις)

48.238.974

56.182.684

10.796.000

11.000.000

Γενικό σύνολο Προϋπολογισμού Εξόδων

59.034.974

67.182.684

108.171.604 36.357.286

11.000.000

11.000.000

119.171.604 47.357.286

*Περιλαμβάνονται πάσης φύσης δαπάνες (αμοιβές προσωπικού (εποχικού και μη), δαπάνες λειτουργίας κλπ)
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Δ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Η ανάπτυξη και βελτίωση των παραγόμενων στατιστικών της Χώρας βασίζεται στις δράσεις όλων των
φορέων που αποτελούν το ΕΛΣΣ. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς του ΕΛΣΣ έχουν σκιαγραφήσει ένα σύνολο από
στόχους για την περίοδο 2020 – 2022. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν, κατά κύριο λόγο, θέματα που άπτονται
της χρήσης της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής των δεδομένων και τη βελτίωση της
παραγωγής και διάχυσης των στατιστικών τους. Κατωτέρω, παρατίθενται οι τιθέμενοι στόχοι, ανά φορέα του
ΕΛΣΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών
 Καλύτερη αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), όσον αφορά στην
ορθότητα και πληρότητα καταχώρισης των δεδομένων, μέσω της παροχής σχετικών οδηγιών στις
Περιφερειακές Υπηρεσίες Ιθαγένειας της Χώρας.
 Υλοποίηση έργου αναβάθμισης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την
περαιτέρω αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των οικονομικών
στοιχείων των ΟΤΑ, με προβλεπόμενο έτος ολοκλήρωσης το 2020.
 Ανάρτηση στατιστικών δελτίων σε τακτική βάση (πιθανόν ανά τρίμηνο), σχετικά με την πορεία κτήσεων
της Ελληνικής Ιθαγένειας, τον χρόνο αναμονής κλήσης σε συνέντευξη και τον συνολικό χρόνο
ολοκλήρωσης των αιτήσεων για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, με προβλεπόμενο έτος έναρξης
δημοσίευσης των στατιστικών δελτίων το 2020.
 Ενσωμάτωση λειτουργικοτήτων αξιοποίησης δεδομένων οικονομικού ενδιαφέροντος των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ, τα οποία τηρούνται σε θεσμοθετημένες βάσεις του Δημοσίου, όπως το
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και η εφαρμογή του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων ( e-PDE), στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας.
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Αναβάθμιση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ.
 Δημιουργία στον ιστοχώρο του Υπουργείου ειδικής εφαρμογής για τις επίσημες στατιστικές. Εξέλιξη της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας διακίνησης εγγράφων και τήρησης δεδομένων, η οποία θα είναι κοινή για όλες
τις υπηρεσίες του Υπουργείου και θα επιτρέπει την επικοινωνία με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
 Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι στη διαδικασία υποβολής πρότασης για δημιουργία
ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αντλεί αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό και για
τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Αναφορικά με
το προσωπικό των Ιδρυμάτων, το εν λόγω σύστημα που θα επικοινωνεί και με άλλα συστήματα του
δημοσίου (ασφαλιστικά, απογραφή, Ενιαία Αρχή Πληρωμών κ.τλ.) μέσω διαλειτουργικότητας, θα παρέχει
τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης άντλησης δεδομένων μεταξύ των οριζόντιων πληροφοριακών
συστημάτων του διοικητικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και των κάθετων πληροφοριακών
συστημάτων που υπάρχουν σε κάθε Ίδρυμα/Φορέα. Όσον αφορά στους φοιτητές, επιδιώκεται η
διασύνδεση όλων των φοιτητολογίων των ΑΕΙ με ήδη υπάρχον σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα. Η
συλλογή δεδομένων για τη διενέργεια των στατιστικών εργασιών των λοιπών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ
διεκπεραιώνεται ήδη μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία αναβαθμίζονται με βάση τις
τεχνολογικές εξελίξεις.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενοι φορείς
 Προσθήκη στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ επεξεργάσιμων πινάκων συχνοτήτων και διπλής εισόδου για
τα εργατικά ατυχήματα, σε μορφή excel, με προβλεπόμενο έτος δημοσίευσης το 2021.
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Υπουργείο Εξωτερικών
 Αξιοποίηση διοικητικών δεδομένων, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς που παρέχουν στοιχεία
κρατικής αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο πλαίσιο βελτίωσης της διαδικασίας παραγωγής
σχετικών στατιστικών.
 Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας της υλοποίησης διαδικτυακής σχεσιακής βάσης δεδομένων, με σκοπό τη
συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων της συνολικά παρεχόμενης αναπτυξιακής και
ανθρωπιστικής βοήθειας της Ελλάδος για την παραγωγή των σχετικών στατιστικών.
 Κατασκευή ιστοχώρου του Υπουργείου για την παρουσίαση των παραγόμενων στατιστικών του.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Δημιουργία εφαρμογής για τη μηχανογραφική επεξεργασία και παραγωγή στατιστικών για τις Υπηρεσίες
Επιμελητών Ανηλίκων.
 Σταδιακά αυξανόμενη χρήση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
(ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) και αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτού για την εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων,
τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφέροντος και αρμοδιότητας του Υπουργείου, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτω
 Επέκταση του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (β΄ φάση) και σταδιακή ένταξη σε αυτό των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της
Χώρας.
 Βελτίωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Καταστημάτων Κράτησης, με σκοπό την
αυτόματη άντληση στοιχείων από το ανωτέρω σύστημα.
Υπουργείο Υγείας
Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά στις στατιστικές δράσεις για την τριετία 2020 –
2022, αναπτύσσονται γύρω από τρείς κύριους άξονες.
 Ο πρώτος άξονας αφορά στη χρήση τεχνολογίας τόσο για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων από
τους εποπτευόμενους φορείς (π.χ. Νοσοκομεία) όσο και για την επικοινωνία μεταξύ επιμέρους
συστημάτων σε επίπεδο διαφορετικών φορέων (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ). Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων
του πρώτου άξονα έχει το έργο «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του ΕΣΥ (BI-Health)» το οποίο
βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Ιδιαίτερη βαρύτητα την επόμενη τριετία θα δοθεί στην
ολοκλήρωση της αυτοματοποιημένης συλλογής αναλυτικών δεδομένων (individual – level data) από τα
Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων στον κεντρικό κόμβο του BI-Health μέσω των κατάλληλων
διεπαφών (web services). Η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων θα συμβάλει σημαντικά τόσο στη
βελτίωση της ποιότητας και εγκυρότητας των παραγόμενων στατιστικών του Υπουργείου Υγείας όσο και
στην εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινων πόρων.
 Ο δεύτερος άξονας αφορά στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και
αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και τους
εποπτευόμενους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων του ΕΛΣΣ.
Επιπλέον προγραμματίζεται η υλοποίηση νέων εργαλείων με σκοπό τον έλεγχο της πληρότητας και
ποιότητας των δεδομένων.
 Ο τρίτος άξονας αφορά στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, αλλά και στη βελτίωση της
προσβασιμότητας στις παραγόμενες στατιστικές. Στα πλαίσια του άξονα αυτού, το Υπουργείο Υγείας,
αξιοποιώντας τα δεδομένα που ήδη συλλέγονται μέσω της εφαρμογής BI-Health, προγραμματίζει τη
δημιουργία ενός βασικού συνόλου δεικτών, μέσα από το οποίο θα αξιολογείται η αποδοτικότητα τόσο
του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και των Μονάδων Υγείας, με βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου
υγείας του πληθυσμού. Παράλληλα, το Υπουργείο, αξιοποιώντας και τα αναλυτικά δεδομένα που θα
συλλέγονται από την εφαρμογή BI-Health, προγραμματίζει την παραγωγή νέων στατιστικών με σκοπό την
παρακολούθηση και μέτρηση της νοσηρότητας μέσα από δείκτες επιπολασμού και επίπτωσης. Έμφαση
θα δοθεί και στη βελτίωση της πρόσβασης στις παραγόμενες στατιστικές με την κοινοποίηση στους
πολίτες και στα ενδιαφερόμενα μέρη συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και δεικτών για το Εθνικό Σύστημα
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Υγείας, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της εφαρμογής του Άτλαντα Υγείας και της διαδικτυακής πύλης
του έργου BI-Health. Επιπλέον θα δημιουργηθεί ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
στην οποία θα αναρτώνται οι παραγόμενες στατιστικές μαζί με το σχετικό υλικό (μεθοδολογικές εκθέσεις,
πολιτική ποιότητας κ.λπ.).
Τέλος, στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το έργο του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας», το οποίο
είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Υπουργείου Υγείας και βρίσκεται στο στάδιο συγγραφής των
τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξης του τεχνικού δελτίου. Σε ένα από τα πρώτα στάδια του έργου θα
προκύψει το «Εθνικό Σύνολο Δεδομένων» για την Υγεία, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της
ποιότητας των δεδομένων, αφού θα αποτελείται από ενοποιημένα, ομογενοποιημένα και εκκαθαρισμένα
ψηφιακά μητρώα, χαρακτηριστικό των οποίων θα είναι η πληρότητα αλλά και η συνεχής επικαιροποίηση
(π.χ. μητρώο φαρμάκων, μητρώο επαγγελματιών υγείας, μητρώο ιατρικών πράξεων, μητρώο
Κλινικών/Τμημάτων των Νοσοκομείων, μητρώο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες κ.λπ.).
Επιπρόσθετα, με τη χρήση προτύπων διαλειτουργικότητας το έργο θα συμβάλει σημαντικά και στην
ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ επιμέρους εφαρμογών στο οικοσύστημα της υγείας, είτε μεταξύ
διαφορετικών φορέων (π.χ. Υπουργείο Υγείας – Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας – ΕΟΠΥΥ, Υπουργείο Υγείας –
ΗΔΙΚΑ, Υπουργείο Υγείας – ΕΛΣΤΑΤ για την Ετήσια Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης) είτε σε
επίπεδο ενός φορέα υγείας (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών στις Κλινικές των
Νοσοκομείων με τα συστήματα των εργαστηρίων για την παραγγελιοληψία εξετάσεων και αποτελεσμάτων).

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:
 Κατάρτιση ψηφιακού Μητρώου Αθλητικών Φορέων (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία, Γυμναστήρια) και
ψηφιακού μητρώο Προπονητών.
 Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσίαση των στατιστικών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ):
 Ανάπτυξη της υποδομής για το ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-εισιτήριο): πρόκειται για διαδικτυακή υπηρεσία
που παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ανταλλαγής επιχειρηματικών πληροφοριών (εισιτήρια)
συναλλασσομένων εταιρειών (διανομέων) μέσω internet.
 Αμεση εξαγωγή, από το 2020, στατιστικών που αφορούν στην παραγωγή και τη διανομή
κινηματογραφικών ταινιών από το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΚΚ, του οποίου η
ανάπτυξη ξεκίνησε το 2019 και αποσκοπεί στην κεντρική διαχείριση της πληροφορίας, την
παρακολούθηση της προόδου των εσωτερικών και εξωτερικών αιτημάτων από και προς το ΕΚΚ, τη
διαχείριση της ροής τους και την αυτοματοποιημένη υποστήριξη διαφόρων διοικητικών λειτουργιών.
Δημοσίευση, σε μηνιαία βάση, καταλόγου με τις 10 εμπορικότερες κινηματογραφικές ταινίες, με
αναφορά στον τίτλο της ταινίας, την εταιρεία διανομής και τον αριθμό των κινηματογραφικών εισιτήριων.
 Έκδοση ετήσιου καταλόγου που θα περιέχει σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του
ΕΚΚ στους διάφορους τομείς δραστηριότητας του, μέσω της παράθεσης συγκεκριμένων στατιστικών
στοιχείων.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Ανάπτυξη αγγλικής ιστοσελίδας, όπου θα δημοσιεύονται τα σχετικά με την παραγωγή στατιστικών του
Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του θέματα στην αγγλική γλώσσα.
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού
 Δημιουργία νέου διαδικτυακού τόπου του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο ανανέωσης
και αναβάθμισης της λειτουργίας του ιστότοπου του Παρατηρητηρίου, με την ενσωμάτωση νέων
λειτουργιών/υπηρεσιών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες
και δεδομένα με εύκολο και ευέλικτο τρόπο, χρησιμοποιώντας θεματικές, χρονικές, τεχνικές και
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γεωγραφικές παραμέτρους επιλογής του ιστότοπου. H δράση αυτή είναι προγραμματισμένη και
ενταγμένη ως διακριτό Υποέργο στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Παρατηρητηρίου για την
περίοδο μέχρι 31/12/2023.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)
 Ανάπτυξη ξεχωριστής ενότητας «Στατιστικά» στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΝΑΝΠ, στην οποία θα
δημοσιεύεται το σύνολο των παραγόμενων στατιστικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων
του, ως Φορέα του ΕΛΣΣ, με τα μεταδεδομένα τους (εκθέσεις ποιότητας), καθώς και οι πολιτικές
ποιότητας και στατιστικού απορρήτου, τα ετήσια στατιστικά προγράμματα εργασιών και οι ετήσιοι
απολογισμοί των στατιστικών προγραμμάτων εργασιών του Φορέα.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την κατάρτιση των στατιστικών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσαρμοσμένο στο νέο
Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΕ για τις γεωργικές στατιστικές (SAIO).
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
 Ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού στατιστικής πληροφόρησης του ΕΚΤ και διεύρυνση των
θεματικών περιοχών που καλύπτονται, με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη δημόσιων πολιτικών στους
ευρύτερους τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
 Ανάπτυξη διαδικασιών και εφαρμογών σε πληροφοριακά συστήματα, με στόχο τον «έξυπνο»
συσχετισμό των δεδομένων, καθώς και την απεικόνιση δεικτών και θεματικών αναφορών, με
διαδραστικό και κατανοητό τρόπο.


Ανάπτυξη διαδικασιών και εφαρμογών σε πληροφοριακά συστήματα, με στόχο τη διασύνδεση των
δεδομένων, την αυτοματοποιημένη επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό τους.

 Ενίσχυση και διεύρυνση των συνεργασιών με φορείς που διαθέτουν διοικητικά δεδομένα, τα οποία είναι
συναφή και χρήσιμα με τις στατιστικές που παράγει το ΕΚΤ.
 Καθιέρωση θεσμικών διοικητικών διαδικασιών για τη συστηματική άντληση διοικητικών δεδομένων, και
με διαλειτουργία πληροφοριακών συστημάτων, όπου είναι δυνατόν.
 Βελτίωση διαδικασιών και υποδομών για την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων, της διασφάλισης
του στατιστικού απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 Συνεχής αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών.
Παραγωγή νέων ηλεκτρονικών εκδόσεων (e-books).
 Συνεχής βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικασιών που χρησιμοποιεί το ΕΚΤ για τη
συλλογή των δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών, με την εφαρμογή επιπλέον ελέγχων ορθότητας,
σε πραγματικό χρόνο στα online ερωτηματολόγια, τη συνεχή επικαροποίηση του λογισμικού που
χρησιμοποιείται σε πλατφόρμες και εργαλεία, καθώς και τον εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού help desk.
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT)
 Επίκειται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αγοράς
που θα υποστηρίζει όλες τις ενέργειες υποβολών στοιχείων παρακολούθησης της αγοράς από παρόχους
στο πλαίσιο δομημένων ερωτηματολογίων. Πιο συγκεκριμένα, ο Πάροχος θα έχει τη δυνατότητα να
υποβάλλει τα στοιχεία της αγοράς μέσω κατάλληλης Διαδικτυακής Διεπαφής (Web Interface), θα
υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας και της συνέπειας των υποβληθέντων στοιχείων μέσα
από τη χρήση κατάλληλων εργαλείων λογικού, αριθμητικού και στατιστικού ελέγχου και τέλος θα
τηρείται ιστορικό εκδόσεων, μέσω της εχώρησης μοναδικού αριθμού σε κάθε υποβολή του Παρόχου, ο
οποίος θα γνωστοποιείται αυτόματα στον Πάροχο. Μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης της Αγοράς οι χρήστες της ΕΕΤΤ θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν
προκαθορισμένες, αλλά και να σχεδιάζουν δυναμικές αναφορές, γραφήματα, στατιστικά στοιχεία, δείκτες
και αναλύσεις. Μέσω φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος διεπαφής, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε
προσχεδιασμένες, και δυναμικά παραμετροποιήσιμες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, δομές και
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αναφορές στοιχείων, όπως: πίνακες, συγκεντρωτικούς πίνακες (pivot tables), κύβους συγκεντρωτικών
πινάκων με δυνατότητες συσχέτισης, ταξινόμησης και κριτηριακής συμπερίληψης. Επιπρόσθετα, το εν
λόγω σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα σε χρήστες εκτός ΕΕΤΤ να ορίσουν και να δημιουργήσουν ad
hoc δείκτες και αναφορές από τα διαθέσιμα δεδομένα, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης
στην πληροφορία, με τη χρήση ενός web browser, χωρίς να προαπαιτείται εγκατάσταση πρόσθετου
λογισμικού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο Παράρτημα αυτό παρατίθεται ο κατάλογος των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, εκτός της ΕΛΣΤΑΤ,
που προγραμματίζεται να παραχθούν κατά την τριετία 2020 – 2022, ο οποίος καταρτίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ
σε συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΣΣ. Ο κατάλογος θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών όλων των φορέων του ΕΛΣΣ.

Α/Α

Φορέας

Υπουργείο
Εσωτερικών

1

Ευρωπαϊκή
στατιστική4
(Ναι, Οχι)

Θεματική Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Μετανάστευση

MngdMigr

Συγκεντρωτικά στοιχεία
για την κτήση & Απώλεια
Ιθαγένειας

Κανονισμός (ΕΚ)
862/2007

Ν.3838/2010

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

Έτος
έναρξης

Ναι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_22

Στοιχεία για την Κτήση &
Απώλεια Ιθαγένειας
αρμοδιότητας
Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων

Οικονομία

Δημόσια
Οικονομικά

FINOTA_01

Οικονομικά στοιχεία
Δήμων, Περιφερειών και
Νομικών Προσώπων
υποτομέα S1313.

Ν.3852/2010,
Π.Δ. 80/2016,
Ν.4483/2017, Υ.Α.
2816/30.01.2018

Οχι

Οικονομία

Δημόσια
Οικονομικά

FINOTA_02

Οικονομικά στοιχεία
Νομικών Προσώπων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
εκτός υποτομέα S1313.

Ν.3852/2010,
Π.Δ.80/2016,
Ν.4483/2017, Υ.Α.
2816/30.01.2018

Εκλογές

ELECT_01

Στατιστικά Εκλογικού
Σώματος
και Εκλογικών
Αναμετρήσεων

2020

Δημογραφία

DEMOGR_0
1

Στατιστικά στοιχεία
ληξιαρχικών πράξεων

2020

Tran-Avia

Στατιστική Αεροπορικής
Κίνησης

2

Υπουργείο
Εσωτερικών

3

Υπουργείο
Εσωτερικών

4

Υπουργείο
Εσωτερικών

5

Υπουργείο
Εσωτερικών

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

6

Υπουργείο
Εσωτερικών

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

7

Υπηρεσία
Πολιτικής
Αεροπορίας

Οχι

Ναι

Μεταφορές

Αεροπορικές

8

Υπουργείο
Τουρισμού

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο, Υπηρεσίες

Τουρισμός

TOURISM_
01

9

Υπουργείο
Τουρισμού

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο, Υπηρεσίες

Τουρισμός

TOURISM_
02

4

Κανονισμός (ΕΚ)
437/2003, (ΕΚ)
1358/2003, (ΕΚ)
158/2007

Ινστιτούτο Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων
(Ι.Τ.Ε.Π.): Στατιστικά
στοιχεία για τις εξελίξεις
στον Τουρισμό και στην
Ελληνική Ξενοδοχία
Ινστιτούτο Τουριστικών
Ερευνών και Προβλέψεων
(Ι.Τ.Ε.Π.): Στατιστικά
στοιχεία για την
διάρθρωση και
χαρακτηριστικά του
ξενοδοχειακού κλάδου
στην Ελλάδα

«Ευρωπαϊκές στατιστικές» είναι στατιστικές που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας και
καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα (Άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759).
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Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Φορέας

10

Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Οχι

Μεταφορές

Θαλάσσιες

TRANSEA_07

11

Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Οχι

Περιβάλλον

Θαλάσσιο

ENVSEA_01

12

Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

13

Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Οχι

Μεταφορές

Θαλάσσιες

TRANSEA_03

14

Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Οχι

Μεταφορές

Θαλάσσιες

TRANSEA_04

15

Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αγορά
Εργασίας

LABSEA_01

16

Υπουργείο
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής
Πολιτικής

Οχι

Μεταφορές

Θαλάσσιες

TRANSEA_06

17

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Ναι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αγορά
Εργασίας

18

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

19

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Οχι

Θεματική Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Α/Α

Μεταφορές

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Θαλάσσιες

TRANSEA_01

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος
Ετήσια στοιχεία
Αποδεικτικών Ναυτικής
Ικανότητας (ΑΝΙ) Ελλήνων
ναυτικών και θεωρήσεων
ΑΝΙ που εκδίδονται από
τρίτες χώρες
Στατιστικά στοιχεία
διοικητικών κυρώσεων
που επιβάλλονται για την
προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος

Στατιστικά στοιχεία για
παράπονα επιβατών

Στατιστικά στοιχεία
σχετικά με ελέγχους,
πιστοποίηση εταιρειών και
πλοίων στο πλαίσιο του
Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς
Διαχείρισης Πλοίων
Στατιστικά στοιχεία
πιστοποίησης υπόχρεων
στο πλαίσιο της Σύμβασης
Ναυτικής Εργασίας
(Maritime Labour
Convention (MLC), 2006)
Γραφείο Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ):
Μηνιαίος πίνακας
προσφερόμενων προς
εργασία και λαβόντων
επίδομα ανεργίας
ναυτικών ΓΕΝΕ και
Λιμενικών Αρχών
Γραφείο Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ):
Μηνιαίο δελτίο κινήσεως
χορηγηθεισών αδειών
ναυτολόγησης Ελλήνων
ναυτικών κατά ειδικότητα
μέσω ΓΕΝΕ και Λιμενικών
Αρχών

Earn

Στατιστικές για τις
πολιτικές της αγοράς
εργασίας

Εργατικά
Ατυχήματα

LABACC_01

Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ): Στατιστικά
στοιχεία από την
καταγραφή εργατικών
ατυχημάτων
ασφαλισμένων
εργαζομένων

Αγορά
Εργασίας

LABUNEMPL_0
1

Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ): Στοιχεία
εγγεγραμένων ανέργων σε
μηνιαία βάση
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Νομοθετικό
πλαίσιο

Οδηγία (ΕΕ)
2012/35

Κανονισμός (ΕΕ)
1177/2010, Υ.Α.
3332.12/05/13/1
4-06-2013 (ΦΕΚ
1453 Β)

Κανονισμός (ΕΚ)
336/2006

Οδηγία (ΕΚ)
2009/13

Ν.192/1936 (ΦΕΚ
438 Α), Υ.Α.
70055/2703/1982
(ΦΕΚ 205 Β)

Ν.192/1936 (ΦΕΚ
438 Α), Υ.Α.
70055/2703/1982
(ΦΕΚ 205 Β)

Υ.Α.
17898/Δ1.34267/7/2014,
35847/Δ.9
9960/12/8/2015

Π.Δ. 416/1990
(ΦΕΚ 162 Α),
ΟΑΕΔ/B.Δ.405/19
71

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Α/Α

Φορέας

20

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

21

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

22

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

23

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

24

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

25

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Οχι

26

Υπουργείο
Εργασίας,
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

27

Υπουργείο
Εξωτερικών

28

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Οχι

Θεματική Ενότητα

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Θεματική
Υποενότητα

Αγορά
Εργασίας

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

LABUNEMPL_0
2

Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ): Έκθεση με
στοιχεία εγγεγραμμένων
ανέργων σε εξαμηνιαία
βάση

Π.Δ. 416/1990
(ΦΕΚ 162 Α),
ΟΑΕΔ/B.Δ.405/19
71

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αγορά
Εργασίας

LABUNEMPL_0
4

Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ): Σύνταξη
συνοπτικής έκθεσης των
εγγεγραμμένων στον
ΟΑΕΔ και των στατιστικών
στοιχείων της
εγγεγραμμένης ανεργίας

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αγορά
Εργασίας

LABWORK_01

Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ): Στατιστικά
στοιχεία απασχόλησης
ασφαλισμένων

LABWORK_02

Μηχανισμός Διάγνωσης
των Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας: Στοιχεία για τα
χαρακτηριστικά των
ανέργων, σύμφωνα με τα
δεδομένα της
εγγεγραμμένης ανεργίας
του ΟΑΕΔ

Π.Δ. 416/1990
(ΦΕΚ 162 Α),
ΟΑΕΔ/B.Δ.405/19
71

Αγορά
Εργασίας

LABWORK_04

Στοιχεία ροών μισθωτής
απασχόλησης στον
Ιδιωτικό Τομέα από το
Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ

Υ.Α. 5072/6/2013
(ΦΕΚ 449 Β),
28153/126/2013
(ΦΕΚ 2163 Β),
29502/85/2014
(ΦΕΚ 2390 Β)

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αγορά
Εργασίας

LABWORK_05

Μηχανισμός Διάγνωσης
Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας: Ετήσια Έκθεση

Ν.4368/2016

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Κοινωνική
Προστασία

SOC-INS_01

Ενιαίο σύστημα ελέγχου
και πληρωμών συντάξεων
ΗΛΙΟΣ: Mηνιαία
απεικόνιση
συνταξιοδοτικών παροχών

Ν.4093/2012,
Υ.Α.
27569/592/Φ803
55/2012 (ΦΕΚ
3145 Β)

Οχι

Έρευνα, Τεχνολογία,
Ανάπτυξη,
Καινοτομία

Αναπτυξιακή
Βοήθεια

ASSIST_01

Στατιστικά στοιχεία για
την Κρατική Αναπτυξιακή
Βοήθεια της Ελλάδος

Ν.4451/2017
(ΦΕΚ Α
16/13.2.2017)

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

CULT_01

Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου:
Στατιστικά στοιχεία για
κινηματογραφικά
εισιτήρια

Ν.3905/2010

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αγορά
Εργασίας

Πολιτισμός
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Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος
Ελληνικό Κέντρο
Κινηματογράφου:
Στατιστικά στοιχεία για
την παραγωγή και
διανομή
κινηματογραφικών
ταινιών, τα
χαρακτηριστικά
κινηματογραφικών
αιθουσών και τις
συνολικές εισπράξεις
εισιτήριων
Οργανισμός Πνευματικής
Ιδιοκτησίας: Στατιστικά
στοιχεία για την πειρατεία
(από διωκτικές αρχές),
καθώς και για την επιβολή
νομικών κυρώσεων (από
δικαστήρια) σε θέματα
παραβίασης πνευματικής
ιδιοκτησίας

Νομοθετικό
πλαίσιο

29

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Πολιτισμός

CULT_02

30

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Πολιτισμός

CULT_03

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_01

Στατιστικά στοιχεία για τη
γεωγραφική κατανομή
αθλητικών σωματείων

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_02

Στατιστικά στοιχεία για τον
αριθμό προπονητών και
σωματείων ανά άθλημα

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

33

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Οχι

Υποδομές, Δημόσιες
Επενδύσεις

Αθλητισμός

INFRSPORT_01

34

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_03

Οχι

Υποδομές, Δημόσιες
Επενδύσεις

Αθλητισμός

INFRSPORT_02

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_04

Στατιστικά στοιχεία για τα
φαινόμενα βίας στο
άθλημα του ποδοσφαίρου

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

31

32

35

36

37

38

39

40

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού
Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Στατιστικά στοιχεία για τη
γεωγραφική κατανομή των
αθλητικών
εγκαταστάσεων (εθνικές δημοτικές)
Στατιστικά στοιχεία για
την κατανομή των
εγκεκριμένων
Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο)
Στατιστικά στοιχεία του
Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων για αθλητικά
έργα και υποδομές

Έτος
έναρξης

Ν.3905/2010

Ν.2121/1993, ΠΔ
311/1994

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_05

Στατιστικά στοιχεία για τις
άδειες άσκησης
επαγγέλματος προπονητή
(βεβαιώσεις αναγγελίας
άσκησης επαγγέλματος)
και τις σχολές προπονητών
της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α)

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_06

Στατιστικά στοιχεία για τα
φαινόμενα βίας σε
διάφορα αθλήματα

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

NEO

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_07

Αθλητικός Δορυφορικός
Λογαριασμός

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

NEO

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

SPORT_08

Στατιστικά στοιχεία για τις
διακρίσεις αθλητών ανά
άθλημα και κατηγορία σε
Ολυμπιακό, Παγκόσμιο
και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

NEO

Αθλητισμός
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Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

41

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_09

42

Υπουργείο
Πολιτισμού
και
Αθλητισμού

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αθλητισμός

SPORT_10

43

44

45

46

47

Υπουργείο
Διοικητικής
Ανασυγκρότη
σης

Εθνικό
Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ)
- Εθνικό
Κέντρο
Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ)
Εθνικό
Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ)
- Εθνικό
Κέντρο
Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ)
Εθνικό
Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ)
- Εθνικό
Κέντρο
Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ)
Εθνικό
Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ)
- Εθνικό
Κέντρο
Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ)

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος
Ανάλυση αριθμού
μαθητών-αθλητών που
εισάγονται στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
με βάση την διάκριση τους
ανά διοργάνωση και
άθλημα την τελευταία
πενταετία
Ανάλυση αριθμού
συμμετοχόντων πολιτών
και αθλητών σε
διοργανώσεις αγώνων
δρόμου (Μαραθώνιος,
ημιμαραθώνιος, γύρος
Αθήνας κ.α) στους δήμους
του Νομού Αττικής
(πιλοτική έρευνα)

Νομοθετικό
πλαίσιο

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

2021

Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ
7/Α/22-1-2018)

2022

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αγορά
Εργασίας

LABGOV_01

Στοιχεία απογραφής
ανθρώπινου δυναμικού
ελληνικού Δημοσίου

Ν.3845/2010
(ΦΕΚ 65 Α),
Ν.3870/2010
(ΦΕΚ 138 Α) ,
Κ.Υ.Α.
2/37345/0004
(ΦΕΚ
784/Β/2010),
Κ.Υ.Α.
2/49931/0004
(ΦΕΚ
1135/Β/2010),
Κ.Υ.Α.
ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/ο
ικ. 22624 (ΦΕΚ
2658/Β/2010),
Κ.Υ.Α.ΕΑΠ200244
0ΕΞ2012/24−12−2
012 (ΦΕΚ
3429/Β/2012),
Κ.Υ.Α. ΕΑΠ
2003486 ΕΞ2013
(ΦΕΚ
3091/Β/2013)

Ναι

Έρευνα, Τεχνολογία,
Ανάπτυξη,
Καινοτομία

Έρευνα και
Ανάπτυξη

R&D

Στατιστικές για την Έρευνα
και την Ανάπτυξη

Κανονισμός (ΕΚ)
995/2012

Ναι

Έρευνα, Τεχνολογία,
Ανάπτυξη,
Καινοτομία

Έρευνα και
Ανάπτυξη

GBARD

Στατιστικές για τις
πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού σε
Έρευνα & Ανάπτυξη
(δείκτης GBARD)

Κανονισμός (ΕΚ)
995/2012

Ναι

Έρευνα, Τεχνολογία,
Ανάπτυξη,
Καινοτομία

Καινοτομία

CIS

Στατιστικές για την
Καινοτομία στις
επιχειρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ)
995/2012

Οχι

Έρευνα, Τεχνολογία,
Ανάπτυξη,
Καινοτομία

Έρευνα και
Ανάπτυξη

RD_1

Στατιστικές για τη
συμμετοχή των γυναικών
σε Ε&Α

30

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

48

Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ) Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ)

Οχι

Έρευνα,
Τεχνολογία,
Ανάπτυξη,
Καινοτομία

Έρευνα και
Ανάπτυξη

RD_2

Στατιστικές για τις
ελληνικές επιστημονικές
δημοσιεύσεις σε διεθνή
περιοδικά

Π.Δ. 226/1989
(ΦΕΚ 107 Α)

49

Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών (ΕΙΕ) Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ)

Οχι

Έρευνα,
Τεχνολογία,
Ανάπτυξη,
Καινοτομία

Έρευνα και
Ανάπτυξη

RD_3

Στατιστικές για τους
κατόχους διδακτορικού
τίτλου

Ν.1566 /1985
(ΦΕΚ 167 Α) &
Π.Δ. 226/1989
(ΦΕΚ 107 Α)

50

Υπουργείο
Οικονομικών

Οχι

Οικονομία

Δημόσια
Οικονομικά

FINGOV_01

Στοιχεία εκτέλεσης
προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης

Ν.4270/2014,
Οδηγία (EK)
2011/1986

51

Υπουργείο
Οικονομικών

Οχι

Οικονομία

Δημόσια
Οικονομικά

FINGOV_02

Στοιχεία εκτέλεσης
κρατικού προϋπολογισμού

Ν.4270/2014

52

Υπουργείο
Οικονομικών

Οχι

Οικονομία

Δημόσια
Οικονομικά

FINGOV_03

53

Υπουργείο
Οικονομικών

Οχι

Οικονομία

Δημόσια
Οικονομικά

FINGOV_04

54

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
01

55

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
02

Στατιστικά στοιχεία του
ελεγκτικού μηχανισμού

Κανονισμός
(ΕΕ) 543/2011

56

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
03

Στοιχεία ελέγχων
ζωοτροφών και τροφίμων
μη ζωικής προελευσης

Κανονισμός
(ΕΚ) 669/2009,
όπως ισχύει

57

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
04

Στοιχεία ελέγχων για
αφλατοξίνες

Κανονισμός
(ΕΕ) 884/2014

Ετήσια έκθεση για τις
αμερόληπτες
επιθεωρήσεις σχετικά με
την προστασία των ζώων
κατά τη μεταφορά

Κ.Υ.Α.
314754/2009
(ΦΕΚ 2025 Β),
Κανονισμός
1/2005,
Απόφαση (ΕΚ)
2013/88 της
Επιτροπής
Απόφαση (ΕΚ)
2006/778

Στοιχεία δημόσιου χρέους
κεντρικής διοίκησης
(Δελτίο δημόσιου χρέους)
Στοιχεία δημόσιου χρέους
κεντρικής διοίκησης
(Ετήσιο δελτίο δημόσιου
χρέους)
Στοιχεία ελέγχων
συμμόρφωσης των νωπών
οπωροκηπευτικών με τα
εμπορικά ποιοτικά
πρότυπα σε όλα τα στάδια
εμπορίας

58

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

59

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

60

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
10

Στατιστικά στοιχεία
σχετικά με την χρήση
ζώων που
χρησιμοποιούνται για
επιστημονικούς σκοπούς

61

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
11

Ετήσια έκθεση για τις
επιθεωρήσεις σχετικά με
την προστασία των ζώων
κατά τη θανάτωσή τους

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
08

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
09

Ετήσια έκθεση για τις
επιθεωρήσεις σχετικά με
την προστασία των ζώων
στις εκτροφές

31

Ν.4223/2013

Ν.4223/2013

Κανονισμός
(ΕΕ) 543/2011

Οδηγία (ΕΚ)
2010/63 , Π.Δ.
56/2013 (ΦΕΚ
56 Α),
Απόφαση (ΕΕ)
2012/707
Κανονισμός
(ΕΚ) 1099/2009
και Π.Δ.
327/1996 (ΦΕΚ
221 Α)

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

62

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

AGRICONTROL_
12

63

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_04

64

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_07

65

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_09

Ισοζύγιο σιτηρών

66

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_10

Ισοζύγιο ρυζιού

67

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_11

Αποθέματα ρυζιού

Κανονισμός
(ΕΕ) 1709/2003

68

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_12

Συγκομιδή ρυζιού

Κανονισμός
(ΕΕ) 1709/2003

69

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_23

Στοιχεία αναδιάρθρωσης
αμπελώνων και
απογραφής φυτευμένων
εκτάσεων Χώρας

Κανονισμός
(ΕΚ) 555/2008

70

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_24

Άδειες φύτευσης
αμπελώνων

Κανονισμός
(ΕΕ) 561/2015

71

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_25

Στοιχεία παραγωγής
μπανάνας

Κανονισμός
(ΕΕ) 2017/1185

72

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_26

Ισοζύγιο ελαιολάδου
(παραγωγή - κατανάλωση
- αποθέματα)

Κανονισμός
(ΕΕ) 2017/1185

73

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

AGRICROP_27

Μηνιαία εκτίμηση
παραγωγής ελαιολάδου
για την περίοδο εμπορίας

Κανονισμός
(ΕΕ) 2017/1185

74

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

AGRICROP_28

Ισοζύγια παραγωγής και
διάθεσης ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών

Διεθνής
Συμφωνία
(Διεθνές
Συμβούλιο
Ελαιοκομίας)

75

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

AGRICROP_33

Στοιχεία οινοπαραγωγής
(εκτίμηση οινοπαραγωγής,
σύνολο αποθεμάτων
οίνων και γλευκών και
οριστικό αποτέλεσμα
οινοπαραγωγής)

Κανονισμός
(ΕΚ) 273/2018

Α/Α

Φορέας

Θεματική
Υποενότητα

Φυτική
Παραγωγή

Φυτική
Παραγωγή

32

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος
Ετήσια έκθεση για τις
εργασίες αποπληθυσμού
σχετικά με την προστασία
των ζώων κατά τη
θανάτωσή τους
Στατιστικά στοιχεία
δένδρων και
δενδροκομικών προϊόντων
(περιοχές και αριθμός
δέντρων)

Νομοθετικό
πλαίσιο

Κανονισμός
(ΕΚ) 1099/2009

Στοιχεία παραγωγής
ρυζιού (ποικιλίες)
Άτυπη
Συμφωνία
μεταξύ Ε.Ε. και
Κρατών Μελών
Άτυπη
Συμφωνία
μεταξύ Ε.Ε. και
Κρατών Μελών

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

76

Φορέας

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Θεματική
Υποενότητα

Φυτική
Παραγωγή

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

AGRICROP_34

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

Στατιστικά στοιχεία για το
Διεθνή Οργανισμό
Αμπέλου και Οίνου

Αγροτικές Εισροές

AGRIINPUT_05

Εξαγωγές
πολλαπλασιαστικού
υλικού

Υ.Α. 428615
/21-10-1986
(ΦΕΚ 758/Β’/
1986) και Υ.Α.
289613/8625/1
3-7-2006 (ΦΕΚ
798/Β’/2006)

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Αγροτικές Εισροές

AGRIINPUT_06

Ετήσιες στατιστικές
πολλαπλασιαστικού
υλικού

Κ.Υ.Α.
2078/80743/25
-07-2017 (ΦΕΚ
2679 Β)

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Αγροτικές Εισροές

AGRIINPUT_07

Ετήσιες στατιστικές
πολλαπλασιαστικού
υλικού μητρικής αμπέλου

Κ.Υ.Α.
2128/83966/01
-08-2017 (ΦΕΚ
2725 Β)

80

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ζωική Παραγωγή

AGRI-M_01

Στοιχεία παραγωγής
αυγών

81

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ζωική Παραγωγή

AGRI-M_04

Στατιστικά στοιχεία
παραδόσεων αγελαδινού
γάλακτος

Ν.1185/2017

82

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Τιμές Αγροτικών
Προϊόντων

AGRIPRICE_02

Τιμές Σιτηρών και Ρυζιού

Κανονισμός
(ΕΚ)
1308/2013, (ΕΕ)
1272/2009 της
Επιτροπής

83

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Τιμές Αγροτικών
Προϊόντων

AGRIPRICE_04

Τιμές και παραγωγή
πυρηνόκαρπων

Κανονισμός
(ΕΕ) 2017/891,
Κανονισμός(ΕΕ)
2017/1185

84

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Τιμές Αγροτικών
Προϊόντων

AGRIPRICE_05

Τιμές παραγωγού
ελαιολάδου
αντιπροσωπευτικών
αγορών

Κανονισμός
(ΕΕ) 1185/2017

85

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Τιμές Αγροτικών
Προϊόντων

AGRIPRICE_11

Μηνιαία τιμή νωπού
αγελαδινού γάλακτος

Κανονισμός
(ΕΕ) 1185/2017

86

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Εμπόριο
αγροτικών
προϊόντων και
τροφίμων

AGRITRADE_01

Εμπορικό ισοζύγιο
αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων

87

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Εμπόριο
αγροτικών
προϊόντων και
τροφίμων

AGRITRADE_02

Στοιχεία κυριότερων
εμπορικών ροών ανά
κωδικό συνδυασμένης
ονοματολογίας αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων

88

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Εμπόριο
αγροτικών
προϊόντων και
τροφίμων

AGRITRADE_03

Στοιχεία κυριότερων
εταίρων της Ελλάδας στο
εμπόριο αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων

89

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ναι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ζωική Παραγωγή

AProMe

Ζωϊκή Παραγωγή

77

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Οχι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

78

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

79

33

Κανονισμός
(ΕΚ) 1165/2008

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Ναι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Ζωική Παραγωγή

90

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

91

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ναι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

92

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

Ναι

93

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

94

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων

95

Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

96

Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

97

Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

98

Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

AproMi

Γαλακτοκομική Παραγωγή

Οδηγία (ΕΚ)
96/16

Ζωική Παραγωγή

AProPo

Στατιστικά στοιχεία
σχετικά με τη δομή και τη
δραστηριότητα των
εκκολαπτηρίων

Κανονισμός
(ΕΚ) 617/2008

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

Crop

Φυτική Παραγωγή

Κανονισμός
(ΕΚ) 543/2009

Ναι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Βιολογική
Γεωργία

OrgFarm

Βιολογικές Καλλιέργειες

Κανονισμός
(ΕΚ) 834/2007,
Κανονισμός
(ΕΚ) 889/08

Ναι

Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία

Φυτική
Παραγωγή

PermCrop

Ισοζύγια κρασιού

Κανονισμός
(ΕΕ) 2017/1185

NRG-BS

Ενεργειακά Ισοζύγια :
• Ενέργειας
• Στερεών καυσίμων
• Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
• Φυσικού Αερίου
• Πετρελαίου

Κανονισμός
(ΕΚ) 1099/2008

NRG

Στοιχεία για:
• Μονάδες Συμπαραγωγής
• Ηλεκτρική Ενέργεια
• Στερεά καύσιμα
• Υγρά καύσιμα
• Φυσικό αέριο

Κανονισμός
(ΕΚ)
1099/2008,
Οδηγία (ΕΚ)
2004/8,
Απόφαση (ΕΚ)
2008/952
Οδηγία (ΕΚ)
2004/8,
Απόφαση (ΕΚ)
2008/952

Ναι

Ενέργεια

Ενεργειακά
Ισοζύγια

Ενέργεια

Μονάδες,
Αποθέματα

Ναι

Ενέργεια

Ανανεώσιμες
Πηγές

NRG-RES

Μερίδιο της παραγόμενης
από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας

Ναι

Ενέργεια

Τιμές

NRG-Price

Τιμές ηλεκτρικής
ενέργειας και φυσικού
αερίου

Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/1952
Κανονισμός
(ΕΚ)
1099/2008,
Κανονισμός
(ΕΕ) 2012/27
Απόφαση
(ΕΚ)1995/2964,
Απόφαση (ΕΚ)
1999/280

Ναι

99

Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Ναι

Ενέργεια

Δείκτες

NRG-DE

Δείκτες από τα ετήσια και
μηνιαία στατιστικά
στοιχεία της ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης της
ασφάλειας του
εφοδιασμού.

100

Υπουργείο
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Οχι

Ενέργεια

Καύσιμα,
Κατανάλωση,
Απόδοση

NRG_PROT
_01

Εισαγωγές αργού
πετρελαίου (SOM), Κόστος
προμήθειας αργού
πετρελαίου (CAF)

34

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

101

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Ενέργεια

Καύσιμα,
Κατανάλωση,
Απόδοση

NRG_PROT
_02

Πλήθος πιστοποιητικών
ενεργειακής απόδοσης
• ανά δεκαετία
κατασκευής και
ενεργειακή κατηγορία
• ανά δεκαετία
κατασκευής και χρήση
• ανά χρήση και
ενεργειακή κατηγορία
• ανά λόγο έκδοσης

102

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Ενέργεια

Καύσιμα,
Κατανάλωση,
Απόδοση

NRG_PROT
_03

Κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας

Π.Δ. 100/2014
(ΦΕΚ 167 Α)
Οδηγία (ΕΚ)
1999/31 (EE L
182,
16.07.1999 πράξη
ενσωμάτωσης
Κ.Υ.Α.
29407/2002)

Π.Δ. 132/2017
(ΦΕΚ 160 Α)

103

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Εδάφους)

WASTE_GR
OUND_01

Ετήσια στοιχεία για την
παραγωγή και διαχείριση
αστικών αποβλήτων που
καταλήγουν σε
υγειονομική ταφή

104

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Εδάφους)

WASTE_GR
OUND_02

Ετήσια στοιχεία για την
παραγωγή και διαχείριση
αποβλήτων

Οδηγία (ΕΚ)
2008/98,
Ν.4042/2012

105

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Εδάφους)

WASTE_GR
OUND_03

Ετήσια στοιχεία για την
παραγωγή ιλύος
καθαρισμού λυμάτων στη
γεωργία

106

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Ναι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Εδάφους)

WasteChe
m

Στατιστικές του
διαρθρωτικού δείκτη για
τα αστικά απόβλητα

Οδηγία (ΕΟΚ)
86/278, Κ.Υ.Α.
80568/4225/19
91
Οδηγία (ΕΚ)
2008/98,
Απόφαση (ΕΚ)
2011/753,
Κανονισμός
(EK) 1013/2006

107

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Επικίνδυνα)

WASTE_DA
NGER_01

Ετήσια έκθεση για τις
διασυνοριακές μεταφορές
επικινδύνων αποβλήτων
και τη διάθεσή τους

Ν.2203/1994
(ΦΕΚ 58 Α)

WASTE_ELE
CTRON_01

Ετήσια έκθεση σχετικά με
τα ηλεκτρικά ηλεκτρονικά απόβλητα

Οδηγία (ΕΕ)
2012/19, Κ.Υ.Α.
Η.Π.
23615/651/Ε.1
03, Απόφαση
(ΕΚ) 2005/369

WASTE_CA
RS_02

Ετήσια έκθεση για την
παρακολούθηση των
στόχων
επαναχρησιμοποίησης,
ανάκτησης και
ανακύκλωσης οχημάτων

Οδηγία (ΕΚ)
2000/53, Π.Δ.
116/2004,
Οδηγία (ΕΚ)
2000/53,
Απόϕαση (ΕΚ)
2001/753

108

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

109

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

110

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

111

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Ηλεκτρικά,
Ηλεκτρονικά)

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Οχήματα)

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Συσκευασίες,
σακούλες)

WASTE_PA
CK_01

Ετήσια έκθεση σχετικά με
τα απόβλητα συσκευασίας
και σακουλών μεταφοράς

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Στήλες,
Συσσωρευτές)

WASTE_BA
T_02

Ετήσια έκθεση σχετικά με
τα επίπεδα ανακύκλωσης
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών

Οχι

35

Οδηγία (ΕΚ)
94/62,
Ν.2939/2001,
όπως
τροποποιήθηκε
Οδηγία (ΕΚ)
2006/66, Κ.Υ.Α.
41624.2057.Ε1
03/2010 (ΦΕΚ
1625 Β)

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

112

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Οικολογική
Διαχείριση

WASTE_EC
O_01

113

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Οικολογική
Διαχείριση

WASTE_EC
O_02

114

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

ENVAIRQ_01

115

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

ENVAIRQ_02

116

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

ENVAIRQ_03

117

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Ναι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

CO2

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος
Στατιστικά στοιχεία που
αφορούν στην εγγραφή
επιχειρήσεων/οργανισμών
στο Μητρώο του
Κοινοτικού Συστήματος
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης EMAS
Στατιστικά στοιχεία που
αφορούν στην απονομή
του οικολογικού σήματος
της ΕΕ από το Ανώτατο
Συμβούλιο Απονομής
Οικολογικού Σήματος
(ΑΣΑΟΣ) σε προϊόντα και
υπηρεσίες

Στοιχεία για την εκτίμηση
και διαχείριση της
ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα

Στοιχεία εθνικής
απογραφής εκπομπών και
προβλέψεις αερίων βάσει
της Σύμβασης για τη
διασυνοριακή μακράς
κλίμακας ατμοσφαιρική
ρύπανση [Convention on
Long-Range
Transboundary Air
Pollution (CLRTAP)]
Έκθεση Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης:
-Εθνική Απογραφή
εκπομπών ανά κατηγορία
πηγών NFR και ανά
κατηγορία πηγών GNFR,
-Εθνική πρόβλεψη
εκπομπών αθροιστικά
κατά FNR για τους ρύπους
SO2, NOx, NH3, NMVOC,
PM2,5
-Ενημερωτική έκθεση
εθνικής απογραφής
-Εθνικό Πρόγραμμα
ελέγχου ατμοσφαιρικής
ρύπανσης

Νομοθετικό
πλαίσιο

Κανονισμός
(ΕΚ)
1221/2009,
Κανονισμός
(ΕΕ) 2017/1505

Κανονισμός
(ΕΚ) 66/2010

Οδηγία (ΕΚ)
2008/50 (Κ.Υ.Α.
ΗΠ
14122/549/Ε10
3, ΦΕΚ
488Β/30-3-11),
Οδηγία (ΕΚ)
2004/107
(Κ.Υ.Α. ΗΠ
22306/1075/Ε1
03, ΦΕΚ
920Β/8-6-07)

Ν.1374/1983
(ΦΕΚ 91 Α)

Οδηγία (ΕΕ)
2016/2284

Εκπομπές CO2 από την
καύση καυσίμων υλών

118

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Κλιματική Αλλαγή

ENVCLIMA_01

Εθνικές εκθέσεις σχετικά
με τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου

Κανονισμός
(ΕΕ) 525/2013,
Απόφαση (ΕΕ)
529/2013,
Κανονισμός
(ΕΕ) 749/2014

119

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Κλιματική Αλλαγή

ENVCLIMA_02

Στοιχεία κλιματικής
αλλαγής - Χρήση εσόδων
από πλειστηριασμούς
δικαιωμάτων

Κανονισμός
(ΕΕ) 525/2013

36

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

120

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

121

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

122

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

123

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Οχι

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

ENVCLIMA_03

Στοιχεία κλιματικής
αλλαγής - Χρήση
πιστωτικών μονάδων

Κανονισμός
(ΕΕ) 525/2013

Κλιματική Αλλαγή

ENVCLIMA_04

Στοιχεία κλιματικής
αλλαγής - Οικονομική και
τεχνολογική στήριξη που
παρέχεται στις
αναπτυσσόμενες χώρες

Κανονισμός
(ΕΕ) 525/2013

Κλιματική Αλλαγή

ENVCLIMA_05

Στοιχεία κλιματικής
αλλαγής - Εθνικές δράσεις
προσαρμογής

Κανονισμός
(ΕΕ) 525/2013

ENVWATER_01

Στοιχεία προκαταρκτικής
αξιολόγησης κινδύνων
πλημμύρας

Οδηγία (ΕΚ)
2007/60 , Κ.Υ.Α.
ΗΠ31822/1542
/Ε103/2010
(ΦΕΚ 1108 Β)

Κλιματική Αλλαγή

Ύδατα

124

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Ύδατα

ENVWATER_02

Στοιχεία για τη
νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης

125

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Ύδατα

ENVWATER_03

Στοιχεία του Μητρώου
ταυτότητας υδάτων
κολύμβησης

126

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Ύδατα

ENVWATER_04

Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων (ΥΔ) της
Χώρας (ανά εξαετία)

127

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ENVWATER_05

Εθνική βάση δεδομένων
εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων
(ΕΕΛ) των οικισμών της
Χώρας (ετησίως)

Οχι

Οχι

128

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

129

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

130

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

131

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Οχι

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Ύδατα

Ύδατα

ENVWATER_06

Περιβάλλον

Ύδατα

ENVWATER_07

Περιβάλλον

Ελεγκτικός
Μηχανισμός

ENVCONTROL_
01

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Νομοθετικό
πλαίσιο

Απόβλητα
(Αστικά,
Βιολογικά,Επαναχ
ρησιμοποίηση)

37

WASTE_RE
USE_01

Εθνικό Δίκτυο
Παρακολούθησης των
Υδάτων - Ετήσια στοιχεία
για την ποιότητα των
επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων της
Χώρας
Στοιχεία προκαταρκτικής
αξιολόγησης
περιβαλλοντικής
κατάστασης θαλασσίων
υδάτων (ανά εξαετία)
Ετήσια Έκθεση του Έργου
της Ειδικής Γραμματείας
Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.
Εκθεση για την
ανακύκλωση των αστικών
και βιολογικών
αποβλήτων, καθώς και
την υλική και εδαφική
κάλυψη της χωριστής
συλλογής αυτών

Έτος
έναρξης

Οδηγία (ΕΟΚ)
91/676,
Κανονισμός
(ΕΚ)
1882/2003,
Κανονισμός
(ΕΚ)
1137/2008,
Κ.Υ.Α.
161690/1335/1
997 (ΦΕΚ 519
Β)
Οδηγία (ΕΚ)
2006/7, Κ.Υ.Α.
Η.Π.8600/416/
Ε103/2009
(ΦΕΚ 356 Β)
Οδηγία (ΕΚ)
2000/60,
Ν.3199/2003
(ΦΕΚ 280 Α),
Π.Δ. 51/2007
(ΦΕΚ 54 Α)
Οδηγία (ΕΟΚ)
91/271, Οδηγία
(ΕΕ) 98/15,
Κ.Υ.Α.
5673/400/1997
(ΦΕΚ 192 Β)
Ν.3199/2003
(ΦΕΚ 280 Α),
Κ.Υ.Α.
140384/2011
(ΦΕΚ 2017 Β)
Οδηγία (ΕΚ)
2008/56,
Ν.3983/2011
(ΦΕΚ 144 Α)
Ν.3074/2002
(ΦΕΚ 296/Α/412-2002)

NEO

Οδηγία (ΕΚ)
2008/98,
Οδηγία (ΕΕ)
2018/851
(υποβολή έως
31 Δεκεμβρίου
2021)

2020

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο
Οδηγία (ΕΚ)
2008/98,
Οδηγία (ΕΕ)
2018/851,
Οδηγία (ΕΕ)
2018/851
Οδηγία (ΕΚ)
2008/98,
Οδηγία (ΕΕ)
2018/851,
Οδηγία (ΕΕ)
2018/851
Οδηγία (ΕΚ)
2008/98,
Οδηγία (ΕΕ)
2018/851,
Οδηγία (ΕΕ)
2018/851

132

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Αστικά,
Βιολογικά,Επαναχ
ρησιμοποίηση)

133

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Αστικά,
Βιολογικά,Επαναχ
ρησιμοποίηση)

WASTE_RE
USE_03

Ετήσια έκθεση για τα
χρησιμοποιημένα
ορυκτέλαια

134

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Οχι

Περιβάλλον

Απόβλητα
(Αστικά,
Βιολογικά,Επαναχ
ρησιμοποίηση)

WASTE_RE
USE_04

Ετήσια έκθεση για την
σπατάλη τροφίμων

135

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Υποδομές,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Δημόσιες
Συμβάσεις

INFR_GEN_
1

Στατιστικά στοιχεία
Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων

136

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Οδικές

TRANROAD_1

137

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Σιδηροδρομικές

TRANRAIL_1

138

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Σιδηροδρομικές

TRANRAIL_2

Κοινοί δείκτες ασφάλειας

Π.Δ. 160/2007

139

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Οδικές

TRANROAD_2

Ετήσια έκθεση
πεπραγμένων της
εταιρείας Οδικές
Συγκοινωνίες (ΟΣΥ)

Ν.2190/20

TRANROAD_3

Ετήσια έκθεση σχετικά με
τους διενεργηθέντες
ελέγχους σε οχήματα
μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων στο εθνικό
οδικό δίκτυο της Χώρας

Οδηγία (ΕΚ)
95/50, Π.Δ.
256/99 (ΦΕΚ Α'
209), Κ.Υ.Α.
Φ101/17353/1
929 (ΦΕΚ
392/Β'/2006)

Εγνατία Οδός:
Κυκλοφοριακά στοιχεία
αυτοκινητοδρόμων

Ν.2472/97,
Ν.3448/2006,
Ν.3882/2010,
Ν.4305/2014,
Οδηγία (ΕΕ)
2013/37

Εγνατία Οδός:
Περιβαλλοντικά στοιχεία
αυτοκινητοδρόμων

Ν.2472/97,
Ν.3448/2006,
Ν.3882/2010,
Ν.4305/2014,Ο
δηγία (ΕΕ)
2013/37

Εγνατία Οδός: Στοιχεία
χωρικών επιδράσεων
αυτοκινητοδρόμων

Ν.2472/97,
Ν.3448/2006,
Ν.3882/2010,
Ν.4305/2014,
Οδηγία (ΕΕ)
2013/37

140

141

142

143

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Οχι

Οχι

Οχι

Μεταφορές

Μεταφορές

Περιβάλλον

Υποδομές,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Οδικές

WASTE_RE
USE_02

Ετήσια έκθεση σχετικά με
την επαναχρησιμοποίηση
των προϊόντων

TRANROAD_4

Οδικές

Οδικοί Άξονες

Οδικοί Άξονες

38

ENVROAD_1

INFR_ROAD
_1

Ετήσια έκθεση
πεπραγμένων του
Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών
(ΟΑΣΑ)
Στατιστικά στοιχεία
(δικτύου,
τραινοχιλιομέτρων,
προσωπικού) της έκθεσης
πεπραγμένων του
Οργανισμού
Σιδηροδρόμων Ελλάδος
(ΟΣΕ)

Οδηγία (ΕΕ)
2024/14,
Ν.4412/2016

Ν.3429/2005

Έτος
έναρξης

2020

2020

2020

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

144

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Οδικές

TRANROAD_5

145

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Οδικές

TRANROAD_6

146

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Σιδηροδρομικές

TRANRAIL_3

147

148

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

Άδειες άσκησης
επαγγέλματος οδικού
μεταφορέα
εμπορευμάτων Πιστοποιητικά
Επαγγελματικής
Επάρκειας (Π.Ε.Ε.)
Ετήσια στατιστικά στοιχεία
για τον αριθμό οδικών
μεταφορέων που
κατέχουν κοινοτική άδεια
και τον αριθμό
βεβαιώσεων οδηγού που
εκδίδονται
Στατιστικά στοιχεία για τη
χρήση δικτύων και εξέλιξη
των όρων πλαισίου του
τομέα σιδηροδρόμων

INFR_EART
HQ_3

Οργανισμός Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και
Προστασίας (ΟΑΣΠ):
Στοιχεία για τα
Επιμορφωτικά
Προγράμματα
Αντισεισμικής Ετοιμότητας
των σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

INFR_EART
HQ_4

Οργανισμός Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και
Προστασίας (ΟΑΣΠ):
Στοιχεία για τα
Επιμορφωτικά
Προγράμματα
Αντισεισμικής Ετοιμότητας
των εργαζομένων σε
δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς

149

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

INFR_EART
HQ_5

150

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

INFR_EART
HQ_6

151

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Οδικές

TRANROAD_7

152

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Οδικές

TRANROAD_8

39

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Οργανισμός Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και
Προστασίας (ΟΑΣΠ):
Στοιχεία για τα
Επιμορφωτικά
Προγράμματα
Αντισεισμικής Ετοιμότητας
των εργαζομένων φορέων,
Υπηρεσιών και εταιρειών
Οργανισμός Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και
Προστασίας (ΟΑΣΠ):
Στοιχεία Πρωτοβάθμιου
Προσεισμικού Ελέγχου για
κτίρια δημόσιας και
κοινωφελούς Χρήσης
Οργανισμός
Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ):
Στοιχεία σχεδιασμού και
προγραμματισμού αστικής
συγκοινωνίας
Οργανισμός
Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ):
Στοιχεία ελέγχου
εκτελεσμένης αστικής
συγκοινωνίας

Νομοθετικό
πλαίσιο

Κανονισμός
(ΕΚ) 1071/2009

Κανονισμός
(ΕΚ) 1072/2009

Οδηγία (ΕΕ)
2012/34
Ν.1349/1983,
Π.Δ. 485 (ΦΕΚ.
219Α/3-101988),
Γνωμοδότηση
Νομικό
Συμβούλιο του
Κράτους υπ αρ.
766/1999
(Συνεδρίαση 112-1999) 29-22000
Ν.1349/1983,
Π.Δ. 485 (ΦΕΚ.
219Α/3-101988),
Γνωμοδότηση
Νομικό
Συμβούλιο του
Κράτους υπ αρ.
766/1999
(Συνεδρίαση 112-1999) 29-22000

Ν.1349/1983,
Π.Δ. 485 (ΦΕΚ.
219Α/3-101988)

Ν.1349/1983,
Π.Δ. 485 (ΦΕΚ.
219Α/3-101988)

Ν.2898/2001

Ν.2898/2001

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

ENV-AIR_2

Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Έκθεση Θορύβου
Αεροσκαφών

Κ.Υ.Α.
211773/2012
Κ.Υ.Α.
18694/658/Ε10
3/ 2012
Κ.Υ.Α.
13588/2006

Νομοθετικό
πλαίσιο

153

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

154

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

ENV-AIR_4

Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Έκθεση χρήσης
φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου

155

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

ENV-AIR_7

Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Ετήσια έκθεση
παραγωγού αποβλήτων

156

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

ENV-AIR_8

Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Ετήσιο
αποτύπωμα άνθρακα

157

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Περιβάλλον

Προστασία

ENV-AIR_9

Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Ετήσιο έντυπο
«Φροντίδα για το
περιβάλλον» με στοιχεία
περιβαλλοντικών δράσεων

158

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_1

Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Στατιστικά
στοιχεία κίνησης

159

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_2

160

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_3

161

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_4

162

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_5

163

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_6

164

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_7

Εθνική Αρχή Συντονισμού
Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.): Ετήσια
έκθεση πεπραγμένων
Ε.Α.Σ.Π.

Κανονισμός
(ΕΟΚ) 95/1993,
Ν.4233/2014
(ΦΕΚ Α
22/29.01.2014)

165

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Σταθερές
Συγκοινωνίες

TRANSTAB_1

Σταθερές Συγκοινωνίες
(ΣΤΑΣΥ): Δείκτες
παραγωγικού έργου

Ν.3920/2011

166

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Σταθερές
Συγκοινωνίες

TRANSTAB_2

Σταθερές Συγκοινωνίες
(ΣΤΑΣΥ): Δείκτες
ασφάλειας

Ν.3920/2011

Οχι

Περιβάλλον

Αέριοι Ρύποι

40

Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Airport Council
International (ACI) Μηνιαίος συγκεντρωτικός
αριθμός καθυστερήσεων
Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Eurocontrol Αναλυτική κατάσταση
πτήσεων με τις αντίστοιχες
καθυστερήσεις
Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Ετήσιος
απολογισμός Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών
Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Ετήσια
στατιστική έκδοση
Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών - (Aerostat)
Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών: Μηνιαία στοιχεία
αφίξεων αλλοδαπών
τουριστών ανά χώρα
προέλευσης και μηνιαία
στοιχεία επιβατικής
κίνησης ανά κατηγορία
[Ινστιτούτο του
Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΙΝΣΕΤΕ)]

Κανονοσμός
(ΕΕ) 390/2013

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

167

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Οδικές

TRANROAD_9

168

Υπουργείο
Υποδομών και
Μεταφορών

Οχι

Μεταφορές

Αεροπορικές

TRANAIR_8

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

Στατιστικά δεδομένα
Πρωτοταξινομούμενων
Οχημάτων σχετικά με τον
έλεγχο των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα
(CO2).

Κανονισμός
(ΕΚ) 443/2009,
Κανονισμός
(ΕΚ) 510/2011

Στοιχεία ασφάλειας
πτήσεων

Κανονισμός
(ΕΕ) 996/2010

169

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

POLICE_01

Στατιστική Επετηρίδα
Ελληνικής Αστυνομίας

170

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

ROADSF_02

Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Παραβάσεις
Οδικής Κυκλοφορίας

171

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

ROADSF_03

Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Οδικά
Τροχαία ατυχήματα

172

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

ROADSF_04

Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Άδειες
Κυκλοφορίες
Μοτοποδηλάτων

173

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_01

174

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_02

175

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_03

176

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_04

177

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_05

41

Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Συγκριτικός
πίνακας συλληφθέντων
αλλοδαπών από
Αστυνομικές και Λιμενικές
Αρχές για παράνομη
είσοδο προερχομένων από
Τουρκία
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Στατιστικά
στοιχεία προστασίας
συνόρων
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Συγκριτικός
πίνακας συλληφθέντων
αλλοδαπών από
Αστυνομικές και Λιμενικές
Aρχές για παράνομη
είσοδο και παραμονή
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Συγκριτικός
πίνακας συλληφθέντων
διακινητών από
Αστυνομικές και Λιμενικές
Aρχές
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Πίνακας
συλληφθέντων
αλλοδαπών από
Αστυνομικές και Λιμενικές
Αρχές για παράνομη
είσοδο και παραμονή ανά
υπηκοότητα

Π.Δ. 178/2014,
Ν.2800/2000
(ΦΕΚ 41Α
29/02/2000),
Π.Δ. 14/2001
(ΦΕΚ 12Α,
31/01/2001)
Π.Δ. 178/2014,
Κ.Υ.Α.
3894/Β77/ 264-1978 (ΦΕΚ
445Β,
10/5/1978 )
Π.Δ. 178/2014,
Κ.Υ.Α.
3894/Β77/ 264-1978 (ΦΕΚ
445Β,
10/5/1978 )
Π.Δ. 178/2014,
Κ.Υ.Α.
3894/Β77/ 264-1978 (ΦΕΚ
445Β,
10/5/1978 )

Π.Δ. 178/2014

Π.Δ. 178/2014

Π.Δ. 178/2014

Π.Δ. 178/2014

Π.Δ. 178/2014

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Πίνακας
συλληφθέντων διακινητών
από Αστυνομικές και
Λιμενικές Αρχές για
παράνομη είσοδο και
παραμονή ανά
υπηκοότητα
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Συγκριτικός
πίνακας συλληφθέντων
αλλοδαπών από
Αστυνομικές και Λιμενικές
Αρχές για παράνομη
είσοδο και παραμονή ,
ανά μεθόριο σύλληψης
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Στατιστικά
στοιχεία παράνομης
μετανάστευσης:
Απελαθέντες,
Επαναπροωθήσεις
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Στατιστικά
στοιχεία παράνομης
διακίνησης όπλων και
εκρηκτικών
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Στοιχεία
αδειών κατοχής όπλων και
αδειών οπλοφορίας
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Στοιχεία
κατασχεθέντων και
ανευρεθέντων όπλων και
εκρηκτικών
Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Στατιστικά
στοιχεία ελέγχων σε
λατομεία και
μεταλλευτικούς χώρους
όπου γίνεται χρήση
εκρηκτικών υλών

178

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_06

179

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_07

180

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_09

181

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

GUNEXPL_
01

182

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

GUNEXPL_
02

183

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

GUNEXPL_
03

184

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

GUNEXPL_
04

185

Υπουργείο
Προστασίας του
Πολίτη

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Αστυνομικά

ORGCRIME
_03

Αρχηγείο Ελληνικής
Αστυνομίας: Στοιχεία
περιστατικών με πιθανό
ρατσιστικό χαρακτήρα

186

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_01

Απολογιστικά στοιχεία
οικονομικής
πληροφόρησης

187

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_02

Απολογιστικά στοιχεία
ευρυζωνικότητας

42

Νομοθετικό
πλαίσιο

Π.Δ. 178/2014

Π.Δ. 178/2014

Π.Δ. 178/2014

Ν.2168/1993

Ν.2168/1993

Ν.2168/1993

Ν.2168/1993

Εγκύκλιος
Διαταγή Α.Ε.Α.
7100/11/21-στ΄
από
21/08/2012
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016

Έτος
έναρξης

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

188

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_03

Απολογιστικά στοιχεία
σταθερών επικοινωνιών

189

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_04

Απολογιστικά στοιχεία
κινητών συνδέσεων και
κινητών επικοινωνιών

190

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_05

Απολογιστικά στοιχεία
συνδυαστικών
προσφορών

191

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_06

Απολογιστικά στοιχεία
διασύνδεσης

192

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_07

Απολογιστικά στοιχεία
κάλυψης και
χωρητικότητας

193

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_08

Απολογιστικά στοιχεία
υπηρεσιών πολυμεσικής

194

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_13

Δείκτες τηλεπικοινωνιακής
αγοράς

SERVTEL_15

Αποτελέσματα δεικτών
ποιότητας σταθερής
τηλεφωνίας, σταθερών
ευρυζωνικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών VoIP,
υπηρεσιών εξυπηρέτησης
τελικών χρηστών και
υπηρεσιών καταλόγου

195

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

43

Νομοθετικό
πλαίσιο
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
621/011/27-092011 (ΦΕΚ
2417/Β'/2011),
απόφαση ΕΕΤΤ
480/017/13-052008
(ΦΕΚ1153/Β'/2
008)

Έτος
έναρξης

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ
2020

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ
2020

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

196

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

197

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

198

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

199

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

200

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

201

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

202

Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
και
Ταχυδρομείων

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Οχι

Οχι

Θεματική
Ενότητα

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Θεματική
Υποενότητα

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

SERVTEL_16

Στατιστικά μετρήσεων
στην πλατφόρμα μέτρησης
ευρυζωνικών
χαρακτηριστικών
"ΥΠΕΡΙΩΝ"

Κανονισμός
(ΕΕ) 2015/2120

SERVTEL_17

Δείκτες
τηλεπικοινωνιακών
προγραμμάτων
"Παρατηρητήριου Τιμών
Τηλεπικοινωνιακών
Προϊόντων και
Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών"

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTEL_18

Έκθεση ευρυζωνικότητας
στην Ελλάδα

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVTSP_03

Έκθεση EETT - Επισκόπηση
αγορών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και
ταχυδρομικών υπηρεσιών

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVSPE_01

Αποτελέσματα μετρήσεων
δεικτών ποιότητας
υπηρεσιών συστημάτων
κινητών επικοινωνιών

Οχι

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

Τηλεπικοινωνίες
και Ταχυδρομεία

SERVPOST_01

SERVPOST_03

203

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Οχι

Υποδομές,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Δημόσιες
Συμβάσεις

CONTRGOV_01

204

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Οχι

Υποδομές,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Δημόσιες
Συμβάσεις

CONTRGOV_02

205

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Οχι

Βιομηχανία,
Εμπόριο,
Υπηρεσίες

Τιμές Βασικών
Αγαθών και
Υπηρεσιών

PRICEGOV_01

44

Αποτελέσματα μέτρησης
του χρόνου διακίνησης της
αλληλογραφίας Α'
προτεραιότητας
εσωτερικού μεμονωμένης
και αποτελέσματα IPC για
το ενδοκοινοτικό και
διασυνοριακό
ταχυδρομείο
Συλλογή ετήσιων
στατιστικών στοιχείων για
την ελληνική ταχυδρομική
αγορά από τις
αδειοδοτημένες
ταχυδρομικές επιχειρήσεις
Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):
Στατιστικά στοιχεία για τις
συναφθείσες δημόσιες
συμβάσεις αγαθών,
υπηρεσιών καθώς και
στους τομείς του ύδατος,
της ενέργειας, των
μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Στατιστικά στοιχεία του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Παρατηρητήριο Τιμών
(τιμές βασικών ειδών
βιοτικών αναγκών,
καυσίμων και υπηρεσιών
εκπαίδευσης)

Έτος
έναρξης

Ν.4070/2012
(ΦΕΚ
82/Α/2012),
απόφαση ΕΕΤΤ
838/13/14-122017 (ΦΕΚ
4457/Β/2017)
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Απόφαση ΕΕΤΤ
676/41/20-122012 (ΦΕΚ
298/Β/2013),
ως ισχύει,
απόφαση ΕΕΤΤ
786/03Β/10-112016
Ν.4070/2012,
απόφαση ΕΕΤΤ
621/011/27-092011 (ΦΕΚ
2417/Β/1-112011)

Ν.4053/2012,
ΦΕΚ
3423/Β/19.12.2
014 (ΥΑ
72142/1663)

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ
2020
2022

Ν.4053/2012,
ΦΕΚ
1876/Β/31.7.20
13, ΦΕΚ
1700/Β/10.7.20
13

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ
2020
2022

Οδηγία (ΕΚ)
2004/18 (Π.Δ.
60/2007),
Οδηγία (ΕΚ)
2004/17 (Π.Δ
59/2007), Π.Δ.
147/2017

Π.Δ. 147/2017

Π.Δ. 147/2017

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

Οχι

Υποδομές,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Δημόσιες
Συμβάσεις

CONTRGOV_03

Στατιστικά στοιχεία
έναρξης οικονομικής
δραστηριότητας
επιχειρήσεων

Οχι

Υποδομές,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Δημόσιες
Συμβάσεις

CONTRGOV_04

Στατιστικά στοιχεία για τις
κρατικές ενισχύσεις

Οχι

Υποδομές,
Δημόσιες
Επενδύσεις

Δημόσιες
Συμβάσεις

CONTRGOV_05

Στοιχεία Οικονομικής
Παρακολούθησης
Εκτέλεσης Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΔ 147/2017

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

EDUC_01

Στοιχεία ετήσιας
απογραφικής έρευνας
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Π.Δ. 114/14
(ΦΕΚ181 Β/2908-2014)

210

Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

EDUC_02

Στοιχεία ετήσιας
απογραφικής έρευνας
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Π.Δ. 114/14
(ΦΕΚ181 Β/2908-2014)

211

Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

EDUC_03

Εκπαιδευτικό και
διοικητικό προσωπικό
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Π.Δ. 114/14
(ΦΕΚ181 Β/2908-2014)

212

Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

EDUC_04

Φοιτητικός πληθυσμός και
απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Π.Δ. 114/14
(ΦΕΚ181 Β/2908-2014)

EDUC_05

Στατιστικά στοιχεία
βαθμολογικών επιδόσεων
πανελλαδικών εξετάσεων προτιμήσεων των
υποψηφίων για εισαγωγή
στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

Π.Δ. 114/14
(ΦΕΚ 181 Β/2908-2014)

Ν.4186/2013,
Κανονισμός
(ΕΕ) 1303/2013,
Εταιρικό
Σύμφωνο για
το Πλαίσιο
Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ)20142020,
Πρωτόκολλο
συνεργασίας
μεταξύ ΙΤΥΕ
«Διόφαντος»
και ΙΕΠ (από
2/11/2016)

206

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

207

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

208

Υπουργείο
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

209

Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας και
Θρησκευμάτων

213

Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

Ν. 4442/2016,
Π.Δ. 147/2017

Οχι

Εκπαίδευση και
Κατάρτιση

EDUC_06

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ): Μαθητική
διαρροή στην ελληνική
πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

Υπουργείο
Μεταναστευτικής
Πολιτικής

Ναι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MngdMigr_
1

Άδειες διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών

Κανονισμός
(ΕΚ) 862/2007

216

Υπουργείο
Μεταναστευτικής
Πολιτικής

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Μετανάστευση

MIGR_51

Στοιχεία
καταγεγραμμένων
πολιτών τρίτων χωρών

Κανονισμός
(ΕΚ) 862/2007

217

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

JUSTICE_CH
ILD_01

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Μονομελές
Δικαστήριο Ανηλίκων
(Πρωτοείσακτοι/Εισαχθέντες 2η
φoρά)

Π.Δ. 96/2017

214

215

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

45

2020

2021

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Υπουργείο
Παιδείας,
Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Έτος
έναρξης

2021

ΛΗΞΗ
2021

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

218

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

Νομοθετικό
πλαίσιο

Έτος
έναρξης

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_02

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων (Πρωτοείσακτοι/Εισαχθέντες 2η
φoρά)

219

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_03

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Μονομελές
Δικαστήριο Ανηλίκων
(κατά ηλικία και φύλο)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

220

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_04

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων (κατά ηλικία και
φύλο)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

221

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_05

Πρωτοείσακτοι ανήλικοι
(κατά υπηκοότητα)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

222

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_06

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων (κατά
υπηκοότητα)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

223

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_07

Πρωτοείσακτοι ανήλικοι
(κατά τρέχουσα
εκπαιδευτική κατάσταση)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

224

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_08

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων (κατά
μορφωτικό επίπεδο)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

225

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

JUSTICE_CH
ILD_09

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Μονομελές
Δικαστήριο Ανηλίκων
(κατά κύριο
αποτέλεσμα/βαρύτερο
αδίκημα)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

226

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

JUSTICE_CH
ILD_10

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων (κατά κύριο
αποτέλεσμα/βαρύτερο
αδίκημα)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

JUSTICE_CH
ILD_11

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Μονομελές
Δικαστήριο Ανηλίκων
(Πίνακας καταγραφής
αναμορφωτικών θεραπευτικών
μέτρων/όρων ως κυριο ή
ως δευτερεύον
μέτρο/όρο)

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

227

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

46

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2021

Νομοθετικό
πλαίσιο

Έτος
έναρξης

228

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_12

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων (Πίνακας
καταγραφής
αναμορφωτικών θεραπευτικών
μέτρων/όρων ως κύριο ή
ως δευτερεύον
μέτρο/όρο)

229

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_PR
ISON_01

Κρατούμενοι ανά
κατάστημα κράτησης και
ηλικιακή ομάδα

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2020

230

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_PR
ISON_02

Κρατούμενοι ανά
κατάστημα κράτησης και
φύλο

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2020

231

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_PR
ISON_03

Κρατούμενοι ανά
υπηκοότητα

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2020

232

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_PR
ISON_04

Κρατούμενοι ανά
κατάστημα κράτησης και
κατηγορία πληθυσμού

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2020

233

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_PR
ISON_05

Κρατούμενοι ανά
κατάστημα κράτησης και
κατηγορία ποινής

Π.Δ. 96/2017

ΛΗΞΗ
2020

234

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_C
OURT_01

Άρειος Πάγος: Στοιχεία
κίνησης εργασιών
πολιτικών αποφάσεων

Ν.4046/2012

235

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_C
OURT_02

Διοικητικά δικαστήρια:
Στοιχεία φορολογικών,
τελωνειακών υποθέσεων
και στοιχεία προσωπικού

Ν.4046/2012

236

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_C
OURT_03

Ειρηνοδικεία/Πρωτοδικεία
/Εφετεία: Στοιχεία κίνησης
εργασιών πολιτικών
υποθέσεων

Ν.4046/2012

237

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_C
OURT_04

Πρωτοδικεία/Εφετεία:
Πίνακας εταιρικής
αφερεγγυότητας

Ν.4046/2012

47

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

238

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_C
OURT_05

Εισαγγελίες Εφετών και
Πρωτοδικών: Πίνακας
ποινικής διαδικασίας

239

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_C
OURT_06

Στοιχεία σωματεμπορίας εμπορίας ανθρώπων

240

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

JUSTICE_C
OURT_07

Στοιχεία για ποινικές
διώξεις και
καταδικαστικές
αποφάσεις σχετικά με
αδικήματα ρατσιστικής
βίας και αδικήματα
ρητορικής μίσους.

Π.Δ. 96/2017

Έτος
έναρξης

Ν.4198/2013

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

241

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_C
OURT_08

Πταισματοδικεία:
Στατιστικά στοιχεία για
ποινικές υποθέσεις
πταίσματος και στοιχεία
προανάκρισης

242

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_30

Πίνακας δικαστηριακής
κίνησης Δικαστηρίων
Ανηλίκων

Π.Δ. 96/2017

2021

243

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_31

Πίνακας υπηρεσιακής
κίνησης Δικαστηρίων
Ανηλίκων

Π.Δ. 96/2017

2021

244

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_13

Αρχειοθετηθέντες
ανήλικοι (κατά
φύλο/ηλικία)

Π.Δ. 96/2017

2021

245

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_14

Ενεργοί ανήλικοι
προηγούμενων ετών (κατά
υπηκοότητα)

Π.Δ. 96/2017

2021

246

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_15

Πρωτοείσακτοι ανήλικοι
(κατά τρέχουσα εργασιακή
κατάσταση)

Π.Δ. 96/2017

2021

247

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_16

Ενεργοί ανήλικοι
προηγούμενων ετών
(τρέχουσα εκπαιδευτική
κατάσταση)

Π.Δ. 96/2017

2021

248

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_17

Ενεργοί ανήλικοι
προηγούμενων ετών
(τρέχουσα εργασιακή
κατάσταση)

Π.Δ. 96/2017

2021

Δικαιοσύνη

48

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

Έτος
έναρξης

249

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_18

Πρωτοείσακτοι ανήλικοι
(κατά τρέχουσα
κατάσταση διαμονής)

Π.Δ. 96/2017

2021

250

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_19

Πρωτοείσακτοι ανήλικοι
(κατά ηλικία κατά το
πρώτο συμβάν)

Π.Δ. 96/2017

2020

251

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_20

Εφετείο ανηλίκων :
Ανήλικοι κατηγορούμενοι
κατά κύριο αποτέλεσμα
(βαρύτερο αδίκημα)

Π.Δ. 96/2017

2020

252

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_21

Π.Δ. 96/2017

2020

253

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_22

Π.Δ. 96/2017

2020

254

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_23

Π.Δ. 96/2017

2020

255

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

JUSTICE_CH
ILD_24

Εφετείο ανηλίκων :
Πίνακας δικαστικών
αποφάσεων σε σχέση με
την παρουσία/απουσία
του κατηγορούμενου

Π.Δ. 96/2017

2020

256

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

JUSTICE_CH
ILD_25

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Μονομελές
Δικαστήριο Ανηλίκων
(κατά ηλικία τέλεσης και
βαρύτητα πράξης)

Π.Δ. 96/2017

2020

257

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_26

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Τριμελές Δικαστήριο
Ανηλίκων (κατά ηλικία
τέλεσης και βαρύτητα
πράξης)

Π.Δ. 96/2017

2020

258

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_27

Ανήλικοι κατηγορούμενοι
στο Εφετείο ανηλίκων
(κατά ηλικία τέλεσης και
βαρύτητα πράξης)

Π.Δ. 96/2017

2020

259

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_CH
ILD_29

Ενεργοί ανήλικοι κατά
φύλο και ηλικία

Π.Δ. 96/2017

2020

Δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη

49

Εφετείο ανηλίκων:
Πίνακας καταγραφής
αναμορφωτικών θεραπευτικών
μέτρων/όρων ως κυριο ή
ως δευτερεύον
μέτρο/όρο)
Μονομελές Δικαστήριο
ανηλίκων : Πίνακας
δικαστικών αποφάσεων σε
σχέση με την
παρουσία/απουσία του
κατηγορούμενου
Τριμελές Δικαστήριο
ανηλίκων : Πίνακας
δικαστικών αποφάσεων σε
σχέση με την
παρουσία/απουσία του
κατηγορούμενου

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ

Α/Α

Φορέας

Ευρωπαϊκή
στατιστική
(Ναι, Οχι)

Θεματική
Ενότητα

Θεματική
Υποενότητα

Κωδ.
Στατ/κού
προϊόντος

Τίτλος στατιστικού
προϊόντος

Νομοθετικό
πλαίσιο

260

Υπουργείο
Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Δικαιοσύνη

JUSTICE_PR
ISON_06

Στατιστικά στοιχεία
σχετικά με τη
χωρητικότητα των
καταστημάτων κράτησης

Π.Δ. 96/2017

261

Υπουργείο Υγείας

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Υγεία

HEALTH_FI
N_01

Οικονομικά στοιχεία
νοσοκομείων

Π.Δ. 121/2017
(ΦΕΚ 148 Α/
09-10-2017)

262

Υπουργείο Υγείας

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Υγεία

HEALTH_PR
OD_01

Στοιχεία παραγόμενου
έργου νοσοκομείων

Π.Δ. 121/2017
(ΦΕΚ 148 Α/
09-10-2017)

Υγεία

HEALTH_PR
OD_02

Υγεία

HEALTH_RI
GHTS_01

263

Υπουργείο Υγείας

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

264

Υπουργείο Υγείας

Οχι

Πληθυσμός,
Κοινωνικές
Συνθήκες

Στοιχεία παραγόμενου
έργου μονάδων υγείας
του πρωτοβάθμιου
εθνικού δικτύου υγείας
Στατιστικά στοιχεία
γραφείων προστασίας
δικαιωμάτων
ληπτών/ριών υπηρεσιών
υγείας των νοσοκομείων
του ΕΣΥ

Π.Δ. 121/2017
(ΦΕΚ 148 Α/
09-10-2017)
Ν.4368/2016,
ΦΕΚ 21 Α, ΦΕΚ
662 Β/02-032017

2. Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2020-2022 θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Αθανάσιος Κ. Θανόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Γεν. Πρωτ/ & Διεκ/σης

Σταύρος Μπεριάτος
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Έτος
έναρξης

2020

ΑΔΑ: 6ΨΑΔ6ΣΙ-ΒΓΧ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποδέκτες για Ενέργεια
 Υπουργείο Οικονομικών
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Υπουργείο Εξωτερικών



Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη



Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων



Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων



Υπουργείο Υγείας



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού



Υπουργείο Δικαιοσύνης



Υπουργείο Εσωτερικών




Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών



Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων



Υπουργείο Τουρισμού



Τράπεζα της Ελλάδος



Γραφ. Διευθύντριας Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης




Γραφ. Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Γραφ. Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων
Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως)



2. Εσωτερική Διανομή


Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου



Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης



Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών



Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης



Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης



Δ/νση Πληροφορικής



Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας & Διεθνών Σχέσεων



Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων



Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών



Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενούς Τομέα



Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα



Δ/νση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών



Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας



Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών



Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών



Δ/νση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου



Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών
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