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ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2018 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

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 Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8-9-2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.
4. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ. Β΄/28.8.2012) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
5. Την υπ’ αριθ. 3468/Β2-251/31.3.2016 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση Ελληνικού Στατιστικού
Προγράμματος 2017-2019».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη.
Αποφασίζει

1. Εγκρίνει το κατωτέρω Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2018, το οποίο περιλαμβάνει τις προγραμματιζόμενες
στατιστικές δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το εν λόγω έτος.
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ΕΤΗΣΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2018 περιλαμβάνει
πληροφορίες για τις στατιστικές που πρόκειται να καταρτισθούν και να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του
2018 (βλ. Παράρτημα), καθώς και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε παραγόμενες στατιστικές. Οι αλλαγές
αφορούν είτε στην παραγωγή νέων στατιστικών, λόγω, για παράδειγμα, της εφαρμογής νέων Ευρωπαϊκών
Κανονισμών, είτε στην τροποποίηση παραγόμενων στατιστικών για την πληρέστερη συμμόρφωση με
υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ή την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών
χρηστών. Επίσης, το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2018 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις
προγραμματισμένες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ το 2018, που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των στατιστικών στοιχείων της και της πρόσβασης των χρηστών σε αυτά.
Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018 έχει καταρτισθεί με βάση το Ελληνικό Στατιστικό
Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) για την τριετία 2017 – 2019.
Πρωταρχικός στόχος της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018 είναι η περαιτέρω βελτίωση της πληρότητας, ποιότητας και
επικαιρότητας των στατιστικών της, μέσω της συνεχιζόμενης πιστής εφαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά
εθνικού και ευρωπαϊκού στατιστικού νομοθετικού πλαισίου(1) και της υιοθέτησης βέλτιστων προτύπων και
πρακτικών του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος, με περαιτέρω αξιοποίηση
διοικητικών πηγών δεδομένων και χρήση νέων τεχνολογιών.
Στους βασικούς στόχους της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2018, θα συνεχίσει να είναι η υποστήριξη της βελτίωσης της
ποιότητας των στατιστικών των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), όπου
απαιτείται, μέσω του συντονισμού των στατιστικών δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ και της
αξιολόγησης των στατιστικών τους για την πιστοποίησή τους ως «επίσημων». Καθοριστικός παράγοντας για
την ανωτέρω βελτίωση είναι η παροχή από την Πολιτεία στους φορείς του ΕΛΣΣ των απαραίτητων
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για την παραγωγή στατιστικών, καθώς και η εξασφάλιση της
πρόσβασής τους σε διοικητικές πηγές δεδομένων, όπως προβλέπεται στη Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη
στις Στατιστικές (Commitment on Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012. Σημαντικός, επίσης, παράγοντας για τον ανωτέρω σκοπό είναι η
αναγνώριση από τους λοιπούς φορείς του ΕΛΣΣ του ρόλου του στατιστικού επικεφαλής και η υποστήριξη του
έργου του.
Στους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018 περιλαμβάνεται, επίσης, η διατήρηση του ενεργού της ρόλου μέσα
στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), μέσω της στενής συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη του ΕΣΣ, στο
πλαίσιο συναντήσεων εργασίας (Task Forces/Working Groups και Sector/Directors’ Groups) που
οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα, και της δυναμικής παρουσίας και
ουσιαστικής συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων σε στατιστικά θέματα.
Β. NΕΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εκπλήρωση ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων
Η σχεδιαζόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ παραγωγή νέων στατιστικών, μέσα στο 2018, οφείλεται, κατά ένα μεγάλο
μέρος, στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Eurostat) και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Αυτές εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων,
την εφαρμογή νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους
Κανονισμούς, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κλπ. Οι νέες
στατιστικές που σχεδιάζεται να παραχθούν μέσα στο 2018 για τους σκοπούς αυτούς είναι, κατά θεματική
ενότητα, οι ακόλουθες:

(1)

Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, μετά την
αναθεώρησή του που υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και
Κανονισμός 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759.
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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στατιστικές σχετικά με την αυτοαπασχόληση, στο πλαίσιο της διενέργειας, μέσα στο 2017,
συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Κανονισμός 318/2013).
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στατιστικές Διοικητικής Δικαιοσύνης, σχετικά με τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, με τη
χρήση διοικητικών δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ).
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Στοιχεία Περιφερειακών Εθνικών Λογαριασμών. Οι παραγόμενες μεταβλητές αφορούν στην
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε τιμές προηγούμενου έτους (μεταβολές όγκου) (Κανονισμός
549/2013).
Εποχικά διορθωμένα στοιχεία τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων
(Κανονισμός 549/2013).
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Στατιστικές για την υγεία του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ηλικίας 0 - 15 ετών),
καθώς και για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (Δείκτης Μάζας Σώματος, σωματική
άσκηση, κατανάλωση φρούτων και λαχανικών), στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc ενοτήτων
(modules) στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους
2017 (Εφαρμοστικός Κανονισμός 2016/114 του Κανονισμού 1177/2003).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στατιστικές σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με
έτος αναφοράς 2016 (Κανονισμός 1175/2014).
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στατιστικές σχετικά με την κατανάλωση υγραερίου (LPG) ανά Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας, στο
πλαίσιο της Έρευνας Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών, με έτος αναφοράς 2017, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Στατιστικές για τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην εργασία, για την
εμπιστοσύνη, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση του διαδικτύου
και εκπαίδευση για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους αναφοράς 2018 (υπό
έκδοση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού (ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου).
Στατιστικές επιχειρήσεων, για τη χρήση 3D εκτυπωτών, καθώς και τη χρήση ρομποτικών συστημάτων,
στο πλαίσιο της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού
Εμπορίου στις Επιχειρήσεις, έτους 2018 (υπό έκδοση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού
(ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Στατιστικές για την κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά (Κανονισμοί 1099/2008 και 431/2014).
ΤΙΜΕΣ
Στατιστικές σχετικά με την αξία και τα ενοίκια γεωργικής γης, σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS2), στο
πλαίσιο «συμφωνίας κυρίων».
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2. Προαπογραφικές εργασίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας
έτους 2020
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας διενεργείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
1166/2008. 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 με αντικειμενικά στοιχεία που αφορούν στα
χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων αυτών. Συγκεκριμένα, με την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας
επιδιώκεται η συγκέντρωση στατιστικών 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, το καθεστώς κατοχής της
γεωργικής γης, τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών,
τις καλλιεργητικές τεχνικές κλπ.),
τις τεχνικές γεωργικής παραγωγής,
την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές.
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας διενεργείται σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας.
Περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της
εκμετάλλευσης (φυσικό 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).
Αυτό το χρονικό διάστημα είναι σε εξέλιξη η συζήτηση Πρότασης Κανονισμού (Κανονισμός IFS – Integrated
Farm Statistics), στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις στατιστικές (Council
Working Party on Statistics – CWPS). Ο νέος Κανονισμός, όταν τεθεί σε ισχύ, θα αποτελέσει ένα πλαίσιο για
όλα τα διαρθρωτικά και άλλα στοιχεία που απαιτούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και επιπλέον
θα ενσωματώσει τις έρευνες οπωροφόρων και αμπελουργικών καλλιεργειών. Βάσει του Κανονισμού αυτού,
θα διενεργηθεί η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2020, καθώς και οι υπόλοιπες διαρθρωτικές
γεωργικές έρευνες της επόμενης δεκαετίας, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει
προτείνει η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2020, να διενεργηθεί, κατ΄εξαίρεση και με σχετική
πρόβλεψη στον Κανονισμό IFS, στο τέλος του έτους 2019, κατ’ αντιστοιχία με τις προηγούμενες Απογραφές
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας των ετών 1999 και 2009.
Κατά την περίοδο 2018 – 2019 η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Απογραφής Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας, θα προβεί στις ακόλουθες προαπογραφικές εργασίες:
Σχεδιασμό της Απογραφής (λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διενέργειάς της)
Μελέτη για την παρουσίαση στοιχείων με γεωαναφορά
Κατάρτιση προϋπολογισμού
Κατάρτιση του νομοθετικού πλαισίου για τη διενέργεια της Απογραφής
Ενημέρωση του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου από τις διαθέσιμες διοικητικές πηγές
Σχεδιασμό ερωτηματολογίου
Δημιουργία αυτοματοποιημένων ελέγχων των μεταβλητών
Κατάρτιση Εγκυκλίου Οδηγιών προς τα όργανα διενέργειας της Απογραφής
Επιλογή και ορισμό των οργάνων της Απογραφής (ανώτερων εποπτών, εποπτών και βοηθών επόπτη).
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3. Προαπογραφικές εργασίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού –
Κατοικιών και Κτιρίων 2021
Το 2021 η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να διενεργήσει τις Γενικές Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών και Κτιρίων. Η
διενέργεια της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών είναι κοινή υποχρέωση όλων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ παρακολουθεί τις εργασίες που αποσκοπούν στην
επικαιροποίηση της στρατηγικής για τον νέο γύρο Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, οι οποίες
διενεργούνται κατά την τρέχουσα περίοδο στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ).
Σκοπός των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών και Κτιρίων, 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 Πληθυσμού αποσκοπεί στην καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των
κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, στην καταμέτρηση
του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου και στη συλλογή
στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και
οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού.
β) Η Απογραφή Κατοικιών αποσκοπεί 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.
γ) Η Απογραφή Κτιρίων αποσκοπεί στην καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο σύνολο της Χώρας και
κατά περιοχή, στη συλλογή στοιχείων για τα κτίρια, σχετικά με τη χρήση τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας
τους, την περίοδο κατασκευής τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής τους κλπ. και θα διενεργηθεί,
εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών και Κτιρίων
2021, προγραμματίζει τις ακόλουθες προαπογραφικές εργασίες για το 2018:
Συνεργασία με εθνικούς φορείς στο πλαίσιο σχεδιασμού της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών (λήψη
αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διενέργειάς της)
Μελέτη για την παρουσίαση των στοιχείων με γεωαναφορά
Σχεδιασμό Δοκιμαστικής Απογραφής (εφόσον κριθεί απαραίτητο)
Κατάρτιση του προϋπολογισμού των Απογραφών
Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη διενέργεια των Απογραφών, καθώς και έκδοση κοινής
Υπουργικής Απόφασης για τη διενέργεια της Δοκιμαστικής Απογραφής.
4. Ικανοποίηση αναγκών χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των χρηστών που συμμετείχαν στα επτά (7)
Συνέδρια Χρηστών που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας Χρηστών, έχει
καταγράψει τις διαπιστωμένες ανάγκες των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων αυτών που χαράσσουν
δημόσιες πολιτικές) και τις έχει εντάξει στις προτεραιότητές της για την τριετία 2017 – 2019.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει για το 2018:
Παραγωγή εποχικά διορθωμένων βραχυχρόνιων δεικτών: α) Βιομηχανικής Παραγωγής, β) Κύκλου
Εργασιών στη Βιομηχανία, γ) Παραγωγής στις Κατασκευές, δ) Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό
Εμπόριο, ε) Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, στ) Ωρών Εργασίας και Αμοιβών στο Λιανικό
Εμπόριο, ζ) Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, η) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων,
θ) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών, ι) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής
Καταλύματος και Εστίασης, ια) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Μεταφορών, ιβ) Κύκλου Εργασιών
στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ιγ) Κύκλου Εργασιών στις Πλωτές Μεταφορές.
Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100,0 με επικαιροποίηση
του δείγματος των στατιστικών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών
χρονολογικών σειρών, ως προς την εποχικότητα, με τη χρήση του λογισμικού JDemetra+, σύμφωνα με τις
συστάσεις του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την εποχική διόρθωση αυτών των δεικτών και
κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών σειρών (Κανονισμοί 1165/98, 1158/2005 και 329/2009).
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Διάσπαση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Καταλύματος και Εστίασης και κατάρτιση
ξεχωριστών δεικτών για τους επιμέρους κλάδους 55 (Καταλύματα) και 56 (Εστίαση).
Κατάρτιση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο σε τριψήφιο κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας, με αναδρομικά στοιχεία από το 2015.
Συνέχιση ανασχεδιασμού των δειγμάτων διενεργούμενων δειγματοληπτικών ερευνών νοικοκυριών,
ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα σε αναλυτικότερο επίπεδο
διοικητικής διαίρεσης. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ξεκινήσει τη σταδιακή αύξηση του δείγματος της Έρευνας
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), με στόχο την παραγωγή
αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2015 και θα ολοκληρωθεί με την
έρευνα έτους 2018 για την παραγωγή αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας.
Διαθεσιμότητα πιο επίκαιρων στατιστικών επιχειρήσεων.
Επίσπευση των διαδικασιών για τη χορήγηση πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα
στατιστικών ερευνών. Ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού της επόμενης Απογραφής
Πληθυσμού – Κατοικιών (βλ. Ενότητα 3).
Περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων διοικητικών πηγών, καθώς και της χρήσης νέων τεχνολογιών, με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του χρόνου παραγωγής των στατιστικών
αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς, όπως στους τομείς των στατιστικών επιχειρήσεων, εκπαίδευσης
και υγείας.
Αντιμετώπιση της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών στοιχείων που παράγονται από
διαφορετικούς φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή, στο πλαίσιο της διενέργειας από την ΕΛΣΤΑΤ
της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ.
Παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης στους φορείς του ΕΛΣΣ για την κατάρτιση, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους, Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και ένταξη των δεικτών αυτών στη διαδικασία
πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, έτσι
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών.
Συνεχής ενημέρωση του κεντρικού καταλόγου των δημόσιων δεδομένων (open data) με τις νέες
στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ.
Επισκόπηση των στατιστικών μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στις
προσφυγικές ροές και στη χορήγηση ασύλου.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
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. Για το 2018 σχεδιάζονται οι ακόλουθες αλλαγές:
ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Αναθεώρηση της μεθοδολογίας διενέργειας της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών, λόγω εφαρμογής της συλλογής δεδομένων από επαναλαμβανόμενα panels
νοικοκυριών μέσω τηλεφώνου, με σκοπό τη μείωση του χρόνου συλλογής των δεδομένων
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αναθεώρηση της μεθοδολογίας παραγωγής των στατιστικών διεθνούς εμπορίου πλοίων, στο
πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Δράσης για την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων
στατιστικών, με καλύτερη εφαρμογή της αρχής της αλλαγής της οικονομικής κυριότητας στα πλοία.
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Κατάρτιση Στατιστικών κατά Νόμισμα Τιμολογίου, έτους αναφοράς 2017, από διετή σε ετήσια
βάση, κατόπιν αιτήματος της Eurostat, στο πλαίσιο των εργασιών Ομάδας Εργασίας για την
Κατάρτιση και την Ποιότητα των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αναθεώρηση της μεθοδολογίας κατάρτισης των Στατιστικών Ποινικής Δικαιοσύνης (Έρευνα
Καταδικασθέντων), λόγω αλλαγής στον τρόπο συλλογής των στοιχείων για τους καταδικασθέντες,
μέσω της πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, όπου
καταχωρίζονται οι τελεσίδικες, αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
Διακοπή της Έρευνας Ειρηνοδικείων, της Έρευνας Πρωτοδικείων και της Έρευνας Εφετείων, λόγω
αλλαγής στον τρόπο συλλογής των στοιχείων για την κατάρτιση Στατιστικών Πολιτικής Δικαιοσύνης,
μέσω της πρόσβασης σε δεδομένα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διακοπή κατάρτισης και δημοσίευσης Δελτίου Τύπου για τις Στατιστικές Αεροπορικής Κίνησης. Τα
στοιχεία λαμβάνονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και αναδημοσιεύονται από την
ΕΛΣΤΑΤ σε χρόνο μεταγενέστερο της ανακοίνωσης από την ΥΠΑ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Διακοπή παραγωγής στατιστικών σχετικά με: α) χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και χρήση
διαδικτύου με σκοπό την έκφραση γνώμης για κοινωνικά και πολιτικά θέματα και την εύρεση
εργασίας, β) συμμετοχή σε ιστοσελίδες επαγγελματικής δικτύωσης, γ) προβλήματα ασφάλειας που
προέκυψαν κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών και δ) ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills)
από την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ICT) από Νοικοκυριά και
Άτομα, έτους αναφοράς 2018, στο πλαίσιο ελάφρυνσης του ερωτηματολογίου της έρευνας (υπό
έκδοση εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού (ΕΚ) 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου).
ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Αναθεώρηση της μεθοδολογίας διενέργειας της Έρευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, λόγω
αυτοματοποιημένης συλλογής των στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής
κυκλοφορίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν με
την πλήρη επιχειρησιακή εφαρμογή του εν λόγω συστήματος.
ΔΕΙΚΤΕΣ
Δείκτες: α) Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, β) Τιμών Κατηγοριών Έργων και
Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, γ) Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, δ) Τιμών
Εισαγωγών στη Βιομηχανία και ε) Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες. Δημοσίευση χρονοσειρών
αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100,0 με επικαιροποίηση του δείγματος των
στατιστικών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών
σειρών (Κανονισμοί 1165/98 και 1158/2005).
Δείκτες Τιμών Εισροών – Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία. Δημοσίευση χρονοσειρών
αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100,0 με επικαιροποίηση του δείγματος των
στατιστικών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών
σειρών, στο πλαίσιο συμφωνίας κυρίων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Eurostat.
Δείκτες: α) Βιομηχανικής Παραγωγής, β) Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, γ) Παραγωγής στις
Κατασκευές, δ) Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, ε) Απασχολούμενων Ατόμων στο
Λιανικό Εμπόριο, στ) Ωρών Εργασίας και Αμοιβών στο Λιανικό Εμπόριο, ζ) Κύκλου Εργασιών στο
Χονδρικό Εμπόριο, η) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων και θ) Κύκλου Εργασιών στον
Τομέα των Υπηρεσιών. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης
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στάθμισης, κατάρτιση των ημερολογιακά διορθωμένων χρονοσειρών με τη χρήση του λογισμικού
JDemetra+, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την εποχική
διόρθωση αυτών των δεικτών και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών σειρών (Κανονισμοί
1165/98, 1158/2005 και 329/2009).
Δείκτες: α) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης, β) Κύκλου
Εργασιών στον Τομέα των Μεταφορών, γ) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας και δ) Κύκλου Εργασιών στις Πλωτές Μεταφορές.
Δημοσίευση χρονοσειρών
αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100,0 με επικαιροποίηση του δείγματος των
στατιστικών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών
σειρών, ως προς την εποχικότητα, με τη χρήση του λογισμικού JDemetra+, σύμφωνα με τις συστάσεις
του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την εποχική διόρθωση αυτών των δεικτών και
κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών σειρών (Κανονισμοί 1165/98, 1158/2005 και 329/2009).

Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, μέσα στο 2018, τις δράσεις της για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών της και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε αυτές. Οι
στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της πιστής εφαρμογής του ελληνικού και ενωσιακού νομοθετικού και
θεσμικού πλαισίου για τις στατιστικές και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και προτύπων του
Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Στατιστικού Συστήματος. 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 για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ), τους στατιστικού περιεχομένου Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον
Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της
ΕΛΣΤΑΤ και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ. Για την επίτευξη των στόχων
καθοριστική είναι, επίσης, η εφαρμογή της Δέσμευσης για Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment on
Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το
2012.
Μεταξύ των συγκεκριμένων ενεργειών, στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ το 2018 προς εκπλήρωση των
ανωτέρω στόχων, περιλαμβάνεται η συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων
του ΕΛΣΣ και της αυτοαξιολόγησης των παραγόμενων στατιστικών της, καθώς και η ολοκλήρωση των
υπολειπόμενων δράσεων του πολυδιάστατου Κοινού Συνολικού Στατιστικού Σχεδίου Δράσης για τις
Ελληνικές Στατιστικές (Joint Overall Statistical Greek Action Plan – JOSGAP) που συμφωνήθηκε με τη Eurostat
το 2010 για την εναρμόνιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, στις οποίες
έχουν ενσωματωθεί οι βελτιωτικές δράσεις για την εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης Επιθεώρησης
Ομοτίμων (Peer Review) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2014, στο πλαίσιο
αντίστοιχων επιθεωρήσεων που έλαβαν χώρα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
Πέραν των ανωτέρω δράσεων, προβλέπεται μια σειρά ενεργειών σε τομείς, όπως η χρησιμοποίηση της
τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων, η περαιτέρω αξιοποίηση διοικητικών πηγών
δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών, η μείωση του φόρτου των ερευνωμένων και η εκπαίδευση του
προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ και των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ.
1. Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές
Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει την υλοποίηση των δράσεων του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές
Στατιστικές (JOSGAP), με στόχο την πλήρη εναρμόνιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με το
Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Στις δράσεις που περιλαμβάνονταν στην αρχική έκδοση του JOSGAP, όταν
αυτό τέθηκε σε εφαρμογή το 2010, προστέθηκαν, κατά την περίοδο 2010 – 2012, νέες δράσεις για την
κάλυψη θεμάτων που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική του έκδοση και το 2015 ενσωματώθηκαν στις
δράσεις του πυλώνα Α του JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ,
οι βελτιωτικές δράσεις που αποφασίσθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των συστάσεων της Έκθεσης
Επιθεώρησης Ομοτίμων.
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Ένας σημαντικός αριθμός των ανωτέρω δράσεων του JOSGAP έχει ολοκληρωθεί ή είναι στο στάδιο της
ολοκλήρωσης. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των δράσεων του πυλώνα C του
JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών.
Από τις εν λόγω δράσεις αρμοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ εκκρεμεί η ολοκλήρωση δύο δράσεων, οι οποίες
αφορούν στην ταξινόμηση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η δημοσίευση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ του συνόλου των
διαδικασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών. Η ΕΛΣΤΑΤ θα εντείνει τις προσπάθειές
της για την ολοκλήρωση, μέχρι το τέλος του 2018, ενός μεγάλου μέρους των υπολειπόμενων δράσεων του
JOSGAP.
Σχετικά με τις δράσεις του πυλώνα Α, όλες οι υπολειπόμενες δράσεις αρμοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ, με εξαίρεση
την ολοκλήρωση πιστοποίησης των στατιστικών του ΕΛΣΣ, έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2017.
Μεταξύ αυτών των δράσεων περιλαμβάνεται η κατάρτιση του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ και η
επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες δεν κατέστη εφικτό να
ολοκληρωθούν μέσα στο 2016, όπως είχε προγραμματισθεί. Η ολοκλήρωση των δύο αυτών δράσεων, μέσα
στο 2017, αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την ΕΛΣΤΑΤ. Η πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του
ΕΛΣΣ θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική δράση της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο για το 2017 όσο και για το 2018.
Σε σχέση με τις δράσεις του πυλώνα Α που αφορούν στη διαχρονική υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ
και είναι αρμοδιότητας της Κυβέρνησης, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την εξασφάλιση των
απαραίτητων για την υλοποίηση του στατιστικού προγράμματος εργασιών της ανθρώπινων και οικονομικών
πόρων.
Όσον αφορά στις δράσεις του πυλώνα B του JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών
και υποδομών για την παραγωγή των στατιστικών της Χώρας, μέσω ενός προγράμματος βραχυπρόθεσμης
και μεσοπρόθεσμης τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat, θα επιδιωχθεί η
συνέχιση παροχής εμπειρογνωμοσύνης στην ΕΛΣΤΑΤ από εμπειρογνώμονες του ΕΣΣ, ιδιαίτερα σε θέματα
Εθνικών Λογαριασμών, Στατιστικών Περιβάλλοντος, Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου και Στατιστικών
Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων. Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σειρών
σε εξειδικευμένα στατιστικά θέματα για την επιμόρφωση, τόσο του προσωπικού της όσο και του
προσωπικού των άλλων φορέων του ΕΛΣΣ.
2. Πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ
Η πιστοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών που παράγονται από τους άλλους φορείς του ΕΛΣΣ αποτελεί
έναν σημαντικό παράγοντα και εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών του
ΕΛΣΣ.
Μετά την ολοκλήρωση, μέσα στο 2015, του βασικού σταδίου πιστοποίησης των στατιστικών όλων των
Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ, με βάση το έντυπο που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των στατιστικών των
φορέων του ΕΛΣΣ «Παρουσίαση των αρχών και διαδικασιών για την πιστοποίηση των στατιστικών των
φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος», η ΕΛΣΤΑΤ ολοκλήρωσε, μέσα στο 2016, το βασικό στάδιο
πιστοποίησης των στατιστικών των υπόλοιπων φορέων του ΕΛΣΣ, πλην του Υπουργείου Υγείας και του
Υπουργείου Εξωτερικών. Το βασικό στάδιο πιστοποίησης των στατιστικών των δύο ανωτέρω φορέων
αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2017.
Παράλληλα, οι περισσότεροι από τους ανωτέρω φορείς του ΕΛΣΣ, στους οποίους διενεργήθηκε το βασικό
στάδιο πιστοποίησης των στατιστικών, έχουν ενημερωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ για τα βασικά βήματα στα οποία
πρέπει να προβούν για τη συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών. Τα βήματα αυτά
αφορούν σε οριζόντιες δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν από κάθε φορέα συνολικά και λίγο έως πολύ
είναι κοινές για όλους τους φορείς. Ωστόσο, η υλοποίηση των βασικών βημάτων από τους φορείς
παρουσιάζει γενικά μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν επίπτωση στην ολοκλήρωση της πιστοποίησης
των στατιστικών των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ θα αναλάβει, μέσα στο 2017, πρωτοβουλίες για
την επιτάχυνση υλοποίησης των βασικών βημάτων από τους φορείς του ΕΛΣΣ, έτσι ώστε να αρχίσει, μέσα
στο 2018, τη διαδικασία αξιολόγησης προς πιστοποίηση των επιμέρους στατιστικών τους.
Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, μέσα στο 2017 και στο 2018, την αυτοαξιολόγησή της, όσον αφορά στην
εφαρμογή των αρχών του ΚΟΠ, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων
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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.
3. Συντονισμός των φορέων του ΕΛΣΣ
Ο ορισμός στατιστικού επικεφαλής από το σύνολο σχεδόν των φορέων του ΕΛΣΣ, μέσα στο 2016, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην Αρχή 1 του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, είναι μία
θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του συντονισμού των στατιστικών εργασιών μέσα στο
ΕΛΣΣ. Ωστόσο, η επιτυχής εκπλήρωση από τον στατιστικό επικεφαλής των καθηκόντων του απαιτεί τη νομική
κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων του και την αναγνώριση του ρόλου του μέσα στον φορέα. Για την
υποστήριξη του έργου των στατιστικών επικεφαλής η ΕΛΣΤΑΤ παρέχει ήδη και θα συνεχίσει να παρέχει
οδηγίες προς αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης των βασικών βημάτων για την πιστοποίηση των στατιστικών
των φορέων τους. Για τον ανωτέρω σκοπό και σε εφαρμογή του άρθρου 5α του Κανονισμού 223/2009 για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί, μέσα στο
2017, στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών προς τους φορείς του ΕΛΣΣ, όπου θα 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. Σύμφωνα με το άρθρο 5,
παράγραφος 3, του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ, όπως ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ θα
παρακολουθεί και θα ελέγχει την εφαρμογή των κατευθυντήριων αυτών γραμμών.
Επιπλέον, σημαντική συμβολή για τη βελτίωση του συντονισμού των στατιστικών εργασιών στο ΕΛΣΣ
αναμένεται να έχει η λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΛΣΣ, της οποίας μέλη είναι οι στατιστικοί
επικεφαλής με προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ. Η ανωτέρω Επιτροπή συστάθηκε τον Απρίλιο του
2016 και συγκλήθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2017. Τα συμπεράσματα από την πρώτη
συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν πολύ θετικά, όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία της για τον συντονισμό
των εργασιών του ΕΛΣΣ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ
(άρθρο 5Α, παράγραφος 4), η Επιτροπή προβλέπεται να συνεδριάζει τακτικά, δύο (2) φορές ανά έτος,
συνεπώς αναμένονται τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις της μέσα στη διετία 2017 – 2018. 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, η οποία θα
συνεχισθεί μέσα στο 2017 και κατά το 2018.
4. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων
Μέσα στο 2018 η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προβλέπεται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) 2017 – 2019, θα
συνεχίσει τις δράσεις της για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις
σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει τις σχετικές
διαδικασίες, ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και πόρων.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2018 η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στις ακόλουθες δράσεις που σχετίζονται με τη χρήση
νέων τεχνολογιών:
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συλλογή στοιχείων εμπορευματικής κίνησης εμπορικών
πλοίων με το εσωτερικό και το εξωτερικό στους Ελληνικούς Λιμένες, από τις Λιμενικές Αρχές και τους
Οργανισμούς Λιμένων. Θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου των ερευνωμένων και στη μείωση του
χρόνου παραγωγής των σχετικών στατιστικών.
Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας των Κενών Θέσεων Εργασίας, της
Έρευνας Κατάρτισης Δεικτών Κόστους Εργασίας και της Έρευνας Κατάρτισης Βραχυχρόνιων Δεικτών
Εργασίας, της οποίας η ανάπτυξη προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2018. Θα συμβάλει στην
έγκαιρη συλλογή των στοιχείων, στη μείωση του κόστους των ερευνών και στη βελτίωση της ποιότητας
των στατιστικών.
Χρήση τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα νοικοκυριά για τη συστηματική συλλογή των δεδομένων της
Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), από επαναλαμβανόμενα
panels νοικοκυριών, με στόχο τη μείωση του χρόνου συλλογής των στοιχείων.
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Άντληση στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής
Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(ΥΔΔΑΔ), για την παραγωγή των στατιστικών σχετικά με τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Άντληση στοιχείων μέσω της πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου, όπου καταχωρίζονται οι τελεσίδικες, αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, για την
παραγωγή Στατιστικών Ποινικής Δικαιοσύνης (καταδικασθέντες). Η χρήση διοικητικών πηγών θα
συμβάλει στην ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των δικαστηρίων.
Ανάπτυξη web εφαρμογής, μέσω της οποίας θα συλλέγονται τα απαιτούμενα στοιχεία οδικών τροχαίων
ατυχημάτων. Η εφαρμογή, εφόσον τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, θα συμβάλει στην
αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων, μέσω της διασύνδεσης της ΕΛΣΤΑΤ με την εφαρμογή του
έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων
ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας» της Δ/νσης Τροχαίας της Ελληνικής
Αστυνομίας.
5. Αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών
Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στις
διοικητικές πηγές της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προβεί στη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς
του ΕΛΣΣ και έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με διοικητικές πηγές δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ θα επιδιώξει τη
συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας της με διοικητικές πηγές δεδομένων, με επισημοποίηση
της συνεργασίας αυτής μέσω της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας, όπου απαιτείται. Ένα σημαντικό βήμα
προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης διοικητικών στοιχείων για την παραγωγή στατιστικών είναι η
χρησιμοποίηση των φορολογικών στοιχείων επιχειρήσεων, που διαβιβάσθηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ τον Μάιο του
2016 από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, για την ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου
Επιχειρήσεων, την παραγωγή Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (Structural Business Statistics –
SBS) και Οικονομικών Βραχυχρόνιων Δεικτών (Short – Term Indices), και για τις ανάγκες των Εθνικών
Λογαριασμών της Χώρας. Η επεξεργασία των ανωτέρω φορολογικών στοιχείων για τους στατιστικούς αυτούς
σκοπούς συνεχίζεται στην ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των
στοιχείων. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των καταλληλότερων διοικητικών πηγών για τις διάφορες
μεταβλητές των επιχειρήσεων που πρέπει, σύμφωνα με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, να
υπολογισθούν και την κατάρτιση αυτοματοποιημένων λογικών και λογιστικών ελέγχων για την αξιολόγηση
της πληρότητας και ποιότητας των φορολογικών στοιχείων. Τυχόν βελτιώσεις των ανωτέρω ελέγχων θα
εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα της αρχικής τους εφαρμογής στα φορολογικά στοιχεία.
Το 2018 θα συνεχισθεί η παραγωγή Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων για το έτος αναφοράς 2016, με
βάση αφενός τα φορολογικά στοιχεία που θα διαβιβασθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), σε εφαρμογή του συμφωνητικού που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2016, μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, και αφετέρου τα αποτελέσματα της
Έρευνας Διάρθρωσης Επιχειρήσεων που θα διενεργηθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις. Με βάση την εμπειρία της
ΕΛΣΤΑΤ από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων κατά τα έτη 2016 και 2017, αναμένεται το 2018 να
εξαλειφθούν τεχνικά προβλήματα που είχαν εμφανισθεί κατά την αρχική διαβίβαση των στοιχείων.
Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, μέσα στο 2017 και στο 2018, την αξιοποίηση και άλλων διοικητικών πηγών
δεδομένων, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των παραγόμενων στατιστικών, με
παράλληλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και μείωση του φόρτου των ερευνωμένων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει να αναπτύξει/συνεχίσει, μέσα στο 2018, μία σειρά συνεργασιών με
διοικητικές πηγές, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους για την ικανοποίηση αναγκών
συγκεκριμένων στατιστικών ερευνών/εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις:
Κατάρτιση και τήρηση κοινού Στατιστικού Μητρώου Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Πλοίων σε
συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στον
τομέα της ναυτιλίας. Το Μητρώο θα τηρείται από κάθε φορέα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του,
όπως αυτές προκύπτουν από το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και θα ενημερώνεται σε τακτική βάση,
σύμφωνα με εναρμονισμένες διαδικασίες.
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Ανάπτυξη συνεργασίας με την ΑΑΔΕ, με σκοπό την αξιοποίηση στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας,
για τις ανάγκες της Έρευνας Ενοικίων Κατοικιών και της Έρευνας Ενοικίων Αγροτικής Γης.
Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας/ Λιμενικές Αρχές, Οργανισμούς Λιμένων, για την
άντληση στοιχείων για την εμπορευματική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού, από τις Λιμενικές Αρχές
και τους Οργανισμούς Λιμένων, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Συνέχιση της συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, για την άντληση στοιχείων από το Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ» για τις ανάγκες της Έρευνας
Κενών Θέσεων Εργασίας.
Συνέχιση της συνεργασίας με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και την Ενιαία Αρχή
Πληρωμών (ΕΑΠ), με σκοπό τη συλλογή στοιχείων μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τις
ανάγκες κατάρτισης των Δεικτών Κόστους Εργασίας.
Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την αξιοποίηση
του Ακαδημαϊκού Δικτύου (GUNet) για τη συλλογή στοιχείων και παραγωγή αποτελεσμάτων, όσον
αφορά στον πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και υπογραφή σχετικού
μνημονίου συνεργασίας. Η χρήση της πλατφόρμας θα αποτρέψει την επιπλέον επιβάρυνση των
ερευνώμενων μονάδων για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της ΕΛΣΤΑΤ και θα επιτρέψει τη
μείωση του χρόνου συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, την ταχύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων
και τη βελτίωση της αξιοπιστίας τους.
Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη μελέτη και τον
σχεδιασμό, μέσω της σύστασης κοινής ομάδας εργασίας, κατάρτισης στατιστικών εκπαίδευσης
προσφύγων στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν σχετικές Δομές Υποδοχής (ΔΥΕΠ),
καθώς και για την αναβάθμιση της παραγόμενης πληροφόρησης γενικότερα στον τομέα αυτό, με στόχο
την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των χρηστών.
Συνέχιση της συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό την
παροχή στοιχείων για τις ακινησίες οχημάτων και την κατοικία/επαγγελματική έδρα κατόχου, στο
πλαίσιο αναθεώρησης του νέου Μητρώου Οχημάτων, με στόχο τη χρήση του Μητρώου αυτού ως
πλαισίου δειγματοληψίας για τις ανάγκες των δειγματοληπτικών στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ στον
τομέα των οδικών μεταφορών και την παραγωγή ακριβέστερων στοιχείων για τον στόλο των οχημάτων
της Χώρας.
Εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Τουρισμού για την
ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την κατάρτιση των στατιστικών στον τομέα του τουρισμού και
τις ανάγκες του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού (Satellite Tourism Account) και του
Παρατηρητηρίου Τουρισμού (Hellas Tourism Observatory). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχει
ξεκινήσει διερεύνηση της δυνατότητας κατάρτισης διαλειτουργικού Μητρώου Καταλυμάτων στην
ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Τουρισμού. Επιπλέον,
προγραμματίζεται η διερεύνηση της χρήσης μαζικών δεδομένων από διάφορες πηγές (όπως π.χ.
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας), με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των ήδη παραγόμενων
Στατιστικών Τουρισμού, καθώς και την ανάπτυξη νέων.
Συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την ενημέρωση, ετησίως, του Γεωργικού Στατιστικού
Μητρώου της ΕΛΣΤΑΤ, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των κατόχων γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, μέσω της χρήσης στοιχείων των διοικητικών αρχείων του ανωτέρω Οργανισμού.
Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό τη διερεύνηση και
αξιοποίηση όλων των σχετικών διαθέσιμων διοικητικών στοιχείων και μητρώων για παραγωγή
στατιστικών για τον κινηματογράφο και το ελεύθερο θέατρο.
Ανάπτυξη συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μέσω της σύστασης κοινής ομάδας
εργασίας, για τη μελέτη και το σχεδιασμό κατάρτισης στατιστικών στον τομέα του αθλητισμού.
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Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), για την κατάρτιση των
Στατιστικών Στερεών Αποβλήτων, των οποίων η συλλογή θα γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Αποβλήτων που έχει καταρτίσει, για τον σκοπό αυτόν, η Διεύθυνση Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.
Ανάπτυξη συνεργασίας με το ΥΠΕΝ, για την παροχή αναλυτικών στοιχείων κατανάλωσης υγραερίου ανά
Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας.
Ανάπτυξη συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω της σύστασης κοινής ομάδας εργασίας, με
σκοπό την εκπόνηση μελέτης για τον σχεδιασμό κατάρτισης στατιστικών που αφορούν στην
καταπολέμηση της διαφθοράς.
Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη του συνόλου των μονάδων που υπάγονται
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

6. 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 των φορολογικών στοιχείων επιχειρήσεων θα συμβάλει στη δραστική μείωση της όχλησης προς τις
επιχειρήσεις και του φόρτου τους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.
Στο προηγούμενο Εδάφιο αναφέρθηκαν ενδεικτικά οι προγραμματιζόμενες από την ΕΛΣΤΑΤ δράσεις για το
2018, όσον αφορά στην αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων. Οι εν λόγω δράσεις, εφόσον
υλοποιηθούν, αναμένεται να συμβάλουν σε περαιτέρω μείωση του φόρτου των ερευνωμένων.
Εκτός από τις ανωτέρω δράσεις, η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της μείωσης του φόρτου των ερευνωμένων,
συμμετείχε στα πιλοτικά προγράμματα SIMSTAT και Redesign of INTRASTAT, τα οποία εντάσσονται στο
χαρτοφυλάκιο έργων του Οράματος 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Με βάση τα
αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών καταρτίσθηκε νέο πρόγραμμα αναφορικά με τον «Εκσυγχρονισμό
του Συστήματος Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου Αγαθών», το οποίο όπως και τα προαναφερθέντα
προγράμματα εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο των έργων του Οράματος 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός ευέλικτου και σύγχρονου συστήματος κατάρτισης
στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου αγαθών, με την υποχρεωτική ανταλλαγή μικροδεδομένων αποστολών
ενδοκοινοτικού εμπορίου (Intra-EU Exports) μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης
πολλαπλών πηγών δεδομένων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ουσιαστική μείωση του διοικητικού φόρτου
των επιχειρήσεων και στη διασφάλιση της ποιότητας, μέσω της δημιουργίας ενός συνεκτικού στατιστικού
συστήματος παραγωγής Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο
αναμένεται να συμβάλει και στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στο έργο 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 δεδομένων για την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών. Το έργο ξεκίνησε το
Φεβρουάριο του 2016 και έχει διάρκεια 28 μήνες.
Σε εφαρμογή σχετικής βελτιωτικής δράσης που αναπτύχθηκε με βάση την Έκθεση Επιθεώρησης Ομοτίμων,
καταρτίσθηκε και διανεμήθηκε σε όλες τις Διευθύνσεις της ΕΛΣΤΑΤ που διενεργούν στατιστικές έρευνες
ερωτηματολόγιο για την καταχώριση στοιχείων, ανά διενεργούμενη έρευνα, σχετικά με τον αριθμό των
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, τον μέσο χρόνο συμπλήρωσής τους και τις δράσεις που έχουν
αναληφθεί κατά το προηγούμενο της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου έτος. Το υλικό που θα συλλεγεί
θα αξιολογηθεί και θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη από την ΕΛΣΤΑΤ, μέχρι το τέλος του 2017,
εκθέσεων αποτίμησης του φόρτου απόκρισης των ερευνωμένων. Οι εκθέσεις αυτές θα επικαιροποιούνται
κάθε έτος.
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Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των διαφόρων πλευρών της μορφής και του περιεχομένου του
ιστοχώρου της και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων στατιστικών, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις
ανάγκες των χρηστών δεδομένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή
πρότυπα και τις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των στόχων του Οράματος 2020 του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη προβεί στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας
στη στατιστική πληροφορία και προγραμματίζει επιπλέον δράσεις για τον σκοπό αυτόν, μέσα στο 2018.
Ορισμένες από αυτές τις δράσεις παρατίθενται κατωτέρω:
Επικαιροποίηση σε επίπεδο οικοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων, καθώς και εμπλουτισμός με
σημεία γεωγραφικού προσανατολισμού του ψηφιακού χαρτογραφικού αρχείου των 1.142 οικισμών
Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του απαραίτητου
χαρτογραφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021 και της ανταπόκρισης στην ανάγκη της ολοκληρωμένης γεωγραφικής συσχέτισης των
στατιστικών στοιχείων με το χαρτογραφικό υπόβαθρο.
Συνέχιση κατάρτισης καταλόγου στατιστικών προϊόντων των φορέων του ΕΛΣΣ, με στόχο τη δημιουργία,
μέχρι το 2019, στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ ενός σημείου πληροφόρησης και πρόσβασης στα
βασικά στατιστικά προϊόντα του ΕΛΣΣ. Στο σημείο αυτό θα παρέχεται πληροφορία, ανά φορέα του ΕΛΣΣ,
σχετικά με την στατιστική του παραγωγή και θα υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι προς τις σχετικές
ιστοσελίδες. Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης από την
ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ.
Ψηφιοποίηση του ιστορικού χαρτογραφικού αρχείου των απογραφικών – διοικητικών ορίων των ΟΤΑ,
κλίμακας 1:50.000, της Απογραφής Πληθυσμού των ετών 1961, 1971, 1981 και 1991.
Επανέλεγχος, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών, της γεωγραφικής απεικόνισης της
θέσης των αυτοτελών οικισμών της Χώρας στα χαρτογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει το Τμήμα
Χαρτογραφίας.

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει θέσει ως στόχο την υιοθέτηση, μέσα στην επόμενη τριετία, μίας νέας στρατηγικής διάχυσης
και επικοινωνίας, θέτοντας τους χρήστες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, με στόχο την ενίσχυση της
αναγνωρισιμότητάς της και της εμπιστοσύνης των χρηστών στις επίσημες στατιστικές.
Με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας των χρηστών στα μικροδεδομένα διενεργούμενων στατιστικών
ερευνών της, προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις, με χρονικό ορίζοντα το 2019:
Ανάρτηση των αρχείων δημόσιας χρήσης (public use files) στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ: Πρόκειται για
ανωνυμοποιημένα 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. Μέχρι τώρα η πρόσβαση στα αρχεία αυτά γινόταν
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους χρήστες.
Παραγωγή τυποποιημένων αρχείων επιστημονικής χρήσης (scientific use files): Πρόκειται για 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. Μέχρι τώρα τα αρχεία αυτά παράγονται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από ερευνητές
που διενεργούν επιστημονικές έρευνες/μελέτες. Προϋπόθεση για την παροχή των ανωτέρω αρχείων είναι
η υποβολή από τους ερευνητές ερευνητικής πρότασης, με βάση συγκεκριμένο υπόδειγμα, και υπογραφή
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σύμβασης με την ΕΛΣΤΑΤ για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Στις περισσότερες των
περιπτώσεων η παροχή των αρχείων κοστολογείται σύμφωνα με την πολιτική τιμολόγησης της ΕΛΣΤΑΤ.
Με την παραγωγή τυποποιημένων αρχείων επιστημονικής χρήσης, με προκαθορισμένα από την ΕΛΣΤΑΤ
κριτήρια ανωνυμοποίησης που θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της, οι ερευνητές θα μπορούν, υπό την
ανωτέρω προϋπόθεση, να έχουν πρόσβαση στα τυποποιημένα αρχεία που τους ενδιαφέρουν χωρίς
οικονομικό κόστος και σε πολύ μικρότερο χρόνο, αφού δε θα χρειάζεται να παραχθούν.
Δημιουργία, κατόπιν σχετικής διερεύνησης, 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.
Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ειδικής ενότητας στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ, όπου θα
αναρτώνται οι θέσεις και απόψεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ) επί θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, οι οποίες
προβλέπονται στο άρθρο 3 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει.
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των στατιστικών προϊόντων και υπηρεσιών της, η
ΕΛΣΤΑΤ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση, το 2018, στην:
κατηγοριοποίηση και ανάλυση των αναγκών των χρηστών, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους,
ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας (οπτικοποιήσεις, κινούμενες εικόνες, διαδραστικά εργαλεία και
εφαρμογές), στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διάχυσης,
περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής για πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα (open data) και μικροδεδομένα
στατιστικών ερευνών σε μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και διαθεσιμότητα των κατά παραγγελία
(tailormade) στατιστικών στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, με την προϋπόθεση της
διασφάλισης του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων. Η δημοσίευση αυτή, για την Ελλάδα, θα είναι
στα πρότυπα του αντίστοιχου περιεχομένου/προτύπου της Eurostat και θα αναφέρεται σε δεδομένα
υψηλής προστιθέμενης αξίας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, η ΕΛΣΤΑΤ θα εστιάσει τις προσπάθειές της στην πλήρη αξιοποίηση των
ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
DIGICOM, το οποίο περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο έργων του Οράματος 2020 του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος και στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει.

2. Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας
Η ΕΛΣΤΑΤ, θα συνεχίσει, το 2018, τις δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στη
Χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει, το 2018, να φιλοξενεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εκπαιδευτικές
επισκέψεις μαθητών και φοιτητών.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας, η ΕΛΣΤΑΤ θα δημιουργήσει, μέσα στο 2017, όπως
προβλέπεται στο Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2017, εξειδικευμένη ιστοσελίδα στατιστικού περιεχομένου
που θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 – 18 ετών, σε μία προσπάθεια προσέγγισης της στατιστικής
επιστήμης από τους μαθητές. Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση των μαθητών για τις διαδικασίες
παραγωγής των επίσημων στατιστικών και τη χρήση τους στην καθημερινή μας ζωή.
Για τον σκοπό αυτόν συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ
και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ιστοσελίδα αυτή θα εμπλουτισθεί περαιτέρω
κατά το 2018.
Με σκοπό τη διάδοση της σημασίας που έχει η αξιοποίηση των διοικητικών δεδομένων στην ελάφρυνση του
βάρους των ερευνωμένων, αλλά και στη μείωση του κόστους παραγωγής στατιστικών σε χρόνο και χρήμα, η
ΕΛΣΤΑΤ θα αναλάβει, μέσα στο 2018, πρωτοβουλίες για την παροχή στατιστικής παιδείας σε άτομα που
βρίσκονται σε κέντρα λήψης αποφάσεων και σε άτομα που στελεχώνουν υπηρεσίες και φορείς που
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κατέχουν διοικητικά δεδομένα. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται πολιτικοί, στελέχη της δημόσιας διοίκησης
και άλλων φορέων, όπως, επίσης, δημοσιογράφοι και λειτουργοί του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. Διοργάνωση του Συνεδρίου Χρηστών 2018
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, θα
διοργανώσει, μέσα στο 2018, το 9ο Συνέδριο Χρηστών.
2. Διοργάνωση Συνεδρίου για την Έρευνα EU-SILC
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προγραμματίσει την οργάνωση, από κοινού με τη Eurostat και το δίκτυο Net-SILC3(2),
τριήμερου συνεδρίου, κατά το χρονικό διάστημα 18 – 20 Απριλίου 2018, για τις ανάγκες της Έρευνας
Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC).

Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εφαρμογή του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2018 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, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Χώρας 2017 – 2020, έχει προβεί στον υπολογισμό των ελάχιστων
ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ως Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι οποίοι
ανέρχονται στους 930 υπαλλήλους. Η Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές περιέχει ρητές
δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και της Χώρας για την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με τους απαραίτητους ανθρώπινους
πόρους, έτσι ώστε να δύναται να εκπληροί όλες τις υποχρεώσεις της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και
να παρέχει στους χρήστες στατιστικές υψηλής ποιότητας.
Στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2017 – 2020, η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί και στον προϋπολογισμό όλων των απαραίτητων
δαπανών για την εκτέλεση των στατιστικών εργασιών της για το 2018.
Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2018 εκτιμώνται στο συνολικό ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων
πεντακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (41.523.737 €). Οι δαπάνες
ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κόστος εργασίας (μισθοί του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, στους οποίους περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός,
τα επιδόματα (οικογενειακό, ευθύνης κλπ.), οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι αμοιβές για
υπερωριακή εργασία κλπ.).
β) Δαπάνες που σχετίζονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δηλαδή
έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που
μετακινούνται:
στο εσωτερικό, εκτός έδρας ή εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών και
στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κλπ. που οργανώνονται από τη Eurostat και
άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που σχετίζονται με μεταθέσεις ή αποσπάσεις
υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ
(Κεντρική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών), όπως ενοίκια, δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια,
τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και συντήρηση κτιρίων, κόστη για διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις,
συνδρομές, δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί, γραφική ύλη, ιατρικά και φαρμακευτικά
(2) Το δίκτυο Net-SILC3 χρηματοδοτείται από τη Eurostat και έχει ως μέλη ερευνητικά ινστιτούτα, την Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, εκπροσώπους έξι
(6) Στατιστικών Υπηρεσιών (Αυστρίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Ηνωμένου Βασιλείου), ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Οι
κύριοι στόχοι του Net-SILC3 είναι η διενέργεια μεθοδολογικών εργασιών και συγκριτικών κοινωνικοοικονομικών ερευνών, χρησιμοποιώντας δεδομένα
της EU-SILC, η ανάπτυξη κοινών εργαλείων και προσεγγίσεων σχετικά με διάφορες πτυχές της παραγωγής των στοιχείων της έρευνας και η διαχείριση
της συνολικής επιστημονικής οργάνωσης των διεθνών συνεδρίων για την έρευνα EU-SILC.
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είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων κλπ. Στην ίδια
κατηγορία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (επίπλων,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού
γραφείου), καθώς και οι αμοιβές των ιδιωτών συνεργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ
για τη συλλογή στοιχείων των στατιστικών ερευνών που διενεργεί.
δ) Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα από τη Eurostat (για τη διενέργεια ερευνών, μελετών και
λοιπών στατιστικών εργασιών)
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πρόβλεψη του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (σε ευρώ) για το
2018, όπως υπεβλήθη από την ΕΛΣΤΑΤ για το ΜΠΔΣ 2017 – 2020, σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του έτους 2017:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Πρόβλεψη προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2018, κατά κατηγορία δαπάνης,
σύμφωνα με το υποβληθέν ΜΠΔΣ 2017 – 2020, και σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
έτους 2017 (σε ευρώ)

Κατηγορία δαπάνης

2018

Κόστος εργασίας

2017

27.198.846

23.406.306

732.172

487.700

12.842.719

11.261.407

750.000

1.680.543

Σύνολο

41.523.737

36.835.956

Δαπάνες αντικρυζόμενες από έσοδα (κρατήσεις)

11.500.000

10.607.210

Γενικό σύνολο

53.023.737

47.443.166

Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις
προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την
προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα
από τη Eurostat

Σημείωση: Ποσά με στρογγυλοποίηση.
Το κόστος εργασίας, για το 2018, περιλαμβάνει την πρόβλεψη δαπανών, όπως αυτή υποβλήθηκε στο ΜΠΔΣ
2017 – 2020, για 930 υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν τους ελάχιστους
ανθρώπινους πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΛΣΤΑΤ ως Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Το αντίστοιχο κόστος για το 2017 αποτελεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2017, για 778 υπαλλήλους,
στους οποίους έχει συμπεριληφθεί ένας μικρός αριθμός προσλήψεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη
στιγμή της κατάρτισης του προϋπολογισμού.
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις για τις ανάγκες οικονομικών και ανθρώπινων πόρων είναι οι ελάχιστες δυνατές για
την πραγματοποίηση των στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2018. Η μη διάθεση
των αναγκαίων πόρων θα θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση του Στατιστικού Προγράμματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018
Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

ΑΛΙΕΙΑ
Γ2030417

Έρευνα θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη
20HP και άνω

Ετήσια

Χ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ5030117

Έρευνα εργατικού δυναμικού

Μηνιαία

Γ5030118

Έρευνα εργατικού δυναμικού

Μηνιαία

Γ5030117

Έρευνα εργατικού δυναμικού

Τριμηνιαία

Γ5030118

Έρευνα εργατικού δυναμικού

Τριμηνιαία

Γ5030217

Έρευνα εργατικού δυναμικού (ad hoc ενότητα)

Ετήσια

Γ5050116

Έρευνα κόστους εργασίας στη μεταποίηση και τις
υπηρεσίες

Τετραετής

Γ5050317

Έρευνα κενών θέσεων εργασίας

Τριμηνιαία

Γ5050318

Έρευνα κενών θέσεων εργασίας

Τριμηνιαία

Γ5050717

Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών
εργασίας

Τριμηνιαία

Γ5050818

Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών
εργασίας
Έρευνα για την κατάρτιση δεικτών κόστους
εργασίας
Έρευνα για την κατάρτιση δεικτών κόστους
εργασίας

Γ7030217

Κατάρτιση δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο
λιανικό εμπόριο

Τριμηνιαία

Γ7030218

Κατάρτιση δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο
λιανικό εμπόριο

Τριμηνιαία

Γ5050718
Γ5050817

10-12
4-6

7-9

Q1

Q2

Q3

Q4
X
X
Q4
Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

1-3

Q4

Τριμηνιαία
Q4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Γ3010116

Έρευνα παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανικών
προϊόντων (PRODCOM)

Ετήσια

Γ3020216

Διαρθρωτική έρευνα στη μεταποίηση,
ηλεκτρισμό και στο νερό (ΕΒΕ)

Ετήσια

Γ3021316

Έρευνα στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

Ετήσια

Γ7040117

Κατάρτιση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής

Μηνιαία

11-12

Γ7040118

Κατάρτιση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής

Μηνιαία

1

Γ7040217

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Μηνιαία

11-12

Γ7040218

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Μηνιαία

1

Χ

στον

18

Χ
Χ
2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10
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Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΔΑΣΗ
Γ2010116

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων

Τριετής

Γ2020117

Έρευνα οπωροφόρων δέντρων

Πενταετής

Γ2020317

Έρευνα ζωικού κεφαλαίου - χοίρων

Ετήσια

Χ

Γ2020417

Έρευνα ζωικού κεφαλαίου - βοοειδών

Ετήσια

Χ

Γ2020817

Έρευνα ζωικού κεφαλαίου - προβάτων

Ετήσια

Χ

Γ2020917

Έρευνα ζωικού κεφαλαίου - αιγών

Ετήσια

Χ

Γ2030116

Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα

Ετήσια

Χ
Χ

X

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Γ1041417

Κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών
λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης

Τριμηνιαία

Γ1041418

Κατάρτιση τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών
λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης

Τριμηνιαία

Γ1041717

Ετήσια κοινοποίηση για τη Διαδικασία Υπερβολικού
Ελλείμματος

Εξαμηνιαία

X

Ετήσια

Χ

Q3

Q4
Q1

Q2
X

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Γ6030116
Γ6030217

Απογραφή θεραπευτηρίων
Παρακολούθηση του αριθμού
οδοντιάτρων

Γ6030513

ιατρών

και
Ετήσια

X

Έρευνα κλειστής νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσια

X

Γ6030717

Παρακολούθηση στοιχείων φαρμακείων –
φαρμακαποθηκών - φαρμακοποιών

Ετήσια

Γ6030817

Παρακολούθηση δηλωθέντων κρουσμάτων
λοιμωδών νόσων

Ετήσια

Γ6031216

Απογραφή Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.

Ετήσια

Γ6032117

Έρευνα φυσικοθεραπευτών

Ετήσια

Γ6032216

Κατάρτιση Λογαριασμών Υγείας

Ετήσια

X
X
X
X
Χ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Γ6021717

Κατάρτιση Στατιστικών Διοικητικής Δικαιοσύνης

Ετήσια

Γ6021816

Κατάρτιση στατιστικών Πολιτικής Δικαιοσύνης
(Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία)

Ετήσια

Γ6021516

Έρευνα διαζυγίων

Ετήσια

X

Γ6021616

Έρευνα πτωχεύσεων

Ετήσια

X

Γ6020716

Έρευνα εργασιών συμβολαιογράφων

Ετήσια

Γ6020816

Έρευνα εργασιών Υποθηκοφυλακείων

Ετήσια

Γ6020916

Κατάρτιση στατιστικών
(καταδικασθέντες)

Γ6021016
Γ6021417

Ποινικής

X
X

X
X

Δικαιοσύνης
Ετήσια

Χ

Κατάρτιση στατιστικών κρατουμένων (κατάδικοι υπόδικοι)

Ετήσια

Χ

Κατάρτιση πινάκων διαπραχθέντων αδικημάτων
ποινικού δικαίου

Ετήσια

Χ
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Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Γ1010117

Υπολογισμός μακροοικονομικών μεγεθών στοιχείων
ΑΕΠ

Ετήσια

Γ1011417

Υπολογισμός
μακροοικονομικών
θεσμικών τομέων της οικονομίας

Ετήσια

Χ

X

μεγεθών
X

Γ1011217

Κατάρτιση πινάκων προσφοράς – χρήσης / εισροών
– εκροών
Κατάρτιση πινάκων για το ερωτηματολόγιο ESA
2010

Γ1021417

Κατάρτιση πινάκων απασχόλησης
ερωτηματολόγιο ESA 2010

Γ1030117

Κατάρτιση λογαριασμών
οργανισμών

Γ1030317

Υπολογισμός της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης

Ετήσια

Χ

X

Γ1030417

Κατάρτιση οικονομικών λογαριασμών γεωργίας

Ετήσια

Χ

X

Γ1030718

Πρώτη εκτίμηση γεωργικού εισοδήματος

Ετήσια

Χ

Γ1030816

Κατάρτιση οικονομικών λογαριασμών δασοκομίας

Ετήσια

X

Γ1030917

Κατάρτιση
δαπανών

Ετήσια

X

Γ1031017

Δεύτερη εκτίμηση γεωργικού εισοδήματος

Ετήσια

Χ

Γ1050115

Κατάρτιση πίνακα ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας,
Περιφέρεια και Νομό

Ετήσια

Χ

Γ1050215

Κατάρτιση πίνακα απασχόλησης, κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια

Ετήσια

Χ

Γ1050315

Κατάρτιση πίνακα επενδύσεων, κατά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια

Ετήσια

Χ

Γ1050415

Κατάρτιση περιφερειακού πίνακα κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ανά NUTS 2 και NUTS 3

Ετήσια

Χ

Γ1050515

Κατάρτιση περιφερειακών λογαριασμών θεσμικού
τομέα νοικοκυριών

Ετήσια

Χ

Γ1010917

αναλυτικού

μη

πίνακα

για

Κατάρτιση προσωρινών προβλέψεων των βασικών
μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση

Γ1051817
Γ1051818

X

X

Ετήσια

Χ

Χ

Ετήσια

Χ

X

καταναλωτικών

Γ1051417
Γ1051418

Ετήσια

κερδοσκοπικών

Γ1051318

Γ1051317

X

το

Κατάρτιση περιφερειακού λογαριασμού κλάδου
γεωργίας – κτηνοτροφίας
Κατάρτιση βραχυχρόνιων προβλέψεων των
βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία
βάση
Κατάρτιση βραχυχρόνιων προβλέψεων των
βασικών μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία
βάση

Γ1050716

Ετήσια

Κατάρτιση προσωρινών προβλέψεων των βασικών
μακροοικονομικών μεγεθών σε τριμηνιαία βάση
Κατάρτιση τριμηνιαίων λογαριασμών θεσμικών
τομέων
Κατάρτιση τριμηνιαίων λογαριασμών θεσμικών
τομέων
20

Ετήσια

Τριμηνιαία

Χ

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q4

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

Q1

Q3

Q4
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Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Γ5040317

Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των
νοικοκυριών (EU - SILC)

Ετήσια

X

Γ5040317

Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των
νοικοκυριών (EU - SILC) - (ad hoc ενότητα):
στατιστικές για την υγεία του πληθυσμού

Ετήσια

X

Γ5040517

Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)

Ετήσια

Χ
X

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γ5030316

Έρευνα εκπαίδευσης ενηλίκων

Πενταετής

Γ6010216

Έρευνα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: δημοτικά

Ετήσια

X

Γ6010316

Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: δημοτικά

Ετήσια

Χ

Γ6010516

Έρευνα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γυμνάσια

Ετήσια

X

Ετήσια

Χ

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Γ6010816

Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: γυμνάσια
Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ατομικό
Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή – Σπουδαστή της
τεχνολογικής, επαγγελματικής και εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης
Έρευνα ανώτατης εκπαίδευσης: τεχνολογικός
τομέας (ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ), επαγγελματικές και
εκκλησιαστικές σχολές

Γ6010916

Έρευνα ειδικής αγωγής - εκπαίδευσης

Γ6011016

Έρευνα
λύκεια

Γ6011116

Έρευνα
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Γ6011216

Έρευνα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: νηπιαγωγεία

Ετήσια

X

Γ6011316

Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: λύκεια

Ετήσια

Χ

Γ6011416

Έρευνα παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών
στη δευτεροβάθμια τεχνική, επαγγελματική και
εκκλησιαστική εκπαίδευση

Ετήσια

Χ

Γ6011517

Έρευνα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ατομικό
Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή – Σπουδαστή των ΑΕΙ

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

X

Ετήσια

Χ

Γ6010616

Γ6010717

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης:

γενικά

επαγγελματικής

Γ6012216

Έρευνα ανώτατης εκπαίδευσης: πανεπιστημιακός
τομέας
Έρευνα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και
κολέγια
Συγκέντρωση στοιχείων για τις εκπαιδευτικές
δαπάνες

Γ6012316

Έρευνα προσχολικής αγωγής: βρεφονηπιακοί και
παιδικοί σταθμοί

Γ6011616

Γ6012116
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Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

2-4

5-7

8-10

2-4

5-7

8-10

3-5

6-8

9-11

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ4010117

Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο
αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών
μελών της ΕΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο)

Μηνιαία

11-12

Γ4010118

Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο
αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών
μελών της ΕΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο)

Μηνιαία

1

Γ4010217

Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο
αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των τρίτων χωρών

Μηνιαία

11-12

Γ4010218

Κατάρτιση στατιστικών αναφορικά με το εμπόριο
αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των τρίτων χωρών

Μηνιαία

1

Κατάρτιση δεικτών μέσης αξίας και
στατιστικών διεθνούς εμπορίου αγαθών

όγκου

Γ4010317

Μηνιαία

12

Κατάρτιση δεικτών μέσης αξίας και
στατιστικών διεθνούς εμπορίου αγαθών

όγκου

Γ4010318

Μηνιαία

1-2

Γ4011316

Έρευνα συνδεόμενων επιχειρήσεων (FATS)

Ετήσια

Γ4012017

Κατάρτιση στατιστικών διεθνούς εμπορίου αγαθών
με τις τρίτες χώρες, κατά νόμισμα τιμολογίου

Ετήσια

Χ

Γ4012116

Κατάρτιση στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου,
κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά

Ετήσια

Χ

Γ4012216

Κατάρτιση στατιστικών εμπορίου με τις τρίτες
χώρες, κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά

Ετήσια

Χ

Γ4020617

Έρευνα κατανάλωσης πετρελαιοειδών

Ετήσια

Χ

Γ4020816

Έρευνα ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Ετήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Χ

Χ

Γ4021416

Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα)
Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων διαχείρισης
ακίνητης
περιουσίας,
ενημέρωσης,
επαγγελματικών,
επιστημονικών,
τεχνικών
δραστηριοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων
παροχής υπηρεσιών

Γ4021516

Διαρθρωτική έρευνα επιχειρήσεων εμπορίου,
πωλήσεων και επισκευών αυτοκινήτων και
δικύκλων και λιανικής πώλησης καυσίμων

Ετήσια

Γ7010817

Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα
των υπηρεσιών

Τριμηνιαία

Γ7010818

Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα
των υπηρεσιών

Τριμηνιαία

Γ7030117

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό
εμπόριο

Μηνιαία

11-12

Γ7030118

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό
εμπόριο

Μηνιαία

1

Γ7030317

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό
εμπόριο

Τριμηνιαία

Γ4021216
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Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Γ7030318

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό
εμπόριο

Τριμηνιαία

Γ7030417

Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα
των αυτοκινήτων

Τριμηνιαία

Γ7030418

Κατάρτιση δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα
των αυτοκινήτων

Τριμηνιαία

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γ3021417

Έρευνα κατανάλωσης φυσικού αερίου

Ετήσια

Χ

Γ3031416

Κατάρτιση λογαριασμών φυσικών ροών ενέργειας

Ετήσια

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Γ3021218

Έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις

Ετήσια

Χ

Γ5040418

Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας (ICT) από νοικοκυριά και άτομα

Ετήσια

X

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Γ4021316

Κατάρτιση
στατιστικών
συνταξιοδοτικών ταμείων

διάρθρωσης

Γ6030316

Έρευνα δραστηριότητας οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης

Ετήσια

X

Γ6030416

Κατάρτιση στατιστικών για τα εργατικά ατυχήματα

Ετήσια

X

Γ6031117

Κατάρτιση στατιστικών για το έργο των μονάδων
κοινωνικής φροντίδας

Διετής

Χ

Γ6031417

Έρευνα πράξεων υιοθεσίας

Ετήσια

X

Γ6031516

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών
Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): παραγωγή
ποσοτικών στοιχείων

Ετήσια

X

Γ6031616

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών
Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): παραγωγή
στοιχείων σχετικών με τον αριθμό συνταξιούχων

Ετήσια

X

Γ6031715

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών
Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): παραγωγή
στοιχείων για καθαρές κοινωνικές παροχές

Ετήσια

Γ6031816

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών
Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): παραγωγή
ποιοτικών στοιχείων

Ετήσια

Ετήσια

Χ

X

X

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Γ4030117

Έρευνα επί του αριθμού και των χαρακτηριστικών
των αυτοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν

Μηνιαία

12

Γ4030118

Έρευνα επί του αριθμού και των χαρακτηριστικών
των αυτοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν

Μηνιαία

1-2

3-5

Έρευνα
εθνικών
και
εμπορευματικών μεταφορών

διεθνών

Γ4030217

Τριμηνιαία

Q3

Q4

Έρευνα
εθνικών
και
εμπορευματικών μεταφορών

διεθνών

Γ4030218

6-8

9-11

Q1

Q2

οδικών
οδικών
Τριμηνιαία

23
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Α΄
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Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

Q1

Q2

Q3

Γ4030317

Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών
κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών (STS)

Τριμηνιαία

Γ4030318

Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών
κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών (STS)

Τριμηνιαία

Γ4030517

Στατιστικές σιδηροδρομικών μεταφορών

Ετήσια

Γ4030617

Συγκέντρωση στοιχείων που αναφέρονται στην
κίνηση των αερολιμένων της Χώρας

Ετήσια

Γ4031517

Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών
στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας (STS)

Τριμηνιαία

Γ4031518

Έρευνα για την κατάρτιση βραχυχρόνιων δεικτών
στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας (STS)

Τριμηνιαία

Γ4031816

Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων μεταφορών,
αποθήκευσης και επικοινωνιών

Ετήσια

Χ

Γ4031916

Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων ενημέρωσης και
επικοινωνίας

Ετήσια

Χ

Γ4032717

Κατάρτιση στατιστικών
αγωγών φυσικού αερίου

Ετήσια

Χ

Γ4032517

Έρευνα επιβατικής
mobility)

Γ4050117

Συγκέντρωση στοιχείων για τα αργούντα ελληνικά
και ξένα εμπορικά πλοία στους ελληνικούς λιμένες

Ετήσια

X

Γ4050217

Έρευνα
δραστηριότητας
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας πλοίων

Ετήσια

X

Γ4050317

Συγκέντρωση στοιχείων για τους ναυτολογηθέντες
Έλληνες ναυτικούς

Ετήσια

X

Γ4050717

Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση ακτοπλοΐας,
κατά κατηγορία πλοίων, στους ελληνικούς λιμένες
και στα Π/Θ

Τριμηνιαία

για

μεταφορές

κινητικότητας

Q4

Χ
Χ
Q4
Q1

(passenger

Έκτακτη
HOC)

(AD
Χ

της

Q3

Γ4050818

Γ4050917

Έρευνα για τα πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα σε
πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των
λιμενικών αρχών

Ετήσια

X

Γ4051017

Έρευνα για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών
εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω

Ετήσια

X

Γ4051117

Έρευνα δύναμης ελληνικού εμπορικού στόλου 10
ΚΟΧ και άνω

Μηνιαία

Γ4050817

Q3

μέσω

Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση ακτοπλοΐας,
κατά κατηγορία πλοίων, στους ελληνικούς λιμένες
και στα Π/Θ
Συγκέντρωση στοιχείων για την εμπορευματική
κίνηση εμπορικών πλοίων με το εσωτερικό και το
εξωτερικό
Συγκέντρωση στοιχείων για την εμπορευματική
κίνηση εμπορικών πλοίων με το εσωτερικό και το
εξωτερικό

Γ4050718

Q2

24

Q4

Τριμηνιαία

Τριμηνιαία

Q3

Τριμηνιαία

11-12

Q1

Q2

Q1

Q2

Q4

ΑΔΑ: 65Ε16ΣΙ-ΤΟΕ

Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

Γ4051118

Έρευνα δύναμης ελληνικού εμπορικού στόλου 10
ΚΟΧ και άνω

Μηνιαία

Γ4051716

Έρευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων στον τομέα της
ναυτιλίας

Ετήσια

Γ4051817

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών

Τριμηνιαία

Γ6021318

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών
Συγκέντρωση
στοιχείων
οδικών
τροχαίων
ατυχημάτων
Συγκέντρωση
στοιχείων
οδικών
τροχαίων
ατυχημάτων

Γ6021317

Έρευνα οδικών τροχαίων ατυχημάτων

Γ4051818
Γ6021317

Δημοσίευση αποτελεσμάτων
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο
1

2-4

5-7

8-10

Χ
Q4

Τριμηνιαία
Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Q1

Q2

Q3

2-4

5-7

8-10

Ετήσια

Χ

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Γ3030117

Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας

Μηνιαία

Γ3030118

Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας

Μηνιαία

Γ3030416

Έρευνα κατασκευών

Ετήσια

Κατάρτιση δείκτη τιμών υλικών
κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών

(κόστους)

Γ7020517

Κατάρτιση δείκτη τιμών υλικών
κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών

(κόστους)

Γ7020518
Γ7020617

10-12
1-3

4-6

7-9

X

Μηνιαία

12

Μηνιαία

1-2

Κατάρτιση δείκτη τιμών κατηγοριών έργων και
κόστους κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών

Τριμηνιαία

Q4

Γ7020618

Κατάρτιση δείκτη τιμών κατηγοριών έργων και
κόστους κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών

Τριμηνιαία

Γ7040417

Κατάρτιση δείκτη παραγωγής στις κατασκευές

Τριμηνιαία

Γ7040418

Κατάρτιση δείκτη παραγωγής στις κατασκευές

Τριμηνιαία

3-5

6-8

9-11

Q1

Q2

Q3

Q1

Q2

Q3

Q4

ΟΡΥΧΕΙΑ
Γ3020116

Έρευνα μεταλλείων – λατομείων – αλυκών

Ετήσια

Χ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γ3030216

Έρευνα παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων

Διετής

Χ

Γ3030316

Κατάρτιση στατιστικών υδάτων

Ετήσια

Χ

Γ3030615

Κατάρτιση λογαριασμών δασών

Ετήσια

Γ3030715

Κατάρτιση λογαριασμών ροής υλικών

Ετήσια

Γ3030815

Κατάρτιση ΝΑΜΕΑ (National Accounting Matrix
Environmental Accounts) αερίων ρύπων

Ετήσια

Χ

Γ3030916

Κατάρτιση λογαριασμών τομέα περιβαλλοντικών
φόρων

Ετήσια

Χ

Γ3031216

Κατάρτιση λογαριασμών θεσμικού τομέα
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών

Ετήσια

Χ

Γ3031316

Κατάρτιση λογαριασμών δαπανών προστασίας του
περιβάλλοντος

Ετήσια

Χ

25
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Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Γ5020117
Γ5020217

Συγκέντρωση στοιχείων για τη φυσική κίνηση
πληθυσμού

Eτήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Ετήσια

Χ

Γ5020317

Κατάρτιση πινάκων επιβίωσης
Παραγωγή στοιχείων για τον
πληθυσμό

Γ5020417

Έρευνα μεταναστευτικής κίνησης

Ετήσια

Χ

Γ5020716

Κατάρτιση πινάκων αιτιών θανάτου

Ετήσια

Χ

υπολογιζόμενο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γ6040117

Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση μουσείων
και αρχαιολογικών χώρων

Μηνιαία

Γ6040118

Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση μουσείων
και αρχαιολογικών χώρων

Μηνιαία

Γ6040217

Έρευνα κίνησης των κρατικών – δημοτικών θεάτρων
και ορχηστρών

Ετήσια

Χ

Γ6040316

Έρευνα βιβλιοθηκών της Ελλάδας (εκτός σχολικών)

Διετής

Χ

Γ6040617

Έρευνα ημερήσιου και
(εφημερίδες και περιοδικά)

Ετήσια

Γ6040717

Συγκέντρωση στοιχείων για τις δραστηριότητες
εφορειών αρχαιοτήτων

Ετήσια

Χ

Γ6040817

Έρευνα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διευθύνσεων
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ετήσια

Χ

Γ6040917

Έρευνα αιθουσών έργων τέχνης

Ετήσια

Χ

περιοδικού

9-11

12
1-2

3-5

6-8

τύπου
Χ

ΤΙΜΕΣ
Γ7010117

Κατάρτιση εθνικού και εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή

Μηνιαία

Γ7010118

Κατάρτιση εθνικού και εναρμονισμένου δείκτη
τιμών καταναλωτή

Μηνιαία

1-2

Γ7020117

Κατάρτιση γεωργικών δεικτών τιμών

Μηνιαία

11-12

Γ7020118

Κατάρτιση γεωργικών δεικτών τιμών

Μηνιαία

1

Γ7020217

Κατάρτιση δεικτών τιμών αμοιβής συντελεστών
παραγωγής στη γεωργία – κτηνοτροφία

Ετήσια

Γ7020317

Κατάρτιση δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Μηνιαία

12

Γ7020318

Κατάρτιση δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Μηνιαία

1-2

Γ7020417

Κατάρτιση δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Μηνιαία

11-12

Γ7020418

Κατάρτιση δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία
Κατάρτιση δεικτών τιμών παραγωγού στις
υπηρεσίες
Κατάρτιση δεικτών τιμών παραγωγού στις
υπηρεσίες

Μηνιαία

1

Γ7021417
Γ7021418

26

Τριμηνιαία
Τριμηνιαία

12
3-5

6-8

9-11

2-4

5-7

8-10

3-5

6-8

9-11

2-4

5-7

8-10

Q1

Q2

Q3

Χ

Q4

ΑΔΑ: 65Ε16ΣΙ-ΤΟΕ

Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες, κατά θεματική ενότητα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Περιοδικότητα

Α΄
τρίμηνο

Β΄
τρίμηνο

Γ΄
τρίμηνο

Δ΄
τρίμηνο

2-4

5-7

8-10

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
των

Γ4040117

Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση
ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Χώρας
Συγκέντρωση στοιχείων για την κίνηση
ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Χώρας

των

Γ4040118
Γ4040217

Έρευνα διακοπών

Ετήσια

Γ4040317

Συγκέντρωση στοιχείων για τις αφίξεις από το
εξωτερικό μη κατοίκων στην Ελλάδα

Τριμηνιαία

Γ4040318

Συγκέντρωση στοιχείων για τις αφίξεις από το
εξωτερικό μη κατοίκων στην Ελλάδα

Τριμηνιαία

Γ4041116

Έρευνα διάρθρωσης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
και εστιατορίων

Ετήσια

Γ4041217

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον κλάδο
ξενοδοχείων και εστιατορίων

Τριμηνιαία

Γ4041218
Γ4041317
Γ4041318

Κατάρτιση δείκτη κύκλου εργασιών στον κλάδο
ξενοδοχείων και εστιατορίων
Έρευνα κίνησης ενοικιαζομένων δωματίων της
Χώρας
Έρευνα κίνησης ενοικιαζομένων δωματίων της
Χώρας

Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

X
Q3

Q4
Q1
Χ

Q4

Τριμηνιαία
Μηνιαία

11-12

Μηνιαία

1

Q1

Q2

Q3

2-4

5-7

8-10

2. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Γεν. Πρωτ/λου και Διεκ/σης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μπεριάτος Σταύρος

1. Αποδέκτες για ενέργεια
Ελληνική Στατιστική Αρχή
- Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
- Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
- Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης
- Δ/νση Πληροφορικής
- Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων
- Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
- Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
- Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
- Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενούς Τομέα

27

Q2
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Αποδέκτες για ενέργεια (συνέχεια)
-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
2. Εσωτερική διανομή
- Γραφείο Προέδρου
- Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
- Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
- Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων
-

Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού

-

Γραφείο Γραμματείας

28

