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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο Άρθρο 4 του νέου στατιστικού Νόμου υπ’ αριθ. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης
Αρχής», προβλέπεται η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος εργασιών του προηγούμενου έτους για την ΕΛΣΤΑΤ.
Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ για το 2010, που
περιγράφεται εδώ, διαφέρει από τις ετήσιες εκθέσεις που καταρτίζονταν από την πρώην Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ), η οποία αντικαταστάθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ. Πιο συγκεκριμένα, η Γ.Γ. ΕΣΥΕ κατάρτιζε κάθε χρόνο έναν
απολογισμό του ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασιών του προηγούμενου έτους,
σχετικά με την κατάσταση (status) των ερευνών/εργασιών. Ο απολογισμός αυτός παρείχε
πληροφόρηση για το κατά πόσον τα διάφορα στάδια κάθε έρευνας/εργασίας, που προγραμματίστηκαν στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα, «ολοκληρώθηκαν», «συνεχίζονται», «συνεχίζονται με καθυστέρηση» ή «διακόπηκαν ή ακυρώθηκαν» για κάποιο λόγο. Αυτός ο τύπος
ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης ήταν χρήσιμος—ως επί το πλείστον—εντός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ,
προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία των διαφόρων στατιστικών ερευνών/εργασιών,
αλλά είχε μικρή σχετικά χρησιμότητα για τους χρήστες των στατιστικών στοιχείων.
Η νέα ετήσια έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ απευθύνεται
κυρίως στους χρήστες. Στην ετήσια αυτή έκθεση, η ΕΛΣΤΑΤ κάνει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της για το 2010. Εκτός από τις δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες που περιγράφονται στο στατιστικό πρόγραμμα εργασιών του
2010 (το οποίο είχε καταρτιστεί από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ), τα κατωτέρω κεφάλαια αυτής της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης περιέχουν, επίσης, πληροφορίες για τα μείζονα στατιστικά θέματα
του 2010.
Το 2010 έλαβαν χώρα τρία μείζονα στατιστικά γεγονότα, με σκοπό την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στις στατιστικές της Ελλάδος:
1. Η αλλαγή της στατιστικής νομοθεσίας της Χώρας.
2. Η κατάρτιση του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές
(JOSGAP), από τις Ελληνικές Αρχές και τη Eurostat.
3. Η εκκίνηση της εφαρμογής των δράσεων του JOSGAP, με προτεραιότητα στις δημοσιονομικές στατιστικές.
Άλλα σημαντικά γεγονότα του 2010 θεωρούνται το πρώτο Συνέδριο Χρηστών που πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ την 20η Οκτωβρίου 2010, καθώς και η επιλογή της ΕΛΣΤΑΤ
από τη Eurostat για τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου «Ποιότητα και Μεθοδολογία των
Στατιστικών», το Μάιο του 2012 στην Αθήνα.

Β. ΝΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το 2010 τέθηκε σε ισχύ η νέα στατιστική νομοθεσία η οποία καθιερώνει το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προβλέποντας την
ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και τον καθοριστικό της ρόλο μέσα στο ΕΛΣΣ(1). Με Απόφαση
(1) Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3842/2010 και 3899/2010.
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της ΕΛΣΤΑΤ, ορίστηκαν μέσα στο 2010 οι φορείς του ΕΛΣΣ που έχουν την αρμοδιότητα ή
την υποχρέωση συλλογής στατιστικών στοιχείων. Τους φορείς του ΕΛΣΣ αποτελούν, εκτός
από την ΕΛΣΤΑΤ, η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα 16 Υπουργεία της Κυβέρνησης. Οκτώ
από τα ανωτέρω 16 Υπουργεία, με την προσθήκη της ΕΛΣΤΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος, αποτελούν τις εθνικές Αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή
και διάδοση Ευρωπαϊκών στατιστικών, στο πλαίσιο του ΕΛΣΣ. Οι εθνικές αυτές Αρχές ορίστηκαν επίσης το 2010, με Απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με το στατιστικό Νόμο, οι εργασίες των φορέων του ΕΛΣΣ για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών
πρέπει να διέπονται από τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών: τις αρχές της «επαγγελματικής ανεξαρτησίας», της «αμεροληψίας», της «αντικειμενικότητας», της «αξιοπιστίας», του «στατιστικού απορρήτου» και της «σχέσης κόστους –
αποτελεσματικότητας». Ο ρόλος της ΕΛΣΤΑΤ στο ΕΛΣΣ είναι καθοριστικός αφού, σύμφωνα
με το τη νέα νομοθεσία, συντονίζει όλες τις δραστηριότητες των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ
που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών της Χώρας
και διαβιβάζει τις στατιστικές αυτές στη Eurostat.

Γ. ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών(2) και
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις στατιστικές της Ελλάδος γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε το Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και
οι Ελληνικές Αρχές κατάρτισαν, στα μέσα του 2010, ένα σχέδιο δράσης με τίτλο Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (Joint Overall Statistical Greek Action
Plan – JOSGAP).
Το κοινό σχέδιο δράσης ΕΛΣΤΑΤ – Eurostat αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό δράσεων κατανεμημένων σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες (A, B και C).
Οι δράσεις του πυλώνα Α αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ. Το
2010 ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δράσεις του πυλώνα Α: ο καθορισμός των φορέων του
ΕΛΣΣ, ο καθορισμός των εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ και η γνωστοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων
(ευαίσθητων και μη) που τηρούνται και υφίστανται επεξεργασία από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς
και των ερωτηματολογίων των διενεργούμενων από την ΕΛΣΤΑΤ ερευνών στις οποίες συλλέγονται ευαίσθητα δεδομένα. Επίσης, μέσα στο 2010, οι περισσότερες από τις υπόλοιπες
δράσεις του πυλώνα Α του JOSGAP προχώρησαν σημαντικά, όπως π.χ. η κατάρτιση του Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ και του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η κατάρτιση του Ελληνικού Στατιστικού
Προγράμματος για την περίοδο 2011 – 2013, έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα
στο 2011.
Οι δράσεις του πυλώνα Β του JOSGAP αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών και
υποδομών για την παραγωγή των στατιστικών της Χώρας, μέσω ενός προγράμματος με(2) Στην από 8ης Ιανουαρίου 2010 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος
της Ελλάδος περιγράφονται οι αιτίες και οι λόγοι παραγωγής μη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων εκ
μέρους της Χώρας μας.
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σοπρόθεσμης, ως επί το πλείστον, τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από
τη Eurostat. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα στο 2010 έγιναν βήματα μπροστά στις εξής δράσεις:
στη βελτίωση της ποιότητας του υπάρχοντος στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων, στη βελτίωση των υπηρεσιών πληροφορικής μέσα στην ΕΛΣΤΑΤ, στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, στην αναθεώρηση των ετήσιων Εθνικών
Λογαριασμών, στη βελτίωση των Τριμηνιαίων και Περιφερειακών Εθνικών Λογαριασμών
κλπ. Εκτός από τις ανωτέρω δράσεις, και άλλες δράσεις του πυλώνα Β ξεκίνησαν μέσα στο
2010 και προβλέπεται να σημειώσουν πρόοδο εντός του 2011.
Τέλος, οι δράσεις του πυλώνα C εστιάζονται στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών
δημοσιονομικών στατιστικών της Χώρας. Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε προτεραιότητα σε αυτές τις
δράσεις λόγω του ρόλου των δημοσιονομικών στατιστικών στο έλλειμμα αξιοπιστίας των
Ελληνικών στατιστικών, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης έγκυρων τέτοιων στατιστικών
για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Χώρας.
Μέχρι το τέλος του 2010 είχε ολοκληρωθεί ένας μεγάλος αριθμός από κρίσιμες δράσεις του
πυλώνα C του JOSGAP. Σε αυτές συγκαταλέγονται η σημαντική ενίσχυση, σε ανθρώπινο δυναμικό, της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών, η τοποθέτηση της συνεργασίας με το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος για τα δημοσιονομικά στοιχεία σε νέα
βάση και η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με τους φορείς αυτούς, η εξέταση
της ταξινόμησης ενός αριθμού μεγάλων φορέων που είχαν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν
χρέη, ο επανυπολογισμός τριμηνιαίων δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων για το έτος
2009 και εφεξής, χρησιμοποιώντας δεδομένα από πρωτογενείς πηγές και με πλήρως εναρμονισμένη μεθοδολογία με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (ESA 95) κλπ. Πολλές δράσεις του πυλώνα C έφθασαν σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης μέσα στο 2010.
Τα πρώτα αποτελέσματα από την εκτέλεση των δράσεων αυτών ήταν απτά από τα τέλη του
2010, όταν τα ελληνικά δημοσιονομικά στοιχεία της περιόδου 2006 – 2009, που υποβλήθηκαν
στη Eurostat στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του Οκτωβρίου
2010, δημοσιεύτηκαν από τη Eurostat χωρίς επιφυλάξεις.
Για την προώθηση των δράσεων του JOSGAP, πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της
ΕΛΣΤΑΤ, κατά τη διάρκεια του 2010, έντεκα μικρής διάρκειας επισκέψεις εμπειρογνωμόνων
σε θέματα δημοσιονομικών στατιστικών, εκπαίδευσης προσωπικού, πληροφορικής, εθνικών
λογαριασμών, απογραφής πληθυσμού, προγραμματισμού και νομοθεσίας, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από τη Eurostat.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα σημαντικότερα αποτελέσματα του στατιστικού έργου
της ΕΛΣΤΑΤ το 2010, κατά θεματική ενότητα. Τα πλήρη αποτελέσματα, υπό τη μορφή αριθμών, πινάκων, μεταδεδομένων και μεθοδολογίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.
Γεωργία
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009 διενεργήθηκε με μια καθυστέρηση μέσα στο
2010. Σκοπός της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, που διενεργείται κάθε δέκα χρόνια,
ήταν η καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Χώρας
και η συλλογή στοιχείων για τη διάρθρωσή τους και την απασχόληση του πληθυσμού σε
αυτές.
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Επιχειρήσεις
Το 2010 η ΕΛΣΤΑΤ άρχισε την υλοποίηση ενός προγράμματος που αποσκοπεί στην καλύτερη
χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών, με σκοπό τη μείωση
των δημόσιων δαπανών και την ελάφρυνση του φόρτου των ερευνωμένων. Στο πλαίσιο
αυτό, διοργανώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2010, συνάντηση εργασίας
(workshop) με θέμα τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών των επιχειρήσεων μέσω της
χρήσης διοικητικών δεδομένων. Στη συνάντηση μετείχαν εμπειρογνώμονες χωρών μελών
που κάνουν εκτεταμένη χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων, καθώς και εκπρόσωποι εθνικών φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Το βασικό συμπέρασμα που εξήχθη από το workshop είναι ότι η δημιουργία ενός ενιαίου
θεματικού κόμβου (single entry point) για την υποβολή των δεδομένων των επιχειρήσεων
θα μπορούσε να συμβάλει στη δραστική μείωση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
που απαιτούνται για την παραγωγή των στατιστικών των επιχειρήσεων, τόσο από την
πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες—στους οποίους θα ανήκε η ΕΛΣΤΑΤ—θα είχαν τη δυνατότητα να αντλούν τα στοιχεία
που τους ενδιαφέρουν. Η ΕΛΣΤΑΤ διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας, από κοινού με άλλους φορείς, του ενιαίου θεματικού κόμβου, συνεκτιμώντας όλες τις απαιτήσεις του έργου
(ενδιαφέρον από άλλους φορείς, νομοθετικές ρυθμίσεις, συμβατότητα εφαρμογών, χρόνος
ολοκλήρωσης, κόστος κλπ.).
Υγεία
Το Δεκέμβριο 2010 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την προώθηση της εφαρμογής, κατά την περίοδο 2011 – 2012, ενός
Συστήματος Λογαριασμών Υγείας, σε εθνικό επίπεδο. Με το σύστημα αυτό θα καταγράφονται δαπάνες υγείας κατά είδος παροχής, παροχέα και πηγή χρηματοδότησης, ατομικές δαπάνες ανά ασθένεια, φύλο και ηλικία, καθώς και σχετικοί δείκτες τιμών και στοιχεία
απασχόλησης. Τα στοιχεία θα συλλέγονται από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδιωτικά ιατρεία, ασφαλιστικές εταιρείες, νοικοκυριά και,
εν γένει, από οποιονδήποτε παρέχει, αγοράζει και/ή χρηματοδοτεί προϊόντα και υπηρεσίες
που σχετίζονται με την ιατρική φροντίδα.
Εθνικοί Λογαριασμοί
To 2010 ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες αναθεώρησης των ετήσιων εθνικών λογαριασμών (ΑΕΠ) 2000 – 2010, με την εφαρμογή νέου έτους βάσης. Η σημαντική αυτή εργασία εντάχθηκε μέσα στο κοινό σχέδιο δράσης με τη Eurostat. Ένας εμπειρογνώμονας σε
θέματα εθνικών λογαριασμών επισκέφθηκε την ΕΛΣΤΑΤ, το Δεκέμβριο 2010, ώστε να συμβάλει στην εκπόνηση, από τη Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, ενός σύνθετου
προγράμματος συγκεκριμένων εργασιών για την επικαιροποίηση και ποιοτική βελτίωση των
εθνικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου και ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος
για την αναθεώρηση του ΑΕΠ, με σκοπό να τεθεί το πρόγραμμα υπόψη της Eurostat στις
αρχές του 2011.
Τιμές
Ο εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών.
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Οι αναθεωρήσεις του ΔΤΚ αποσκοπούν, κυρίως, στην αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης και στην ανανέωση του δείγματος των ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) που περιλαμβάνονται στο δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη την πιο σύγχρονη σύνθεση της κατανάλωσης,
όπως αυτή προκύπτει από την ΕΟΠ.
Το 2010 ο εθνικός ΔΤΚ αναθεωρήθηκε με νέο έτος βάσης το 2009, με βάση τα αποτελέσματα
της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Η γεωγραφική και πληθυσμιακή
κάλυψη του αναθεωρημένου ΔΤΚ είναι η ίδια με εκείνη του προηγούμενου ΔΤΚ (με έτος
βάσης το 2005). Επίσης, δεν υπήρξε αλλαγή στις πόλεις τιμοληψίας, μεταξύ των δύο δεικτών.
Το «καλάθι» ειδών του νέου ΔΤΚ περιλαμβάνει συνολικά 800 αγαθά και υπηρεσίες. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο ΔΤΚ, προστέθηκαν 26 νέα είδη και διαγράφηκαν 10 είδη. Ο νέος
ΔΤΚ άρχισε να δημοσιεύεται από τον Ιανουάριο 2011.
Δημόσια Οικονομικά
Το 2010 έλαβε χώρα ριζικός ανασχηματισμός των διαδικασιών και της γενικότερης προσέγγισης για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών—του ελλείμματος και του χρέους—σύμφωνα με:
• την αυστηρή τήρηση των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών (με έμφαση στην αρχή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, στην αρχή της διασφάλισης της ποιότητας και στην αρχή της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας),
• τα πορίσματα της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8/1/2010) και
• τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (ESA 95).
Επίσης, το 2010 η Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία καταρτίζει τις
δημοσιονομικές στατιστικές, ενισχύθηκε με 7 νέα στελέχη από άλλες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας, και διενεργήθηκαν ειδικά σεμινάρια σε στελέχη της με σκοπό την αποτελεσματική
εκτέλεση των αναγκαίων δράσεων που προβλέπονται στους Πυλώνες Β και C του JOSGAP.
Υπήρξε στενή συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο με τη Eurostat στα πλαίσια, μεταξύ άλλων, των
4 μεθοδολογικών επισκέψεων της Eurostat στην ΕΛΣΤΑΤ που έλαβαν χώρα το 2010, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης μεθοδολογικής επίσκεψης από 10 Οκτωβρίου έως 9 Νοεμβρίου. Μέρος αυτής της συνεργασίας ήταν η από κοινού με τη Eurostat διενέργεια ποιοτικού
ελέγχου, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2010, των πρωτογενών πηγών των δημοσιονομικών
στοιχείων, με σκοπό τον προσδιορισμό ρίσκων για τα στατιστικά στοιχεία και τη διασφάλιση
ότι οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις των στοιχείων αυτών στο μέλλον θα είναι μέσα στο σύνηθες
εύρος για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ξεκίνησε η επανεξέταση του Μητρώου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που μέχρι τα
μέσα του 2010 εχρησιμοποιείτο για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών, με
προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας των στοιχείων του δημόσιου
χρέους και του ελλείμματος της Ελλάδος, λόγω, μεταξύ άλλων, της εσφαλμένης ταξινόμησης, εκτός γενικής κυβέρνησης, ενός αριθμού μεγάλων φορέων που είχαν τη δυνατότητα να
αναλαμβάνουν χρέη. Το βελτιωμένο μητρώο αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ
το Δεκέμβριο 2010.
Ετοιμάσθηκαν πρωτοποριακά, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημόνια συνεργασίας με
όλα τα Υπουργεία, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος, για
τη διασφάλιση διαφανούς, έγκυρης και έγκαιρης παραγωγής των δημοσιονομικών στατιστικών. Το Δεκέμβριο 2010 υπεγράφη το μνημόνιο με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
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και την Τράπεζα της Ελλάδος και άρχισαν να υπογράφονται μνημόνια συνεργασίας με τα
Υπουργεία.
Με στόχο τη διαφάνεια, οι πίνακες με στοιχεία στα πλαίσια της ΔΥΕ άρχισαν να αναρτώνται
από τις 15/11/2010, μαζί με τα αντίστοιχα Δελτία Τύπου, στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των κοινοποιήσεων των δημοσιονομικών στοιχείων στα πλαίσια
της ΔΥΕ για το 2011 περιλήφθηκαν στο ημερολόγιο ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011.
Η ΕΛΣΤΑΤ συνεργάστηκε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσον αφορά στην κατάρτιση του μηνιαίου ερωτηματολογίου για τη συλλογή, από αμφότερες τις Υπηρεσίες, στοιχείων από διάφορους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Συνεργάστηκε, επίσης, με το
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαδικτύου για
τη συλλογή οικονομικών στοιχείων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
με σκοπό να λειτουργήσει από το πρώτο τρίμηνο του 2011. Επιπλέον, το 2010 η ΕΛΣΤΑΤ
έκανε σημαντικά βήματα προς την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εφαρμογών διαδικτύου για
την online διαβίβαση στην ΕΛΣΤΑΤ τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, με στόχο την ενεργοποίησή τους στο πλαίσιο των ΔΥΕ του 2011.
Το Δεκέμβριο 2010 υποβλήθηκαν στη Eurostat τριμηνιαία δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2010 και για όλα τα τρίμηνα του 2009. Τα τριμηνιαία
αυτά δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία επανυπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας, κυρίως,
δεδομένα από πρωτογενείς πηγές και την ενημερωμένη ταξινόμηση των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
Η Eurostat δημοσίευσε χωρίς επιφυλάξεις το Νοέμβριο 2010, στα πλαίσια της δεύτερης κοινοποίησης ΔΥΕ του 2010, τις ετήσιες ελληνικές δημοσιονομικές στατιστικές για τα έτη 2006 – 2009.

Προετοιμασία των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011
Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τακτικών ερευνών της, η ΕΛΣΤΑΤ επιτάχυνε την προετοιμασία των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, οι οποίες διεξάγονται ανά δεκαετία και αποτελούν τη βάση για τη χάραξη εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών.
Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο ήμισυ του 2010, η ΕΛΣΤΑΤ κινήθηκε με συντονισμένες ενέργειες για την επίσπευση των προπαρασκευαστικών εργασιών των απογραφών, όπως:
α) την επιλογή Εποπτών και Βοηθών Εποπτών των Απογραφών από στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ,
με τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στις τακτικές στατιστικές
εργασίες της Υπηρεσίας,
β) την εκπαίδευση των Εποπτών,
γ) την πρόσληψη 200 εποχικών υπαλλήλων με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ για τις ανάγκες
των απογραφών,
δ) την τελειοποίηση και παραγωγή των ερωτηματολογίων της απογραφής κτιρίων,
ε) την επεξεργασία και παραγωγή δύο από τις βασικές εγκυκλίους των Απογραφών, (Εγκύκλιοι 1 και 2),
στ) την ανάπτυξη συστήματος επιλογής των οργάνων διενέργειας των απογραφών (Τομεαρχών και Απογραφέων) με διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια,
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ζ) την επιλογή των Τομεαρχών σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα,
η) την εξασφάλιση και έναρξη συνεργασίας με δύο εμπειρογνώμονες σε θέματα απογραφών Πληθυσμού, έναν από τη Eurostat και έναν από την Ελλάδα,
θ) την αγορά ενός συστήματος οπτικής ανάγνωσης για τα ερωτηματολόγια τόσο των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών όσο και των άλλων απογραφικών ερευνών και εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ.

Ε. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Βασικό μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ είναι η παραγωγή στατιστικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες
και απαιτήσεις των χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό,
και πέραν από τις προσπάθειές της για την παροχή αξιόπιστων δημοσιονομικών στατιστικών στους χρήστες, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε διάφορες δράσεις με σκοπό την εξακρίβωση και
ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών των χρηστών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε ένα Συνέδριο και μια Ημερίδα το 2010, με τη συμμετοχή χρηστών στατιστικών
στοιχείων. Ξεκίνησε, επίσης, εργασίες αναβάθμισης τόσο του διαδικτυακού της τόπου όσο
και των διαφόρων Δελτίων Τύπου και δημοσιευμάτων, έτσι ώστε να προσαρμόζονται και
να ικανοποιούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών.
1. Συνέδριο Χρηστών 2010
Η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε το πρώτο Συνέδριο Χρηστών την 20η Οκτωβρίου 2010, με την
ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Στατιστικής. Το συνέδριο αυτό παρείχε
μια σημαντική ευκαιρία στην ΕΛΣΤΑΤ για τη συγκέντρωση σχολίων και υποδείξεων από
χρήστες σε ένα πλήθος τομέων: διάχυση στατιστικής πληροφόρησης, κενά και αδυναμίες
των παραγόμενων στατιστικών, πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία και μελλοντικά βήματα
για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με τους χρήστες.
Οι χρήστες επισήμαναν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη:
α) κατάρτισης επιπλέον στατιστικών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης (κυρίως
οικονομικά στοιχεία),
β) κατάρτισης στατιστικών αναφορικά με τη χρήση χρόνου,
γ) κατάρτισης στατιστικών επί του πλούτου και του κεφαλαίου,
δ) ανάπτυξης ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας,
ε) κατάρτισης επιπλέον στατιστικών σε επίπεδο Δήμου.
Η ΕΛΣΤΑΤ μελέτησε τα σχόλια και τις υποδείξεις που έγιναν στο συνέδριο, με σκοπό να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, μέσα στους υπάρχοντες και προβλεπόμενους περιορισμούς του προϋπολογισμού της. Στο πλαίσιο αυτό, το Δεκέμβριο 2010 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την προώθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας, σε εθνικό επίπεδο (βλ. Κεφάλαιο Δ, ανωτέρω). Η ΕΛΣΤΑΤ περιέλαβε, επίσης, στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασιών της για
το 2011 την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών για τη διενέργεια Έρευνας Χρήσης
Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
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Το Συνέδριο Χρηστών βοήθησε την ΕΛΣΤΑΤ να πληροφορηθεί άμεσα για το πώς οι χρήστες
αξιολογούν το στατιστικό της προϊόν και να εξαγάγει συμπεράσματα για το πώς μπορεί
αυτό το προϊόν να γίνει πιο χρήσιμο για αυτούς. Οι εντυπώσεις τόσο των χρηστών όσο και
των παραγωγών στατιστικών στοιχείων (ΕΛΣΤΑΤ) από το ανωτέρω Συνέδριο ήταν πολύ
θετικές. Όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να διοργανώνονται τακτικές συναντήσεις μεταξύ
της ΕΛΣΤΑΤ και των χρηστών.
2. Ημερίδα για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό 2010
Η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε, επίσης, την πρώτη Ημερίδα για τις Στατιστικές Φτώχειας και
Κοινωνικού Αποκλεισμού, στις 9 Δεκεμβρίου 2010. Στην Ημερίδα μετείχαν χρήστες στατιστικών στον τομέα αυτό. Το βασικό συμπέρασμα της Ημερίδας ήταν η ανάγκη της επέκτασης
των καταρτιζόμενων στατιστικών έτσι ώστε να καλύπτουν τις πολλαπλές πλευρές των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει μελετήσει τα σχόλια και τις υποδείξεις που έγιναν στο Συνέδριο και στην
Ημερίδα, με σκοπό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα στους υπάρχοντες και προβλεπόμενους περιορισμούς του προϋπολογισμού της.

ΣΤ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, επιτάχυνση και βελτίωση των διαδικασιών για την παραγωγή στατιστικών. Η διαφάνεια αφορά, μεταξύ άλλων, στον τρόπο επιλογής του εποχικού προσωπικού που χρησιμοποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ για τη διενέργεια
στατιστικών ερευνών, καθώς και την παραγωγή στατιστικών που βασίζεται σε καλά θεμελιωμένη και τεκμηριωμένη μεθοδολογία, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Η επιτάχυνση και βελτίωση διαδικασιών για την παραγωγή στατιστικών επιτυγχάνεται μέσω
της συνεργασίας με άλλους παραγωγούς στατιστικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (φορείς του ΕΛΣΣ, εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες κλπ.), καθώς και με τη χρήση των διευκολύνσεων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, για τη
συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων.
1. Επιλογή εποχικού προσωπικού για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών
Το 2010 η ΕΛΣΤΑΤ άρχισε να ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος για την επιλογή
εποχικού προσωπικού για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών με αξιοκρατικά κριτήρια και
διαφανείς διαδικασίες, με στόχο την εφαρμογή του το 2011.
2. Συνεργασία με άλλους παραγωγούς στατιστικών στοιχείων
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη
το 2010 στην κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την
Τράπεζα της Ελλάδος και Υπουργεία (βλ. Κεφάλαιο Γ, ανωτέρω). Το μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος
υπογράφηκε το Δεκέμβριο 2010.
3. Χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση δεδομένων
To 2010, η ΕΛΣΤΑΤ έκανε σημαντικά βήματα προς την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εφαρμογών
διαδικτύου για την online διαβίβαση στην ΕΛΣΤΑΤ τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, των δημόσιων
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νοσοκομείων, των κρατικών επιχειρήσεων και των Ταμείων εκτός Προϋπολογισμού. Στόχος
της ΕΛΣΤΑΤ είναι η εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών στη συλλογή δεδομένων.
Το 2010 έγινε η προσπάθεια χρησιμοποίησης οπτικών αναγνωστών για την επεξεργασία των
δεδομένων, στην Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2009.
Το Σεπτέμβριο του 2010, η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ προέβη σε διερεύνηση των
αναγκών των χρηστών, καθώς και σε διάγνωση και τεκμηρίωση της τρέχουσας κατάστασης
όσον αφορά στα συστήματα, το λογισμικό και το ανθρώπινο δυναμικό, και καταρτίστηκε
μια έκθεση επί των αναγκών αυτών και επί των γενικότερων αναγκών της ΕΛΣΤΑΤ σε τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Το Νοέμβριο 2010, ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας σε θέματα τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας επισκέφθηκε την ΕΛΣΤΑΤ
για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης. Ο εμπειρογνώμονας έκανε συστάσεις στο πλαίσιο εκπόνησης ενός προγράμματος ανάπτυξης.

Ζ. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 2010
1. Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά ως ανεξάρτητη Αρχή, με δικό της περίπτερο. Ενημερωτικό υλικό για τη νέα ΕΛΣΤΑΤ και για τα μείζονα
στατιστικά προγράμματα, καθώς και ένα πλήθος δεδομένων που κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος
των διενεργούμενων από την ΕΛΣΤΑΤ στατιστικών ερευνών ήταν διαθέσιμα για τους επισκέπτες στο περίπτερο. Τα εγκαίνια του περιπτέρου έγιναν τη 12η Σεπτεμβρίου 2010, παρόντος του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρέα Β. Γεωργίου. Η παρουσίαση της ΕΛΣΤΑΤ
στην ανωτέρω Διεθνή Έκθεση ήταν επιτυχημένη.
2. Δημιουργία και προβολή στο διαδίκτυο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ
Το 2010 ολοκληρώθηκε το σημαντικό έργο της οργάνωσης της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της
ΕΛΣΤΑΤ στο διαδίκτυο. Σκοπός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη και διατήρηση
του έντυπου υλικού της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η προβολή του μέσω του διαδικτύου. Κατά τη
διάρκεια του έργου ψηφιοποιήθηκαν 3.443 βιβλία και περιοδικά της ΕΛΣΤΑΤ και 6 άτλαντες, με χρονολογίες που ξεκινούν από το 1859. Η βάση δεδομένων εμπλουτίζεται συνεχώς
με τις νέες εκδόσεις της ΕΛΣΤΑΤ.
Η δημιουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης άρχισε με τη διαδικασία της ψηφιοποίησης, ακολουθούμενη από την υδατογράφηση και την παραγωγή ψηφιακού κειμένου με την εφαρμογή
Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical Character Recognition) στους πίνακες περιεχομένων. Το υλικό που ψηφιοποιήθηκε συνοδεύτηκε ακολούθως από τα κατάλληλα μεταδεδομένα για ευκολότερη διαχείριση και τελικά αναπτύχθηκε το διαδικτυακό περιβάλλον, στα
ελληνικά και στα αγγλικά.
3. Διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Ποιότητα και Μεθοδολογία των Στατιστικών 2012»
Το 2010, η ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε από τη Eurostat και επελέγη να διοργανώσει, το Μάιο του 2012
στην Αθήνα, το Διεθνές Συνέδριο «Ποιότητα και Μεθοδολογία των Στατιστικών».
Το Συνέδριο αυτό διενεργείται κάθε δύο χρόνια, περίπου, αρχής γενομένης από το 2000, σε
διαφορετική, κάθε φορά, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών οδήγησε στην καθιέρωση του ανωτέρω
Συνεδρίου. Το Συνέδριο έχει εξελιχθεί σε κορυφαία επιστημονική συνάντηση, με τη συμμε11

τοχή αξιόλογων μελών της παγκόσμιας στατιστικής κοινότητας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο Συνέδριο ανέρχεται, συνήθως, σε μερικές εκατοντάδες και το επιστημονικό
υλικό που διαχέεται από αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βελτίωση της ποιότητας
των στατιστικών.
Η υποβολή αιτήματος για ανάληψη της διοργάνωσης του Συνεδρίου αποδεικνύει τη σημασία
που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ στην ποιότητα των στατιστικών.

Η. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ
Το 2010 υπήρξε μείωση στο μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση με
το 2009, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων και περιορισμούς στην πρόσληψη νέων υπαλλήλων
λόγω των περιορισμών του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ανερχόταν σε 1.007, από τους οποίους 984 υπάλληλοι (330 άντρες και 654 γυναίκες) ήταν μόνιμοι
και 23 υπάλληλοι (6 άντρες και 17 γυναίκες) ήταν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου. Ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2010, ανερχόταν
σε 966, από τους οποίους 944 υπάλληλοι (326 άντρες και 618 γυναίκες) ήταν μόνιμοι και 22
υπάλληλοι (6 άντρες και 16 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Το
2010 έγιναν 3 προσλήψεις (1 άντρας και 2 γυναίκες). Έτσι, ο συνολικός αριθμός υπαλλήλων
της ΕΛΣΤΑΤ, το 2010, μειώθηκε κατά 4,1%.
Από τους 966 υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2010, οι 655 εργάζονται στην
Κεντρική Υπηρεσία και οι 311 στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών. Όλοι οι υπάλληλοι είναι
άνω των 30 ετών. Το ποσοστό υπαλλήλων ηλικίας άνω των 45 ετών υπερβαίνει το 54%.
Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει την κατανομή του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ κατά φύλο
και επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη 2009 και 2010 (31η Δεκεμβρίου).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
2009 ΚΑΙ 2010


Άνδρες
Επίπεδο
εκπαίδευσης

Γυναίκες

Σύνολο

2009

2010

Μεταβολή
(%)

2009

2010

Μεταβολή
(%)

2009

2010

Μεταβολή
(%)

ΠΕ

181

177

-2,2

261

255

-2,3

442

432

-2,3

ΤΕ

28

28

0

57

57

85

85

ΔΕ

122

122

0

347

317

-8,6

469

439

-6,4

ΥΕ

5

5

0

6

5

-16,7

11

10

-9,1

336

332

671

634

-5,5

1.007

966

-4,1

Σύνολο

-1,2

0

0

Το 2010, το προσωπικό της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ ενισχύθηκε
μέσω εσωτερικών μετακινήσεων με 7 υπαλλήλους από άλλες Διευθύνσεις της ΕΛΣΤΑΤ.
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2. Εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
Το κοινό σχέδιο δράσης ΕΛΣΤΑΤ – Eurostat δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση του
προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ και περιέχει συγκεκριμένη δράση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε, μέσα στο 2010, μια άσκηση για
την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ. Επιπροσθέτως,
μία εμπειρογνώμων σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού επισκέφθηκε την ΕΛΣΤΑΤ και
έκανε μια εκτίμηση των τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και υποδείξεις για τα
μελλοντικά βήματα. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.
Τον Ιούνιο του 2010, 14 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών μετείχαν σε ένα
εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις δημοσιονομικές στατιστικές, το οποίο διοργανώθηκε από
τη Eurostat στην Αθήνα.

Θ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ το 2010 ταξινομούνται σε 7 τύπους:
α) Μισθοί του μονίμου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένων του βασικού
μισθού, επιδομάτων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κλπ.
β) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές για το μόνιμο προσωπικό.
γ) Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες ταξιδίων και ημερήσια αποζημίωση μονίμων
υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που μετακινούνται εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών επιτοπίως ή για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κλπ. στο εξωτερικό, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
δ) 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, κόστος για την αποζημίωση εποχικού προσωπικού κλπ.
ε) Δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί, γραφική ύλη, ιατρικά και
φαρμακευτικά είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων, επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού γραφείου.
στ) Κόστος διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας.
ζ) Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας στατιστικών εργασιών που χρηματοδοτούνται από τη Eurostat.
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Η κατανομή των δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ το 2010, κατά τύπο δαπάνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2010
Καταβληθέν ποσό
(σε ευρώ)

Τύπος δαπάνης
Μισθοί υπαλλήλων

18.773.011,55

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

18.179.862,49

Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις προσωπικού στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό
Άλλα λειτουργικά έξοδα

158.714,32
5.243.071,84

Κόστη για την προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού

241.902,42

Κόστος για τη διενέργεια των Απογραφών Κτιρίων, Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

7.560.994,11

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat

4.059.717,15

Σύνολο

54.217.273,88
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