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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει
τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της για το έτος 2020. Εκτός από τις δραστηριότητες που
αφορούν στις στατιστικές έρευνες και εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Στατιστικό
Πρόγραμμα Εργασιών του 2020, στην Έκθεση περιέχονται, επίσης, πληροφορίες για τα μείζονα
στατιστικά γεγονότα του 2020.
Η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε, το 2020, τις ενέργειές της για τη βελτίωση της πληρότητας, ποιότητας
και επικαιρότητας των στατιστικών της, εφαρμόζοντας το ελληνικό και ευρωπαϊκό στατιστικό
νομοθετικό πλαίσιο, συμμορφούμενη με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα. Επίσης, συνέχισε τη συνεργασία της με τους φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών τους, μέσω του συντονισμού
των στατιστικών δραστηριοτήτων τους και της αξιολόγησης των στατιστικών τους για την πιστοποίησή τους.
Η ΕΛΣΤΑΤ διατήρησε, το 2020, τον ενεργό ρόλο της στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ),
μέσω της στενής συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη του ΕΣΣ, στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας (Task Forces/Working Groups και Sector/Directors’ Groups) που οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα, καθώς και της συμμετοχής της στα ευρωπαϊκά κέντρα
λήψης αποφάσεων για στατιστικά θέματα.
Στα σημαντικά γεγονότα του 2020 για την ΕΛΣΤΑΤ εντάσσεται η ανάληψη μιας σειράς δράσεων
με στόχο: α) τη διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της από την πανδημία COVID-19 και β)
τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της για την απρόσκοπτη παραγωγή των επίσημων στατιστικών της.
Στο πλαίσιο της αποστολής της να παράγει επίκαιρες και χρήσιμες στατιστικές προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής, η ΕΛΣΤΑΤ εγκαινίασε, το έτος 2020,
μια σειρά πειραματικών(1) στατιστικών, στις οποίες περιλαμβάνονται στατιστικές για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, που έχουν ως βασικό στόχο να παρέχουν
άμεση στατιστική πληροφόρηση για επιλεγμένα σημαντικά θέματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας, αποτυπώνοντας, μεταξύ άλλων, την οικονομική συγκυρία βραχυχρόνια.
Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
1. Συντονισμός στατιστικών δραστηριοτήτων εντός και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ
Η ΕΛΣΤΑΤ συνεργάζεται σε συνεχή βάση με τους φορείς του ΕΛΣΣ, στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της. Λόγω της πανδημίας COVID-19, συνέχισε μέσω τηλεδιασκέψεων να παρέχει
ενημέρωση, οδηγίες και διευκρινίσεις στους φορείς, στο πλαίσιο των δράσεών τους για την
υλοποίηση των βασικών βημάτων για την πιστοποίηση των στατιστικών τους.
Το 2020 επικαιροποιήθηκε, από την ΕΛΣΤΑΤ, ο Κατάλογος των Φορέων και των Εθνικών Αρχών
του ΕΛΣΣ, λόγω της σύστασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τον Ιανουάριο 2020. Επίσης, συμπεριελήφθη στις Εθνικές Αρχές, τον Ιούνιο 2020, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Για την αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στο εθνικό στατιστικό σύστημα, η ΕΛΣΤΑΤ
προέβη στη συλλογή στοιχείων από τους φορείς του ΕΛΣΣ σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην παραγωγή των στατιστικών τους και στην υλοποίηση των βασικών βημάτων για τη
(1) Πειραματικές στατιστικές είναι οι νέες, αναπτυσσόμενες και καινοτόμες στατιστικές. Δημοσιοποιούνται χαρακτηριζόμενες ως πειραματικές, προκειμένου οι χρήστες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να
μπορούν να εμπλακούν στην αξιολόγηση της χρησιμότητας και της καταλληλόλητάς τους και εν τέλει
να συμβάλουν στην προσαρμογή αυτών στις ανάγκες πληροφόρησής τους.
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συνέχιση της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών (περίοδος αναφοράς Μάρτιος – Νοέμβριος 2020).
Οι περισσότεροι φορείς δεν ανέφεραν ιδιαίτερες επιπτώσεις, λόγω της πανδημίας, στην παραγωγή των στατιστικών τους και στην υλοποίηση των βασικών βημάτων. Ορισμένοι φορείς, όπως
τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία είναι αρμόδια για τη
θεσμοθέτηση και εφαρμογή μεγάλου μέρους των έκτακτων μέτρων για την πανδημία, ανέφεραν
ότι η υλοποίηση των βασικών βημάτων συνεχίζεται, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, λόγω φόρτου
εργασίας.
2. Διενέργεια 3ου γύρου Επιθεώρησης Ομοτίμων
Μέρος της στρατηγικής του ΕΣΣ για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ) αποτελούν οι Επιθεωρήσεις Ομοτίμων (Peer Reviews), με στόχο την
ενίσχυση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας των στατιστικών Αρχών που
απαρτίζουν το ΕΣΣ. Ο 3ος γύρος Επιθεωρήσεων Ομοτίμων έχει προγραμματισθεί να διενεργηθεί
κατά την περίοδο 2021 – 2023, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελεύθερης Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), καθώς και στη Eurostat, και θα καλύψει και τις
16 αρχές του ΚΟΠ.
Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές εργασίες του 3ου γύρου Επιθεωρήσεων Ομοτίμων που ξεκίνησαν το 2019 και συνεχίζει να συμμετέχει σε σχετικές συσκέψεις που διοργανώνονται από τη Eurostat.
Παρά τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 στο ΕΣΣ (αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, πραγματοποίηση συσκέψεων μέσω τηλεδιασκέψεων), τον Μάιο 2020,
εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΕΣΣ) η μεθοδολογία
του 3ου γύρου των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων των κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών της ΕΖΕΣ
και της Eurostat. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει: 2 ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης, 1 για τις
Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (ΕΣΥ) και 1 για τις Εθνικές Αρχές, 2 εγχειρίδια οδηγιών και 6
παραρτήματα.(2)
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, σε εθνικό επίπεδο, της ΕΛΣΤΑΤ για τη διενέργεια του 3ου γύρου
της Επιθεώρησης Ομοτίμων, ορίσθηκε Εθνικός Συντονιστής και Υπεύθυνος Επικοινωνίας και
έγινε επικαιροποίηση της σχετικής ενότητας στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, για την ενημέρωση
των χρηστών σχετικά με τον 3ο γύρο των Επιθεωρήσεων Ομοτίμων.
3. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής Στατιστικής Νομοθεσίας
Με στόχο την πλήρη συμμόρφωσή της με τους ευρωπαϊκούς στατιστικούς Κανονισμούς, η
ΕΛΣΤΑΤ ανέλαβε, το 2020, την ακόλουθη δράση:
• Κανονισμός (ΕΕ) 93/2013 για την κατάρτιση των Δεικτών Τιμών Οικιστικών Ακινήτων και του
Δείκτη Ιδιοκατοίκησης (HPI, OOHI).
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ολοκληρώσει τη δημιουργία της υποδομής (μεθοδολογία, προγράμματα κ.λπ.)
για την παραγωγή των δεικτών και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες παροχής των
σχετικών πρωτογενών στοιχείων από τις αρμόδιες Αρχές.
4. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στατιστικό απόρρητο
Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ» (General Data
(2) https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.
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Protection Regulation – GDPR), υλοποίησε, εντός του 2020, μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών, με στόχο τη συμμόρφωσή της με τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ.
Ο Κανονισμός προβλέπει παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων,
όταν η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται, μεταξύ άλλων, για στατιστικούς σκοπούς, ενώ στο
άρθρο 89 του Κανονισμού παρέχεται η δυνατότητα στο δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους
να προβλέπονται επιπλέον παρεκκλίσεις από τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
που αναφέρονται σε συγκεκριμένα άρθρα του Κανονισμού (άρθρα 15, 16, 18 και 21), όταν τα
δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, η εφαρμογή του ΓΚΠΔ
από την ΕΛΣΤΑΤ και όλες τις ΕΣΥ των κρατών μελών της ΕΕ οφείλει να λαμβάνει υπόψη της
και την υποχρέωση των ΕΣΥ για την απρόσκοπτη παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών.
Εντός του 2020 ολοκληρώθηκαν οι εξής δράσεις που είχαν αναληφθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, με
σκοπό τη συμμόρφωσή της με τον ΓΚΠΔ:
1. Συνεχίσθηκε η εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού, στο πλαίσιο παραγωγής των επίσημων στατιστικών, η οποία είχε ξεκινήσει
από το 2019, και κάλυψε το σύνολο του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ), όσο και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ). Πριν από την εμφάνιση
της πανδημίας, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή σχετικών σεμιναρίων, με
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων (για τους υπαλλήλους της ΚΥ, στο κτήριο της ΚΥ της
ΕΛΣΤΑΤ, σε ομάδες των 80 ατόμων, και για τους υπαλλήλους των ΠΥΣ, σε πρωτεύουσες
Νομών της Περιφέρειάς τους). Μετά την εμφάνιση της πανδημίας και την έναρξη εφαρμογής
των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιασκέψεων, με χρήση ειδικής πλατφόρμας. Η εκπαίδευση περιλάμβανε 2 κύκλους και διενεργήθηκε από την ειδική σύμβουλο του Γραφείου Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ σε θέματα εφαρμογής
του ΓΚΠΔ και την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ. H πρώτη φάση της εκπαίδευσης, που αφορά σε γενική ενημέρωση και εξοικείωση με τον ΓΚΠΔ, έχει πλέον ολοκληρωθεί και θα υπάρξουν νέοι κύκλοι, κατά το έτος 2021, που θα αφορούν σε εξειδικευμένα
θέματα.
2. Εντός του 2020 αναπτύχθηκαν ή/και επικαιροποιήθηκαν πολιτικές που άπτονται σε ζητήματα
εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Ενδεικτικά, αναφέρεται η κατάρτιση Πολιτικής Διατήρησης Αρχείων
της ΕΛΣΤΑΤ (σχετικός σύνδεσμος:
https://www.statistics.gr/documents/20181/1609796/ELSTAT_Files_Preserve_GR.pdf/efd272f84552-b72a-6196-edf3d93bc8ab).
3. Συνεχίσθηκαν οι εργασίες προσαρμογής της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ στις απαιτήσεις του
Κανονισμού, που είχαν ξεκινήσει από το προηγούμενο έτος.
4. Συνεχίσθηκαν οι έλεγχοι και απαραίτητες προσαρμογές, κατά περίπτωση, σε διαδικασίες και
έντυπα που χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ.
5. Εξετάσθηκαν διάφορες περιπτώσεις, για τις οποίες υπήρξαν ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού. Ιδιαίτερα αναφέρονται οι περιπτώσεις άρνησης χορήγησης διοικητικών
δεδομένων από δημόσιες υπηρεσίες ή δεδομένων από ιδιώτες κατ’ επίκληση του Κανονισμού
(π.χ. νοσοκομεία και φορείς υγείας, ετήσια έρευνα γεωργικής παραγωγής, φοιτητές κ.ά.).
5. Προαπογραφικές εργασίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2020
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας διενεργείται, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 σχετικά με τις Ενοποιημένες Στατιστικές για τις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Integrated Farm Statistics – IFS), σε όλα τα κράτη μέλη. 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.
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Ειδικότερα, η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας διενεργείται σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές 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) 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).
Λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, απαιτήθηκε ειδικός
σχεδιασμός της απογραφικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας.
Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής,
των κατόχων γεωργικής, κτηνοτροφικής ή μεικτής εκμετάλλευσης και, στις περιπτώσεις που η
αυτοαπογραφή δεν είναι δυνατή, τη συλλογή των στοιχείων με προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνικά ή σε δημοτικά/κοινοτικά καταστήματα και αγροτικούς συνεταιρισμούς, με τη λήψη όλων
των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες προαπογραφικές εργασίες:
– Ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου της Απογραφής.
– Ολοκλήρωση της ενημέρωσης του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου από τις διαθέσιμες διοικητικές πηγές.
– Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων,
στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.
– Κατάρτιση Εγκυκλίου Οδηγιών προς τα όργανα διενέργειας της Απογραφής.
– Καθορισμός του Στατιστικού Πληθυσμού της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.
– Σχεδιασμός πιλοτικής έρευνας, για την αξιολόγηση της διαδικτυακής εφαρμογής και της διαδικασίας της αυτοαπογραφής.
– Ολοκλήρωση κατάρτισης τόσο του νομοθετικού πλαισίου όσο και του προϋπολογισμού, για
τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.
Οι προαπογραφικές εργασίες που αφορούν στην επιλογή, τον ορισμό και την εκπαίδευση των
οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργειας της Απογραφής (Ανώτερων Εποπτών,
Εποπτών, Βοηθών Εποπτών και Απογραφέων) μετατέθηκαν χρονικά, λόγω του επανασχεδιασμού της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.
6. Προαπογραφικές εργασίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Γενικών Απογραφών
Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021
Το 2021 η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να διενεργήσει τις Γενικές Απογραφές Κτηρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών. Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 θα διενεργηθεί σε όλα τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΚ) 763/2008,
(ΕΕ) 2017/543, (ΕΕ) 2017/881 και (ΕΕ) 2017/712, με βάση τις Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
για τις Απογραφές Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 και τον Εθνικό Νόμο 4772/2021 (ΦΕΚ Α’ 17).
Σκοπός αυτών των Γενικών Απογραφών, 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.
Η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Γενικών Απογραφών Κτηρίων και Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021, πραγματοποίησε, το 2020, τις ακόλουθες προαπογραφικές εργασίες:
– Επανασχεδιασμό της μεθοδολογίας διενέργειας των Γενικών Απογραφών, στο πλαίσιο των
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μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την προστασία της δημόσιας
υγείας. Η νέα μεθοδολογία συλλογής των στοιχείων προβλέπει την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή του πληθυσμού και, στις περιπτώσεις που αυτή δεν είναι δυνατή, τη συλλογή των
στοιχείων με προσωπική συνέντευξη, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας
της δημόσιας υγείας.
– Εκπόνηση νέου χρονοδιαγράμματος και ενημέρωσή του με νέες έκτακτες εργασίες, λόγω
του επανασχεδιασμού των Γενικών Απογραφών.
– Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Γενικών Απογραφών, με σκοπό να εξευρεθούν πόροι
για τις επανασχεδιασθείσες διαδικασίες.
– Ολοκλήρωση της σύνταξης του σχεδίου νόμου, της αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης
αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών. Η διαδικασία έγινε εξ αρχής, λόγω του ανασχεδιασμού της μεθοδολογίας διενέργειας
των Απογραφών.
– Επανασχεδιασμός των ερωτηματολογίων και συνέχιση της συνεργασίας με εθνικούς φορείς,
για συμπερίληψη ερωτημάτων στα ερωτηματολόγια των Απογραφών.
– Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την επικαιροποίηση των στοιχείων και την
καταχώριση των αλλαγών, όσον αφορά στον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών, με στόχο
την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της
διαδικασίας.
– Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτηρίων
και της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, καθώς και ηλεκτρονικών εφαρμογών για την
παρακολούθηση της πορείας των σχετικών εργασιών.
– Προπαρασκευαστικές εργασίες για την προκήρυξη των αναγκαίων διαγωνισμών προμήθειας
αγαθών και υπηρεσιών (ενοικίαση τάμπλετ και σταθερών συστημάτων Η/Υ για την Απογραφή
Κτηρίων, εκτύπωση και διανομή έντυπων ερωτηματολογίων για την Απογραφή Πληθυσμού –
Κατοικιών, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας των διαφόρων ηλεκτρονικών
εφαρμογών κ.ά.).
– Έναρξη κατάρτισης Εγκυκλίων των Γενικών Απογραφών.
– Διαίρεση της Χώρας σε Εποπτείες και διερεύνηση των αναγκών σε έκτακτο προσωπικό με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
– Έναρξη συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των υφιστάμενων δομών (gov.gr) για
την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή του πληθυσμού και την αξιοποίηση των διοικητικών πηγών
δεδομένων, αναφορικά με τις μελλοντικές ανάγκες παραγωγής ετήσιων στατιστικών απογραφικού χαρακτήρα.
Γ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Βασική προτεραιότητα της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί η παραγωγή στατιστικών προσαρμοσμένων στις
ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στα Ετήσια Συνέδρια Χρηστών που έχει καθιερώσει από το 2010. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη της τα αποτελέσματα της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών που διενεργεί κατ’ έτος, καθώς και τις θέσεις και
γνωματεύσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ), έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των στατιστικών προϊόντων της και των πα5

ρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και τον εντοπισμό νέων αναγκών και απαιτήσεων για την
παραγωγή στατιστικών.
• Εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 2020, για την παραγωγή και διάχυση στατιστικών
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
– Στατιστικές σχετικά με την οργάνωση της εργασίας και ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας,
μέσω της διενέργειας συμπληρωματικής ad hoc έρευνας, στο πλαίσιο της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, έτους 2019 (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2384).
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
– Στατιστικές σχετικά με τη διαγενεακή μεταβίβαση κοινωνικών και οικονομικών μειονεκτημάτων και την μεταβολή – εξέλιξη του εισοδήματος, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc
ενοτήτων (modules) στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών
(EU-SILC), έτους 2019 (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/174 του Κανονισμού (ΕΚ)
1177/2003).
– Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC). Τηλεφωνική επικοινωνία με τα νοικοκυριά, με σκοπό τη συστηματική συλλογή των δεδομένων από τα νοικοκυριά που συμμετείχαν σε προηγούμενα κύματα (κύκλων συλλογής προηγούμενων ετών) της έρευνας, με
στόχο τη μείωση του χρόνου συλλογής των στοιχείων.
ΥΓΕΙΑ
– Προσθήκη στην Έρευνα Εργατικών Ατυχημάτων 2 επιπλέον μεταβλητών της φάσης ΙΙΙ,
που προβλέπονται στους κανονισμούς ESAW (1338/2008 και 349/2011), και συγκεκριμένα,
το περιβάλλον εργασίας (WEN) και η απόκλιση (DEV).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
– Αλλαγή, από το έτος 2020, στον τρόπο συλλογής των στοιχείων για την ανώτατη εκπαίδευση, ακαδημαϊκού έτους 2018/2019, η οποία θα γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής
(Open View Technology), με παράλληλη κατάργηση του OCR ερωτηματολογίου.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
– Αλλαγή στον τρόπο συλλογής πρωτογενών στοιχείων για την κατάρτιση των Βραχυχρόνιων Δεικτών (STS) (Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, στις Κατασκευές κ.λπ.),
με ευρύτερη χρήση διοικητικών δεδομένων, τόσο ως πρωτογενούς πηγής συλλογής δεδομένων όσο και ως συμπληρωματικής πηγής για τον έλεγχο της ακρίβειας και εν γένει
της ποιότητας σχετικών δεδομένων που αντλήθηκαν απευθείας από τις επιχειρήσεις, με
στόχο τη μείωση του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων.
– Αλλαγή στον τρόπο συλλογής πρωτογενών στοιχείων για την κατάρτιση των Δεικτών
Τιμών Παραγωγού και Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με ευρύτερη χρήση στοιχείων της
Έρευνας Εξωτερικού Εμπορίου, τόσο ως πρωτογενούς πηγής συλλογής δεδομένων όσο
και ως συμπληρωματικής πηγής για τον έλεγχο της ακρίβειας και εν γένει της ποιότητας
σχετικών δεδομένων που αντλήθηκαν απευθείας από τις επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση
του φόρτου των ερευνώμενων μονάδων.
– Οργάνωση και ολοκλήρωση εντατικών προπαρασκευαστικών εργασιών για θέματα μεθοδολογίας, πληροφορικής και συλλογής δεδομένων, που αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, στην
κατάρτιση νέων μηνιαίων δεικτών αξίας και παραγωγής για τους τομείς χονδρικού εμπορίου και εμπορίας αυτοκινήτων, στην κατάρτιση εποχικά προσαρμοσμένων δεικτών αξίας
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για τους τομείς των υπηρεσιών και στην κατάρτιση νέων δεικτών αξίας για συγκεντρωτικά
σύνολα κλάδων δραστηριότητας (σε εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για
τις Επιχειρήσεις (European Business Statistics – EBS) που τέθηκε σε εφαρμογή από την
1η Ιανουαρίου 2021).
– Επέκταση με συστηματικό τρόπο, κατά το έτος 2020, της αξιοποίησης των διοικητικών δεδομένων στην κατάρτιση Βραχυχρόνιων Δεικτών σε διάφορους κλάδους του τομέα των
υπηρεσιών.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ
– Ανάπτυξη, βάσει μελέτης, νέου συστήματος κατάρτισης στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης, στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις (European Business Statistics – EBS), ανταλλαγής σχετικών μικροδεδομένων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
– Στατιστικές για επιπλέον μεταβλητές της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας (ΕΓΕ), έτους αναφοράς 2018, οι οποίες αφορούν στο ζωικό κεφάλαιο, με σκοπό την αύξηση του βαθμού συνοχής και συγκρισιμότητας των σχετικών αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ
και άλλες πηγές εκτός ΕΛΣΤΑΤ.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
– Στατιστικές σχετικές με την επιβατική κινητικότητα (passenger mobility statistics), με έτος
αναφοράς το 2018. Πρόκειται για στατιστικές που αφορούν στις μετακινήσεις πληθυσμού
(μέσο μεταφοράς, σκοπός μετακίνησης, είδος καυσίμου για επιβατικά οχήματα, μέση διανυθείσα απόσταση, μέση χρονική διάρκεια μετακίνησης, επιβατοχιλιόμετρα κ.λπ.), οι
οποίες καταρτίζονται προς ικανοποίηση αναγκών διεθνών οργανισμών για σχετική στατιστική πληροφόρηση. Η Έρευνα Επιβατικής Κινητικότητας ολοκληρώθηκε το 2018 και αρχές
του 2019 υποβλήθηκαν τα αποτελέσματα στη Eurostat. Το 2020 έγινε διερεύνηση αναφορικά με τους πίνακες και τα στοιχεία που μπορούν να δημοσιευθούν.
• Παραγωγή νέων πειραματικών στατιστικών που αναπτύχθηκαν το 2020 λόγω της πανδημίας
COVID-19, προκειμένου να ανταποκριθεί η ΕΛΣΤΑΤ στις ανάγκες των χρηστών για νέα στατιστικά στοιχεία
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
– Εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, βάσει πρωτογενών δεδομένων που προέρχονται από τα
Ληξιαρχεία. Πρόκειται για έκτακτη επεξεργασία των στοιχείων θανάτων.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΗΤΡΩΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
– Στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας COVID-19. Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η παρακολούθηση και παρουσίαση της εξέλιξης του βασικού οικονομικού μεγέθους (κύκλος
εργασιών από διοικητικές πηγές) των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, διαχρονικά και συγκεκριμένα από την αρχή του έτους 2020, καθ΄ όλη τη διάρκεια
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εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και κατά τις περιόδους σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, καθώς, επίσης, και συγκριτικά, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες
του 2019. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν αφενός ποιες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο, σε όρους μείωσης του κύκλου εργασιών, κατά τις περιόδους ισχύος των περιοριστικών μέτρων, και αφετέρου ποιες επιχειρήσεις ανακάμπτουν ταχύτερα ή βραδύτερα κατά
τη σταδιακή άρση των μέτρων αυτών.
– Στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης. Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η χαρτογράφηση
της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Παροχής Καταλυμάτων και Υπηρεσιών Εστίασης. Οι κλάδοι αυτοί τίθενται, διαχρονικά, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση
των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς
τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και σημαντική συμβολή
στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες, συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της
Χώρας. Η παρακολούθηση και διακριτή δημοσίευση της εξέλιξης των μεγεθών των κλάδων
αυτών καθίσταται επιτακτική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που αυτοί
υφίστανται λόγω της πανδημίας COVID-19.
– Στατιστικές σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού
εμπορίου. Σκοπός των δημοσιεύσεων αυτών είναι η αναλυτική παρουσίαση της εξέλιξης
των πωλήσεων / κύκλου εργασιών όλων των τάξεων δραστηριότητας του τομέα λιανικού
εμπορίου, που αποτελεί διαχρονικά σημαντικό παραγωγικό τριτογενή τομέα της ελληνικής
οικονομίας με αξιοσημείωτη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών των τάξεων δραστηριότητας του λιανικού εμπορίου είναι
σημαντική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που υφίστανται λόγω της
πανδημίας COVID-19 και λόγω των συμπερασμάτων που προκύπτουν για την εξέλιξη της
κατανάλωσης (σε μέγεθος, χαρακτηριστικά, προτιμήσεις και υποκατάσταση προϊόντων)
της ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων της Χώρας.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ
– Στατιστικές σχετικά με τις εκτιμήσεις για τις εξαγωγές αγαθών για το έτος 2020, σε όρους
ποσοστιαίας μεταβολής, σε σχέση με το έτος 2019, με σκοπό την αποτύπωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων για τις εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν κατά το
εκάστοτε τρέχον ημερολογιακό έτος, παρέχοντας μια εκ των προτέρων εκτίμηση της
τάσης μεταβολής των ελληνικών εξαγωγών αγαθών. Η διάχυση των εν λόγω εκτιμήσεων
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2020, με δημοσίευση Δελτίου Τύπου.
• Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
Κατά τη συνεδρίαση της ΣΥΕΠΕΛΣΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, στις 14 Δεκεμβρίου 2020, παρουσιάσθηκε στα μέλη της Επιτροπής το σχέδιο του Ετήσιου Στατιστικού
Προγράμματος (ΕΣΠ) 2021 και, σε εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 8, του Στατιστικού
Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, ζητήθηκε η γνωμοδότηση των μελών Επιτροπής επί του ανωτέρω σχεδίου και τυχόν σχόλια, ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίησή του.
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας υπό
τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, τις επικείμενες Απογραφές (Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, Κτηρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών), καθώς και για τις νέες δράσεις που ανέπτυξε η
ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο της πανδημίας, και οι οποίες αφορούσαν τόσο στην επικοινωνία
της με τους χρήστες όσο και στην παραγωγή νέων και πειραματικών στατιστικών για τις επιχειρήσεις και σε δεδομένα για τους εβδομαδιαίους θανάτους σε μηνιαία βάση.
Κατά τη συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν, επίσης, για την ανάγκη της εκ
νέου συγκρότησης της Επιτροπής, λόγω της λήξης της θητείας των μελών μετά από την πα8

ρέλευση της τετραετίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 3, του Στατιστικού Νόμου
3832/2010.
• Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας
Συνεχίσθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με παραγωγούς και χρήστες
στατιστικών. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2020 υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και: α) του United Nations Children’s Fund (UNICEF), σχετικά με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης, στην παραγωγή και διάδοση επίσημων
στατιστικών, β) της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, για την κάλυψη των αναγκών των Εθνικών
Λογαριασμών της Χώρας, αναφορικά με την κατάρτιση των στοιχείων για τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, με έτος αναφοράς το 2018, στο πλαίσιο του προγράμματος διαβίβασης ESA 2010, γ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, στους Τομείς Επιστήμης, Τεχνολογίας, και Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, και
για την κάλυψη των αναγκών των Εθνικών Λογαριασμών της Χώρας και δ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που φιλοξενεί το Ελληνικό Γραφείο Γεωπαρατήρησης, με αντικείμενο
την κατάρτιση και παρακολούθηση εθνικών και ευρωπαϊκών στατιστικών δεικτών, καθώς και
δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs), μέσω δεδομένων Γεωπαρατήρησης.
• Ανάληψη δράσεων το 2020, με βάση τα συμπεράσματα των Ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών
της περιόδου 2010 – 2019
Με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις των χρηστών που έγιναν στα 10 Συνέδρια Χρηστών,
τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2010 – 2019, η ΕΛΣΤΑΤ ενέταξε, μεταξύ
άλλων, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2020, τις ακόλουθες δράσεις:
1. Επανεξέταση των υφιστάμενων σχεδίων δειγματοληψίας δειγματοληπτικών στατιστικών
ερευνών, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί έτσι, ώστε να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα
σε επίπεδο συνόλου Χώρας, προκειμένου να εκτιμηθεί το επιπλέον μέγεθος δείγματος και
κόστος που θα απαιτηθούν για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των ερευνών σε
επίπεδο Περιφέρειας. Η εφαρμογή των αναθεωρημένων σχεδίων δειγματοληψίας για τη
διενέργεια των ερευνών θα εξαρτηθεί από τους διαθέσιμους πόρους της ΕΛΣΤΑΤ.
2. Κατάρτιση νέων Αρχείων Δημοσίας Χρήσης (Public Use Files – PUFs)(3), καθώς και τυποποιημένων Αρχείων Επιστημονικής Χρήσης (Scientific Use Files – SUFs)(4) στατιστικών
ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια ανωνυμοποίησης των μικροδεδομένων των ερευνών.
3. Συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία, μέχρι το τέλος του 2022, κέντρων ασφαλούς
πρόσβασης (safe centers), όπου εγκεκριμένοι ερευνητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε απόρρητα δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς, στα οποία δεν έχουν εφαρμοσθεί
μέθοδοι ελέγχου αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων.
4. Συνέχιση της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της κατάρτισης των Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Indicators – SDΙs)
και παροχή συνδρομής στην κατάρτιση των ανωτέρω δεικτών, μέσω της παραγωγής επιπλέον στατιστικών από ήδη διενεργούμενες στατιστικές έρευνες ή της διενέργειας νέων
στατιστικών ερευνών, με βάση τους διαθέσιμους πόρους της ΕΛΣΤΑΤ. Παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης στους φορείς του ΕΛΣΣ για την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDls) και αξιολόγηση των παραγόμενων από
(3) Πρόκειται για αρχεία ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών, τα οποία έχουν ανωνυμοποιηθεί με προκαθορισμένα από την ΕΛΣΤΑΤ κριτήρια ανωνυμοποίησης έτσι, ώστε να μην είναι
δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ερευνώμενων μονάδων.
(4) Πρόκειται για αρχεία ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών, από τα οποία είναι
δυνατή η έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας ερευνώμενων μονάδων.
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τους φορείς δεικτών κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών τους, με σκοπό τη
διασφάλιση της ποιότητάς τους έτσι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη
των κατάλληλων πολιτικών.
5. Περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων διοικητικών και άλλων 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.
6. 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.
Όσον αφορά στις ανωτέρω δράσεις, κατά το 2020 σημειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος:

1. Επανεξέταση των υφιστάμενων σχεδίων δειγματοληψίας δειγματοληπτικών στατιστικών
ερευνών, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί έτσι, ώστε να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα
σε επίπεδο συνόλου Χώρας
Από τον Αύγουστο 2020 και μετά, βάσει των σχεδιασμών των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Μεθοδολογίας και Ονοματολογιών, χρησιμοποιήθηκε το μεγαλύτερο
δυνατό δείγμα ερευνώμενων μονάδων (νοικοκυριών, ατόμων, επιχειρήσεων) για εκτιμήσεις
σε επίπεδο Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα: α) στην Έρευνα Διακοπών, έτους 2020, το δείγμα από 8.786 νοικοκυριά έγινε
9.475, β) στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, έτους 2021,
το δείγμα από 7.508 άτομα έγινε 8.052.
2. Κατάρτιση επιπλέον Αρχείων Δημοσίας Χρήσης (PUFs), καθώς και τυποποιημένων Αρχείων Επιστημονικής Χρήσης (SUFs) στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια ανωνυμοποίησης των μικροδεδομένων των ερευνών
Στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας των χρηστών σε ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ, ολοκληρώθηκαν, το 2020, οι ακόλουθες εργασίες:
• Μελέτη και κατάρτιση των κριτηρίων ανωνυμοποίησης τυποποιημένων αρχείων δημόσιας χρήσης των στατιστικών θνησιμότητας.
• Μελέτη και κατάρτιση των κριτηρίων ανωνυμοποίησης τυποποιημένων αρχείων δημόσιας και επιστημονικής χρήσης της Εθνικής Έρευνας Υγείας, έτους αναφοράς 2019.
• Προπαρασκευαστικές εργασίες και μελέτη για την κατάρτιση των κριτηρίων ανωνυμοποίησης τυποποιημένων αρχείων δημόσιας και επιστημονικής χρήσης των στατιστικών
γεννήσεων.
• Προπαρασκευαστικές εργασίες και μελέτη για την κατάρτιση των κριτηρίων ανωνυμοποίησης τυποποιημένων αρχείων δημόσιας και επιστημονικής χρήσης των στατιστικών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Μελέτη και σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής για την πρόσβαση των χρηστών στα
τυποποιημένα αρχεία επιστημονικής χρήσης.
• Μελέτη και ανασχεδιασμός του τρόπου εμφάνισης των πληροφοριών για μικροδεδομένα στη διαδικτυακή πύλη (portal) της ΕΛΣΤΑΤ.
• Επικαιροποιήση κριτηρίων ανωνυμοποίησης τυποποιημένων αρχείων δημόσιας χρήσης
στη διαδικτυακή πύλη (portal) της ΕΛΣΤΑΤ.

3. Συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία, μέχρι το τέλος του 2022, κέντρων ασφαλούς
πρόσβασης (safe centers)
Στο πλαίσιο διερεύνησης του τρόπου δημιουργίας κέντρων ασφαλούς πρόσβασης, το 2020
υπήρξε επικοινωνία και συνεργασία με εμπειρογνώμονες και Στατιστικές Υπηρεσίες άλλων
χωρών, σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόσθηκαν στον τρόπο οργάνωσης
των κέντρων ασφαλούς πρόσβασης (safe centers). Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει συ10

νεργασία με τεχνικό εμπειρογνώμονα, να καταρτισθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του
έργου και να καθοριστεί η υλοποίηση του.

4. Συνέχιση της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της
κατάρτισης Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDΙs)
Συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Προεδρίας της Κυβέρνησης (που έχει τον πολιτικό συντονισμό) και ΕΛΣΤΑΤ (που έχει τον στατιστικό συντονισμό) του εγχειρήματος των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί, ενώ οι ελλείψεις δεδομένων (data gaps) που παρατηρούνται σε εθνικό επίπεδο, κυρίως από τους υπόλοιπους φορείς του ΕΛΣΣ, δεν μπόρεσαν να
καλυφθούν με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Σημαντική εξέλιξη για την προώθηση και
κάλυψη των εθνικών αναγκών (μέσω των εθνικών δεικτών), αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων, ήταν η σύσταση οριζόντιας ομάδας εργασίας στο εσωτερικό της ΕΛΣΤΑΤ, για
πληρέστερη ανταπόκριση και επικαιροποίηση των στοιχείων που απαιτούν οι επιμέρους
δείκτες. Αντίστοιχα, μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, οι ενδιαφερόμενοι φορείς ενημερώνονται σχετικά με μεθοδολογικά θέματα των δεικτών και για τα απαιτούμενα στοιχεία για την κατάρτισή τους.
5. Περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων διοικητικών και άλλων πηγών, καθώς και της χρήσης νέων τεχνολογιών
Στο πλαίσιο της περαιτέρω αξιοποίησης των δεδομένων διοικητικών πηγών, συνεχίσθηκε,
κατά το 2020, η συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με άλλους φορείς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) κ.ά.
6. Αντιμετώπιση της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών στοιχείων που παράγονται
από διαφορετικούς φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή
Η αντιμετώπιση των αποκλίσεων μεταξύ παρεμφερών στατιστικών αποτελεσμάτων που
παράγονται από διαφορετικούς φορείς είναι διαρκές μέλημα της ΕΛΣΤΑΤ. Σημαντική εξέλιξη στο θέμα αυτό αναμένεται να υπάρξει, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης από
την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ και της συνεργασίας μεταξύ της
ΕΛΣΤΑΤ και των διαφόρων παραγωγών στατιστικών, οι οποίες συνεχίσθηκαν και το 2020.
• Κατάρτιση Στατιστικών Προγραμμάτων
Ανταποκρινόμενη στις τακτικές υποχρεώσεις της που προβλέπονται στον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο, η ΕΛΣΤΑΤ κατάρτισε το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2021 και
την Έκθεση Αξιολόγησης του Στατιστικού Προγράμματος Εργασιών της για το 2019.
• Διοργάνωση 11ου Ετήσιου Συνεδρίου Χρηστών
Σύμφωνα με το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του 2020, είχε προγραμματισθεί,
για το 2020, το 11ο Συνέδριο Χρηστών, το οποίο, όμως, λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν
πραγματοποιήθηκε.
• Συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
Η ΕΛΣΤΑΤ, όπως κάθε χρόνο, επρόκειτο να λάβει μέρος στην προγραμματισμένη, για το χρονικό διάστημα 5 – 13 Σεπτεμβρίου 2020, 85η ΔΕΘ, συμπληρώνοντας μάλιστα τις 60 παρουσίες της στον θεσμό. Η συμμετοχή θα ήταν αφιερωμένη στην Απογραφή Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021 και ταυτόχρονα, μέσω των ενημερωτικών εκδόσεων που σχεδιάζονται και
διανέμονται στο ευρύ κοινό, θα δινόταν έμφαση στην προώθηση της στατιστικής πληροφορίας, της σημασίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, καθώς και των δράσεων της
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ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας. Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ είχε λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή συμμετοχή τόσο του προσωπικού της όσο και των
επισκεπτών στην Έκθεση, σύμφωνα με τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα πρόληψης κατά της
πανδημίας COVID-19. Για τον λόγο αυτόν, το σύνολο του πληροφοριακού υλικού, που κάθε
χρόνο παράγεται και διανέμεται, θα ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, ενώ η
σχεδίαση του περιπτέρου είχε γίνει με τρόπο που να διασφαλίζεται η ασφάλεια των παρευρισκομένων.
Στη θέση της ματαιωθείσας 85ης ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε στις 11 – 20 Σεπτεμβρίου 2020,
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ», το Thessaloniki Helexpo Forum «Πολιτική, Οικονομία
και Κοινωνία. Αναζητώντας την Ισορροπία», μια εκδήλωση που επικεντρώθηκε κυρίως στη
συζήτηση σχετικά με την επίδραση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Προσκεκλημένος ομιλητής στο Thessaloniki Helexpo
Forum, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, στο πάνελ με θέμα: «Το Ταμείο Ανάκαμψης ως ευκαιρία για τις μεγάλες αλλαγές», ήταν ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος υπογράμμισε τον
ρόλο και τη σημασία των επίσημων, αξιόπιστων και έγκυρων στατιστικών σε κάθε μεγάλη
πρόκληση και ευκαιρία που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για την προετοιμασία της συμμετοχής
της ΕΛΣΤΑΤ στην 85η ΔΕΘ και την παρουσία της στο Thessaloniki Helexpo Forum είναι διαθέσιμες στον υπερσύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/elstat-tif-helexpo.
• Διαδικτυακή πύλη (portal) της ΕΛΣΤΑΤ και διαδικτυακή παρουσία
Η ΕΛΣΤΑΤ στοχεύει στη διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και
στατιστικών προϊόντων της μέσω της διαδικτυακής πύλης που διατηρεί, με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα.
Η διαδικτυακή πύλη (https://www.statistics.gr) δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Το 2020 η ελληνική έκδοση της κεντρικής ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ είχε 791.215 επισκέψεις
μοναδικών χρηστών. Σε σχέση με το 2019, καταγράφεται αύξηση των επισκέψεων μοναδικών
χρηστών κατά 26,6 %. Στο πλαίσιο αξιοποίησης πρόσθετων εργαλείων στην πολιτική διάχυσης που ακολουθεί, η ΕΛΣΤΑΤ ενίσχυσε ακόμα περισσότερο, το 2020, την «παρουσία» στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πιο συγκεκριμένα: στον λογαριασμό της στο Twitter (@StatisticsGR), η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε
562 tweets το 2020 και 4.575 tweets, συνολικά, από την έναρξη λειτουργίας του λογαριασμού
το 2010 μέχρι το τέλος του 2020. Ο αριθμός των εμφανίσεων των tweets στους χρήστες του
twitter (το 2020) ανήλθε σε 670.400.
Στον λογαριασμό που διατηρεί η ΕΛΣΤΑΤ στο LinkedIn(5), το 2020 (ακριβέστερα, την περίοδο
1 Φεβρουαρίου 2020 – 31 Ιανουαρίου 2021) πραγματοποιήθηκαν 187 δημοσιεύσεις, ο δε αριθμός των εμφανίσεων από άλλους χρήστες ήταν 423.833, σημειώνοντας αύξηση της τάξης
του 47,6%, καθώς το 2019 ο αριθμός των εμφανίσεων ήταν 287.019.
Στον λογαριασμό της στο Instagram (@statistics.gr), η ΕΛΣΤΑΤ, το 2020, πραγματοποίησε 67
αναρτήσεις, είχε 5.801 likes και 1.134 ακολούθους.
Επιπλέον, η παρουσία της ΕΛΣΤΑΤ στο Youtube ενισχύθηκε με τον εμπλουτισμό του επίσημου
καναλιού της με 8 νέα βίντεο. Τα 6 εξ αυτών είναι παραγωγή της ΕΛΣΤΑΤ, με πρωτότυπο περιεχόμενο, οι κύριοι θεματικοί άξονες των οποίων αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία
της ΕΛΣΤΑΤ, τις δράσεις της στην περίοδο της πανδημίας, το όραμα ενίσχυσης της στατιστικής παιδείας και τις δράσεις που αναπτύσσει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο αυτού, τις στοχευμέ(5) https://www.linkedin.com/company/hellenic-statistical-authority-elstat.
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νες δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών, τις πρωτοβουλίες που
αναπτύσσει η ΕΛΣΤΑΤ για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της σαφήνειας των παραγόμενων στατιστικών και τη διεθνή της παρουσία (ενδεικτικά με: την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών, τη συμμετοχή του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ σε διεθνή όργανα και φορείς και
διαλέξεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τη συμμετοχή στη Σύνοδο της Στατιστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, την κατάρτιση Δεικτών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης). Επίσης, στο κανάλι
αναρτήθηκαν 2 επιπλέον βίντεο αρχείου που αφορούν σε προηγούμενες Απογραφές Πληθυσμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΛΣΤΑΤ και αντίστοιχης παραχώρησης από την ΕΡΤ
Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις Ταινίες Επικαίρων για τις Απογραφές Πληθυσμού
και Γεωργίας 1961 και Πληθυσμού – Οικοτεχνίας – Κατοικιών 1971.
Το κανάλι της ΕΛΣΤΑΤ στο Youtube σημείωσε αύξηση 21% στους εγγεγραμμένους συνδρομητές, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά 24 αναρτημένα βίντεο είχαν, κατά
το 2020, 6.946 προβολές, εκ των οποίων: οι 3.665 προήλθαν από άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου και οι 1.408 από σχετική αναζήτηση των χρηστών στο Youtube. Παρατηρήθηκε δε
ότι το 41,6% των χρηστών που περιηγήθηκαν στο κανάλι ήταν μεταξύ 35 – 44 ετών, το 38,7%
μεταξύ 25 – 34 ετών, ενώ τέλος, το 19,7% ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών.
Σημειώνεται ότι το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ,
το έτος 2020, εξυπηρέτησε 199 χρήστες ηλεκτρονικά και 726 χρήστες τηλεφωνικά, το Τμήμα
Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης και το Τμήμα Χαρτογραφίας εξυπηρέτησαν 2.842 αιτήματα χρηστών κατά το ίδιο έτος (2.738 και 104, αντίστοιχα). Στα εν λόγω αιτήματα δεν
έχουν προσμετρηθεί 429 αιτήματα χρηστών, οι οποίοι απευθύνθηκαν απευθείας στα Τμήματα
Στατιστικών Διεθνών Συναλλαγών και Βιβλιοθήκης για παροχή στοιχείων (230 και 199 αιτήματα, αντίστοιχα) και δεν συμμετείχαν στην Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών.
Από τα αιτήματα των ανωτέρω χρηστών:
– υπογράφηκαν 102 Συμβάσεις για την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα, για ερευνητικούς σκοπούς,
– εξυπηρετήθηκαν 55 αιτήματα που αφορούσαν στην παροχή αρχείων δημόσιας χρήσης.
Από το καλοκαίρι του 2019 έχει ξεκινήσει η ανάρτηση των εν λόγω αρχείων στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να μην υποβάλλουν αίτημα παροχής
τους, γιατί έχουν πλέον άμεση πρόσβαση σε αυτά.
Στο πλαίσιο της διενεργούμενης από την ΕΛΣΤΑΤ, σε συνεχή βάση, Έρευνας Ικανοποίησης
Χρηστών, το 2020 συμπληρώθηκαν συνολικά 317 δελτία της έρευνας.
Σύμφωνα με τους χρήστες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της Έρευνας Ικανοποίησης
Χρηστών, έτους 2020, οι κατηγορίες στατιστικών στοιχείων με το μεγαλύτερο ποσοστό ζήτησης, για το 2020, ήταν οι ακόλουθες: η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών (11,0%), το
Εξωτερικό και Διεθνές Εμπόριο (10,4%), η Απασχόληση – Κόστος εργασίας (8,2%) και η Δημογραφία (7,3%). Τα αιτήματα των χρηστών ικανοποιήθηκαν πλήρως, σε ποσοστό 97,8%, μερικώς, σε ποσοστό 1,9%, ενώ ποσοστό 0,3% των αιτημάτων δεν ικανοποιήθηκε. Οι χρήστες
δήλωσαν ικανοποιημένοι έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τον χρόνο ανταπόκρισης στο
αίτημά τους, σε ποσοστό 81,7%, και από το επίπεδο εξυπηρέτησης, σε ποσοστό 83,6%.
Για τον εμπλουτισμό του ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ (στην ελληνική, καθώς και στην αγγλική έκδοσή του), το 2020 έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:
– Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τις δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ κατά την πανδημία COVID-19
(https://www.statistics.gr/el/covid-19). Στην ιστοσελίδα αυτή, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες
μπορούν να βρουν πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την περίοδο της πανδημίας (ενδεικτικές πληροφορίες: τηλεργασία υπαλλήλων, επισκέψεις κοινού
στις εγκαταστάσεις, ιατρικοί έλεγχοι ανθρώπινου δυναμικού), στη διεξαγωγή των ερευνών
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(π.χ. φυσική ή μη παρουσία ερευνητών στις οικίες / επιχειρήσεις ερευνωμένων), στις τακτικές δημοσιεύσεις δεικτών και ερευνών με περιόδους αναφοράς εντός του χρονικού
διαστήματος Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, καθώς και τις νέες δημοσιεύσεις που αναπτύχθηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο, με τις ανωτέρω περιόδους αναφοράς. Οι
νέες δημοσιεύσεις έχουν σκοπό την παροχή στους χρήστες επίκαιρων στατιστικών στοιχείων και αποτελούν μέρος της σειράς των πειραματικών στατιστικών.
– Η ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ ενισχύθηκε με πρόσθετο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, σε επιμέρους ενότητές του, σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα βίντεο που αναρτήθηκαν
στο επίσημο κανάλι της στο Youtube.
– Συνέχιση απεικόνισης αποτελεσμάτων επιλεγμένων στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ,
καθώς και των διαδικασιών παραγωγής τους, με infographics. Η πλήρης σειρά των infographics που έχει παράξει η ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/elstat-infographics.
Σημειώνεται ότι οι οπτικοποιήσεις δεδομένων ενισχύθηκαν, ιδιαιτέρως κατά τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο 2020, με τη σειρά infographics «Μένουμε Σπίτι», την περίοδο, δηλαδή,
που ξεκίνησαν να βρίσκονται σε ισχύ συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας.
• Ανάπτυξη Στατιστικής Παιδείας
Το 2020 η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

1. Πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος με το σήμα EMOS (European Master in Official Statistics)
Στις 7 Φεβρουαρίου 2019 η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC)
ενέκρινε ομόφωνα τον προτεινόμενο κατάλογο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, τα οποία
αξιολογήθηκαν από το Συμβούλιο του Δικτύου EMOS και ως εκ τούτου έλαβαν την πιστοποίηση EMOS. Η πιστοποίηση EMOS ισχύει για 4 έτη, από την άνοιξη του 2019 μέχρι και
το τέλος της άνοιξης του 2023 (ακαδημαϊκό έτος), και είναι αναγνωρισμένη από όλες τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές Υπηρεσίες, τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών και από
πολλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς.
Το 2020 ολοκληρώθηκε το πρώτο ακαδημαϊκό έτος διαλέξεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη «Στατιστική και Μοντελοποίηση» του Τμήματος Μαθηματικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μετά την επιτυχία του να γίνει
το πρώτο ελληνικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που κατάφερε να εισέλθει στην επίλεκτη
ομάδα Μεταπτυχιακών με την υψηλού κύρους πιστοποίηση της Eurostat «EMOS». Τον
Οκτώβριο 2020 ξεκίνησε και ο δεύτερος χρόνος διαλέξεων.
Οι φοιτητές θα συνεχίσουν με την πρακτική τους άσκηση στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ,
στη Διεύθυνση Στατιστικής Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, καθώς και στις ΠΥΣ στη Λάρισα και στα Τρίκαλα).

2. Ένταξη του προγράμματος «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» στο «Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας» έχει ενταχθεί,
μετά από αίτημα της ΕΛΣΤΑΤ, στο «Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), που αφορά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακολούθησε διαδικασία ενημέρωσης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
όλης της Χώρας.
3. Ειδική ιστοσελίδα για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς
Ολοκληρώθηκε η μετάφραση του περιεχομένου της ειδικής εύχρηστης ιστοσελίδας
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http://www.statistics.gr/el/edu στα Αγγλικά, η οποία απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και
εκπαιδευτικούς. Επίσης, επικαιροποιήθηκε το περιεχόμενό της με αναλυτικές πληροφορίες
για όλες τις δράσεις και τα τελευταία νέα που αφορούν στην «Ανάπτυξη της Στατιστικής
Παιδείας», εκπαιδευτικά βίντεο και παιχνίδια.

4. Διοργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική
Το 2ο εξάμηνο 2020 η ΕΛΣΤΑΤ ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη διενέργεια, για τέταρτη
χρονιά, του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική. Επικαιροποιήθηκαν οι γενικοί κανόνες και το σχετικό πληροφοριακό υλικό, υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και πραγματοποιήθηκαν οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων ομάδων μαθητών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της Χώρας.
Συνολικά, εγγράφηκαν 148 ομάδες μαθητών (98 ομάδες μαθητών Γυμνασίων και 50 ομάδες μαθητών Λυκείων) από 49 σχολικές μονάδες από όλη την Ελλάδα. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων ανήλθε σε 246 και 133,
αντίστοιχα.
Οι σχετικές με τον διαγωνισμό πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα:
http://www.statistics.gr/el/edu-statistics-competition.

5. Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Απογραφή στο Σχολείο»
Με πρωτότυπη σχεδίαση, υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, για πρώτη φορά στην
Ελλάδα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο Σχολείο». Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο, εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες για τη
διαδικασία και τις εργασίες διενέργειας μιας στατιστικής απογραφικής έρευνας. Με τον
τρόπο αυτόν, οι μαθητές συλλέγουν και αναλύουν στατιστικά δεδομένα, και κατανοούν
ομοιότητες και διαφορές, σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας. Για την προστασία των δεδομένων των πολιτών/μαθητών έχουν καταγραφεί και τηρούνται διαδικασίες
ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου.
Για το σχολικό έτος 2019/2020 το πρόγραμμα δέχθηκε αιτήσεις από 34 σχολικές μονάδες,
που αφορούσαν σε 56 σχολικά τμήματα και 1.483 μαθητές. Εξαιτίας των συνθηκών που
επικράτησαν λόγω της πανδημίας COVID-19, συμπληρώθηκαν 227 ερωτηματολόγια.

6. Πρακτική εκπαίδευση φοιτητών και σπουδαστών στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ
Η ΕΛΣΤΑΤ, κατά τη διάρκεια του 2020, παρείχε σε φοιτητές και σπουδαστές τη δυνατότητα
πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της. Η δράση έχει ως στόχο,
μεταξύ άλλων, να γνωρίσουν οι ασκούμενοι τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ έτσι, ώστε,
όταν οι σπουδές και τα προσόντα τους καλύπτουν τις προδιαγραφές για την επιλογή προσωπικού της, να αποτελέσει η ΕΛΣΤΑΤ τον επαγγελματικό προορισμό τους.
Στο πλαίσιο αυτό, 13 φοιτητές από όλη την Ελλάδα πραγματοποίησαν την πρακτική τους
άσκηση, σε αντίστοιχο με τις σπουδές τους αντικείμενο εργασίας. Οι φοιτητές προέρχονταν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2 φοιτητές της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών), το Χαροκόπειo Πανεπιστήμιο (2 φοιτητές του
Τμήματος Γεωγραφίας), το Πανεπιστήμιο Πειραιά (6 φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης), το Πανεπιστήμιο Πατρών (2 φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1 φοιτητής του Τμήματος Στατιστικής και Χρηματοοικονομικών Αναλογιστικών Μαθηματικών).

7. Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και παρουσιάσεων για μαθητές/φοιτητές
Συνεχίσθηκαν, και το έτος 2020, οι επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις εγκαταστά15

σεις της ΕΛΣΤΑΤ στην Αττική, αλλά διακόπηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης κατά το
πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2020. Πιο συγκεκριμένα, στην Αττική πραγματοποιήθηκαν
23 επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τις οποίες 4 πρωτοβάθμιας, 18 δευτεροβάθμιας και 1 τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν 12 επισκέψεις
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από τις οποίες 3 πρωτοβάθμιας και 9 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε 1 εκπαιδευτική επίσκεψη με τη συμμετοχή 40 μαθητών Λυκείου.
Τους χώρους και τη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ, στην Αττική, επισκέφθηκαν 1.056 μαθητές και
φοιτητές, συνοδευόμενοι από 80 εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα τον χώρο της Βιβλιοθήκης
της Διεύθυνσης Στατιστικής Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκαν 588 μαθητές, συνοδευόμενοι από 40 εκπαιδευτικούς. Μαθητές και φοιτητές ενημερώθηκαν για τα
αντικείμενα και το έργο της ΕΛΣΤΑΤ, για τα στατιστικά στοιχεία που μπορούν να αντλήσουν
από τον ιστοχώρο της, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες η εξειδικευμένη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ (ηλεκτρονικός κατάλογος Βιβλιοθήκης, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Κέντρο Υποστήριξης Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων στην Ελλάδα – ESDS).
Σκοπός των επισκέψεων είναι να εισάγουν μαθητές και φοιτητές στον κόσμο της στατιστικής επιστήμης και να τους ενημερώσουν για τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και
διάδοσης των επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Επιπλέον, επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος και η χρησιμότητα των επίσημων στατιστικών
στην πολιτική, την οικονομία και την καθημερινότητα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες
ενημερώνονται για τον τρόπο άντλησης των στατιστικών πληροφοριών που αναζητούν,
ενώ, παράλληλα, τους παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο της
ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.
Επιπλέον, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και infographics διατίθενται από την ΕΛΣΤΑΤ στις
σχολικές βιβλιοθήκες τόσο των σχολείων που επισκέπτονται την ΕΛΣΤΑΤ όσο και αυτών
που αιτούνται την αποστολή του σχετικού υλικού, για την ανάρτησή του στις σχολικές
αίθουσες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/edu.

8. Εκπαιδευτικό διαδικτυακό παιχνίδι
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε διαδικτυακή πλατφόρμα για υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο, με σκοπό τη διείσδυση
της στατιστικής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
9. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Innovative and shareable products and tools» της Eurostat
Η ΕΛΣΤΑΤ, έχοντας ως μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της τη μετάδοση της στατιστικής πληροφορίας στην ελληνική κοινωνία, μετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα «Innovative
and shareable products and tools» της Eurostat, το οποίο περιλαμβάνει 3 νέα καινοτόμα,
για το ΕΣΣ, πρωτοστατούντα ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, τα οποία αναπτύχθηκαν με υποστηρικτικά εργαλεία/τεχνολογία της Eurostat και τη συνδρομή ορισμένων κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένης της Χώρας μας, για τη μετάφρασή τους στις εθνικές γλώσσες των
συμμετεχόντων μερών. Πρόκειται για τα e-δημοσιεύματα «Η ζωή των γυναικών και των
ανδρών στην Ευρώπη – στατιστικά πορτρέτα», «Η ευρωπαϊκή οικονομία από την αρχή της
χιλιετίας – ένα στατιστικό πορτρέτο» και «Άνθρωποι σε κίνηση – Στατιστικές για την κινητικότητα στην Ευρώπη», τα οποία έχουν μεταφρασθεί και στα ελληνικά.
10. Δημιουργία ενημερωτικού video
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τον απολογισμό, τις στρατηγικές, τις
πρωτοβουλίες και τους στόχους που επιτεύχθηκαν και υλοποιήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια στην ΕΛΣΤΑΤ, δημιουργήθηκε μια σειρά από ενημερωτικά βίντεο. Σε αυτά εντάχθηκε
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ξεχωριστή θεματική ενότητα αφιερωμένη στη «Στατιστική Παιδεία»(6), όπου παρουσιάζονται το όραμα, η στρατηγική, καθώς και οι δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την προώθηση της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα.
• Διεθνείς σχέσεις
Στο πλαίσιο της καλλιέργειας δεσμών συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με τις ΕΣΥ άλλων χωρών,
καθώς και της ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων με τις ΕΣΥ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάπτυξης περαιτέρω συνεργασιών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος,
κατά το 2020 είχε προγραμματισθεί η διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Law and Statistics»
με το Στατιστικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας
COVID-19.
Δ. ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η ΕΛΣΤΑΤ, ως ενεργό μέλος του ΕΣΣ, συνέχισε, το 2020, να δίνει μεγάλη έμφαση στη συνεργασία με τη Eurostat και τις άλλες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως, επίσης, με τις
ΕΣΥ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίσθηκε, το 2020, η
συμμετοχή υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στις Ομάδες Εργασίας της Eurostat και στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές (Council Working Party on Statistics), κυρίως μέσω τηλεδιασκέψεων λόγω της πανδημίας COVID-19.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιδίωξης ένταξης και ενεργού συμβολής της ΕΛΣΤΑΤ στα διεθνή
στατιστικά fora, συνεχίσθηκε η ενεργή συμμετοχή της στις συναντήσεις και εργασίες διεθνών
στατιστικών φορέων.
Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2020, συμμετείχε στη 2η φάση του έργου ESSnet BIGDATA II,
στα ακόλουθα υποέργα:
– Υποέργο Ε: Παρακολούθηση της θέσης πλοίων (WPE Tracking Ships), το οποίο είχε στόχο
την ανάπτυξη λειτουργικών υποδειγμάτων στατιστικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων
διαδικασιών και τεχνικών προδιαγραφών, για την ενσωμάτωση των δεδομένων που συλλέγονται από τα σήματα μετάδοσης της θέσης των πλοίων, μέσω του Αυτόματου Συστήματος
Αναγνώρισης (Automatic Identification System – AIS), στην παραγωγή επίσημων στατιστικών.
Στο πλαίσιο του υποέργου Ε, η ΕΛΣΤΑΤ ανέπτυξε πειραματικό πρότυπο παραγωγής στατιστικών στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, με την χρήση AIS δεδομένων. Η σχετική μεθοδολογία, τα εργαλεία πληροφορικής, ο σχεδιασμός διαδικασιών, η αξιολόγηση του προτύπου,
καθώς και η δοκιμαστική εφαρμογή του σε άλλες ΕΣΥ, περιγράφονται στο τελικό παραδοτέο
του υποέργου, στον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/sites/crosportal/files/WPE_Deliverable_E4_Consolidated_report_on_project_results_2020_11_19_final.pdf.
– Υποέργο J: Καινοτόμες Στατιστικές Τουρισμού (WPJ Innovative Tourism Statistics), το οποίο
είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου και τη δημιουργία ενός έξυπνου
πιλοτικού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει τη στατιστική παραγωγή στον τομέα του
τουρισμού, με την ενσωμάτωση μαζικών και διοικητικών δεδομένων και με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Τα αποτελέσματα του έργου και η συμβολή της ΕΛΣΤΑΤ περιγράφονται στο
τελικό παραδοτέο του υποέργου, στον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/wpj_deliverable_j5_2020_11_17_final_report_
containing_final_results_and_a_full_description_of_the_methodology_used_1.pdf.
Τα ανωτέρω υποέργα ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο 2020, τα αποτελέσματά τους παρουσιά(6) https://www.youtube.com/watch?v=LUHH8U1vhB8.
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σθηκαν και συζητήθηκαν στο διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώθηκε από τη Eurostat: BDES
2020-Big Data for European Statistics, κατά το διάστημα 23 – 30 Νοεμβρίου 2020 και βρίσκονται
στον σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/bdes-2020_en#Papers_and_presentations.
Ε. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ
Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ανερχόταν σε
685, από τους οποίους 643 υπάλληλοι (233 άνδρες και 410 γυναίκες) ήταν μόνιμοι, 39 υπάλληλοι (14 άνδρες και 25 γυναίκες) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και 3 υπάλληλοι
(1 άνδρας και 2 γυναίκες) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Επιπλέον,
από τους 685 υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, οι 481 εργάζονταν στην ΚΥ και οι 204 στις ΠΥΣ.
Στον ακόλουθο Πίνακα 1, παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά φύλο
και επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη 2019 και 2020 (31 Δεκεμβρίου):
Πίνακας 1. Προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης,
2019 και 2020
Επίπεδο
εκπαίδευσης

Άνδρες
2019

2020

Γυναίκες
Μεταβολή
%

2019

2020

Σύνολο
Μεταβολή
%

2019

2020

Μεταβολή
%

ΠΕ

161

159

-1,2

209

201

-3,8

370

360

-2,7

ΤΕ

25

23

-8,0

57

55

-3,5

82

78

-4,9

ΔΕ

65

63

-3,1

179

179

0,0

244

242

-0,8

ΥΕ

4

3

-25,0

3

2

-33,3

7

5

-28,6

255

248

-2,7

448

437

-2,5

703

685

-2,6

Σύνολο

Ζ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
Οι δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2020, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κόστος εργασίας (μισθοί του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, στους οποίους περιλαμβάνονται ο
βασικός μισθός, τα επιδόματα (οικογενειακό, ευθύνης κ.λπ.), οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι αμοιβές για υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
β) Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
δηλαδή έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ που μετακινούνται:
– στο εσωτερικό, εκτός έδρας ή εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών
και
– στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε συσκέψεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ. που οργανώνονται από τη Eurostat και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που σχετίζονται με μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στη Eurostat.
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γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ (ΚΥ και ΠΥΣ), όπως ενοίκια, δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και συντήρηση κτηρίων, κόστη για διαφήμιση, συνδρομές, δαπάνες
για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί, γραφική ύλη, ιατρικά και φαρμακευτικά είδη, υλικά
για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων κ.λπ. Στην ίδια
κατηγορία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού γραφείου), καθώς και οι αμοιβές των ιδιωτών συνεργατών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ για τη συλλογή των στοιχείων των στατιστικών ερευνών που διενεργεί.
δ) Δαπάνες για έργα (projects) χρηματοδοτούμενα από τη Eurostat (για τη διενέργεια ερευνών,
μελετών και λοιπών στατιστικών εργασιών).
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται, κατά κατηγορία δαπάνης, οι απολογιστικές δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2020, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του έτους 2019:
Πίνακας 2: Απολογισμός δαπανών της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2020,
σε σύγκριση με το έτος 2019
Ποσά (σε ευρώ)

Κατηγορία δαπάνης

2020

Κόστος εργασίας

2019

21.930.808,51

21.883.709,99

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

202.503,30

594.796,36

Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

6.509.266,23

7.613.528,53

186.037,91

96.202,33

–─

–──

228.936,19

–──

29.057.552,14

30.188.237,21

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

19

