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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10328 / B2−735
Έγκριση Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος
2011−2013.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. To άρθρο 4, παρ.1, του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/
Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) − Σύ−
σταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως
Ανεξάρτητης Αρχής», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
άρθρο 11 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.4.2010) «Αποκα−
τάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 10
του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/17.12.2010) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής
οικονομίας».
2. Το άρθρο 51 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α΄/3.10.2011)
«Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι−
στωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστω−
τικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις»
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.
4. Την υπ’ αριθ. 9908/Β2−1069/28.9.2010 (ΦΕΚ 1629/Β΄/
11.10.2010) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισμός Φορέων του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος».
5. Την υπ’ αριθ. 9909/Β2−1070/28.9.2010 (ΦΕΚ 1629/Β΄/
11.10.2010) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Ορισμός Εθνικών Αρ−
χών».
6. Την υπ’ αριθ. 2168/Α1−1403/28.2.2011 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 116/29.4.2011) «Συγκρότηση
Συμβουλίου Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος».
7. Σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου του Ελληνι−
κού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΛΣΣ), κατά τη συνε−
δρίασή του της 8ης Ιουνίου 2011, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει το κατωτέρω Ελληνικό Στατιστικό Πρό−
γραμμα (ΕΛΣΠ) 2011−2013, το οποίο περιλαμβάνει τα
κύρια πεδία των προβλεπόμενων δράσεων, τις προτε−
ραιότητες και τους στόχους των φορέων του ΕΛΣΣ για
την ανωτέρω περίοδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011−2013
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο Άρθρο 4 του νέου στατιστικού Νόμου υπ’ αριθ.
3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύ−
σταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως
Ανεξάρτητης Αρχής», προβλέπεται η κατάρτιση, κάθε
τρία χρόνια, τριετούς στατιστικού προγράμματος ερ−
γασιών για το ΕΛΣΣ, του Ελληνικού Στατιστικού Προ−
γράμματος (ΕΛΣΠ).
Το ΕΛΣΠ περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στό−
χους των προβλεπόμενων στατιστικών δράσεων των
φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για
διάστημα τριών ετών. Οι εν λόγω στατιστικές δράσεις
μπορεί να είναι είτε προγραμματισμένες τακτικές δρά−
σεις είτε έκτακτες δράσεις για την αντιμετώπιση απρό−
βλεπτων αναγκών. Στο ΕΛΣΠ καθορίζονται οι προτεραι−
ότητες εργασιών του ΕΛΣΣ, δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ και
των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ, έτσι ώστε το στατιστικό
σύστημα της Χώρας να μπορεί να ικανοποιεί τις Κοινοτι−
κές και διεθνείς υποχρεώσεις, όσον αφορά τις απαιτού−
μενες στατιστικές προς κατάρτιση. Οι προτεραιότητες
αυτές καθορίζονται λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τους
απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους,
καθώς και τη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η
κατάρτιση των σχετικών στατιστικών. Το ΕΛΣΠ αποτελεί
τη βάση για την κατάρτιση, από τους φορείς του ΕΛΣΣ,
των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων τους.
Το Εδάφιο Β του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες
για τους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ και των άλλων φορέ−
ων του ΕΛΣΣ, όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων στατιστικών. Στο πλαίσιο αυτό, το
ΕΛΣΠ παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το πλαίσιο
εργασίας και τις προβλεπόμενες δράσεις για την ευ−
θυγράμμιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, συμπεριλαμβανομένων
των δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των ελ−
ληνικών στατιστικών σε στατιστικούς τομείς μείζονος
σημασίας και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών
στο ΕΛΣΣ, τη βελτίωση της πρόσβασης των χρηστών
σε στατιστικά δεδομένα, την εξέλιξη των μεθόδων συλ−
λογής των στατιστικών στοιχείων και τη μείωση του
φόρτου των ανταποκρινομένων. Ένα σημαντικό γεγονός
που αναφέρεται είναι η οργάνωση από την ΕΛΣΤΑΤ,
σε συνεργασία με τη Eurostat, το Μάιο του 2012, του
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Διεθνούς Συνεδρίου «Ποιότητα και Μεθοδολογία των
Στατιστικών».
Το Εδάφιο Γ του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες για
τις δράσεις που αφορούν τόσο στην παραγωγή νέων
στατιστικών όσο και στην αναθεώρηση παραγόμενων
στατιστικών μέσα στην τριετία 2011−2013, σύμφωνα με
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις και λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες των χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, το
ΕΛΣΠ παρουσιάζει, επίσης, τη μείζονα στατιστική δράση
στην τριετία αυτή−τη διενέργεια της Γενικής Απογραφής
Πληθυσμού και Κατοικιών του 2011.
Το Εδάφιο Δ παρουσιάζει τους στόχους, τις πρωτο−
βουλίες και τα νέα στατιστικά προϊόντα των λοιπών
φορέων του ΕΛΣΣ, εκτός της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο
2011−2013.
Β. ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ
1. Στόχοι και μέσα
Ο πρωταρχικός στόχος για την τριετή περίοδο 2011−
2013 είναι η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
στατιστικών με την προοπτική της αποκατάστασης της
εμπιστοσύνης στις στατιστικές της Ελλάδος.
Τα κύρια μέσα, διά των οποίων θα επιτευχθούν οι
ανωτέρω στόχοι, είναι η εφαρμογή του νέου Στατι−
στικού Νόμου που τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο του 2010
και η εφαρμογή του πολυδιάστατου Κοινού Συνολικού
Στατιστικού Σχεδίου Δράσεων για τις Ελληνικές Στα−
τιστικές (Joint Overall Statistical Greek Action Plan) που
συμφωνήθηκε με τη Eurostat τον Απρίλιο του 2010, για
την εναρμόνιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό. Άλλα μέσα διά των οποίων
θα επιτευχθούν οι στόχοι είναι μια σειρά ενεργειών σε
τομείς όπως η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπι−
κού, οι τακτικές συναντήσεις με χρήστες στοιχείων, η
χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και διοικητικών πηγών
δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων, η βελτίωση της
προσβασιμότητας των στατιστικών και η μεγαλύτερη
συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή και τη διεθνή στατιστική
κοινότητα.
2. Ο νέος Στατιστικός Νόμος
Ο νέος στατιστικός νόμος καθιερώνει το Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) και την Ελληνική Στατι−
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προβλέποντας την ανεξαρτησία
της ΕΛΣΤΑΤ και τον καθοριστικό της ρόλο μέσα στο
ΕΛΣΣ.1 Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 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 δεκαέξι Υπουργεία της
Κυβέρνησης. Σύμφωνα με το στατιστικό νόμο, οι εργα−
σίες των φορέων του ΕΛΣΣ για την ανάπτυξη, παραγω−
γή και διάδοση των στατιστικών πρέπει να διέπονται
από τις αρχές της «επαγγελματικής ανεξαρτησίας», της
«αμεροληψίας», της «αντικειμενικότητας», της «αξιοπι−
στίας», του «στατιστικού απορρήτου» και της «σχέσης
κόστους − αποτελεσματικότητας», του Κώδικα Ορθής
Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας των επίσημων
στατιστικών, οι φορείς του ΕΛΣΣ έχουν έναν αριθμό
1

υποχρεώσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται τόσο στο
στατιστικό νόμο που τέθηκε σε ισχύ το 2010 όσο και
στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φο−
ρέων του ΕΛΣΣ που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μέσα
στο 2011. Έτσι, οι φορείς του ΕΛΣΣ υποχρεούνται να
αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν τις στατιστικές
τους με βάση ομοιόμορφα πρότυπα και εναρμονισμένες
μεθόδους, με την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης
της ποιότητας: «καταλληλότητα», «ακρίβεια», «έγκαιρη
υποβολή», «εμπρόθεσμη υποβολή», «προσβασιμότητα»,
«σαφήνεια», «συγκρισιμότητα» και «συνοχή».
Σύμφωνα με το νέο στατιστικό νόμο, οι λοιποί φο−
ρείς του ΕΛΣΣ υποβάλλουν στην ΕΛΣΤΑΤ εκθέσεις για
την ποιότητα των στοιχείων τους. Οι παραγόμενες από
αυτούς στατιστικές θεωρούνται «Επίσημες Στατιστι−
κές», εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Η
ακολουθούμενη από την ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογία για την
πιστοποίηση περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουρ−
γίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος πρόκειται
να τεθεί σε ισχύ το 2011. Η πιστοποίηση στατιστικών
θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά από το 2011, μετά
τη θέσπιση των δύο Κανονισμών που μνημονεύθηκαν
ανωτέρω.
3. Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές
Στατιστικές
Για την αντιμετώπιση των αδυναμιών των ελληνικών
δημοσιονομικών στατιστικών και την αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης στις στατιστικές της Ελλάδος, γενι−
κότερα, 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, μέσα στο 2010, ένα κοινό σχέδιο δράσης με
τίτλο Joint Overall Statistical Greek Action Plan (JOSGAP).
Το JOSGAP αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό δρά−
σεων κατανεμημένων σε τρεις διαφορετικούς πυλώνες
(A, B και C).
Οι δράσεις του πυλώνα Α αποσκοπούν στην ενίσχυση
του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΣΣ και περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
• τον καθορισμό των φορέων του ΕΛΣΣ,
• τον καθορισμό των εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ,
• την κατάρτιση του Κανονισμού Στατιστικών Υπο−
χρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ και του Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ,
• την κατάρτιση του στατιστικού προγράμματος ερ−
γασιών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 και του Ελληνικού Στα−
τιστικού Προγράμματος για την περίοδο 2011−2013.
Οι περισσότερες από τις δράσεις του πυλώνα Α του
JOSGAP είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τις αρχές
του 2011 είτε είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης και
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του 2011.
Οι δράσεις του πυλώνα Β αποσκοπούν στη βελτίωση
των διαδικασιών και υποδομών για την παραγωγή των
στατιστικών της Χώρας, μέσω ενός προγράμματος βρα−
χυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης τεχνικής υποστήριξης
που παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat. Μεταξύ
των δράσεων του πυλώνα Β περιλαμβάνονται η βελτίω−
ση της ποιότητας του υπάρχοντος στατιστικού μητρώου
επιχειρήσεων και του μητρώου γεωργικών εκμεταλλεύ−
σεων, η κατάρτιση και ενημέρωση μητρώου πληθυσμού

Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3842/2010 και 3899/2010.
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και μητρώου κτιρίων, η βελτίωση της ποιότητας των
διαρθρωτικών στατιστικών στις επιχειρήσεις μέσω της
χρησιμοποίησης δεδομένων διοικητικών πηγών και η ορ−
γάνωση των στατιστικών περιβάλλοντος. Περιλαμβάνο−
νται, επίσης, δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών πληροφορικής, όπως η επικαιροποίηση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της
ΕΛΣΤΑΤ, η αναβάθμιση του portal και η βελτίωση της
τεχνικής υποστήριξης, καθώς και δράσεις για την ανά−
πτυξη και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
για το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον ο πυλώνας
Β περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που αποσκοπούν
στην ενίσχυση των Εθνικών Λογαριασμών και άλλων
στατιστικών, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης
των ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών που αναμένεται να
λάβει χώρα το 2011, της κατάρτισης των Τριμηνιαίων και
Περιφερειακών Εθνικών Λογαριασμών, της κατάρτισης
Στατιστικών Εμπορίου κλπ. Πολλές από τις δράσεις του
πυλώνα Β είναι σε εξέλιξη και, σύμφωνα με το χρονο−
διάγραμμα στο JOSGAP, οι περισσότερες προβλέπεται
να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012.
Τέλος, οι δράσεις του πυλώνα C εστιάζονται στη βελ−
τίωση της ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών
στατιστικών. Τα πρώτα αποτελέσματα από την εκτέλεση
των δράσεων αυτών έχουν γίνει ήδη ορατά από τα τέλη
του 2010, όταν τα ελληνικά δημοσιονομικά στοιχεία της
περιόδου 2006−2009, που υποβλήθηκαν στη Eurostat τον
Οκτώβριο του 2010, δημοσιεύτηκαν από την τελευταία
χωρίς επιφυλάξεις. Οι περισσότερες από τις δράσεις
του πυλώνα C του JOSGAP έχουν ολοκληρωθεί από
τις αρχές του 2011 και οι υπολειπόμενες δράσεις στον
τομέα αυτό θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυστηρά
το 2011, με προοπτική την ολοκλήρωση των αναγκαίων
βελτιώσεων στις δημοσιονομικές στατιστικές.
Στη βελτίωση της αξιοπιστίας των ελληνικών δημο−
σιονομικών στατιστικών έχει συμβάλει η συνεργασία
και η τεχνική υποστήριξη που παρέχει στην ΕΛΣΤΑΤ
η Eurostat, καθώς και η ενισχυθείσα συνεργασία της
ΕΛΣΤΑΤ με Υπουργεία, το Γενικό Λογιστήριο του Κρά−
τους (ΓΛΚ) και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει
προβλεφθεί σε μνημόνια συνεργασίας. Μεταξύ των
πλέον αξιοσημείωτων δράσεων περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες:
− 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, μετα−
ξύ 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.
Μια σημαντική εργασία το 2011 θα είναι η ολοκλήρωση
της ενδελεχούς επανεξέτασης και αναθεώρησης του
Μητρώου και η εφαρμογή συστήματος τακτικής ενη−
μέρωσής του.
− Τριμηνιαία δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία για
το έτος 2009 και εξής, επανυπολογίστηκαν, χρησιμοποι−
ώντας, κυρίως, δεδομένα από πρωτογενείς πηγές και
την ενημερωμένη ταξινόμηση των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
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− Η ΕΛΣΤΑΤ αναβάθμισε τα τριμηνιαία και ετήσια ερω−
τηματολόγιά της για τη συλλογή δεδομένων από τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ανέπτυξε εφαρμο−
γές διαδικτύου για την on line διαβίβαση στην ΕΛΣΤΑΤ
τριμηνιαίων και ετήσιων στοιχείων άλλων φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, όπως των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης, των δημόσιων νοσοκομείων, των κρατικών
επιχειρήσεων και των Ταμείων εκτός Προϋπολογισμού.
Συνεργάστηκε, επίσης, με το Υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την κα−
τάρτιση ενός νέου ερωτηματολογίου και την ανάπτυξη
μιας εφαρμογής διαδικτύου για τη συλλογή οικονομικών
στοιχείων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης. Η ΕΛΣΤΑΤ εκπαίδευσε στατιστικούς ανταποκριτές
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην ορθή παροχή
των αναγκαίων πρωτογενών δεδομένων μέσω των προ−
σφάτως διαθέσιμων ερωτηματολογίων και των τρόπων
συλλογής δεδομένων με τη χρήση των τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ
συνεργάστηκε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(ΓΛΚ) όσον αφορά στην κατάρτιση του μηνιαίου ερω−
τηματολογίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από
αμφότερες τις Υπηρεσίες για τη συλλογή στοιχείων
από διάφορους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
− Μια σημαντική ενίσχυση της Διεύθυνσης Εθνικών
Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ είναι σε προχωρημένο στά−
διο για την αποτελεσματική εκτέλεση των αναγκαίων
δράσεων που προβλέπονται στους πυλώνες Β και C
του JOSGAP.
4. Πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσω−
πικού
Πρόθεση της ΕΛΣΤΑΤ είναι η επαύξηση των γνώσεων
και δεξιοτήτων του προσωπικού της, μέσω ενός προ−
γράμματος συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης. Το
πρόγραμμα αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στους υπαλ−
λήλους της ΕΛΣΤΑΤ να εκπαιδεύονται επί των νέων
στατιστικών μεθόδων και εργαλείων, καθώς και επί των
τεχνολογικών εξελίξεων με εφαρμογές στις εργασίες
μιας Στατιστικής Υπηρεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε μέσα στο 2010 μια άσκηση για
την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλ−
λήλων της ΕΛΣΤΑΤ. Επιπροσθέτως, μία εμπειρογνώ−
μων σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού επισκέφθηκε
την ΕΛΣΤΑΤ και έκανε μια εκτίμηση των τρεχουσών
εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς και υποδείξεις για τα
μελλοντικά βήματα στην ανάπτυξη ενός προγράμματος
εκπαίδευσης. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει το υπόβα−
θρο για την ανάπτυξη, μέσα στην περίοδο 2011−2012, του
προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης
του προσωπικού.
5. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθ−
μιση της συλλογής δεδομένων
Η ΕΛΣΤΑΤ, για το 2011, προτίθεται να επεκτείνει τη
χρήση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τη συλλογή
των δεδομένων και τη διενέργεια ερευνών μέσω ηλε−
κτρονικού υπολογιστή/εφαρμογών διαδικτύου.
Η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και
η διενέργεια ερευνών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή/
εφαρμογών διαδικτύου έχουν δύο σημαντικά πλεονε−
κτήματα: μειώνουν σημαντικά τόσο το χρόνο όσο και
το κόστος διενέργειας των ερευνών.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στη σταδιακή
αντικατάσταση των έντυπων ερωτηματολογίων, ιδιαί−
τερα εκείνων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή
δεδομένων από διοικητικές πηγές, με ηλεκτρονικά, έτσι
ώστε η πλειονότητα των ερωτηματολόγιων αυτών να
είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το τέλος
του 2013. Παράλληλα, μέσα στην περίοδο 2011−2013, η
ΕΛΣΤΑΤ θα μεγιστοποιήσει τη χρήση του διαδικτύου για
τη συλλογή δεδομένων, με την ανάπτυξη εφαρμογών
διαδικτύου.
Επιπλέον, και οσάκις αυτό εξασφαλίζει καλύτερα απο−
τελέσματα, η ΕΛΣΤΑΤ θα διερευνήσει τη δυνατότητα
διενέργειας περισσότερων ερευνών, που διενεργούνται
σήμερα με προσωπική συνέντευξη, μέσω του τηλεφωνι−
κού της κέντρου, το οποίο θα αναβαθμιστεί.
6. Βελτιωμένη χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων
Στο πλαίσιο της γενικής προσπάθειας για τη μείωση
των δημόσιων δαπανών, και με την προοπτική ελάφρυν−
σης του φόρτου των ερευνωμένων, η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει
να προχωρήσει στη μείωση του αριθμού των ερευνών
που διενεργεί, κάνοντας καλύτερη χρήση των διοικητι−
κών πηγών δεδομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ,
στις εγκαταστάσεις της, 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 με−
τείχαν εμπειρογνώμονες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που κάνουν εκτεταμένη χρήση διοικητικών πη−
γών δεδομένων, καθώς και εκπρόσωποι εθνικών φορέων
από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το βασικό συμπέ−
ρασμα της συνάντησης εργασίας είναι ότι η δημιουρ−
γία 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 και άλλων εξουσιοδοτημένων
χρηστών δεδομένων. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες
και η ΕΛΣΤΑΤ θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν τα
στοιχεία που τους ενδιαφέρουν από την κοινή βάση
δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ διερευνά τη δυνατότητα δημι−
ουργίας του ενιαίου θεματικού κόμβου, συνεκτιμώντας
όλες τις απαιτήσεις του έργου (νομοθετικές ρυθμίσεις,
συμβατότητα εφαρμογών και χρήσεων, χρόνος ολοκλή−
ρωσης, κόστος κ.λπ.).
7. Βελτιωμένη προσβασιμότητα στατιστικών
Το στατιστικό προϊόν είναι δημόσιο αγαθό και συνε−
πώς όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν ισότιμη και εύκολη
πρόσβαση σε αυτό. Για το σκοπό αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ θα
επιδιώξει, κατά την περίοδο 2011−2013, τη συνεχή ανα−
βάθμιση τόσο του ιστοχώρου της όσο και των διαφό−
ρων Δελτίων Τύπου και δημοσιευμάτων, έτσι ώστε να
προσαρμόζονται και να ικανοποιούν τις μεταβαλλόμενες
ανάγκες των χρηστών.
Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους κύριους σκοπούς της
ΕΛΣΤΑΤ, για την τριετή αυτή περίοδο, είναι ο εμπλουτι−
σμός και η αναβάθμιση του ιστοχώρου της με τα μετα−
δεδομένα όλων των στατιστικών ερευνών και εργασιών
που διενεργεί, προσαρμοσμένα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα

Ανταλλαγής Στατιστικών Δεδομένων και Μεταδεδομέ−
νων (EURO−SDMX).
Επιπροσθέτως, η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να αναπτύξει
όλους εκείνους τους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν
στους χρήστες στοιχείων να παράγουν, από τη βάση δε−
δομένων του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων καθώς
και από άλλες βάσεις δεδομένων, πίνακες προσαρμο−
σμένους στις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρο−
να την πλήρη προστασία του στατιστικού απορρήτου.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011−2013, η ΕΛΣΤΑΤ
σκοπεύει, επίσης, να βελτιώσει διάφορες πλευρές της
μορφής και του περιεχομένου του ιστοχώρου της και
άλλων τρόπων διάχυσης, να εμπλουτίσει το περιεχόμενό
τους, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών
δεδομένων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σύμφω−
να με τα αναπτυσσόμενα ύψιστα διεθνή πρότυπα, και να
διασφαλίσει την έγκαιρη ενημέρωση του περιεχομένου
του ιστοχώρου και των δημοσιευμάτων με τα πιο πρό−
σφατα στατιστικά στοιχεία.
Η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να περιλάβει στον ιστοχώρο της
συνδέσμους (links) με ιστοχώρους άλλων παραγωγών
στατιστικών στοιχείων, διά των οποίων οι ερευνητές θα
παραπέμπονται σε επιπλέον πηγές από τις οποίες θα
μπορούν να συλλέξουν τα δεδομένα που χρειάζονται.
Προτίθεται, επίσης, να δημιουργήσει μια ειδική ενότη−
τα στον ιστοχώρο της, όπου οι χρήστες θα μπορούν
να ενημερώνονται για τα πιο πρόσφατα και σημαντικά
οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής οικονομίας.
8. Καθιέρωση τακτικών συναντήσεων με χρήστες στα−
τιστικών στοιχείων
Σε συνέχεια των πολύ θετικών εντυπώσεων που
προκάλεσε σε όλους τους συμμετέχοντες το Πρώτο
Συνέδριο Χρηστών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στις 20 Οκτωβρίου 2010, με
την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Στατιστικής, η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να πραγματοποιεί
τακτικές συναντήσεις, σε ετήσια βάση, τόσο με χρήστες
όσο και με παραγωγούς στατιστικών στοιχείων. Η διε−
θνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα συμπεράσματα τέτοιων
συναντήσεων αποτελούν ένα χρήσιμο υπόβαθρο για
την κατάρτιση πολυετών στατιστικών προγραμμάτων
και συνιστούν έναν οδηγό σε κάθε προσπάθεια για την
ανανέωση και βελτίωση του στατιστικού προϊόντος.
9. Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Ποιότητα και
Μεθοδολογία των Στατιστικών 2012»
Μέσα στο 2010, η ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε και επελέγη από τη
Eurostat να διοργανώσει το Διεθνές Συνέδριο «Ποιότητα
και Μεθοδολογία των Στατιστικών», το Μάιο του 2012.
Το Συνέδριο αυτό διενεργείται κάθε δύο περίπου χρό−
νια, αρχής γενομένης από το 2000, σε διαφορετική, κάθε
φορά, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη
της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των ευρωπαϊ−
κών στατιστικών οδήγησε στην καθιέρωση του ανωτέρω
Συνεδρίου. Το Συνέδριο για την Ποιότητα εξελίχθηκε
σε κορυφαία επιστημονική συνάντηση, με τη συμμετοχή
αξιόλογων μελών της παγκόσμιας στατιστικής κοινότη−
τας. Έχει πλέον καθιερωθεί ως η παραδοσιακή σύσκεψη
στατιστικών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων εθνικών και
διεθνών φορέων και οργανισμών που ασχολούνται κυρί−
ως με θέματα ποιότητας στατιστικών. Πιο συγκεκριμένα,
το Συνέδριο αποσκοπεί στα κάτωθι:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) να φέρει σε επαφή εκπροσώπους Εθνικών Στατι−
στικών Υπηρεσιών, Υπουργείων, Οργανισμών, Πανεπι−
στημίων, ερευνητικών κέντρων και ομάδων χρηστών
από όλο τον κόσμο,
β) να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
ανταλλάξουν εμπειρίες και εμπειρογνωμοσύνη στους
τομείς της ποιότητας και μεθοδολογίας των στατιστι−
κών, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους,
γ) να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες των
συμμετεχόντων όσον αφορά στην αξιολόγηση της ποι−
ότητας των στατιστικών,
δ) να παράσχει ιδέες και λύσεις για την αντιμετώπιση
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στατιστικών προκλήσεων και προβλημάτων που σχετί−
ζονται με την ποιότητα των στατιστικών,
ε) να προαγάγει την ανάπτυξη και διάδοση νέων στα−
τιστικών μεθοδολογιών.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο Συνέδριο ανέρχε−
ται σε μερικές εκατοντάδες και το επιστημονικό υλικό
που διαχέεται από το Συνέδριο αποτελεί σημείο αναφο−
ράς για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών.
Το αίτημα της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάληψη της διορ−
γάνωσης του Συνεδρίου αποδεικνύει τη σημασία που
δίνει η ΕΛΣΤΑΤ στην ποιότητα των στατιστικών και τη
δέσμευσή της για αυτήν.

Πλαίσιο 1. Συνεργασία με Χρήστες
Συνέδριο Χρηστών 2010
Η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε το πρώτο Συνέδριο Χρηστών την 20η Οκτωβρίου 2010, με την ευκαιρία του εορ−
τασμού 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 πληρο−
φόρησης, 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 στοι−
χεία),
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.
Ημερίδα για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό 2010
Η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε, επίσης, την πρώτη Ημερίδα για τις Στατιστικές Φτώχειας και Κοινωνικού Απο−
κλεισμού, 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 κα−
λύπτουν 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 την Ημερίδα, με σκοπό
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσα στους υπάρχοντες και προβλεπόμενους περιορισμούς του προϋ−
πολογισμού της.
Γ. ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011−2013
1. Γενικές Απογραφές Πληθυσμού − Κατοικιών και Κτι−
ρίων
Το 2011 η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να διενεργήσει τις Γε−
νικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού − Κατοικιών.
Η διενέργεια της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού − Κα−
τοικιών είναι κοινή υποχρέωση όλων των χωρών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Απογραφή Κτιρίων
είναι μια ανταπόκριση σε εθνικές ανάγκες και είναι η
έβδομη Απογραφή από το 1940. Σκοπός των Γενικών
Απογραφών, οι οποίες διενεργούνται ανά δεκαετία, είναι
η συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονο−
μικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τη
σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής
τους, και τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.
Ειδικότερα:
α) Η Απογραφή Κτιρίων αποσκοπεί:
− στην καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο
σύνολο της Χώρας και κατά περιοχή,
− στη συλλογή στοιχείων για τα κτίρια, σχετικά με τη
χρήση τους, το καθεστώς ιδιοκτησίας τους, την περίοδο
κατασκευής τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευ−
ής τους κ.λπ.
β) Η Απογραφή Κατοικιών αποσκοπεί:

− στην κατά είδος καταμέτρηση του αριθμού των κα−
τοικιών,
− στη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χα−
ρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους,
− στην καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών ως
προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.
γ) Η Απογραφή Πληθυσμού αποσκοπεί:
− στην καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της Χώ−
ρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε
κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας (Απο−
κεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.),
− στην καταμέτρηση του de facto πληθυσμού της Χώ−
ρας, δηλαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά
την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής σε κάθε επί−
πεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας (Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.),
− στην καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της Χώ−
ρας, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου,
− στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των
νοικοκυριών,
− στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά,
κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά
του πληθυσμού.
Η Απογραφή Πληθυσμού − Κατοικιών του 2011 διαφέρει
από προηγούμενες απογραφές που διενεργήθηκαν στην
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Ελλάδα ως προς μία σημαντική παράμετρο, θα διε−
νεργηθεί σε μια περίοδο δεκαπέντε ημερών αντί μόνο
μιας ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, η ημερομηνία έναρξης
της Απογραφής Κτιρίων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2011,
με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 15η Ιανου−
αρίου 2011, ενώ η Απογραφή Πληθυσμού − Κατοικιών
θα διενεργηθεί από 10 Μαΐου 2011 μέχρι 24 Μαΐου 2011,
με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 9η Μαΐου
2011.
Μετά τη λήξη της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών
θα διενεργηθεί μια μετα−απογραφική έρευνα κάλυψης
της απογραφής για: α) την εκτίμηση του αριθμού των
κατοικιών και νοικοκυριών που δεν απογράφηκαν ή δι−
πλοαπογράφηκαν στην απογραφή, και β) την πραγμα−
τοποίηση ενός ελέγχου ποιότητας των συλλεγόμενων
στοιχείων όσον αφορά τα βασικά δημογραφικά χαρα−
κτηριστικά των απογραφέντων ατόμων.
Η επεξεργασία των συλλεγόμενων στοιχείων στις
απογραφές θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των
ετών 2011 και 2012. H ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να αρχίσει τη
δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων των απογρα−
φών στα τέλη του 2012.
2. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την εκπλήρωση
Ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων
Η σχεδιαζόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ παραγωγή νέων
στατιστικών, κατά την περίοδο 2011−2013, οφείλεται
κατά ένα μεγάλο μέρος στην ανάγκη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών της προς τη Eurostat και άλλους Ευρωπα−
ϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς. Αυτές εμπεριέχουν την
εφαρμογή νέων Κοινοτικών Κανονισμών, τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης με υφιστάμενους Κανονισμούς, τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων
δεδομένων κλπ. Οι νέες στατιστικές που σχεδιάζεται να
παραχθούν μέσα στην τριετία για τους σκοπούς αυτούς,
είναι οι ακόλουθες (κατά θεματική ενότητα):
2011
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
− Στατιστικές επί της χρηματοδότησης των επιχειρή−
σεων, με έτος αναφοράς 2010 (Κοινοτικός Κανονισμός
295/2008 και ο εφαρμοστικός του Κανονισμός 97/2009).
Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στους ακόλουθους το−
μείς: βιομηχανία, κατασκευές, εμπόριο και λοιπές υπη−
ρεσίες (εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών υπηρε−
σιών).
• ΕΜΠΟΡΙΟ
− Στατιστικές σχετικά με την επιφάνεια των καταστη−
μάτων λιανικής πώλησης. Πρόκειται για νέα μεταβλητή
που θα συλλεχθεί στο πλαίσιο της διενέργειας της
Διαρθρωτικής Έρευνας Επιχειρήσεων Εμπορίου, Πω−
λήσεων και Επισκευών Αυτοκινήτων και Δικύκλων, και
Λιανικής Πώλησης Καυσίμων, με έτος αναφοράς το 2009
(Κανονισμός 295/2008).
− Στατιστικές σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές
κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για νέα
απαίτηση κατάρτισης των στατιστικών εμπορίου με τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έτος αναφοράς το
2009 (Κανονισμός 638/2004 και ο εφαρμοστικός του
Κανονισμός 96/2010).
− Στατιστικές σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές
κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, με πρώτο έτος
αναφοράς το 2010 (Κανονισμός 113/2010) που αφορούν

στις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες
χώρες.
− Στατιστικές σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές
κατά λογιστική μονάδα, με πρώτο έτος αναφοράς το
2010 (Κανονισμός 113/2010).
− Στατιστικές επί της έρευνας και ανάπτυξης (Research
and Development – R&D) των συνδεόμενων επιχειρή−
σεων (FATS), με έτος αναφοράς το 2009 (Κανονισμός
747/2008).
• ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
− Στατιστικές που αφορούν στο σύμφωνο συμβίωσης.
Παραγωγή σχετικών πινάκων.
− Στατιστικές μετανάστευσης –εισερχόμενοι και εξερ−
χόμενοι Έλληνες μετανάστες (Κανονισμός 862/2007).
• ΤΙΜΕΣ
− Δείκτες τιμών παραγωγού στον κλάδο των υπη−
ρεσιών. Κατάρτιση νέων δεικτών (Κανονισμοί 1165/98,
1158/2005, 1893/2006 και 451/2008).
2012
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
− Στατιστικές επί της εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω
της διενέργειας της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Κανονισμός 823/2010).
• ΕΜΠΟΡΙΟ
− Στατιστικές σχετικά με την κατανομή του κύκλου
εργασιών κατά τύπο προϊόντος (σύμφωνα με την κοι−
νοτική ταξινόμηση CPA), για το χονδρικό και το λιανικό
εμπόριο και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών. Πρόκειται για νέα μεταβλητή που
θα συλλεγεί στο πλαίσιο της διενέργειας της Διαρ−
θρωτικής Έρευνας Επιχειρήσεων Εμπορίου, Πωλήσεων
και Επισκευών Αυτοκινήτων και Δικύκλων, και Λιανικής
Πώλησης Καυσίμων, με έτος αναφοράς το 2010 (Κανο−
νισμός 295/2008).
• ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
− Στατιστικές που αφορούν στο επίπεδο εκπαίδευσης
του θανόντα. Παραγωγή σχετικών πινάκων.
• ΤΙΜΕΣ
− Δείκτης τιμών ιδιοκατοίκησης (αγοράς κατοικίας).
Ολοκλήρωση κατάρτισης του δείκτη, στο πλαίσιο του
Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΔΤΚ)
(Κανονισμός που αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο
2011).
− Δείκτες τιμών παραγωγού στον κλάδο των υπηρεσι−
ών. Ολοκλήρωση της κατάρτισης νέων δεικτών (Κανονι−
σμοί 1165/98, 1158/2005, 1893/2006 και 451/2008).
• ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
− Στατιστικές επί των αφίξεων και διανυκτερεύσεων
πελατών στα βοηθητικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα
δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα).
2013
• ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
− Βραχυχρόνιοι δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασί−
ας και αμοιβών, για τους κλάδους του λιανικού εμπο−
ρίου, των επισκευών και των υπηρεσιών (Κανονισμός
1158/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
329/2009).
• ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
− Στατιστικές για την ασφάλεια των πολιτών / θυμα−
τοποίησης (victimization), με έτος αναφοράς το 2013
(Κανονισμός υπό ψήφιση).
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• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
− Οικονομικά στοιχεία για όλες τις βαθμίδες εκπαί−
δευσης (Κανονισμός 452/2008).
− Στατιστικές για τη μεταδευτεροβάθμια, μη πανεπι−
στημιακή εκπαίδευση (επίπεδο 4 της διεθνούς ταξινό−
μησης ISCED) (Κανονισμός 452/2008).
• ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
− Στατιστικές για το οδικό δίκτυο της Χώρας (στη βάση
μελέτης εφικτότητας), με βάση στοιχεία προερχόμενα
από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι εν λόγω στατιστικές πρόκειται να καταρτιστούν για
την ενημέρωση διεθνών βάσεων δεδομένων.
− Στατιστικές σχετικές με τις οδικές μεταφορές λεωφο−
ρείων, πούλμαν και τις μεταφορές μέσω αγωγών φυσικού
αερίου (στη βάση μελέτης εφικτότητας). Πρόκειται για
στατιστικές που θα καταρτιστούν από πιλοτική έρευνα.
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− Στατιστικές σχετικές με την κινητικότητα των οχη−
μάτων (passenger mobility statistics) (στη βάση μελέτης
εφικτότητας). Πρόκειται για στατιστικές που θα καταρ−
τιστούν από πιλοτική έρευνα.
− Στατιστικές σχετικές με την οδική κυκλοφορία για
την κατάρτιση των οχηματοχιλιομέτρων (VKM) (στη
βάση μελέτης εφικτότητας). Πρόκειται για στατιστικές
που θα καταρτιστούν από πιλοτική έρευνα.
• ΥΓΕΙΑ
− Στατιστικές επί των ατυχημάτων στο χώρο εργα−
σίας. Κατάρτιση πρόσθετων στατιστικών (Κανονισμός
1338/2008 και οι υπό ψήφιση εφαρμοστικοί Κανονισμοί
του).
− Δαπάνες και έσοδα των φορέων υγειονομικής περί−
θαλψης (Κανονισμός 1338/2008 και οι υπό ψήφιση εφαρ−
μοστικοί Κανονισμοί του).

Πλαίσιο 2. Εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού
Συστήματος Λογαριασμών ESA 2010
Κατά τη διετία 2012−2013, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή του νέου ευ−
ρωπαϊκού συστήματος οικονομικών λογαριασμών (ESA 2010) που θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την υποβολή
των νέων αποτελεσμάτων το Σεπτέμβριο του 2014. Ειδικές έρευνες και μελέτες πρόκειται να διεξαχθούν έτσι
ώστε η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την εφαρμογή του νέου συστήματος να είναι απολύτως συνεπής
με τις απαιτήσεις του.
3. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την ικανοποίηση
αναγκών χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ, στην προσπάθεια ικανοποίησης και πρό−
βλεψης των αναγκών χρηστών (συμπεριλαμβανομένων
αυτών που χαράσσουν δημόσιες πολιτικές) σε εθνικό και
Ευρωπαϊκό πλαίσιο, σχεδιάζει να ακολουθήσει, επίσης,
τα ακόλουθα βήματα για την περίοδο 2011−2013:
i. Αύξηση της παραγωγής στατιστικών για τη φτώχεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η εξέλιξη των στατιστι−
κών αυτών θα μπορούσε να περιλαμβάνει ξεχωριστή
καταγραφή των αγροτών από τους λοιπούς αυτοαπα−
σχολούμενους, καταγραφή ατόμων με αναπηρία και
ατόμων κατά τεκμήριο κοινωνικά αποκλεισμένων, και
διενέργεια ad hoc ερευνών επικεντρωμένων στους
αστέγους και στην περιουσιακή κατάσταση του πλη−
θυσμού. Επίσης, προβλέπεται καθιέρωση κατάρτισης
ετήσιου θεματικού δημοσιεύματος για τη φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό.
ii. Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου σε συνεργασία
με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Οι προ−
παρασκευαστικές εργασίες της έρευνας θα γίνουν μέσα
στο 2011 και η συλλογή δεδομένων προγραμματίζεται
να αρχίσει το 2012.
iii. Εφαρμογή ενός Συστήματος Λογαριασμών Υγείας
(System of Health Accounts) σε εθνικό επίπεδο, θέτο−
ντας τις βάσεις για την ανάπτυξή του κατά την περίοδο
2011−2012. Για την προώθηση αυτής της δράσης, υπε−
γράφη, στις 29 Δεκεμβρίου 2010, μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με το σύστημα αυτό θα
καταγράφονται δαπάνες υγείας κατά είδος παροχής,
παροχέα και πηγή χρηματοδότησης, ατομικές δαπά−
νες 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.
iv. Eπανασχεδιασμός και διενέργεια δειγματοληπτικών
ερευνών για την παραγωγή αξιόπιστων εκτιμήσεων σε
επίπεδα κατώτερα του Συνόλου Χώρας, δηλαδή στο
επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέ−
ρειας, του Δήμου (στο βαθμό που είναι δυνατόν μέσα
στα πλαίσια του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ). Πρό−
κειται για έρευνες που έχουν παραδοσιακά σχεδιαστεί
με προοπτική να παρέχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις σε
επίπεδο συνόλου Χώρας, π.χ. Έρευνα Κάλυψης της Απο−
γραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011, Έρευνα Εισοδήμα−
τος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU−SILC),
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), Έρευνα
Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
(ICT) στα Νοικοκυριά.
v. Αύξηση της παραγωγής περιβαλλοντικών στατι−
στικών, καθώς και στατιστικών για την κατανάλωση
ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Για το σκοπό αυτό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα: Με σκοπό την κατάρτιση από την ΕΛΣΤΑΤ
λογαριασμών περιβάλλοντος, προβλέπεται σύνταξη
μνημονίου συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους για τη συλλογή των απαραίτητων στοι−
χείων. Προβλέπεται, επίσης, η συγκρότηση δύο Ομάδων
Εργασίας, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, καθώς και εκπροσώπων της Ελληνικής Εται−
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),
οι οποίες θα ασχοληθούν με την εξέταση θεμάτων σχε−
τικών με τις στατιστικές παραγωγής και διαχείρισης
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στερεών αποβλήτων και τις στατιστικές υδάτων. Με
βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τις
ανωτέρω Ομάδες Εργασίας, θα καταρτιστεί μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων
που θα διασφαλίζει την τακτική ροή πληροφοριών προς
την ΕΛΣΤΑΤ, για την παραγωγή των σχετικών στατι−
στικών. Ένα συνολικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης των
περιβαλλοντικών στατιστικών που παράγει η ΕΛΣΤΑΤ
θα αναπτυχθεί την περίοδο 2011−2012, σε συνεργασία
με τη Eurostat.
vi. Αναδιάρθρωση και περαιτέρω ανάπτυξη των στατι−
στικών τουρισμού, δεδομένης της σημαντικότητας του
κλάδου για την οικονομία της Χώρας, με σκοπό την
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των χρηστών. Για το
σκοπό αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να προβεί σε δι−
ερεύνηση νέων πηγών στοιχείων και εξορθολογισμό
των παραγόμενων στατιστικών, με την ανάπτυξη νέων
ερευνών, όπου απαιτείται, και τυχόν κατάργηση ερευνών
στις περιπτώσεις που υπάρχει επικάλυψη με αντίστοιχες
στατιστικές άλλων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιά−
ζεται η διενέργεια νέας έρευνας από την ΕΛΣΤΑΤ, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού,
για τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις αφίξεις και
διανυκτερεύσεις πελατών στα βοηθητικά καταλύματα
(ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα).
Επίσης, μελετάται η δυνατότητα επανασχεδιασμού και
διενέργειας της έρευνας επί των αφίξεων μέσω εκτά−
κτων πτήσεων τσάρτερ και της έρευνας θαλαμηγών. Για
να προωθηθεί η αναδιάρθρωση των στατιστικών τουρι−
σμού προβλέπεται η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με
τη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Συν−
δέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
vii. Παραγωγή στατιστικών για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, με την ενσωμάτωση σχετικών ερωτημάτων σε
ερωτηματολόγια διενεργούμενων ερευνών.
4. Τροποποίηση ή διακοπή παραγωγής ορισμένων
στατιστικών προϊόντων
Η αύξηση της στατιστικής παραγωγής σε ορισμένους
τομείς, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σε συνδυασμό με
μεγαλύτερους περιορισμούς στον προϋπολογισμό, θα
απαιτήσει κάποιες τροποποιήσεις στην παραγωγή (π.χ.
μείωση της συχνότητας παραγωγής) ή ακόμη διακοπή
της παραγωγής ορισμένων στατιστικών προϊόντων, ιδι−
αίτερα εκείνων που έχουν μικρή ζήτηση από χρήστες.
Τέτοιες τροποποιήσεις ή διακοπές παραγωγής θα πρέ−
πει να είναι σύμφωνες με οποιαδήποτε υποχρέωση της
ΕΛΣΤΑΤ προς τη Eurostat ή άλλους διεθνείς Οργανι−
σμούς. Οι επονομαζόμενες «αρνητικές προτεραιότητες»
που καθορίζονται μέσα στα ετήσια προγράμματα της
Eurostat για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα θα απο−
τελέσουν πιθανούς τομείς όπου τέτοιες τροποποιήσεις
ή διακοπές παραγωγής στατιστικών θα μπορούσαν να
διερευνηθούν, λαμβάνοντας, ασφαλώς, πάντοτε υπόψη
τις εθνικές ανάγκες. Στατιστικές υποκείμενες είτε σε
τροποποίηση είτε σε διακοπή παραγωγής θα προσδιο−
ρίζονται στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της επικάλυψης των
στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ και των λοιπών φορέων του
ΕΛΣΣ, η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει την απαραίτητη συνεργασία
με τους διάφορους φορείς, με σκοπό τη μείωση κό−
στους για τους φορείς καθώς και την ελάφρυνση της

επιβάρυνσης των ερευνωμένων. Αυτή η συνεργασία θα
λάβει χώρα στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το
Νόμο πιστοποίησης από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών
των φορέων του ΕΛΣΣ.
5. Συνθήκες υλοποίησης του ΕΛΣΠ για την τριετία
2011−2013
Η εφαρμογή του τριετούς στατιστικού προγράμματος
για το ΕΛΣΣ καθώς και η υλοποίηση των δράσεων για
το JOSGAP προϋποθέτει τη διάθεση των αναγκαίων
πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη Eurostat
καθώς και την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το απαραίτητο
και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.
Δ. ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ
Η ανάπτυξη και βελτίωση των παραγόμενων στατιστι−
κών της Χώρας θα βασιστεί –πέραν των δράσεων που
πρόκειται να αναληφθούν άμεσα από την ΕΛΣΤΑΤ– επί
των δράσεων όλων των φορέων που αποτελούν το
ΕΛΣΣ. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς του ΕΛΣΣ έχουν
ορίσει τους ακόλουθους στόχους για την περίοδο 2011−
2013:
Τράπεζα της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει τρεις στόχους:
− Ανάπτυξη εφαρμογής για τη βελτιστοποίηση της
παροχής στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα για τα
μέσα και τα συστήματα πληρωμών. Η υποχρέωση αυτή
απορρέει από Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Οι δράσεις του στόχου προβλέπεται να ολο−
κληρωθούν το 2012.
− Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου συστήματος συλλογής
στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών. Οι δράσεις του στόχου
προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στη διετία 2012−
2013.
− Συλλογή αναλυτικών στοιχείων από τις Ανώνυμες
Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ).
Ο στόχος αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο 2011.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
− Στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΕΛΣΤΑΤ είτε στα πλαί−
σια συγκρότησης μιας μόνιμης Επιτροπής αγροτικών
στατιστικών είτε στα πλαίσια υπογραφής ενός αντί−
στοιχου μνημονίου συνεργασίας που θα αντιμετωπίζει
τα προβλήματα αλληλοεπικάλυψης στατιστικών, συντο−
νισμένα, ενιαία και αποφασιστικά. Την υλοποίηση του
παραπάνω στόχου θα επιδιώξει σθεναρά η Διεύθυνση
Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου,
η οποία θέτει ως έτος έναρξης των δράσεων για την
υλοποίηση του στόχου το 2011 και ως έτος ολοκλήρω−
σης των δράσεων το 2013.
− Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ), ο οποίος περιλαμβάνεται στους Εποπτευόμενους
φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, προχωρά το έτος 2011 στη δημιουργία Τμήμα−
τος Διαχείρισης Δεδομένων και Μητρώων με κύριες
αρμοδιότητες:
• τη μηχανογραφική διαχείριση όλων των βάσεων
δεδομένων του Οργανισμού και την υποστήριξη κάθε
μετάπτωσης δεδομένων στις βάσεις δεδομένων,
• την παραγωγή ή σύνθεση στατιστικών στοιχείων
κάθε είδους από τις βάσεις δεδομένων του Οργανι−
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σμού, σύμφωνα με τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις των
διαφόρων Διευθύνσεων, καθώς και της κοινοτικής και
εθνικής νομοθεσίας.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σκοπεύει να παράγει στοιχεία χρήσιμα
για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής, αξιοποιώντας τη
βάση δεδομένων που διαθέτει, η οποία και θα αποτε−
λεί την καρδιά του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Στον υπό κατάρτιση νέο Οργανισμό του Υπουργείου
προβλέπεται η σύσταση ειδικού Τμήματος Στατιστικής,
επιφορτισμένου με την ευθύνη της παραγωγής και διά−
θεσης των στατιστικών στοιχείων Δικαιοσύνης.
Στους στόχους του Υπουργείου περιλαμβάνονται:
• η υλοποίηση έργων Ψηφιακής Σύγκλισης και Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου, τα οποία θα
παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης οιασδήπο−
τε στατιστικής επεξεργασίας, με προβλεπόμενο χρόνο
έναρξης των δράσεων το 2011 και ολοκλήρωσης των
δράσεων το 2013,
• η υλοποίηση του έργου e−DikStat (ηλεκτρονική στα−
τιστική της Δικαιοσύνης), το οποίο θα αναβαθμίσει τη
συλλογή στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης, από
χειρόγραφη σε ηλεκτρονική, με προβλεπόμενο χρόνο
έναρξης των δράσεων το 2011 και ολοκλήρωσης των
δράσεων το 2011/2012.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
− Η Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου θέτει ως στό−
χους τη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του
Μητρώου Δεσμεύσεων, το οποίο περιλαμβάνει πληρο−
φορίες σχετικά με εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες
υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς και τον
καλύτερο έλεγχο δεδομένων που προέρχονται από τις
τοπικές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ). Ο προβλεπόμενος χρόνος έναρξης των δράσεων
του στόχου είναι ο Ιούνιος του 2011 και οι δράσεις προ−
βλέπεται να ολοκληρωθούν το Δεκέμβριο του 2011.
− Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή θέτει ως στόχο την εφαρμο−
γή στατιστικού προγράμματος για την καταγραφή και
βελτιστοποίηση της διαχείρισης των καταγγελιών του
τηλεφωνικού κέντρου 1520. Οι δράσεις για την υλοποί−
ηση του στόχου θα αρχίσουν την 1η Ιουνίου 2011 και θα
ολοκληρωθούν τη 30η Νοεμβρίου 2011.
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης θέτει ως στόχους:
α) τη βελτίωση και επέκταση της on line καταγραφής
των στοιχείων δημόσιου τομέα, με προβλεπόμενο χρόνο
έναρξης των δράσεων τον Ιούνιο του 2011 και ολοκλή−
ρωση των δράσεων το Δεκέμβριο του 2011,
β) την αξιοποίηση−επέκταση του μητρώου υπαλλήλων
του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του στόχου άρχισε
τον Ιανουάριο του 2011 και αναμένεται να ολοκληρωθεί
στο τέλος του ιδίου έτους.
Υπουργείο Οικονομικών
Η Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπο−
λογισμού του ΓΛΚ θέτει ως στόχο τη συλλογή των
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αναληφθείσες
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υποχρεώσεις, τις εκκρεμείς δεσμεύσεις και τις ληξιπρό−
θεσμες υποχρεώσεις των φορέων της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης από το μητρώο δεσμεύσεων που υποχρεούνται
να τηρούν όλοι οι φορείς. Θέτει, επίσης, ως στόχο τη
συλλογή, μέσω διαδικτύου, των στοιχείων εκτέλεσης
του προϋπολογισμού, με τη χρησιμοποίηση ειδικής δι−
αδικτυακής πύλης (portal).
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων
Ο στόχος του Υπουργείου είναι η πλήρης αυτοματο−
ποίηση της συλλογής στοιχείων από τα Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ−
μα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, Πρόσκληση 21.1 Ενότητα Α1 και
Α2 και 38 εγκεκριμένα έργα. Το σύνολο των Πανεπιστη−
μίων και ΤΕΙ θα αναβαθμίσουν τα υποκείμενα συστήματα
(37 έργα) με σύγχρονες διαλειτουργικές εφαρμογές που
θα επικοινωνούν με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα
του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων (BI), το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο
του ίδιου έργου (1 έργο). Η συλλογή των στοιχείων θα
γίνεται αυτόματα χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Η
μεθοδολογία, τα δεδομένα, τα παραγόμενα στοιχεία και
η ανάλυσή τους θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά
αντικείμενα των έργων. Η υλοποίηση του στόχου έχει
αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του
2013.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Στόχος της Διεύθυνσης Πολιτικής Πρώτων Υλών
του Υπουργείου είναι η χρήση της δικτυακής πύλης
LATOMET, μέσω της οποίας οι υπεύθυνοι των λατομείων
και μεταλλείων θα μπορούν να υποβάλλουν on line τα
Δελτία Δραστηριότητας από τα οποία προκύπτουν ετή−
σια στοιχεία για την παραγωγή, τις πωλήσεις, τα ημερο−
μίσθια, τα ατυχήματα, τους θανάτους κ.λπ. Η υλοποίηση
του ανωτέρω στόχου θα συμβάλει στην ελάφρυνση του
φόρτου συλλογής των στοιχείων και στη μείωση του
χρόνου παρουσίασης των αποτελεσμάτων.
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας
Οι στόχοι που θέτει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
(Διεύθυνση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της
Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς −ΥΠΕΑ) του Υπουρ−
γείου είναι οι ακόλουθοι:
• η αναβάθμιση του λογισμικού που χρησιμοποιεί το
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, με χρηματοδό−
τηση μέσω του ΕΣΠΑ (Διοικητική Μεταρρύθμιση),
• η ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για τη
συλλογή τιμών στην Περιφέρεια, μέσω του συστήματος
«Καλλικράτης»,
• η αύξηση των σημείων τιμοληψιών των προϊόντων
λιανικής πώλησης.
Οι δράσεις του πρώτου στόχου προβλέπεται να ολο−
κληρωθούν το 2012, ενώ εκείνες των δύο άλλων στόχων,
το 2013.
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
− Η Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών
Μέσων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού
του Υπουργείου καθορίζει ως στόχο της τριετίας 2011−
2013 τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την εκπόνη−
ση στατιστικών μελετών για την κινηματογραφία. Η εν
λόγω βάση θα περιλαμβάνει:
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• τον αριθμό, σε επίπεδο Περιφέρειας, των χειμερινών
κινηματογράφων με μία ή δύο αίθουσες, των υπαίθριων
κινηματογράφων, των πολυκινηματογράφων και των
δημοτικών κινηματογράφων,
• τον αριθμό των Γραφείων διανομής κινηματογρα−
φικών ταινιών,
• τις προβαλλόμενες ταινίες σύμφωνα με την εθνι−
κότητά τους (ελληνικές, ευρωπαϊκές, αμερικανικές και
λοιπών χωρών), σε μηνιαία βάση,
• τον αριθμό των εισιτηρίων ανά κατηγορία ταινιών,
σε μηνιαία βάση,
• τις προβαλλόμενες ελληνικές ταινίες, τις ώρες προ−
βολής και τα εισιτήριά τους ανά αίθουσα,
• στοιχεία των ελληνικών ταινιών που παράγονται
κάθε έτος (ταινίες μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, ντο−
κιμαντέρ, ταινίες κινουμένων σχεδίων, ταινίες μικρού
μήκους),
• στοιχεία για τους τεχνικούς του Κινηματογράφου−
Τηλεόρασης που είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος, κατά ειδικότητα.
− Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης—επο−
πτευόμενος φορέας του Υπουργείου—έχει δέκα στόχους.
Οι στόχοι αυτοί αφορούν στην κατάρτιση νέων στατι−
στικών σχετικά με:
• τις ταινίες, τους θεατές και τα εισιτήρια του 52ου,
του 53ου και του 54ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα−
λονίκης, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην τριετία
2011−2013,
• τις ταινίες/σχέδια ταινιών και τους επαγγελματίες
που θα συμμετάσχουν στις αγορές κινηματογραφικών
ταινιών—φόρουμ συμπαραγωγών, κατά τη διάρκεια των
ανωτέρω φεστιβάλ,
• τις ταινίες, τους θεατές και τα εισιτήρια του 14ου και
του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα
πραγματοποιηθούν μέσα στη διετία 2012−2013,
• τις ταινίες/σχέδια ταινιών και τους επαγγελματίες
που θα συμμετάσχουν στις αγορές ταινιών ντοκιμαντέρ,
κατά τη διάρκεια των ανωτέρω φεστιβάλ.
− Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)—εποπτευόμενος
φορέας του Υπουργείου—έχει ως στόχους την ακριβή
αποτύπωση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού
προϋπολογισμού για το βιβλίο και τη βελτίωση της
μεθοδολογίας των περιοδικών ερευνών που διενεργεί,
αναφορικά με την αναγνωστική και καταναλωτική συ−
μπεριφορά του κοινού, την παραγωγή βιβλίων, τις κρα−
τικές δαπάνες για το βιβλίο, τις εισαγωγές−εξαγωγές
βιβλίων κ.λπ.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)—
εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου—έχει τους ακό−
λουθους στόχους:
α) Δημιουργία και τήρηση ψηφιακού φακέλου για τους
εξυπηρετούμενους του ΕΚΚΑ. Οι δράσεις του στόχου
έχουν αρχίσει από το 2009 και αναμένεται να ολοκλη−
ρωθούν το Δεκέμβριο του 2011.

β) Υλοποίηση του έργου «e−pronoia για τον πολίτη»,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το έργο αυτό έχει ως γενικό
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρή−
ζουν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, την υποστήριξη
της επιτελικής λειτουργίας (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομι−
κών Περιφερειών. Επίσης, τη βελτίωση της λειτουργίας
και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, των ΝΠΔΔ Πρόνοιας
και γενικότερα το συντονισμό, την παρακολούθηση και
αξιολόγηση των δράσεων και των φορέων παροχής
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής αλληλεγ−
γύης και κοινωνικής προστασίας της Χώρας μας.
Το έργο αυτό περιλαμβάνει κυρίως τρεις άξονες
εφαρμογών:
(i) Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διασύνδεσης και Δια−
δραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας,
(ii) Διαδικτυακής Πύλης Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση
του πολίτη,
(iii) Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Συντονισμού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνι−
κής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, και τήρησης Εθνικών
Μητρώων δικαιούχων παροχών πρόνοιας και επωφε−
λούμενων από αυτές, με προτεραιότητα την παιδική
προστασία και τα άτομα με αναπηρία.
Με την υλοποίηση του προγράμματος, θα προκύψει
μια σειρά από στατιστικά στοιχεία για τις ευαίσθητες
πληθυσμιακές ομάδες, τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς
κάθε αρμόδιο−εξουσιοδοτημένο φορέα για τη χάραξη
πολιτικής. Ο στόχος προβλέπεται να υλοποιηθεί το Δε−
κέμβριο του 2012.
γ) Δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Γονέων.
Πρόκειται για κατάλογο προσώπων που υπέβαλαν αίτηση
για να γίνουν ανάδοχοι γονείς και εγκρίθηκαν ως προς
την καταλληλότητά τους. Από το Εθνικό αυτό Μητρώο
θα προκύπτουν στατιστικά στοιχεία προς κάθε αρμόδιο−
εξουσιοδοτημένο φορέα για τη χάραξη πολιτικής.
δ) Δημιουργία Εθνικού Καταλόγου Αιτημάτων για
Ανεύρεση Οικογένειας. Πρόκειται για την καταγραφή
των αιτημάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας
για την ανεύρεση αναδόχων γονέων, ώστε σε συνδυ−
ασμό με το Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Γονέων να εξυ−
πηρετούνται με το βέλτιστο τρόπο τα αιτήματα για
αναδοχή. Από το Εθνικό αυτό Μητρώο θα προκύπτουν
στατιστικά στοιχεία προς κάθε αρμόδιο−εξουσιοδοτη−
μένο φορέα για τη χάραξη πολιτικής.
2. Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011−2013 θα
αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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