
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

2017 – 2019

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ

ΕΛΛ
Η

Ν
ΙΚ

Η

 Σ
ΤΑΤΙΣΤΙΚ

Η
 Α

Ρ

Χ
Η  •









Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛΣΣ) Σύσταση της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέ-
πεται η κατάρτιση, κάθε τρία χρόνια, τριετούς στατιστικού προγράμματος εργασιών για το ΕΛΣΣ, του
Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος (ΕΛΣΠ).

Το ΕΛΣΠ 2017 – 2019 είναι το τρίτο τριετές στατιστικό πρόγραμμα του ΕΛΣΣ. Τα δύο προηγούμενα αφο-
ρούσαν στις τριετίες 2011 – 2013 και 2014 – 2016.

Το ΕΛΣΠ 2017 – 2019 περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων στατιστικών
δράσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για την ανωτέρω τριετία. Οι εν λόγω στα-
τιστικές δράσεις είναι είτε προγραμματισμένες τακτικές δράσεις είτε έκτακτες δράσεις για την αντιμετώ-
πιση νέων αναγκών. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 2013 – 2017 και η προτεινόμενη επέκτασή του
για την περίοδο 2018 – 2020, μέσω της τροποποίησης του Κανονισμού (EΕ) 99/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινο βουλίου και του Συμβουλίου(1), αποτέλεσε οδηγό και σημείο αναφοράς για την κατάρτιση του ΕΛΣΠ
2017 – 2019. Στο ΕΛΣΠ καθορίζονται οι προτεραιότητες εργασιών του ΕΛΣΣ –δηλαδή της ΕΛΣΤΑΤ και
των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ– έτσι ώστε το Στατιστικό Σύστημα της Χώρας να μπορεί να ικανοποιεί τις
ενωσιακές και διεθνείς υποχρεώσεις, όσον αφορά στις απαιτούμενες στατιστικές προς κατάρτιση. Οι προ-
τεραιότητες αυτές καθορίζονται λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οι-
κονομικούς πόρους, καθώς και τη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατάρτιση των σχετικών
στατιστικών. Το ΕΛΣΠ 2017 – 2019 αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση, από τους φορείς του ΕΛΣΣ, των
Ετήσιων Στατιστικών Προγραμμάτων τους των ετών 2017, 2018 και 2019.

Το Εδάφιο Β του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες για τους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ και του ΕΛΣΣ γενικό-
τερα, όσον αφορά στην παγίωση των επιτευγμάτων γύρω από την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών
του ΕΛΣΣ και τη διαρκή βελτίωση αυτής. 

Το Εδάφιο Γ του ΕΛΣΠ περιλαμβάνει πληροφορίες για τις δράσεις που αφορούν τόσο στην παραγωγή
νέων στατιστικών όσο και την αναθεώρηση παραγόμενων στατιστικών μέσα στην τριετία 2017 – 2019,
σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών. 

Το Εδάφιο Δ παρουσιάζει τους στόχους, τις πρωτοβουλίες και τα νέα στατιστικά προϊόντα των φορέων
του ΕΛΣΣ, εκτός της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο 2017 – 2019.

Β. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ

1. Στόχοι και μέσα

Οι στόχοι για την τριετή περίοδο 2017 – 2019 είναι η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων στατιστικών του ΕΛΣΣ, ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά
πρότυπα, τηρώντας απαρέγκλιτα τους προβλεπόμενους κανόνες, εκπληρώνοντας τις ειλημμένες υποχρε-
ώσεις και εστιάζοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων με
παράλληλη μείωση της επιβάρυνσης των ερευνωμένων μέσω της χρήσης διοικητικών δεδομένων.

Η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών του ΕΛΣΣ θα επιτευχθεί μέσω της
εφαρμογής του ελληνικού και ενωσιακού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις στατιστικές. Το πλαί-
σιο αυτό περιλαμβάνει  τον Στατιστικό Νόμο της Ελλάδος (Ν 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),
τον  Κανονισμό 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό
2015/759, τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών (ΚΟΠ), τους στατιστικού περιεχο-
μένου Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του
ΕΛΣΣ, τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των
φορέων του ΕΛΣΣ. Για την επίτευξη των στόχων καθοριστική είναι η πλήρης εφαρμογή της Δέσμευσης
για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Commitment on Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την
Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012.
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό
Στατιστικό Πρόγραμμα 2013 – 2017.



Μεταξύ των συγκεκριμένων ενεργειών προς εκπλήρωση των στόχων περιλαμβάνεται η συνέχιση, από
την ΕΛΣΤΑΤ, της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ –η οποία σημείωσε
σημαντική πρόοδο κατά την προηγούμενη τριετία– και της αυτοαξιολόγησης των παραγόμενων στατιστι-
κών της, καθώς και η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων δράσεων του πολυδιάστατου Κοινού Συνολικού
Στατιστικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές (Joint Overall Statistical Greek Action Plan –
JOSGAP) που συμφωνήθηκε με τη Eurostat το 2010 για την εναρμόνιση του Ελληνικού Στατιστικού Συ-
στήματος με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό, στις οποίες έχουν ενσωματωθεί οι βελτιωτικές δράσεις για την
εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης επιθεώρησης ομοτίμων (peer review) που πραγματοποιήθηκε στην
Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2014 στο πλαίσιο αντίστοιχων επιθεωρήσεων που έλαβαν χώρα σε όλα τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ). 

Πέραν των ανωτέρω δράσεων, προβλέπεται μία σειρά ενεργειών σε τομείς, όπως η περαιτέρω βελτίωση
του συντονισμού μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ, όσον αφορά στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση των
επίσημων στατιστικών της Χώρας, η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσω πικού των φορέων του ΕΛΣΣ, οι
τακτικές συναντήσεις με χρήστες στοιχείων και η ανταπόκριση στις ανάγκες τους, η εντατική υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών, καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπάρχουσες διοικητικές πηγές δεδομένων
για τη συλλογή των στοιχείων, η περαιτέρω βελτίωση της προσβασιμότητας των στατιστικών και η συνέ-
χιση της άριστης συνεργασίας με τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των υπόλοιπων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το Όραμα 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 

Το Όραμα 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESS Vision 2020) αναπτύχθηκε από την ανάγκη
εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), έτσι ώστε αυτό:

    •   να καθοδηγείται από την ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητές του και να συνεχίσει να παράγει συ-
νεπείς, χρήσιμες και αξιόπιστες στατιστικές που βασίζονται σε διεθνώς εναρμονισμένες έννοιες,
καλά τεκμηριωμένες μεθοδολογίες και ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων,

    •   να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών με έναν οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο,

    •   να προάγει την αποτελεσματικότητα και να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω
της ανταλλαγής μεθόδων, εργαλείων, τεχνολογικών υποδομών, καθώς και δεδομένων και ανθρώπι-
νων πόρων, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση νομοθετικά πλαίσια και όλα τα προαπαιτούμενα
για τη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου,

    •   να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις νέες πηγές δε-
δομένων για την παραγωγή στατιστικών,

    •   να παρέχει στατιστικά στοιχεία με έναν διαδραστικό και εύκολα κατανοητό τρόπο και να προάγει τη
στατιστική παιδεία των Ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων.

Το ανωτέρω Όραμα συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2014 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συ-
στήματος (European Statistical System Committee – ESSC), η οποία παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση
στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), ως το κατευθυντήριο πλαίσιο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Στα-
τιστικού Συστήματος μέχρι το 2020. Αποτελεί συνέχεια της Ανακοίνωσης COM(2009) 404 της Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία(2), η οποία εγκρίθηκε το 2009 με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγής στατιστικών στο ΕΣΣ και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ΕΣΣ
στο μέλλον.

Οι πέντε βασικοί άξονες του Οράματος 2020 του ΕΣΣ παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 1.
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(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0404&from=EN



Πλαίσιο 1: Οι πέντε βασικοί άξονες του Οράματος 2020 του ΕΣΣ

Για την εφαρμογή του Οράματος 2020 του ΕΣΣ έχουν προσδιορισθεί οκτώ κοινά έργα (ESS VIPs), τα οποία
αποτελούν το χαρτοφυλάκιο (portfolio) του Οράματος(3). Τον Φεβρουάριο του 2015 η Επιτροπή του Ευρω -
παϊκού Στατιστικού Συστήματος ενέκρινε το αρχικό χαρτοφυλάκιο έργων, το οποίο περιλαμβάνει τα ακό-
λουθα έργα:

    •   SIMSTAT and REDESIGN (Single Market STATistics and Redesign of Intrastat)

    •   ESBRs (European System of interoperable Business Registers)

    •   VALIDATION (Common Data VALIDATION Policy)

    •   ADMIN (ADMINistrative data sources)

    •   ESDEN (European Statistical Data Exchange Network)

    •   SERV (shared SERVices)

    •   DIGICOM (/UA/IPROD) (DIGItal COMmunication, User Analytics and Innovative Products)

    •   BIGD (BIG Data)

Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος συμφώνησε, επίσης, ότι υπάρχει ανάγκη ύπαρξης
προόδου σε δραστηριότητες για την εφαρμογή του Οράματος που περιλαμβάνονται σε έναν αριθμό υπο-
στηρικτικών πλαισίων (supporting frameworks) και καλύπτουν περαιτέρω εργασία σε θέματα ποιότητας,
μοντέλων και προτύπων πληροφόρησης, επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής στο ΕΣΣ, καθώς και σε νομικά
και οικονομικά θέματα των μοντέλων συνεργασίας στο ΕΣΣ. Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στο υποστηρικτικό
πλαίσιο QUAL, το οποίο αναφέρεται στα θέματα ποιότητας των έργων του χαρτοφυλακίου.

Η ανάπτυξη των ανωτέρω έργων έχει ήδη αρχίσει και ορισμένα εξ αυτών βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Η ΕΛΣΤΑΤ μετέχει σε τρία από τα ακόλουθα έργα: SIMSTAT and REDESIGN, DIGICOM και BIGD.

3. Οι αλλαγές στον Ευρωπαϊκό και στον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο

Τον Απρίλιο του 2015 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές από τον Κανονισμό 2015/759. Αντικειμενικός σκοπός της ανωτέρω

5

(3) Περισσότερες πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο του Οράματος 2020 του ΕΣΣ μπορούν να αναζητηθούν στον σύν-
δεσμο: http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/ess-vision-2020/implementation-portfolio 

Πηγή: Eurostat.



τροποποίησης ήταν: α) η ενίσχυση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας και του συντονιστικού ρόλου των
Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, β) η βελτίωση της πρόσβασης των στατιστικών Αρχών (Εθνικές Στατι-
στικές Υπηρεσίες και άλλες Εθνικές Αρχές που παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές) σε διοικητικά στοιχεία
και γ) η διασφάλιση πολιτικής υποστήριξης στην εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρω-
παϊκές Στατιστικές, μέσω της υπογραφής των Δεσμεύσεων για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές (Com-
mitment on Confidence in Statistics – CoCs).

Με τις αλλαγές που εισήγαγε ο τροποποιητικός Κανονισμός 2015/759, μεταξύ άλλων:

    •   Επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να διασφαλίζουν την επαγγελματική ανεξαρτησία των
επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και των στατιστικών επικεφαλής των άλλων Εθνι-
κών Αρχών.

    •   Προσδιορίζεται σαφώς η αποκλειστική αρμοδιότητα των επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπη-
ρεσιών στη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που αφορούν στην παραγωγή και διάχυση των στα-
τιστικών, στις στατιστικές δραστηριότητες και στην εσωτερική διαχείριση της Στατιστικής Υπηρεσίας
και η άσκηση των στατιστικών καθηκόντων τους εντός της Στατιστικής Υπηρεσίας με ανεξάρτητο
τρόπο.

    •   Προσδιορίζεται ο συντονιστικός ρόλος των επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών εντός
του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος.

    •   Επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και
διορισμού των επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, των στατιστι-
κών επικεφαλής των άλλων Εθνικών Αρχών.

    •   Παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα σύστασης εθνικών φορέων για τη διασφάλιση της επαγ-
γελματικής ανεξαρτησίας των παραγωγών ευρωπαϊκών στατιστικών.

    •   Εισάγονται οι Δεσμεύσεις για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές ως ένα μέτρο για τη διασφάλιση
της εμπιστοσύνης του κοινού στις ευρωπαϊκές στατιστικές και στην επίτευξη προόδου στην εφαρ-
μογή, σε εθνικό επίπεδο, των Αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
Ενισχύεται το δικαίωμα πρόσβασης των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών σε πάσης φύσεως διοικη-
τικά αρχεία και χρήσης των αρχείων αυτών για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών και παρέχε-
ται στις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες το δικαίωμα να συμμετέχουν στον αρχικό σχεδιασμό, την
μετέπειτα ανάπτυξη ή κατάργηση των διοικητικών αρχείων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την
περαιτέρω χρήση των αρχείων αυτών για την παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών και συμβάλ-
λοντας στη μείωση της επιβάρυνσης των ερευνωμένων.

Με σκοπό την εναρμόνισή του με τον ανωτέρω Ευρωπαϊκό Στατιστικό Νόμο, ο Ελληνικός Στατι στικός
Νόμος 3832/2010 τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 από τον Νόμο 4334/2015 (ΦΕΚ 80/τ. Α΄/16.7.2015),
έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω διασφάλιση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και προς
υλοποίηση των σχετικών βελτιωτικών δράσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των συστάσεων της έκθεσης
από την επιθεώρηση ομοτίμων (peer review). Η τροποποίηση του Στατιστικού Νόμου προσδιόρισε ή απο-
σαφήνισε, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν:

    •   στη σύσταση, τη σύνθεση, τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελλη-
νικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων
που χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία και συνδράμει την ΕΛΣΤΑΤ, όσον αφορά στη συνεκτίμηση
των αναγκών των χρηστών στον συντονισμό των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της
εθνικής πολιτικής στατιστικής πληροφόρησης, 

    •   στη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής, η οποία καταρτίζει ετήσια έκθεση
για την εφαρμογή των Αρχών 1 – 6 του ΚΟΠ στο ΕΛΣΣ, 

    •   στη δυνατότητα της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχει τη γνώμη της, πριν από την κατάθεσή της στη Βουλή, για
κάθε διάταξη, η οποία αφορά στην ίδια την Αρχή ή τις επίσημες στατιστικές της Χώρας, καθώς και
κατά τη δημιουργία νέων διοικητικών πηγών και δημόσιων μητρώων ή αρχείων,

    •   στη διαδικασία επιλογής του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. 

4. Συντονισμός εντός και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010, όπως ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ συντονίζει όλες τις
δραστηριότητες των λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ που αφορούν στην ανάπτυξη, παραγω  γή και διάδοση των
επίσημων στατιστικών της Χώρας, έτσι ώστε οι στατιστικές αυτές να αναπτύσσονται, παράγονται και δια-
χέονται σύμφωνα με τις αρχές του ΚΟΠ. Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, έχουν υπογραφεί μνημόνια
συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και άλλων φορέων του ΕΛΣΣ, όπου καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας
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μεταξύ των ανωτέρω φορέων σε συγκε κρι μένους στατιστικούς τομείς και συλλέγονται από την ΕΛΣΤΑΤ
κατ’ έτος πληροφορίες για τις προγραμματιζόμενες για το επόμενο έτος στατιστικές εργασίες των λοιπών
φορέων του ΕΛΣΣ, καθώς και για την υλοποίηση των στατιστικών εργασιών τους του προηγούμενου έτους.

Με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού εντός και μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ και σε εφαρμογή σχε-
τικών συστάσεων της έκθεσης της επιθεώρησης ομοτίμων, η ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε από όλους τους φορείς του
ΕΛΣΣ να ορίσουν τον στατιστικό επικεφαλής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Αρχή 1 του Κώδικα
Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Ακολούθως, προέβη στη σύσταση Συντονιστικής Επι-
τροπής του ΕΛΣΣ, της οποίας μέλη είναι οι ανωτέρω στατιστικοί επικεφαλής με προεδρεύοντα τον Πρό-
εδρο της ΕΛΣΤΑΤ. Το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΛΣΣ είναι να γνωμοδοτεί στην ΕΛΣΤΑΤ για
τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων, για τις προτεραιότητες του ΕΛΣΣ με βάση τις εξελίξεις σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο και τα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού κόστους ανταπόκρισης των φορέων
του ΕΛΣΣ, καθώς και για διάφορα θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή στατιστικών εντός του ΕΛΣΣ.
Η Επιτροπή θα αρχίσει τις εργασίες της εντός του 2016 και αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην
ενίσχυση του συντονισμού των δραστηριοτήτων του ΕΛΣΣ. 

Περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των φορέων του ΕΛΣΣ αναμένεται στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας πιστοποίησης ως «επίσημων» των στατιστικών που παράγονται από τους εν λόγω φορείς, η οποία
έχει αρχίσει και θα συνεχισθεί εντός του 2016 και κατά την επόμενη τριετία 2017 – 2019 (βλ. επόμενη
Ενότητα).

5. Πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ

Μία βασική υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου
3832/2010, όπως τροποποιηθείς ισχύει, η πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών που παράγονται
από τους άλλους φορείς του ΕΛΣΣ. Η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα και ερ-
γαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών του ΕΛΣΣ.

Σε συνέχεια των δύο πιλοτικών πιστοποιήσεων που διενήργησε κατά τα έτη 2013 και 2014, η ΕΛΣΤΑΤ
ολοκλήρωσε και ανάρτησε στην ιστοσελίδα της το βασικό έντυπο που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση
των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ «Παρουσίαση των αρχών και διαδικασιών για την πιστοποίηση
των στατιστικών των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος». Το έντυπο αυτό καλύπτει τον
σκοπό της πιστοποίησης, τις αρχές που υιοθετεί η ΕΛΣΤΑΤ κατά την πιστοποίηση των επίσημων στατιστι-
κών,  την περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης, τις απαιτήσεις για την κατάρτιση των Εκθέσεων Ποι-
ότητας για κάθε στατιστική διαδικασία παραγωγής επίσημων στατιστικών και τη γραπτή τεκμηρίωση που
παρέχεται κατά την έναρξη της διαδικασίας. Με βάση το ανωτέρω έντυπο η ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε,
εντός του 2015, το βασικό στάδιο της πιστοποίησης των στατιστικών όλων των Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ. 

Η διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών του ΕΛΣΣ θα συνεχισθεί με τις στατιστικές των υπόλοιπων
φορέων του ΕΛΣΣ. Η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει να ολοκληρώσει, εντός του 2016, το βασικό στάδιο πιστο-
ποίησης των στατιστικών των εν λόγω φορέων και να συνεχίσει, εντός της τριετίας 2017 – 2019, την πι-
στοποίηση των στατιστικών των Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ, με σκοπό την ολοκλήρωσή της. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει την αυτοαξιολόγηση των παραγόμενων στατιστικών
της που έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων
του ΕΛΣΣ και τον γενικότερο συντονισμό των στατιστικών εργασιών του ΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ, να βελ-
τιωθεί η συγκρισιμότητα και η συνέπεια των στατιστικών του ΕΛΣΣ.

6. Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές

Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει την υλοποίηση των δράσεων του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελλη -
νικές Στατιστικές (JOSGAP), με στόχο την πλήρη εναρμόνιση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με
το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Στις δράσεις που περιλαμβάνονταν στην αρχική έκδοση του JOSGAP,
όταν αυτό τέθηκε σε εφαρμογή το 2010, προστέθηκαν, κατά την περίοδο 2010 – 2012, νέες δράσεις για
την κάλυψη θεμάτων που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική του έκδοση και το 2015 ενσωματώθηκαν στις
δράσεις του πυλώνα Α του JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του
ΕΛΣΣ, οι βελτιωτικές δράσεις που αποφασίσθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των συστάσεων της έκθεσης
της επιθεώρησης ομοτίμων.

Ένας σημαντικός αριθμός των ανωτέρω δράσεων του JOSGAP έχει ολοκληρωθεί ή είναι στο στάδιο της
ολοκλήρωσης. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση των δράσεων του πυλώνα C του
JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών.
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Οι εν λόγω δράσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Η ΕΛΣΤΑΤ θα επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση των δρά-
σεων των άλλων δύο πυλώνων, Α και Β, του JOSGAP.

Σχετικά με τις δράσεις του πυλώνα Α, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα
στην ολοκλήρωση του νέου Οργανισμού της ΕΛΣΤΑΤ και των βελτιωτικών δράσεων με βάση τις συστάσεις
της έκθεσης της επιθεώρησης ομοτίμων. Ως προς την ολοκλήρωση των βελτιωτικών δράσεων, έχει ση-
μειωθεί κάποια πρόοδος, με τη σχετική τροποποίηση του Ελληνικού Στατιστικού Νόμου και τη διενέργεια
του βασικού σταδίου πιστοποίησης των στατιστικών των Εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ, όπως προαναφέρθηκε.
Ωστόσο, μέχρι τη στιγμή της σύνταξης του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος δεν είχε σημειωθεί ιδι-
αίτερη πρόοδος στο θέμα της πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ σε διοικητικά και δη φορολογικά αρχεία για την
παραγωγή των στατιστικών της. Η εξασφάλιση στην ΕΛΣΤΑΤ από τις αρμόδιες Αρχές της ανωτέρω πρό-
σβασης είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών της και των στατι-
στικών του ΕΛΣΣ γενικότερα και, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ θα εντείνει τις προσπάθειές της για την
επίτευξή της. Η πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική
δράση της ΕΛΣΤΑΤ την περίοδο 2017 – 2019.

Όσον αφορά στις δράσεις του πυλώνα Β, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών και υπο-
δομών  για την παραγωγή των στατιστικών της Χώρας, μέσω ενός προγράμματος βραχυπρόθεσμης και
μεσοπρόθεσμης τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat, η συμβολή των εμπει-
ρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος στην υλοποίηση των δράσεων αυτών από την
έναρξη εφαρμογής του JOSGAP μέχρι σήμερα ήταν καθοριστική. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιωχθεί η συνέ -
χιση παροχής εμπειρογνωμοσύνης στην ΕΛΤΑΤ από τους εν λόγω εμπειρογνώμονες, ιδιαίτερα σε θέματα
Εθνικών Λογαριασμών, Στατιστικών Περιβάλλοντος και Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου. Μετά την ολο-
κλήρωση, εντός του 2015, των επτά από τα οκτώ υποέργα του έργου για την αναβάθμιση της υπάρχουσας
υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινω-
νιών (ICT), η ΕΛΣΤΑΤ θα επιδιώξει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση και του όγδοου υποέργου, το οποίο
αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management System –
HRMS) της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σειρών σε εξει-
δικευμένα στατιστικά θέματα για την επιμόρφωση, τόσο του προσωπικού της όσο και του προσωπικού
των άλλων φορέων του ΕΛΣΣ.

7. Βελτιωμένη χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων

Η χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών δε συμβάλλει μόνο στην εξοικο-
νόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τις Στατιστικές Αρχές, αλλά και στη μείωση του φόρτου
των ερευνωμένων και, συχνά, στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων (π.χ. σε σχέση με
την εγκαιρότητά τους). Για τον λόγο αυτόν, η ευρωπαϊκή και η διεθνής στατιστική κοινότητα έχει εστιασθεί
στην αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων και «μεγάλων δεδομένων» (big data) για την παραγωγή
των στατιστικών. Με τη σχετικά πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού 223/2009 για τις ευρωπαϊκές
στατιστικές ενισχύεται, όπως προαναφέρθηκε, το δικαίωμα πρόσβασης των Εθνικών Στατιστικών Υπηρε-
σιών σε πάσης φύσεως διοικητικά αρχεία και χρήσης των αρχείων αυτών για την παραγωγή ευρωπαϊκών
στατιστικών και παρέχεται παράλληλα το δικαίωμα στις εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες να εκφράζουν
γνώμη και να συμμετέχουν στον αρχικό σχεδιασμό και τη μετέπειτα ανάπτυξη των διοικητικών αρχείων,
έτσι ώστε αυτά να καταστούν καταλληλότερα για τη χρήση τους στο πλαίσιο της παραγωγής των στατι-
στικών.

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη από τη χρήση διοικητικών πηγών δεδομένων, η ΕΛΣΤΑΤ εστίασε τις προσπά-
θειές της κατά τις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, 2011 – 2013 και 2014 – 2016, στην κα-
λύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις διοικητικές πηγές της Χώρας. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προέβη στη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του ΕΛΣΣ και ανέπτυξε στενή
συνεργασία με διοικητικές πηγές δεδομένων.

Για την περίοδο 2017 – 2019, στόχος της ΕΛΣΤΑΤ θα είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της επιτυχούς εφαρμο-
γής των ανωτέρω μνημονίων συνεργασίας που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρμογή και η επικαιροποί-
ησή τους, όταν και όπως απαιτείται από τις ανάγκες των στατιστικών της Χώρας. Επιπλέον, η ΕΛΣΤΑΤ θα
επιδιώξει τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας της με διοικητικές πηγές δεδομένων, με
επισημοποίηση της συνεργασίας αυτής μέσω της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας, όπου απαιτείται.

Βασική επιδίωξη της ΕΛΣΤΑΤ θα είναι η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας για την παροχή στην
ΕΛΣΤΑΤ φορολογικών στοιχείων για την ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, την πα -
ραγωγή Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων και τις ανάγκες των Εθνικών Λογαριασμών της
Χώρας. Το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο υπογράφηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2011 μεταξύ
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της ΕΛΣΤΑΤ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και επικαιροποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014, με τη συμμετοχή και της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) στα συμβαλλόμενα μέρη, δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί, λόγω των επιφυ-
λάξεων που εξακολουθεί να διατηρεί η ΓΓΔΕ για τη χορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ των προβλεπόμενων στο
μνημόνιο φορολογικών στοιχείων, παρά τις σχετικές τροποποιήσεις του Φορολογικού Νόμου 4174/2013
–η τελευταία τροποποίηση του Νόμου έγινε τον Νοέμβριο του 2015– διά των οποίων επιβάλλεται η χορή-
γηση των στοιχείων αυτών σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ ή σε εξουσιοδοτημένα από την
ΕΛΣΤΑΤ πρόσωπα. Η προσδοκώμενη πλήρης εφαρμογή αυτού του μνημονίου θα μειώσει σημαντικά την
όχληση προς τις επιχειρήσεις και τον φόρτο τους για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, ενώ παράλληλα
θα βελτιώσει την ποιότητα και επικαιρότητα του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, των Στατιστικών
Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων (Structural Business Statistics – SBS) και των Εθνικών Λογαριασμών της
Χώρας. Τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία, εφόσον διατεθούν στην ΕΛΣΤΑΤ, θα αξιοποιηθούν, επίσης, για
την παραγωγή των Στατιστικών Διάρθρωσης των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων με την Αλλοδαπή (Foreign
Affiliates Trade Statistics – FATS), καθώς και  για την παραγωγή οικονομικών βραχυχρόνιων δεικτών, συν-
δυαζόμενα με στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Πέραν όλων αυτών, εντός της περιόδου 2017 – 2019, θα υλοποιηθεί και ένα σύνολο από ανάλογες στο-
χευμένες δράσεις, ορισμένες εκ των οποίων δεν υλοποιήθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας 2014 –
2016, μολονότι είχαν προγραμματισθεί, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διοι κητικών πηγών
για την ικανοποίηση αναγκών συγκεκριμένων ερευνών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις:

    –   Ανάπτυξη συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία και άλλους αρμόδιους φορείς, για την παροχή
νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων που απαιτούνται για την εκτίμηση των μεγεθών της παραοι-
κονομίας.

    –   Ανάπτυξη συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης για την άντληση στοιχείων από το Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΝΗ», για τις ανάγκες της Έρευνας
Κενών Θέσεων Εργασίας. 

    –   Ανάπτυξη συνεργασίας με το ΙΚΑ και την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για τη συλλογή στοιχείων
μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για τις ανάγκες των Δεικτών Κόστους Εργασίας.

    –   Ανάπτυξη συνεργασίας με τη ΓΓΔΕ/ΓΓΠΣ για τη χορήγηση διοικητικών στοιχείων που είναι απαραί-
τητα για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Στατιστικού Μητρώου Οχημάτων, καθώς και για την
επικαιροποίησή του, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο τη χρήση του Μητρώου ως πλαισίου
δειγματοληψίας για τις ανάγκες των δειγματοληπτικών στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ στον
τομέα των οδικών μεταφορών και την παραγωγή ακριβέστερων στοιχείων για τον στόλο των οχη-
μάτων της Χώρας.

    –   Διερεύνηση της αξιοποίησης του Ακαδημαϊκού Δικτύου (GUNet) και αξιολόγηση των στοιχείων που
διαθέτει η πλατφόρμα του συστήματος για τη συλλογή στοιχείων και παραγωγή αποτελεσμάτων,
όσον αφορά στον πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαί δευσης. Η χρήση της
πλατφόρμας θα αποτρέψει την επιπλέον επιβάρυνση των ερευνώμενων μονάδων για τη συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων της ΕΛΣΤΑΤ και θα επιτρέψει τη μείωση του χρόνου συλλογής και επεξεργα-
σίας των στοιχείων, την ταχύτερη παραγωγή αποτελεσμάτων και τη βελτίωση της αξιοπιστίας τους.

    –   Εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού που υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2013, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η ανταλ-
λαγή πληροφοριών αναφορικά με την κατάρτιση των στατιστικών στον τομέα του τουρισμού και τις
ανάγκες του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού (Satellite Tourism Account) και του Παρατηρητη-
ρίου Τουρισμού (Hellas Tourism Observatory). Η εφαρμογή του μνημονίου αυτού θα έχει ως αποτέ-
λεσμα τη μείωση του φόρτου και του κόστους των σχετικών στατιστικών ερευνών, καθώς και τη
βελτίωση της ποιότητας και διαθεσιμότητας των στατιστικών τουρισμού από το 2017.

    –   Συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για την ενημέρωση, ετησίως, του Γεωρ γικού Στατιστικού
Μητρώου της ΕΛΣΤΑΤ, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των κατόχων γεωργικών και κτηνοτρο-
φικών εκμεταλλεύσεων για την παροχή των στοιχείων, μέσω της χρήσης στοιχείων που περιλαμβά-
νονται σε διοικητικά, νομικά και άλλα αρχεία και βάσεις δεδομένων.

8. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων

Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, κατά την τριετία 2017 – 2019, τις προσπάθειες αναβάθμισης της συλλογής δε-
δομένων για την παραγωγή των στατιστικών της, στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων που προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής δεδο μένων, έτσι ώστε να
βελτιστοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες, ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και πόρων.
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Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 2017 – 2019 η ΕΛΣΤΑΤ θα στοχεύσει στη χρήση των ακόλουθων τεχνο-
λογιών:

–   Web ερωτηματολόγια και εφαρμογές για συλλογή δεδομένων από ερευνώμενες μονάδες μέσω διαδι-
κτύου. 

Ειδικότερα, σχεδιάζεται  η επέκταση  της χρήσης  ηλεκτρονικών web  ερωτηματολογίων για τη συλλογή
των δεδομένων από τις ερευνώμενες μονάδες, καθώς και η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και του
περιεχομένου των υπαρχουσών εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες
έχουν ήδη προγραμματισθεί:

    •   Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών
στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού.

    •   Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση των οικονομικών βραχυχρό-
νιων δεικτών αρμοδιότητας του Τμήματος Χονδρικών Τιμών και Τιμαρίθμων και του Τμήματος Δει-
κτών Λιανικών Πωλήσεων.

    •   Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου για τη συλλογή των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), με στόχο την έγκαιρη συλλογή των στοιχείων και
τη μείωση του κόστους παραγωγής των στατιστικών. 

    •   Ανάπτυξη ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Συμβολαιο-
γραφικών Πράξεων, με σκοπό τη μείωση του χρόνου συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων και
την ταχύτερη εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

    •   Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων της Έρευνας των Οργανι-
σμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εφαρμογή θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση της συλλογής των
στοιχείων μέσω της διασύνδεσης της ΕΛΣΤΑΤ με την εφαρμογή του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα
Ετήσιας Έρευνας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης». Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία της
εφαρμογής αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των παραγόμε-
νων στατιστικών. 

    •   Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας των Κενών Θέσεων Εργασίας,
της Έρευνας Κατάρτισης  Δεικτών  Κόστους Εργασίας και της Έρευνας Κατάρτισης Βραχυχρόνιων
Δεικτών Εργασίας. 

    •   Συλλογή με ηλεκτρονικό τρόπο των πρωτογενών στοιχείων της Έρευνας για την Εμπορευματική Κί-
νηση Εσωτερικού και Εξωτερικού, από τους σημαντικότερους λιμένες της Χώρας.

    •   Αντικατάσταση των έντυπων ερωτηματολογίων με ηλεκτρονικά web ερωτηματολόγια για τη συλλογή
στοιχείων από τις εκπαιδευτικές μονάδες που δεν είναι διαθέσιμα σε διοικητικές πηγές (MySchool,
GUNet), καθώς και για την κάλυψη των ελλείψεων των στοιχείων για τις εκπαιδευτικές μονάδες που
είναι διαθέσιμα στις ανωτέρω πηγές. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αναμένεται
να συμβάλει στη μείωση του χρόνου συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων και στην ταχύτερη
παραγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Η δράση αυτή δεν υλοποιήθηκε εντός της προη-
γούμενης τριετίας 2014 – 2016, μολονότι είχε προγραμματισθεί.

    •   Διερεύνηση ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου για τη συλλογή των δεδομένων της Εθνικής Έρευνας
Υγείας, με στόχο την έγκαιρη συλλογή των στοιχείων και τη μείωση του κόστους παραγωγής των
στατιστικών.

    •   Διερεύνηση  για τη  χρήση νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση στατιστικών, όπως άντληση στοιχείων
μέσω κινητής τηλεφωνίας, στη βάση πραγματοποίησης σχετικής μελέτης εφικτότητας.

–   Αξιοποίηση του αναβαθμισμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΛΣΤΑΤ. 

    •   Αντικατάσταση των τηρούμενων «καρτελών» ειδών και υπηρεσιών που παρακολουθούνται στο πλαί-
σιο της κατάρτισης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η
αναβάθμιση του Υποσυστήματος Στατιστικών Εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή -
ματος. Το μεγαλύτερο μέρος των συλλεγόμενων τιμών για τα ανωτέρω είδη γίνεται με τη συμπλή-
ρωση ενός ειδικά διαμορφωμένου λογιστικού φύλλου (spreadsheet). Τα φύλλα αυτά πρόκειται να
ενοποιηθούν σε βάση δεδομένων (data base). Με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου επιτυγχάνεται
αυτοματοποίηση των διαδικασιών, εξοικονόμηση πόρων, καλύτερος έλεγχος των εισαγόμενων τιμών
και άμεση πληροφόρηση από τη σύγκριση τιμών ανά είδος και πηγή.

–   Αξιοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ. 

    •   Χρήση του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Εισοδή-
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ματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) από τα νοικοκυριά που συμμετείχαν σε
προηγούμενα κύματα της έρευνας (νοικοκυριά που συμμετείχαν και σε προηγούμενα έτη στην
έρευνα).

    •   Χρήση του τηλεφωνικού κέντρου της ΕΛΣΤΑΤ για τη συλλογή στοιχείων της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού.

–   Χρήση φορητών υπολογιστών.

    •   Επέκταση της χρήσης φορητών υπολογιστών στη συλλογή στοιχείων για την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού.

Ιδιαίτερη μνεία στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει για την ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων που προέρ-
χονται από διοικητικές πηγές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επέκταση της χρήσης και αξιοποίησης των δε-
δομένων των διοικητικών πηγών αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο για την ΕΛΣΤΑΤ. Για την
περίπτωση αυτή μελετάται η χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών ανταλλαγής και συλλογής δεδομένων,
οι οποίες στηρίζονται στις τεχνολογίες διαδικτύου, όπως οι υπηρεσίες διαδικτύου (web services). Ενδει-
κτικά αναφέρονται οι ακόλουθες προγραμματισμένες δράσεις, ορισμένες εκ των οποίων είχαν περιληφθεί
στο προηγούμενο τριετές στατιστικό πρόγραμμα του ΕΛΣΣ για την περίοδο 2014 – 2016, αλλά δεν ολο-
κληρώθηκαν:

    •   Ανάπτυξη web εφαρμογής μέσω της οποίας θα συλλέγονται τα απαιτούμενα στοιχεία για τις στατι-
στικές πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Μέσω της εφαρμογής θα συλλέγονται αρχικά τα στοιχεία
των δικαστικών φορέων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και σταδιακά και τα στοιχεία
των υπόλοιπων δικαστικών φορέων της Χώρας. Η εφαρμογή θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση της
συλλογής των δεδομένων μέσω της διασύνδεσης της ΕΛΣΤΑΤ με την εφαρμογή του έργου «Ολο-
κληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
(ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πλήρης
επιχειρησιακή λειτουργία της εφαρμογής αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και
εγκαιρότητας των παραγόμενων στατιστικών. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω εφαρμογής διε-
ρευνάται η διασύνδεση της ΕΛΣΤΑΤ με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο.

    •   Αυτοματοποιημένη συλλογή στοιχείων για τις στατιστικές διοικητικής δικαιοσύνης από το έργο
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων – Διοικητικής Δικαι οσύνης (ΟΣΔΔΥ-
ΔΔ)», με το οποίο διασυνδέονται τα διοικητικά δικαστήρια της Χώρας. 

    •   Ανάπτυξη web εφαρμογής μέσω της οποίας θα συλλέγονται τα απαιτούμενα στοιχεία οδικών τρο-
χαίων ατυχημάτων. Η εφαρμογή θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων μέσω
της διασύνδεσης της ΕΛΣΤΑΤ με την εφαρμογή του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής
κυκλοφορίας» της Δ/νσης Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας. 

    •   Επέκταση της ηλεκτρονικής συλλογής των στοιχείων της ετήσιας Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής
Περίθαλψης από το σύνολο των νοσοκομείων της Χώρας. 

    •   Μελέτη εφικτότητας για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των στοιχείων της Έρευνας Οι κο -
δομικής Δραστηριότητας από τις αρμόδιες διοικητικές πηγές. 

    •   Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης στοιχείων διοικητικών πηγών για την Έρευνα Εισοδήμα-
τος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών.

9. Βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραγόμενες στατιστικές

Εντός του 2015 η ΕΛΣΤΑΤ ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πύλης (portal) διάχυσης των
στατιστικών της, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης σχετικού υποέργου του έργου για την αναβάθμιση της υπάρ-
χουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των
επικοινωνιών (ICT).

Η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πύλη της ΕΛΣΤΑΤ είναι εφάμιλλη αυτών των προηγμένων Ευρωπαϊκών
Στατιστικών Υπηρεσιών. Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει, και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2017 – 2019,  να βελ-
τιώνει τη μορφή και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής της πύλης και των άλλων τρόπων διάχυσης των
παραγόμενων στατιστικών της,  έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών δεδομένων, τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα.

Πέραν των γενικών στόχων που έχουν τεθεί για την περίοδο 2017 – 2019, η ΕΛΣΤΑΤ έχει προγραμματίσει
και την ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη στατιστική πληρο-
φορία, μερικές από τις οποίες παρατίθενται κατωτέρω:
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    •   Ψηφιοποίηση όλων των οικισμών που είχαν πληθυσμό μεγαλύτερο των 700 κατοίκων κατά την Απο-
γραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του απαραίτητου χαρτογραφι-
κού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών  2021
και της ανταπόκρισης στην ανάγκη της ολοκληρωμένης γεω γραφικής συσχέτισης των στατιστικών
στοιχείων με το χαρτογραφικό υπόβαθρο. Η ψηφιοποίηση   θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο οικοδο-
μικών τετραγώνων, οδικών αξόνων, καθώς και σημείων γεωγραφικού προσανατολισμού.

    •   Δημιουργία στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ ενός σημείου πληροφόρησης και πρόσβασης στα βα-
σικά στατιστικά προϊόντα του ΕΛΣΣ. Στο σημείο αυτό θα παρέχεται πληροφορία, ανά φορέα του
ΕΛΣΣ, σχετικά με τη στατιστική του παραγωγή και θα υπάρχουν διαθέσιμοι σύνδεσμοι προς τις σχε-
τικές ιστοσελίδες. Η δράση αυτή είχε περιληφθεί στο τριετές στατιστικό πρόγραμμα του ΕΛΣΣ για
την περίοδο 2014 – 2016, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του βασικού
σταδίου πιστοποίησης από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, η οποία έχει προ-
γραμματισθεί για το 2016. 

    •   Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ  με περισσότερους πίνακες, καθώς και  τριμηνιαία Δελτία
Τύπου (πέραν του ετήσιου), για την Έρευνα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών.

    •   Επανασχεδιασμός πινάκων και μεταδεδομένων της Έρευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων, έτους
αναφοράς 2016, τα οποία θα συγκεντρώνονται από το έτος 2016 μέσω διασύνδεσης της ΕΛΣΤΑΤ
(web εφαρμογή) με την εφαρμογή του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα συλλογής
και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφο-
ρίας» της Δ/νσης Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας. 

    •   Επανασχεδιασμός πινάκων και μεταδεδομένων της Έρευνας Κρατουμένων (κατάδικοι – υπόδικοι)
και Κρατουμένων για Χρέη, έτους αναφοράς 2016, τα οποία θα συγκεντρώνονται από το έτος 2016
με αυτοματοποιημένη συλλογή μέσω διασύνδεσης της ΕΛΣΤΑΤ με την εφαρμογή του έργου «Ολο-
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων Κράτησης» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σχεδιασμός Δελτίου Τύπου το οποίο θα εκδίδεται σε ετήσια
βάση.

    •   Επανασχεδιασμός πινάκων και μεταδεδομένων για τις στατιστικές πολιτικής και ποινικής δικαιοσύ-
νης, όταν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)» του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επιτευχθεί η διασύνδεση της ΕΛΣΤΑΤ με αυτό.
Σχεδιασμός νέου Δελτίου Τύπου το οποίο θα εκδίδεται σε ετήσια βάση.

    •   Επανασχεδιασμός πινάκων και μεταδεδομένων της Έρευνας Εγκληματικότητας, εφόσον επιτευχθεί
η διασύνδεση της ΕΛΣΤΑΤ με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο και η άντληση ανωνυμοποιημένων στοι-
χείων από αυτό.Επικαιροποίηση των μεταδεδομένων των ερευνών αρμοδιότητας των Τμημάτων Λια-
νικών Τιμών και Τιμαρίθμων και Χονδρικών Τιμών και Τιμαρίθμων και επανασχεδιασμός των σχετικών
Δελτίων Τύπου.

    •   Βελτίωση των μεταδεδομένων και των Δελτίων Τύπου των ερευνών αρμοδιότητας των Τμημάτων
Δεικτών Λιανικών Πωλήσεων και Δεικτών Παραγωγής.

    •   Διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης εφαρμογής στην ηλεκτρονική πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία
θα καθιστά δυνατή την παραγωγή ad hoc πινάκων από τους χρήστες, για όλες τις έρευνες της Δι-
εύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, με σκοπό τη μείωση του όγκου των σχετικών
αιτημάτων των χρηστών προς την ΕΛΣΤΑΤ.

    •   Εξέταση πιθανής αναμόρφωσης των πινάκων των στατιστικών εκπαίδευσης που δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα, με βελτίωση της μορφής τους και σε συσχέτιση με τους πίνακες που υποβάλλονται στη
Eurostat. 

    •   Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ με πρόσθετους και αναλυτικότερους πίνακες για τις
στατιστικές διεθνούς εμπορίου αγαθών (διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών).

Η ΕΛΣΤΑΤ, από την εμπερία που έχει αποκομίσει μέχρι σήμερα στον τομέα της διάχυσης στατιστικών και
σχεδιάζοντας τη στρατηγική της διάχυσης των στατιστικών για την τριετία 2017 – 2019, θέτει τους χρή-
στες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.  Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρα-
κτικές θα προβεί στην υιοθέτηση μίας νέας στρατηγικής διάχυσης και επικοινωνίας (βλ. Πλαίσιο 2), με
στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς της και της εμπιστοσύνης των χρηστών στις επίσημες στα-
τιστικές.
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Πλαίσιο 2: Σχηματική απεικόνιση της στρατηγικής για τη διάχυση

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των στατιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών της, θα προβεί στην:

    •   κατηγοριοποίηση και ανάλυση των αναγκών των χρηστών, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους,

    •   ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας (οπτικοποιήσεις, κινούμενες εικόνες, διαδραστικά εργαλεία και
εφαρμογές), στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διάχυσης, 

    •   περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής για πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα (open data) και μι κρο -
δεδομένα στατιστικών ερευνών σε μηχαναγνώσιμη μορφή, καθώς και διαθεσιμό τητα των κατά πα-
ραγγελία (tailor made) στατιστικών στοιχείων στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, με την προϋπόθεση
της διασφάλισης του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων. Η δημοσίευση αυτή, για την Ελλάδα,
θα είναι στα πρότυπα του αντίστοιχου περιεχομένου/προτύπου της Eurostat και αναφέρεται σε δε-
δομένα υψηλής προστιθέμενης αξίας για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Στόχος της ΕΛΣΤΑΤ είναι η πλήρης αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία καινοτόμων
προϊόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου DIGICOM, το οποίο περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο
έργων του Οράματος 2020 του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει.

10. Μείωση του φόρτου των ερευνωμένων 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ΕΛΣΤΑΤ θα εστιάσει, και κατά την προγραμματική περίοδο 2017 – 2019,
τις προσπάθειές της στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις διοικητικές πηγές
της Χώρας, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας
των παραγόμενων στατιστικών και την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στη μείωση του
φόρτου των ερευνωμένων. Στην Ενότητα 7 αναφέρθηκαν ενδεικτικά οι προγραμματιζόμενες από την
ΕΛΣΤΑ Τ δράσεις, όσον αφορά στην αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων, οι οποίες αναμένεται, εφό-
σον υλοποιηθούν, να συμβάλουν δραστικά στη μείωση του φόρτου των ερευνωμένων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΕΛΣΤΑΤ για τη μείωση του φόρτου απόκρισης των ερευνω-
μένων, η ΕΛΣΤΑΤ, εκτός από τις ανωτέρω δράσεις, συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα του Ευρω-
παϊκού Στατιστικού Συστήματος, τα οποία εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο έργων του Οράματος 2020 του
ΕΣΣ:

α) Στο πιλοτικό πρόγραμμα SIMSTAT της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μελέτη εφαρμογής νέου συστήματος
συλλογής στοιχείων διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών, το οποίο αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση
για την απλοποίηση του συστήματος συλλογής στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου αγαθών (Intrastat).
Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη συλλογή στοιχείων μόνο του ενδοκοινοτικού εμπορίου αποστολών
για όλες τις χώρες, τα οποία θα διαβιβάζονται – ανταλλάσσονται με τις αντίστοιχες ενδιαφερόμενες
χώρες και θα καταργηθεί έτσι, συνο λικά ή εν μέρει, η συλλογή στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου
αφίξεων. Εφόσον εφαρμοσθεί, αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στη μείωση του διοικητικού φόρ-
του των επιχειρήσεων, με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας των στοιχείων, μέσω της ανταλλαγής
μικρο δεδο μένων ενδοκοινοτικού εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και επαναχρησιμοποίησής τους.
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β) Στο πρόγραμμα «Re-design of Intrastat», το οποίο εξετάζει και άλλες εναλλακτικές μεθόδους μείωσης
του φόρτου στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του  ενδοκοινοτικού εμπορίου. Το πρόγραμμα αυτό απο-
σκοπεί στην κατάρτιση μελέτης επιχειρησιακής σκοπιμότητας, με την αξιολόγηση ενός μεγάλου εύρους
εναλλακτικών μεθόδων που συνδυάζουν ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή της βέλτιστης
μεθόδου κατάρτισης στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου, η οποία αφενός θα συμβάλει στη μείωση
του φόρτου στις επιχειρήσεις και αφετέρου στην παραγωγή υψηλής ποιότητας στατιστικής πληρο -
φορίας.

    Οι λεπτομερείς δράσεις της περιόδου 2017 – 2019, αναφορικά με τα δύο παραπάνω προγράμματα,
αναμένεται να οριστικοποιηθούν κατά το 2ο εξάμηνο του 2016, μετά από σχετικές κατευθύνσεις της
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

γ) Στο έργο ESSnet BIG DATA, το οποίο έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση των πηγών «μαζικών δεδο-
μένων» (Big Data)(4) για την ενσωμάτωσή τους στην παραγωγή των επίσημων στατιστικών του ΕΣΣ.  Η
ΕΛΣΤΑΤ θεωρεί σημαντικές τις εργασίες που γίνονται για την ενσωμάτωση των δεδομένων Big Data
στην κατάρτιση των επίσημων στατιστικών. Παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, τα
θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της σχετικής μεθοδολογίας, καθώς και τα θέματα ποιότητας που
συνδέονται με τα Big Data. Η ανάπτυξη ενός κοινού σχεδίου δράσης και οδικού χάρτη για τα Big Data
σε επίπεδο ΕΣΣ αποτελεί έναν μεσοπρόθεσμο στόχο, ο οποίος μπορεί να εφαρμοσθεί μέσω του Ορά-
ματος 2020 του ΕΣΣ, ώστε το ΕΣΣ να ανταποκριθεί στην επανάσταση των δεδομένων και στην εφαρ-
μογή των νέων πηγών στην παραγωγή επίσημων στατιστικών. Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στα ακόλουθα
δύο υποέργα του έργου:

    •   στο υποέργο για την αξιοποίηση διαδικτυακών δεδομένων για την ανάπτυξη στατιστικών σχετικά
με τις κενές θέσεις εργασίας, μέσω ανάπτυξης σχετικών εφαρμογών αυτόματης άντλησης των δε-
δομένων από τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων και

    •   στο υποέργο για την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από το σήμα μετάδοσης της θέσης
των πλοίων, από το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης (Automatic Identification System – AIS). Τα δε-
δομένα αυτά συλλέγονται σε παγκόσμιο επίπεδο, επομένως μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελ-
τίωση της ποιότητας των στατιστικών σχετικά με την κυκλοφορία των πλοίων και την κίνηση στα
λιμάνια, αλλά και για την ανάπτυξη μοντέλων για τη μέτρηση των αέριων ρύπων.

Επίσης, στο ίδιο ανωτέρω πλαίσιο και σε εφαρμογή σχετικής βελτιωτικής δράσης που αναπτύχθηκε με
βάση την έκθεση της επιθεώρησης ομοτίμων, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη ξεκινήσει την προσθήκη σε ερωτηματο-
λόγια ερευνών της ερωτήματος σχετικά με τον χρόνο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Οι συλλεγό-
μενες απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη από την ΕΛΣΤΑΤ εκθέσεων αποτίμησης του φόρτου
απόκρισης των ερευνωμένων.

11. Τακτικές συναντήσεις με χρήστες στατιστικών στοιχείων

Η ΕΛΣΤΑΤ, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων των Συνεδρίων Χρηστών για την ανα-
νέωση και βελτίωση του στατιστικού προϊόντος και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της,
έχει καθιερώσει τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, τέτοιων συνεδρίων. Τα ανωτέρω συμπεράσματα, καθώς
και τα αποτελέσματα των Ερευνών Χρηστών, αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο υπόβαθρο για την κατάρτιση
Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος και των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων εργασιών.

Με σκοπό την εξοικείωση των χρηστών  με τα στατιστικά στοιχεία και την ορθότερη χρήση των στοιχείων
από τους χρήστες, η ΕΛΣΤΑΤ σκοπεύει, επίσης, να οργανώσει, μέσα στην τριετία 2017 – 2019, ημερίδες
για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών.

12. Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας

Η ΕΛΣΤΑΤ, αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησε από την εφαρμογή του προγράμματος «Ανάπτυξη
Στατιστικής Παιδείας» με τη διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και φοιτητών στην έδρα της
κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τη δράση αυτή κατά
την τριετία 2017 – 2019.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας, η ΕΛΣΤΑΤ  έχει εντάξει στο στατιστικό πρόγραμμα
εργασιών της για το 2016 τη δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας στατιστικού περιεχομένου που θα
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(4) Με τον όρο «Big Data» νοούνται σύνολα δεδομένων με πολύ μεγάλα μεγέθη, τα οποία κυμαίνονται από μερικές δε-
κάδες terabytes σε πολλά petabytes δεδομένων. Τα δεδομένα Big Data απαιτούν μία σειρά από νέες τεχνικές και
τεχνολογίες για την επεξεργασία τους.



απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 – 18 ετών, σε μία προσπάθεια προσέγγισης της στατιστικής επιστήμης
από τους μαθητές. Η ιστοσελίδα αυτή θα εμπλουτισθεί περαιτέρω εντός της τριετίας 2017 – 2019.

Γ. ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 – 2019

Η παραγωγή νέων στατιστικών στο ΕΛΣΣ, κατά την περίοδο 2017 – 2019, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος 2013 – 2017 και στη προτεινόμενη επέκτασή
του για την περίοδο 2018 – 2020, όπως αυτές καθορίζονται γενικά στο εν λόγω πρόγραμμα και θα ανα-
λυθούν στα ετήσια στατιστικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος των ετών 2017 –
2020. Επίσης, βασίζεται στην ικανοποίηση αναγκών των χρηστών που έχουν καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ
στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της με τους χρήστες.

1. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την εκπλήρωση ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων

Η υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή νέων στατιστικών κατά την περίοδο 2017 – 2019 προκύπτει,
κατά ένα μεγάλο μέρος, από την ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Eurostat και άλλους
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. Οι υποχρεώσεις αυτές εμπεριέχουν την εφαρμογή νέων Ευρω-
παϊκών Κανονισμών, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με υφιστάμενους Κανονισμούς, τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων, την ενημέρωση βάσεων δεδομένων κλπ. Οι νέες στατιστικές που σχεδιάζεται να πα-
ραχθούν μέσα στην τριετία για τους σκοπούς αυτούς είναι οι ακόλουθες (κατά θεματική ενότητα):

2017

•   ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    –   Στατιστικές σχετικά με τους νέους στην αγορά εργασίας, στο πλαίσιο διενέργειας, μέσα στο 2016,
συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Κανονισμός 318/2013).

•   ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

    –   Στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών. Δημοσίευση αναθεωρημένων στοιχείων με νέο έτος βάσης
2015=100,0.

    –   Παραγωγή στοιχείων του Πίνακα Προσφοράς – Χρήσης σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους, σε
εφαρμογή του προγράμματος διαβίβασης του Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λο-
γαριασμών ESA 2010, από το έτος αναφοράς 2015.

•   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

    –   Στατιστικές σχετικά με την πρόσβαση των νοικοκυριών σε υπηρεσίες, στο πλαίσιο προσθήκης νέων
ad hoc modules στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC),
έτους 2016. Πρόκειται για στατιστικές που αφορούν στην πρόσβαση των νοικοκυριών σε υπηρεσίες
φροντίδας παιδιών ηλικίας 0 – 12 ετών, υπηρεσίες εκπαίδευσης (σχολείο/σπουδές/διά βίου μάθηση),
υπηρεσίες υγείας και φροντίδας κατ’ οίκον (Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ)  2015/245 του Κανονι-
σμού 1177/2003).

•   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    –   Στατιστικές για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς (επίπεδο 01 της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης
ISCED). Πρόκειται για συμπληρωματικές στατιστικές αυτών που καταρτίζονται από στοιχεία που
συλλέγονται μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο διοίκησης (ΕΕΤΑΑ), τα
οποία όμως αφορούν μόνο στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,
μέσω της  διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα (Κανονισμός 912/2013).

•   ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

    –   Στατιστικές για τη χρήση «κοινών υπηρεσιών» (shared services) για ενοικίαση/παροχή καταλύματος
ή υπηρεσιών μεταφοράς, μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογών, όπως οι Airbnb, Uber κλπ. (υπό  ψήφιση
εφαρμοστικός Κανονισμός του Κανονισμού 808/2004).

•   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

    –   Λογαριασμοί Δαπανών Περιβαλλοντικής Προστασίας (Environmental Protection Expenditure Accounts –
EPEA) και του Θεσμικού Τομέα Περιβαλλοντικών Αγαθών και Υπηρεσιών (Environmental Goods and
Services Sector – EGSS). Ολοκλήρωση των ανωτέρω λογαριασμών με πλήρη συνοχή με τα αντίστοιχα
δεδομένα των Εθνικών Λογαριασμών (Κανονισμός 538/2014). 
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    –   Λογαριασμοί Δασών (Forest Accounts). Παραγωγή επιπλέον λογαριασμών από αυτούς που αποστέλ-
λονται στη Eurostat, στο πλαίσιο συμφωνίας κυρίων, και σταδιακή αναπροσαρμογή των λογαριασμών
αυτών στο πλαίσιο των πινάκων της Eurostat.

•   ΤΙΜΕΣ

    –   Στατιστικές τιμών για τις νοσοκομειακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων (Κανονισμός 1445/2007). 

    –   Δείκτες Τιμών για τις Κατοικίες και τις Ιδιοκατοικούμενες Κατοικίες (Κανονισμός  93/2013).

2018

•   ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    –   Στατιστικές σχετικά με την αυτοαπασχόληση, στο πλαίσιο της διενέργειας, μέσα στο 2017, συμπλη-
ρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Κανονισμός 318/2013).

•   ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

    –   Στοιχεία Περιφερειακών Εθνικών Λογαριασμών. Οι παραγόμενες μεταβλητές αφορούν στην  Ακα-
θάριστη Προστιθέμενη Αξία σε τιμές προηγούμενου έτους (μεταβολές όγκου) (Κανονισμός
549/2013).

    –   Παραγωγή εποχικά διοθρωμένων στοιχείων Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θε-
σμικών Τομέων (Κανονισμός  549/2013).

•   ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

    –   Στατιστικές για την υγεία του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ηλικίας 0 – 15 ετών),
καθώς και για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (Δείκτης Μάζας Σώματος, σωματική
άσκηση, κατανάλωση φρούτων και λαχανικών), στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad hoc modules στην
Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2017 (Εφαρμο-
στικός Κανονισμός 2016/114 του Κανονισμού 1177/2003). 

•   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    –   Στατιστικές σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
με έτος αναφοράς 2016 (Κανονισμός 1175/2014).

•   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
    –   Στατιστικές για το οδικό δίκτυο της Χώρας. Οι στατιστικές αυτές αφορούν στο συνολικό μήκος του

οδικού δικτύου της Χώρας, με διάκριση ανά κατηγορία δρόμων, στο πλαίσιο της ανάγκης παροχής
στοιχείων για το Κοινό Ερωτηματολόγιο UNECE/ITF/Eurostat.

•   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

    –   Στατιστικές για την κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά (Κανονισμοί 1099/2008 και 431/2014).

•   ΤΙΜΕΣ

    –   Δείκτες: α) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών, β) Τιμών Υλικών και Κόστους Κατασκευής
Νέων Κτιρίων Κατοικιών, γ) Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, δ) Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία
και ε) Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με
νέο έτος βάσης 2015=100 και με επικαιροποίηση του δείγματος στατιστικών μονάδων και των συ-
ντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών σειρών (Κανονισμοί 1165/98,
1158/2005, 1893/2006, 656/2007 και 451/2008).

    –   Δείκτες Τιμών Εισροών – Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεω-
ρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100, με επικαιροποίηση του δείγματος στατιστικών μο-
νάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών σειρών, στο
πλαίσιο συμφωνίας κυρίων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Eurostat.

    –   Δείκτες: α) Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, β) Απασχολουμένων Ατόμων στο Λια-
νικό Εμπόριο, γ) Ωρών Εργασίας και Αμοιβών στο Λιανικό Εμπόριο, δ) Κύκλου Εργασιών στο Χον-
δρικό Εμπόριο και ε) Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων. Δημοσίευση χρονοσειρών
αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100, με επικαιροποίηση του δείγματος στατιστι-
κών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών σειρών
(Κανονισμοί 1165/98, 1158/2005 και 1893/2006). 

    –   Δείκτες: α) Βιομηχανικής Παραγωγής, β) Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία και γ) Παραγωγής στις
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Κατασκευές. Δημοσίευση χρονοσειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100, με
επικαιροποίηση του δείγματος στατιστικών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης, και κατάρτιση
των ημερολογιακά διορθωμένων χρονοσειρών, με τη χρήση του λογισμικού JDemetra+, σύμφωνα
με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για την εποχική διόρθωση αυτών των
δεικτών (Κανονισμοί 1165/98, 1158/2005, 1893/2006, 656/2007 και 451/2008).

2019

•   ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

    –   Στατιστικές σχετικά με τον συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ζωής, στο πλαίσιο διενέργειας,
μέσα στο 2018, συμπληρωματικής ad hoc έρευνας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (Κανονισμός
318/2013). 

•   ΤΙΜΕΣ

    –   Δείκτες Αμοιβών Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία και Τιμών Αξίας Γης. Δημοσίευση χρονο-
σειρών αναθεωρημένων δεικτών με νέο έτος βάσης 2015=100, με επικαιροποίηση του δείγματος
στατιστικών μονάδων και των συντελεστών στάθμισης και κατάρτιση αναδρομικών χρονολογικών
σειρών, στο πλαίσιο συμφωνίας κυρίων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Eurostat.

2. Προαπογραφικές εργασίες περιόδου 2016 – 2019, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Απογραφής Γε-
ωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2020

Η Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας διενεργείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
1166/2008. Αποσκοπεί στην καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της
Χώρας και τη συλλογή στοιχείων για τα βασικά χαρακτηριστικά της διάρθρωσής τους και της απασχόλησης
του πληθυσμού σε αυτές.

Η εξέλιξη της διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί βασικό στοιχείο για τη χάραξη της
εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον αγροτικό τομέα και, κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η συγκέντρωση
πληροφοριών για την κατάρτιση χρονολογικών σειρών με αντικειμενικά στοιχεία που αφορούν στα χαρα-
κτηριστικά των εκμεταλλεύσεων αυτών. Συγκεκριμένα, με την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας επι-
διώκεται η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με:

    •   τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο,

    •   τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη νομική μορφή τους, το καθεστώς κατοχής
της γεωργικής γης, τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων
και πτηνών, τις καλλιεργητικές τεχνικές κλπ.),

    •   τις τεχνικές γεωργικής παραγωγής,

    •   την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές.

Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας διενεργείται σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας.
Περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή
της εκμετάλλευσης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), ανεξάρτητα από το αν η
παραγωγή προορίζεται για πώληση, αυτοκατανάλωση ή και για τα δύο και ανεξάρτητα από τον τόπο δια-
μονής του κατόχου της ή τον τόπο όπου βρίσκονται οι εκτάσεις ή τα ζώα της εκμετάλλευσης (αστικές,
ημιαστικές και αγροτικές περιοχές).

Αυτό το χρονικό διάστημα διενεργούνται οι προβλεπόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ της Eurostat και των
κρατών μελών, προκειμένου να καταρτισθεί νέος Κανονισμός (Κανονισμός IFS – Integrated Farm Statistics),
βάσει του οποίου θα διενεργηθεί η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας , έτους 2020, καθώς και οι υπό-
λοιπες διαρθρωτικές γεωργικές έρευνες της επόμενης δεκαετίας, σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο νέος Κανονισμός θα αποτελέσει ένα πλαίσιο για όλα τα διαρθρωτικά και άλλα στοιχεία που
απαιτούνται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και επιπλέον θα ενσωματώσει τις έρευνες οπωροφό-
ρων και αμπελουργικών καλλιεργειών. Ο νέος αυτός Κανονισμός  θα προταθεί στις αρχές του 2017 και
θα εξετασθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προτείνει η Απο-
γραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας, έτους 2020, να διενεργηθεί, κατ΄εξαίρεση και με σχετική πρόβλεψη στον
Κανονισμό IFS, στο τέλος του έτους 2019, σε συνέχεια των προηγούμενων Απογραφών Γεωργίας – Κτη-
νοτροφίας των ετών 1999 και 2009.
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Κατά την περίοδο 2016 – 2019 η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Απογραφής Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας, θα προβεί στις ακόλουθες προαπογραφικές εργασίες:

    –   Σχεδιασμό της Απογραφής (λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διενέργειάς της).

    –   Κατάρτιση προϋπολογισμού.

    –   Κατάρτιση του νομοθετικού πλαισίου για τη διενέργεια της Απογραφής.

    –   Ενημέρωση του Γεωργικού Στατιστικού Μητρώου από τις διοικητικές πηγές.

    –   Σχεδιασμό ερωτηματολογίου.

    –   Δημιουργία αυτοματοποιημένων ελέγχων των μεταβλητών. 

    –   Κατάρτιση Εγκυκλίου Οδηγιών προς τα όργανα διενέργειας της Απογραφής. 

    –   Επιλογή και ορισμό των οργάνων της Απογραφής (ανώτερων εποπτών, εποπτών και βοηθών επό-
πτη).

3. Προαπογραφικές εργασίες περιόδου 2016 – 2019, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Γενικών Απο-
γραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών

Το 2021 η ΕΛΣΤΑΤ πρόκειται να διενεργήσει τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών.
Η διενέργεια της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών είναι κοινή υποχρέωση όλων των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Απογραφή Κτιρίων είναι μία ανταπόκριση σε εθνικές ανάγκες
και η Απογραφή Κτιρίων, που θα διενεργηθεί το 2021, είναι η όγδοη Απογραφή από το 1940. 

Σκοπός των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, οι οποίες διενεργούνται ανά δεκα-
ετία, είναι η συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά 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 ιδιο-
κτησίας τους, την περίοδο κατασκευής τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής τους κλπ. 

    β)  Η Απογραφή Κατοικιών αποσκοπεί στην κατά είδος καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών, στη
συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους και
στην καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. 

    γ) Η Απογραφή Πληθυσμού αποσκοπεί στην καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή
των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας (Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση, Περιφέρεια, Δήμο κλπ.), στην καταμέτρηση του De facto Πληθυσμού της Χώρας, δη-
λαδή των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής σε κάθε
επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, στην καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας,
δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου και στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση
των νοικοκυριών και με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του
Μόνιμου Πληθυσμού.

Η ΕΛΣΤΑΤ κατά την περίοδο 2016 – 2019, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων
και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021, θα προβεί στις ακόλουθες προαπογραφικές εργασίες:

    –   Σχεδιασμό των Απογραφών (λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο διενέργειάς τους).

    –   Κατάρτιση του προϋπολογισμού των Απογραφών.

    –   Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (νομοθετικό πλαίσιο Απογραφών).

    –   Σχεδιασμό Ερωτηματολογίου Δοκιμαστικής Απογραφής.

    –   Δημιουργία αυτoματoποιημένων ελέγχων των μεταβλητών.

    –   Κατάρτιση Εγκυκλίου Οδηγιών προς τα όργανα διενέργειας της Δοκιμαστικής Απογραφής.

    –   Επιλογή και εκπαίδευση των οργάνων διενέργειας της Δοκιμαστικής Απογραφής. 

    –   Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων της Δοκιμαστικής Απογραφής.

    –   Εξαγωγή αποτελεσμάτων της Δοκιμαστικής Απογραφής.
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4. Νέες στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ για την ικανοποίηση αναγκών χρηστών

Η ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων στα ετήσια Συνέδρια Χρηστών
που πραγματοποιεί, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας Χρηστών που διενεργεί, έχοντας ως στόχο
τη βελτίωση του στατιστικού της προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και τον εντοπισμό
νέων αναγκών και απαιτήσεων για την παραγωγή στατιστικών (βλ. Πλαίσιο 3).

Η ικανοποίηση αυτών των διαπιστωμένων και καταγεγραμμένων αναγκών χρηστών (συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτών που χαράσσουν δημόσιες πολιτικές) είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΕΛΣΤΑΤ για την τριε-
τία 2017 – 2019. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη προβεί στην ιεράρχηση των ανωτέρω αναγκών, με βάση τη
σημαντικότητά τους για τους χρήστες και την κρισιμότητά τους για το στατιστικό της προϊόν, και έχει αρ-
χίσει τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ικανοποίησής τους, με βάση τους διαθέσιμους πόρους της και τις
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά περιγράφεται κατωτέρω.
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Πλαίσιο 3. Ανάγκες χρηστών

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

   –  Παροχή στατιστικών σε χαμηλότερο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης.

   –  Μείωση του χρόνου παραγωγής κοινωνικών στατιστικών.

   –  Παραγωγή μακρών χρονολογικών σειρών για τους Εθνικούς Λογαριασμούς (ΑΕΠ), συμπεριλαμβανομέ-
νων και ετών πριν από το 1995.

   –  Παραγωγή από τους Τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς στοιχείων για τον αριθμό των απασχολου-
μένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

   –  Ανάπτυξη Περιφερειακών Λογαριασμών για διάφορους κλάδους της παραγωγής.

   –  Ενοποίηση των στοιχείων των παλαιότερων χρονοσειρών Ετήσιων και Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαρια-
σμών (από το 1975) με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία και γενικότερα όλων των στοιχείων των Λογαριασμών
Γενικής Κυβέρνησης και εξέταση αλλαγής του μοντέλου εποχικότητας.

   –  Δημιουργία και τήρηση βάσης δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σε τριμηνιαία βάση, για τις
ανάγκες των προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών.

   –  Διαθεσιμότητα των πινάκων των χρονοσειρών σε μορφή .xls και συνύπαρξη των παλαιών χρονοσειρών
στοιχείων με τις αναθεωρημένες.

   –  Αντιμετώπιση και αναπλήρωση των κενών που παρουσιάζονται σε χρονολογικές σειρές στατιστικών δε-
δομένων.

   –  Διατήρηση μεταβλητών και εννοιών, όπως ο «αρχηγός του νοικοκυριού», για την ικανοποίηση των ανα-
γκών εθνικών χρηστών που χρειάζονται συγκρίσιμα στοιχεία.

   –  Διαθεσιμότητα στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ στοιχείων εξωτερικού εμπορίου ανά προϊόν, σε διψή-
φια και τριψήφια ανάλυση, και ανά χώρα, στα πρότυπα της βάσης δεδομένων του ΟΟΣΑ.

   –  Κατάρτιση διαδραστικών πινάκων με στοιχεία εξωτερικού εμπορίου ανά προϊόν και ανά χώρα, στα πρό-
τυπα της βάσης δεδομένων της Eurostat.

   –  Παραγωγή εποχικά διορθωμένων βραχυχρόνιων δεικτών (Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, Δείκτης
Λιανικών Πωλήσεων κλπ.).

   –  Παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την τουριστική δαπάνη (διάρθρωση) σε κατώτερο γεωγραφικό επί-
πεδο.

   –  Παραγωγή στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και διασφάλιση της ποιότητάς τους,

   –  Δημιουργία κόμβου στατιστικών στοιχείων για την εκπαίδευση στο ΕΛΣΣ, που να συμπεριλαμβάνει και
εθνικές στατιστικές πέραν των ευρωπαϊκών και παραγωγή στοιχείων μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης μετά το 2008.

   –  Παραγωγή στοιχείων δαπανών για την εκπαίδευση, αναλυτικά για όλα τα επίπεδα, καθώς και στοιχείων
για τις δαπάνες κατανάλωσης και διαβίωσης των φοιτητών που διαμένουν σε πόλη διαφορετική από τον
τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

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

   –  Καταγραφή της αυτοκτονικότητας στην Ελλάδα και των αποπειρών αυτοκτονιών και εκτίμηση του άμε-
σου και έμμεσου οικονομικού κόστους των αυτοκτονιών για τη Χώρα. 

   –  Δυνατότητα πρόσβασης σε αναλυτικά πρωτογενή δεδομένα (μικροδεδομένα) ερευνών.



Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης χρήσης και
αξιοποίησης δεδομένων από διοικητικές πηγές, καθώς και νέων τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας και τη μείωση του χρόνου παραγωγής των στατιστικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς,
όπως στους τομείς των στατιστικών επιχειρήσεων, εκπαίδευσης και υγείας.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ μελετά τον ανασχεδιασμό των δειγμάτων διενεργούμενων δειγματοληπτικών
ερευνών, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρέχουν υψηλής αξιοπιστίας αποτελέσματα σε αναλυτικότερο
επίπεδο διοικητικής διαίρεσης. Όπως είναι προφανές, υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν
τη διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα, η διαφαινόμενη ανάγκη αύξησης του μεγέθους των δειγμάτων οδηγεί
και σε αύξηση του απαιτούμενου κόστους διενέργειας των ερευνών, το οποίο θα πρέπει, σε πρώτη φάση,
να εκτιμηθεί με ακρίβεια και, εν συνεχεία, θα πρέπει να γίνει αναζήτηση των πόρων και μέσων χρηματο-
δότησης για τη διενέργεια των ερευνών.  Στο ανωτέρω πλαίσιο, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ξεκινήσει τη σταδιακή αύ-
ξηση του δείγματος της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), με
στόχο την παραγωγή αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2015 και θα
ολοκληρωθεί με την έρευνα έτους 2018 για την παραγωγή αποτελεσμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο ικανοποίησης σχετικών αιτημάτων χρηστών, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στην κατάρτιση του Δείκτη
Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, με ανάλυση σε τριψήφιο επίπεδο κλάδου οικονομικής δραστη-
ριότητας και με αναδρομικά στοιχεία από το έτος 2015, καθώς και στην κατάρτιση του Δείκτη Ωρών Ερ -
γα σίας και Αμοιβών στο Λιανικό Εμπόριο, με ανάλυση σε τρεις βασικές ομάδες κλάδων οικονομικής
δραστη ριότητας (καταστήματα ειδών διατροφής, καταστήματα καυσίμων και λιπαντικών, λοιπά καταστή-
ματα) και με αναδρομικά στοιχεία από το έτος 2015.

Σχετικά με το σημαντικό θέμα της διάθεσης αναλυτικών πρωτογενών δεδομένων των ερευνών της σε
ερευνητές, η ΕΛΣΤΑΤ έχει αναπτύξει και δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένες διαδικασίες για
την παροχή των δεδομένων αυτών (εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς και ανωνυμο-
ποιημένα μικροδεδομένα ερευνών) και έχει λάβει μέτρα για την επιτάχυνση χορήγησης των δεδομένων
αυτών στους ερευνητές. Η ΕΛΣΤΑΤ θα διερευνήσει, σε συνεργασία με εξωτερικό εμπειρογνώμονα, τις
δυνατότητες βελτίωσης της προσβασιμότητας των ερευνητών στα ανωτέρω δεδομένα, διασφαλίζοντας
παράλληλα την τήρηση του στατιστικού απορρήτου και της στατιστικής δεοντολογίας.

Το θέμα της εμφάνισης αποκλίσεων μεταξύ στατιστικών στοιχείων που παράγονται από διαφορετικούς
φορείς και αφορούν στην ίδια μεταβλητή αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της διενέργειας από
την ΕΛΣΤΑΤ της διαδικασίας πιστοποίησης των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ.

Στον τομέα των στατιστικών τουρισμού, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί, κατά το έτος 2017, στον  επανασχεδιασμό
της Έρευνας επί των Αφίξεων μέσω Έκτακτων Πτήσεων (τσάρτερ), καθώς και της Έρευνας Θαλαμηγών,
στη βάση σχετικής μελέτης σκοπιμότητας, με σκοπό τη διενέργεια αυτών κατά το έτος 2018. Η εργασία
αυτή δεν υλοποιήθηκε εντός της προηγούμενης τριετίας που είχε προγραμματισθεί.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της 70ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών, υιοθετήθηκε από τους Αρχηγούς Κρατών, σε ειδική σύνοδο, η Ατζέντα 2030 για την αειφόρο
ανάπτυξη. Η υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 αποτελεί ιστορικό γεγονός για τη διεθνή κοινότητα, αφού οριο-
θετεί τους στόχους και τις δράσεις που τα κράτη πρέπει να αναλάβουν για τα επόμενα 15 χρόνια, σε
σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Η Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη περιλαμβάνει 17 μέτρα και
169 στόχους, που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2030. Τα ανωτέρω μέτρα και στόχοι προσδιορίζουν
τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν σε διάφορους τομείς, με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας
και της πείνας στον κόσμο, την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους, την προστασία
του πλανήτη μας από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την εξασφάλιση της ευημερίας όλων των πολι-
τών σε ένα ειρηνικό και ασφαλές περιβάλλον. 

Η παρακολούθηση υλοποίησης των  ανωτέρω μέτρων και στόχων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάρ-
τισης σχετικών Δεικτών Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Indicators – SDGs). Η ΕΛΣΤΑΤ,
ως μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών
για την Ευρώπη (UNECE), έχει συμβάλει στους διαδοχικούς κύκλους συζητήσεων σχετικά με τη διαθεσι-
μότητα των ανωτέρω δεικτών. Σε εθνικό επίπεδο η ΕΛΣΤΑΤ, ως ο αρμόδιος βάσει νόμου φορέας για τον
συντονισμό των στατιστικών δραστηριοτήτων των φορέων του ΕΛΣΣ, προτίθεται να παράσχει μεθοδολο-
γική καθοδήγηση στους εν λόγω φορείς για την κατάρτιση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, Δεικτών
Αειφόρου Ανάπτυξης και να εντάξει τους δείκτες αυτούς στη διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών
των φορέων του ΕΛΣΣ, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών. 
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Η αλληλεπίδραση της ΕΛΣΤΑΤ, και γενικότερα των φορέων του ΕΛΣΣ, με τους χρήστες της στατιστικής
πληροφορίας αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την καταγραφή των απαιτήσεων και τον κα-
θορισμό προτεραιοτήτων για το ΕΛΣΣ στο σύνολό του. Για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο 2017 –
2019, η ΕΛΣΤΑΤ, σε συνεργασία με τους φορείς του ΕΛΣΣ, θα συνεχίσει να μελετά και να αναζητά τρό-
πους και μεθόδους για τη βελτίωση της κάλυψης των αναγκών των χρηστών στατιστικών στοιχείων, μέσα
από τον συντονισμό των στατιστικών δράσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, την ανάπτυξη νέων στατιστικών
μεθοδολογιών και ερευνών και την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων στη στατιστική πα-
ραγωγή. Στον τομέα αυτόν, σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ), της οποίας η σύσταση προβλέπεται στην τελευταία τρο-
ποποίηση του Ελληνικού Στατιστικού Νόμου 3832/2010 (βλ. Κεφάλαιο Β, Ενότητα 3, ανωτέρω). Στις αρ-
μοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι η γνωμοδότηση στην ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με: α) τους τομείς στους
οποίους ενδέχεται να χρειασθεί η ανάπτυξη νέων στατιστικών, β) την εναλλαγή ή μη της προτεραιότητας
παραγωγής υφιστάμενων στατιστικών από το ΕΛΣΣ, γ) τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί
η χρησιμότητα των στατιστικών του ΕΛΣΣ για τους χρήστες και δ) κατά πόσον το εύρος, το επίπεδο λε-
πτομερούς ανάλυσης και το κόστος των στατιστικών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Επι-
πλέον, η ΣΥΕΠΕΛΣΣ γνωμοδοτεί στην ΕΛΣΤΑΤ, εφόσον υποβληθεί σε αυτή σχετικό ερώτημα της ΕΛΣΤΑΤ,
για θέματα που αφορούν στις απαιτήσεις των χρηστών των στατιστικών του ΕΛΣΣ, την αξιολόγηση της
χρησιμότητας υφιστάμενων στατιστικών του ΕΛΣΣ και την πολιτική διάδοσης στατιστικών που παράγονται
από φορείς του ΕΛΣΣ.

5. Τροποποίηση ή διακοπή παραγωγής ορισμένων στατιστικών προϊόντων

Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους της και τις ανάγκες των χρηστών, ενδέχεται
να προβεί μέσα στην τριετία 2017 – 2019 σε τροποποιήσεις στην παραγωγή (π.χ. μείωση της συχνότητας
παραγωγής) ή ακόμη διακοπή της παραγωγής ορισμένων στατιστικών προϊόντων, ιδιαίτερα εκείνων που
έχουν μικρή ζήτηση από χρήστες. Τέτοιες τροποποιήσεις ή διακοπές παραγωγής θα πρέπει να είναι σύμ-
φωνες με οποιαδήποτε υποχρέωση της ΕΛΣΤΑΤ προς τη Eurostat ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Οι επο-
νομαζόμενες «αρνητικές προτεραιότητες» που καθορίζονται μέσα στα ετήσια προγράμματα της Eurostat
για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα θα αποτελέσουν 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 προσδιορίζονται στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, την οριστική απόφαση
για ένταξη στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ στις αρνητικές προτεραιότητες θα λάβει η Ομάδα Εποπτείας και Δια-
χείρισης της Ποιότητας των στατιστικών εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ,στην οποία μετέχει η ανώτατη Διοίκηση
της ΕΛΣΤΑΤ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΣΥΕΠΕΛΣΣ. Οι στατιστικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ που
είναι υποψήφιες να ενταχθούν στις αρνητικές προτεραιότητες είναι οι ακόλουθες:

    •   Έρευνα για τις Νέες και Επεκταθείσες  Βιομηχανικές Άδειες

    •   Έρευνα Σιδήρου και Χάλυβα

    •   Έρευνα Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου

    •   Έρευνα για τις Δραστηριότητες των Φαρμακευτικών Εταιρειών

    •   Έρευνα για τις Δραστηριότητες των ΕΛΤΑ

Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα κατάργησης των δύο διακριτών Ερευνών Έναρξης και Λήξης του
σχολικού/ακαδημαϊκού έτους που διενεργούνται για την παραγωγή των σχετικών στατιστικών εκπαίδευ-
σης και αντικατάστασής τους από μία ενιαία έρευνα, καθώς και η δυνατότητα ένταξης των Ερευνών Πα-
λιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στις αντίστοιχες έρευνες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σε
συνδυασμό με τη μετάβαση σε ηλεκτρονικά web ερωτηματολόγια για τη συλλογή των στοιχείων.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ, η ΕΛΣΤΑΤ θα έχει
την απαραίτητη συνεργασία με τους φορείς για την αντιμετώπιση της επικάλυψης των παραγόμενων στα-
τιστικών στο ΕΛΣΣ. Από τη συνεργασία αυτή ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις στην παραγωγή
στατιστικών από φορείς του ΕΛΣΣ.

6. Συνθήκες υλοποίησης του ΕΛΣΠ για την τριετία 2017 – 2019

Η εφαρμογή του τριετούς στατιστικού προγράμματος για το ΕΛΣΣ, καθώς και η υλοποίηση των δράσεων
του JOSGAP που δεν έχουν ολοκληρωθεί, προϋποθέτουν τη διάθεση των αναγκαίων πόρων από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό και τη Eurostat, καθώς και την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το απαραίτητο και κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό.
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Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον προϋπολογισμό των απαραίτητων δαπανών για την εκτέλεση των στατιστικών
εργασιών της που περιλαμβάνονται στο παρόν Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2017 – 2019. Οι προϋπο-
λογισθείσες δαπάνες και τα έσοδα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες. Στις δαπάνες αυτές έχουν λη-
φθεί υπόψη και οι αμοιβές του επιπλέον προσωπικού που πρέπει να προσληφθεί/μεταταχθεί για να καλύψει
τα κενά των υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν.

22

Κόστος εργασίας

Δαπάνες που σχετίζονται με μετα-
κινήσεις προσωπικού στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό

Άλλα λειτουργικά έξοδα και κόστη
για την προμήθεια κεφαλαιακού
εξοπλισμού *

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects)
από τη Eurostat

Σύνολο

Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω
ΠΔΕ

Πληρωμές αντικρυζόμενες από
έσοδα (κρατήσεις)

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

27.203.729 27.018.268 26.943.698 22.253.000

745.351 732.172 722.063 587.636

31.465.354 11.811.096 11.830.611 12.049.784

1.526.950 750.000 1.651.332 1.734.447

60.941.384 40.311.536 41.147.703 36.624.867

― ― ― ―

13.800.000 11.500.000 11.646.594 10.607.210

74.741.384 51.811.536 52.794.297 47.232.077

Τύπος δαπάνης 2019 2018 2017 2016

Πίνακας 1. Εκτιμώμενες δαπάνες της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016 και προϋπολογισθείσες
δαπάνες των ετών 2017, 2018 και 2019, κατά τύπο δαπάνης (σε ευρώ)

*   Στο έτος 2019 έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη διενέργεια των Απογραφών Κτι-
ρίων και Πληθυσμού –  Κατοικιών 2021.

Επιχορηγήσεις για δαπάνες μι σθο -
δοσίας

Επιχορηγήσεις για δαπάνες λει -
τουρ γίας

Λοιπά έσοδα

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects)
από τη Eurostat

Σύνολο

Έσοδα από επιχορηγήσεις για
επενδύσεις από ΠΔΕ

Έσοδα από αντικρυζόμενες δαπά-
νες(κρατήσεις)

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού

27.095.379 26.926.227 26.851.383 22.253.003

31.924.022 12.240.277 12.249.958 12.246.997

393.014 393.014 393.013 2.124.867

1.526.950 750.000 1.651.332 374.435

60.941.384 40.311.536 41.147.703 36.624.867

― ― ― ―

13.800.000 11.500.000 11.646.594 10.607.210

74.741.384 51.811.536 52.794.297 47.232.077

Τύπος εσόδων 2019 2018 2017 2016

Πίνακας 2. Εκτιμώμενα έσοδα της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016 και προϋπολογισθέντα
έσοδα των ετών 2017, 2018 και 2019 (σε ευρώ)

Σημειώσεις:

1.  Οι δαπάνες για τα έτη 2017, 2018 και 2019 έχουν προσδιορισθεί με βάση το υποβληθέν ΜΠΔΣ 2016 – 2019 στις
13.5.2015.

2.  Οι προβλέψεις δαπανών για το έτος 2016 αναγράφονται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ.

3.  Οι προβλέψεις εσόδων έτους 2016 αναγράφονται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ.



Δ. ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΣ

Η ανάπτυξη και βελτίωση των παραγόμενων στατιστικών της Χώρας βασίζεται –πέραν των δράσεων που
πρόκειται να αναληφθούν άμεσα από την ΕΛΣΤΑΤ– στις δράσεις όλων των φορέων που αποτελούν το
ΕΛΣΣ. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς του ΕΛΣΣ έχουν σκιαγραφήσει ένα σύνολο από στόχους για την πε-
ρίοδο 2017 – 2019. Οι στόχοι αυτοί καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο θεματικών ενοτήτων και ζητημάτων που
άπτονται της συλλογής, παραγωγής και διάχυσης στατιστικής πληροφορίας και περιλαμβάνουν τα ακό-
λουθα:

     –  Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού σε στατιστικά θέματα.

     –  Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση τεχνολογιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την
παραγωγή στατιστικών.

     –  Προγραμματιζόμενα ή εν εξελίξει έργα ΕΣΠΑ σχετικά με την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση στα-
τιστικών (που θα υλοποιηθούν την τριετία 2017 – 2019).

     –  Βελτίωση προσβασιμότητας στατιστικών.

     –  Συναντήσεις με χρήστες στατιστικών στοιχείων.

     –  Παραγωγή νέων και αναθεωρημένων στατιστικών (για την εκπλήρωση εθνικών και ευρωπαϊκών/διε-
θνών υποχρεώσεων).

     –  Αρνητικές προτεραιότητες (διακοπή ή τροποποίηση παραγόμενων στατιστικών προϊόντων).

Προϋπόθεση για την εκπλήρωση των τιθέμενων από τους φορείς του ΕΛΣΣ στόχων για την τριετία 2017 –
2019 είναι η διάθεση των απαραίτητων πόρων, τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί από τους φορείς του ΕΛΣΣ περιγράφονται συνοπτικά, ανά φορέα, στη συνέχεια:

Τράπεζα της Ελλάδος

Οι στόχοι της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αφορούν στην ανάπτυξη νέων δράσεων, αλλά και στην ολο-
κλήρωση δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και θα τεθούν σε εφαρμογή μέσα στην τριετία 2017 – 2019.
Ορισμένες από τις δράσεις έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Οι ανωτέρω δράσεις εξειδικεύονται
ως εξής:

    •   Δημιουργία Μητρώου Πιστοδοτήσεων (loan-by-loan database Anacredit) A' στάδιο.

    •   Παραγωγή εποπτικών στοιχείων για τον SSM, ανάπτυξη εφαρμογών για ενιαία συλλογή και κατάρ-
τιση στατιστικών στο πλαίσιο κανόνων της ΕΚΤ.

    •   Εμπλουτισμός Μητρώου Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων  και λοιπών Επιχειρήσεων (RIAD).

    •   Eπέκταση της χρήσης των βάσεων χρηματοπιστωτικών δεδομένων (SHS & CSDB), ενσωμάτωσή
τους στην κατάρτιση χρονολογικών σειρών, συνδυασμός με Anacredit και στοιχεία ασφαλιστικών
εταιρειών.

    •   Βελτίωση και επέκταση της εφαρμογής ARIADNE για την κατάρτιση των χρηματοπιστωτικών λογα-
ριασμών και τη χρήση διευρυμένου Μητρώου Επιχειρήσεων.

    •   Νέος μηχανισμός συλλογής στοιχείων ασφαλιστικών επιχειρήσεων παράλληλα με την εφαρμογή
του Solvency II.

    •   Διεξαγωγή έρευνας για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

    •   Βελτίωση της προσβασιμότητας στα στατιστικά στοιχεία, στο πλαίσιο και των υποχρεώσεων προς
διεθνείς οργανισμούς μέσω του προγράμματος STAP της ΕΚΤ.

    •   Παρακολούθηση εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και άλλων χρηματοπιστωτικών
εταιρειών.

    •   Κατανόηση της εθνικολογιστικής προσαρμογής που διενεργείται στα στοιχεία του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους για την κατάρτιση των εθνικολογιστικών στοιχείων.

    •   Συλλογή από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στατιστικών στοιχείων πληρωμών σε εξαμηνιαία
(αντί ετήσια) βάση,  με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης, καθώς και της στατι-
στικής ανάλυσης. 

    •   Ενσωμάτωση στο στατιστικό πλαίσιο της ΕΚΤ, και κατ' επέκταση στην υπάρχουσα  στατιστική πλη-
ροφόρηση για το TARGET2, των στατιστικών για το χρηματικό διακανονισμό τίτλων μέσω της ενιαίας
πανευρωπαικής πλατφόρμας TARGET2-Securities (T2S).
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Υπουργείο Οικονομικών

Οι στόχοι του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων του για την περίοδο 2017 – 2019
εξειδικεύονται ως εξής:

    •   Παρουσίαση της Εκτέλεσης Προϋπολογισμού σε κατηγοριοποίηση συμβατή με τα διεθνή πρότυπα
(GFSM-ESA10).  Αυτό θα επιτευχθεί με την κατάρτιση νέου Κωδικολογίου Εκτέλεσης Προϋπολογι-
σμού (ΚΑΕ Εξόδων – Εσόδων) που θα συγκλίνουν με τις κατηγορίες εσόδων – εξόδων που προβλέ-
πουν τα διεθνή πρότυπα (GFSM-ESA10). 

    •   Κατάρτιση ενιαίου λογιστικού σχεδίου για όλη τη Γενική Κυβέρνηση. 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Οι στόχοι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  για την τριετία 2017 – 2019 είναι οι ακό-
λουθοι:

    •   Αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να παρέχεται επικαιρο-
ποιημένη και έγκυρη στατιστική πληροφόρηση, τόσο στις διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου όσο
και προς τρίτους.

    •   Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση στατιστικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να καταστεί αποτε-
λεσματικότερη η καταγραφή και δημοσίευση των στατιστικών δεδομένων και η ανάκτηση των μετα-
δεδομένων που τυχόν προκύπτουν.

    •   Αξιοποίηση των εμπλουτισμένων στατιστικών προϊόντων που θα προκύψουν, για την ενοποίηση ή
αυτοματοποίηση/ηλεκτρονικοποίηση όλων των υποσυστημάτων που είναι ήδη διαθέσιμα σε παρα-
γωγική λειτουργία.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι βασικοί στόχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) αφο-
ρούν στην ολοκλήρωση δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να βρίσκονται σε πλήρη εφαρ-
μογή  μέσα στην τριετία 2017 – 2019. Ειδικότερα, εξειδικεύονται ως εξής:

    •   Από τον Φεβρουάριο του 2016 το ΥΔΔΑΔ ηγείται της πρωτοβουλίας εξορθολογισμού και επικαιρο-
ποίησης των στατιστικών στοιχείων της δικαιοσύνης στην πολιτική, ποινική και διοικητική διαδικασία.
Προς τούτο έχει συγκροτήσει δύο Ομάδες Εργασίας που ασχολούνται με την ομαδοποιημένη απο-
τύπωση, υπό μορφή πινάκων, των στοιχείων που θεωρείται σημαντικό να καταγράφονται και να τη-
ρούνται στατιστικά, αφενός στην πολιτική και ποινική διαδικασία και αφετέρου στη διοικητική. Η
παραγόμενη εργασία είναι το προϊόν συνέργειας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔΔΑΔ με την Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους μεγάλων
δικαστηρίων και υπευθύνων πληροφορικής της κεντρικής υπηρεσίας και των δικαστηρίων.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συστηματική και σε μεγάλο βαθμό απλοποιημένη συλλογή και
τήρηση στατιστικών δεδομένων με περιοδικότητα τριμήνου. Οι σχεδιαζόμενοι πίνακες λαμβάνουν
υπόψη τις εθνικές ανάγκες (Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΔΔΑΔ, ΕΛΣΤΑΤ, δικαστηρίων) και τις πρόσφατες
σημαντικές νομοθετικές αλλαγές από τις οποίες έχουν προκύψει, για παράδειγμα, νέες διαδικασίες,
όπως τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ.

Αποτέλεσμα της παραπάνω προσπάθειας αναμένεται να είναι η διαμόρφωση στατιστικών εργαλείων
για την παρακολούθηση των δεικτών της Δικαιοσύνης, με τη βοήθεια  των οποίων θα αναδεικνύονται
οι αδυναμίες του εθνικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης και οι περιοχές προς βελτίωση και θα
σχεδιασθεί στρατηγικά η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης σε
βάθος χρόνου. Επιπλέον, η προτυποποίηση των ζητούμενων δεδομένων αναμένεται να μειώσει ση-
μαντικά την ανισομερή και αυθαίρετη επιβάρυνση των δικαστικών υπηρεσιών σε χρόνο και ανθρώπινο
δυναμικό και να επιτρέψει την ορθολογικότερη κατανομή πόρων μεταξύ των δικαστικών υπηρεσιών
της Χώρας.

Οι ανωτέρω Ομάδες Εργασίας αναμένεται να ολοκληρώσουν το έργο τους άμεσα, προκειμένου να
γίνει η συλλογή των στοιχείων του 2016. Τα στατιστικά δεδομένα θα καλύπτουν ολόκληρη την επι-
κράτεια κατά το διάστημα που θα χρειασθεί μέχρι την ολοκλήρωση και παραγωγική λειτουργία του
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«Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Δια-
δικασία (ΟΣΔΔΥ ΠΠ)», καθώς και του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υπο-
θέσεων – Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)», σε όλη τη Χώρα.

    •   Το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων – Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης (ΟΣΔΔΥ ΠΠ)», ένα από τα σημαντικότερα έργα του Υπουργείου, υλοποιείται, σε πρώτη φάση,
σε τέσσερις Δικαστικές Περιφέρειες της Χώρας (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα), καθώς και
στον Άρειο Πάγο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2016. Το έργο, το οποίο θα εξυ-
πηρετεί τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, έχει ως βασικό του στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση των
δικαστικών διαδικασιών. Για να εφαρμοσθεί αυτή η λειτουργία σχεδιάζεται η εφαρμογή ενός ψηφιο-
ποιημένου, ενιαίου και ομογενοποιημένου μοντέλου αποτύπωσης διαδικασιών, πολιτικών και ποινι-
κών, που θα υποστηρίζει την παραγωγή εξειδικευμένων στατιστικών. 

Το έργο αναμένεται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες Δικαστικές Περιφέρειες της Χώρας, καθώς για
τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το Υπουργείο έχει προτείνει για ένταξη στο
ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολι-
τική και Ποινική Διαδικασία Β΄ Φάση», το οποίο θα αφορά στην επέκταση του ανωτέρω συστήματος
στα υπόλοιπα δικαστήρια της Χώρας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συστήματος, αναπτύσσεται Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης
(πλατφόρμα Business Intelligence―Επιχειρηματικής Ευφυΐας – ΒΙ) για την κάλυψη των αναγκών πλη-
ροφόρησης του τομέα της δικαιοσύνης μέσα από τη συγκέντρωση, την ανάλυση και την παρουσίαση
δεδομένων που προέρχονται από το Υποσύστημα Διαχείρισης Ροών του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.

    •   Σε τελικό στάδιο υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας βρίσκεται και το έργο «Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων – Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)», με το οποίο
διασυνδέονται τα διοικητικά δικαστήρια της Χώρας. Επιμέρους στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη
και λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) και Επιχειρηματικής Ευ-
φυΐας (ΒΙ), μέσω του οποίου παράγονται σύνθετα στατιστικά στοιχεία από το σύνολο των δεδομένων
της Κεντρικής Βάσης του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. 

    •   Το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης», που έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική
λειτουργία, αφορά στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος για την
αυτοματοποίηση των διαδικασιών των αρμόδιων για τη σωφρονιστική πολιτική υπηρεσιών της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς
και των Καταστημάτων Κράτησης. Στόχος του είναι η συνολική αναβάθμιση και η εύρυθμη λειτουργία
των διαδικασιών του Ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος, καθώς και η αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τα κά-
τωθι υποσυστήματα:

         –   Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας. 

         –   Υποσύστημα Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Αποθήκης – Υποσύστημα
Φαρμακείου.

         –   Υποσύστημα Διαχείρισης Προσωπικού. 

         –   Υποσύστημα Διαχείρισης Κρατουμένων. 

         –   Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS). 

         –   Σύστημα Διαλειτουργικότητας με Πληροφοριακά Συστήματατης κεντρικής βάσης δεδομένων του
έργου με εξουσιοδοτημένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Ποινικό Μητρώο, Αστυνομία, Δι-
καστήρια, ΕΠΑΝΟΔΟΣ). 

         –   Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail).

         –   Σύστημα Διαχείρισης Στόλου.

         –   Διαδικτυακή Πύλη μέσω της οποίας θα παρέχεται στους εγγεγραμμένους χρήστες διαβαθμισμένη
πρόσβαση στο σύνολο των Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το MIS είναι υποσύστημα διαχείρισης πληροφοριών που παράγει στατιστικά δεδομένα
(σε μορφή στατιστικών αναφορών και διαδραστικών (interactive) οθονών), βάσει ερωτη μάτων που
τίθενται. Το εν λόγω σύστημα, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η ομο  γενο ποίηση των μεταβλητών
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και η μετάπτωση των δεδομένων, θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, παράγοντας όλες τις
ζητούμενες αναφορές. Σημειώνεται ότι οι στατιστικές που θα παράγονται αποτελούν αναβάθμιση
των παραγόμενων στατιστικών. Ειδικά για την ΕΛΣΤΑΤ έχει προβλεφθεί η αυτόματη δημιουργία στα-
τιστικών δελτίων, τα οποία θα λαμβάνει η ΕΛΣΤΑΤ μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα. 

    •   Σχετικά με την παραβατικότητα των ανηλίκων, το Υπουργείο θα συλλέγει στατιστικά στοιχεία που
αφορούν:

         –   στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, 

         –   στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και

         –   στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Αναλυτικοί πίνακες με τις παραγόμενες αναφορές έχουν αποσταλεί στην ΕΛΣΤΑΤ. 

    •   Θα συλλέγονται στοιχεία σχετικά με τους αποφυλακισμένους από την ΕΠΑΝΟΔΟ, η οποία είναι Νο-
μικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι στόχοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των επο-
πτευόμενων φορέων του αφορούν στην ολοκλήρωση δράσεων που έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να
ολοκληρωθούν την περίοδο 2017 – 2019. Πιο συγκεκριμένα, εξειδικεύονται ως εξής:

    •   Σε συνεργασία του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτι-
κών Ασφάλισης και Προνοιακών Παροχών του Υπουργείου και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα γίνει η συλλογή
στοιχείων για τα χορηγούμενα κοινωνικά επιδόματα προνοιακού χαρακτήρα, προκειμένου να επι-
τευχθεί πλήρως η εποπτεία και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου. Η χορήγηση προ-
νοιακών παροχών χρήζει πλήρους εποπτείας για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής
αλληλεγγύης.

    •   Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα συνεχίσει τη διαδικασία ενοποίησης όλων των αρχείων των πρωτογενών πληρο-
φοριών, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2015, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε στα-
τιστική πληροφόρηση. 

    •   Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προγραμματίζει να αναμορφώσει το Ετήσιο Στατιστικό Δελτίο και να καλύψει την
καθυστέρηση έκδοσης του ετήσιου στατιστικού τεύχους του. Επίσης, προγραμματίζει τη βελτίωση
των Μηνιαίων Στατιστικών Δελτίων Απασχόλησης Ενεργών Ασφαλισμένων και την  έκδοση του Μη-
νιαίου Δελτίου Συντάξεων. 

    •   Θα επιταχυνθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατι-
στικών στοιχείων και τη βελτίωση της ποιότητας του ετήσιου τεύχους στατιστικών στοιχείων του
Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

    •   Θα ολοκληρωθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), προκειμένου να καταχωρίζεται από τις Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ το σύνολο των στοιχείων
που αναφέρονται στις Στατιστικές Δράσεις 2017 – 2019. Η λειτουργία του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ θα επιφέρει
σημαντική βελτίωση, τόσο στην ποσοτική (θα δίνεται η δυνατότητα άντλησης πολύ περισσότερων
στατιστικών στοιχείων) όσο και στην ποιοτική (καλύτερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία των
στατιστικών δεδομένων που θα συλλέγονται) παραγωγή των στατιστικών στοιχείων για την Ασφά-
λεια και Υγεία, αλλά και την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων. 

    •   Ολοκλήρωση και λειτουργία του Συστήματος Ελέγχων Οδικών Μεταφορών (ΣΕΟΜ), προκειμένου
να καταχωρίζονται από τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων αναλυτικά στοιχεία ελέγ-
χων για τα χρονικά όρια εργασίας και ανάπαυσης οδηγών στις Οδικές Μεταφορές, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό
(ΕΟΚ) 3821/85.

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει ως στόχους για την τριετία 2017 – 2019:

    •   Τη σταδιακή εγκατάλειψη της βάσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) και την καθιέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας ως αποκλειστικού μέσου συλλογής
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οικονομικών στοιχείων από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ταχύτερη συλ-
λογή στοιχείων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους στατιστικούς ανταποκριτές των ΟΤΑ.
Σταδιακή προσθήκη των Υπηρεσιών εποπτείας των ΟΤΑ (όπως Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή διά-
δοχα σχήματα) στους χρήστες του Κόμβου Διαλειτουργικότητας.

    •   Τη δημιουργία βάσης δεδομένων «Μητρώου Ταυτότητας Αυτοδιοίκησης» για τη συλλογή, καταχώ-
ριση και επεξεργασία πληροφοριών των Δήμων, με σκοπό να παρακολουθείται η εφαρμογή της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας και να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, ώστε
να προτείνονται οι βέλτιστες λύσεις.

    •   Τη μελέτη των υφιστάμενων στατιστικών, την επικαιροποίηση των παραγόμενων στατιστικών με
βάση τις αλλαγές στο σχετικό νομικό – κανονιστικό πλαίσιο και τον εμπλουτισμό των στατιστικών
με περαιτέρω ποιοτική ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

    •   Την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής των στοιχείων, αξιοποιώντας υπάρχουσες υποδο-
μές (πληροφοριακά συστήματα), οι οποίες αποτελούν πηγές δεδομένων των στατιστικών, για την
επιτάχυνση της διαδικασίας παραγωγής των στατιστικών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αξιοποίηση
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τροχαίων Παραβάσεων και Ατυχημάτων, με σκοπό
την άντληση δεδομένων που αφορούν στις τροχαίες παραβάσεις, προς ελάφρυνση του φόρτου των
ερευνώμενων Υπηρεσιών.

    •   Τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών προϊόντων με έμφαση στην κατάρτιση
έκθεσης ποιότητας για τις παραγόμενες στατιστικές.

    •   Τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη διαμόρφωση, αυτοματοποίηση και αποκέντρωση του συ-
στήματος υπολογισμού του κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης.

    •   Τον εμπλουτισμό στατιστικών δεδομένων με στατιστική αποτύπωση της κατανομής του κοινοβου-
λευτικού έργου στις επιμέρους αρμόδιες διοικητικές μονάδες, με στόχο τη στατιστική αποτύπωση
του προκαλούμενου σε αυτές διοικητικού βάρους.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς έχουν επισημάνει
τους ακόλουθους κύριους στόχους για την τριετία 2017 – 2019:

    –   Οι Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
θέτουν ως στόχο τη διαρκή τήρηση και παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων σε θέματα της αρ-
μοδιότητάς τους, με σκοπό τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων, αναφορών και εισηγήσεων για τη λήψη
των κατάλληλων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων αρμοδιότητάς τους. Οι στατιστι-
κές αφορούν:

         α) στους φορείς διοίκησης λιμένων με στόχο την πλήρη και σαφή ενημέρωση για τις δραστηριότητες
των εποπτευόμενων φορέων (Οργανισμοί Λιμένων ΑΕ – Λιμενικά Ταμεία),

         β) σε θέματα λιμενικών υποδομών, καθώς και σε στοιχεία για την τεχνική συγκρότηση του χερσαίου
και πλωτού εξοπλισμού και των παρεχόμενων διευκολύνσεων των λιμένων,

         γ) στις δραστηριότητες, σε μηνιαία βάση, του τομέα της κρουαζιέρας στους λιμένες της Χώρας, με
στόχο τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων, αναφορών και εισηγήσεων για τη λήψη των κατάλληλων
μέτρων, για την περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω τομέα,

         δ) στις βλάβες και επισκευές σκαφών της πλοηγικής υπηρεσίας.

    –   Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος (ΛΣ) – Ελληνική Ακτοφυλακή (ΕΛΑΚΤ) έχει θέσει ως στόχο την
αναβάθμιση των μέσων που διαθέτει για την καλύτερη παρακολούθηση και ανάλυση των στοιχείων
που συλλέγει. Συγκεκριμένα:

         •   Την επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των συλλεγόμενων στατιστικών στοιχείων για την
εφαρμογή των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και του σχεδίου αποκατάστασης των
αποθεμάτων του ερυθρού τόνου. 

         •   Την παρακολούθηση εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, όσον αφορά στον αριθμό
και τον τύπο των δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

         •   Την εξέταση της σκοπιμότητος και των διαδικασιών έκδοσης αδειών γενικής αστυνομικής φύσεως

27



προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.

         •   Τον έλεγχο εφαρμογής και την εξέταση καταλληλότητας του θεσμικού πλαισίου, όσον αφορά
στην άσκηση των ευρύτερων αστυνομικών αρμοδιοτήτων του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ (Γενικοί και Ειδικοί
Κανονισμοί Λιμένα, προστασία αιγιαλού και παραλίας κλπ.).

         •   Τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των ναυ-
τικών ατυχημάτων.

         •   Τον έλεγχο επάρκειας και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου (ΝΔ 187/73 – Α΄261).

         •   Την επάρκεια και τον έλεγχο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την αποφυγή συ-
γκρούσεων στη θάλασσα (ΝΔ 93/1974 – Α΄293).

         •   Τον έλεγχο συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/16 (ΠΔ 16/2011) και τη διασταύρωση
των διαθέσιμων στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα «THETIS» και την εθνική ηλεκτρονική
πλατφόρμα «ΕΡΜΗΣ».

         •   Την παρακολούθηση θεμάτων που ανάγονται στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα,
την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σπουδαστών, σε όλες τις βαθμίδες και για όλα τα είδη
Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθώς και την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Ναυτικής Εκπαίδευσης με τη διασύνδεση όλων των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

         •   Τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από τα Αποδεικτικά Ναυτικής Ικα-
νότητας, την εξέταση του συναφούς θεσμικού πλαισίου και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς και
ενωσιακές απαιτήσεις. 

         •   Την εξασφάλιση επαρκούς ακτοπλοϊκού δικτύου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της νησιωτι-
κής Χώρας, μέσω και της αναβάθμισης του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος και της
δημιουργίας πληροφοριακής εφαρμογής καταγραφής επιβατικής κίνησης με δυνατότητα online
διασύνδεσης με τις Λιμενικές Αρχές.

         •   Την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης πολιτών και διαχείρισης παραπόνων αυτών.

         •   Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων που ανάγονται στην ισορροπία προσφοράς και
ζήτησης ναυτικής εργασίας, καθώς και των ζητημάτων αναφορικά με την ανεργία του ναυτεργα-
τικού δυναμικού.

         •   Την προστασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας των ναυτικών, καθώς και την πρόληψη
εργατικών ατυχημάτων.

         •   Την παρακολούθηση εγγραφών – διαγραφών σηματολογημένων πλοίων από το ελληνικό νηολό-
γιο.

         •   Την παρακολούθηση του ετήσιου αριθμού χορήγησης αδειών εγκατάστασης και ανάκλησης γρα-
φείων του άρθρου 25 του Νόμου 27/75.

         •   Την παρακολούθηση του ετήσιου αριθμού καταχώρισης και λύσης Ναυτικών Εταιρειών του Νόμου
959/79 στο οικείο Μητρώο.

         •   Τον έλεγχο συμμόρφωσης προς την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας.

         •   Τον έλεγχο της επάρκειας και της αποτελεσματικότητος του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην
έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας παντός τύπου πλοίων υπό ελληνική σημαία.

         •   Την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των αναγνωρισμένων /εξουσιοδοτημένων οργανισμών,
αναφορικά με την πιστοποίηση της αξιοπλοΐας των υπό ελληνική σημαία πλοίων.

         •   Τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος
από τα πλοία με ελληνική σημαία.

         •   Τον έλεγχο συμμόρφωσης των πλοίων υπό ελληνική σημαία που δραστηριοποιούνται στην αλλο-
δαπή στους τομείς της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

         •   Τον έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 336/2006 (ISM CODE) και 725/2004 (ISPS CODE),
οι οποίοι αφορούν στην ασφάλεια των πλοίων, των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων
από μη νόμιμες ενέργειες και στην ασφαλή λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη ρύπανσης.

    –   Όσον αφορά στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

         •   Στον τομέα προστασίας του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος του νησιωτικού χώρου,
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στόχος είναι οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τη διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, καθώς και των τόπων και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Στο πλαίσιο
αυτό γίνεται θεσμοθέτηση διατάξεων προστασίας, όπως ο χαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρη-
τέων, ή/και ο χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών, ενώ, παράλληλα, έχει δημιουργηθεί
βάση δεδομένων ανοιχτή στο κοινό, όπου καταχωρίζονται τα αξιόλογα κτίρια, κτιριακά σύνολα,
οικισμοί, τόποι και τοπία που χαρακτηρίζονται.

         •   Στον τομέα ενίσχυσης των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων στον νησιωτικό χώρο, ο στόχος
είναι τριφυής: α) η ανάδειξη, προβολή και τουριστική εκμετάλλευση περισσότερων αρχαιολογικών
χώρων στο Αιγαίο, β) η συμμετοχή των κατοίκων μικρών νησιών ή/και ορεινών οικισμών σε θεα-
τρικά δρώμενα, μέσω περιοδείας θεατρικών παραστάσεων, γ) η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμ-
μετοχή αθλητών και ιστιοπλοϊκών σκαφών στις αθλητικές διοργανώσεις του Αιγαίου («Aegean
Reggata», κωπηλατικοί αγώνες, αιγαιοπελαγήτικοι αγώνες στίβου κλπ.).

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους επο-
πτευόμενους φορείς του αφορούν στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού στατιστικών δράσεων. Οι στα-
τιστικές αυτές δράσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στη συλλογή στατιστικών στοιχείων Δημοσίων
Συμβάσεων Έργων, συλλογή στατιστικών στοιχείων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, κατάρτιση έκθεσης
πεπραγμένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, αλλά και του ΟΣΕ, καθώς και κατάρτιση ετήσιας
έκθεσης με τους διενεργηθέντες ελέγχους σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων στο εθνικό
οδικό δίκτυο της Χώρας.

Σημαντικές στατιστικές δράσεις, επίσης, σχεδιάζονται, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για την κυκλοφο-
ρία οχημάτων και την οδική ασφάλεια της Εγνατίας Οδού, καθώς και στοιχείων για την οδική διασυνοριακή
κινητικότητα, τον θόρυβο, τους αέριους ρύπους, τις χρονοαποστάσεις και τη δυναμικότητα/ανάπτυξη
τόπων  ειδικού ενδιαφέροντος της Εγνατίας Οδού.

Στον τομέα της καταγραφής των συλλεγόμενων απορριμμάτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε στοιχεία
που αφορούν στις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, καθώς και στα πιστοποιητικά επαγ-
γελματικής επάρκειας.

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι στόχοι των στατιστικών δράσεων αφορούν στις σταθερές και κινητές
επικοινωνίες, στην παρακολούθηση της φορητότητας αριθμών, στη ρύθμιση, εποπτεία και παρακολούθηση
της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην κάλυψη χωρητικότητας, αδειοδότησης συχνοτήτων και κα-
τασκευής κεραιών, αλλά και στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καταγγελιών.

Στον τριετή σχεδιασμό του Υπουργείου περιλαμβάνονται στατιστικές δράσεις σχετικά με την εκπαίδευση
και ενημέρωση, μέσω ερωτηματολογίων, των Διευθυντών σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μεταφερθούν τα μηνύματα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστα-
σίας στον χώρο τους.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) αποτελεί ένα πολυθεματικό Υπουργείο με οριζόντιο
αντικείμενο ενασχόλησης που επηρεάζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ειδικότερα,
σύμφωνα με το θεσμοθετημένο οργανόγραμμα του, έχει ως αποστολή τη διατήρηση και βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Χώρας και την προώθηση
της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πρώτων υλών, σύμφωνα με τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Υπουργείο, έχοντας επιτελικό και συντο -
νιστικό ρόλο, σχεδιάζει και προωθεί: α) τη διαχείριση και προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας,
β) την ορθολογική διαχείριση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πρώτων υλών,
την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, γ) τη χά-
ραξη εθνικής δασικής πολιτικής στο πλαίσιο των πολλαπλών λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων,
δ) τη χάραξη εθνικής πολιτικής για το υδάτινο περιβάλλον, ε) τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό
εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, στ) τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διατήρηση της αρ-
χιτεκτονικής κληρονομιάς, ζ) την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, μέσω της ενίσχυσης των θεσμών πε-
ριβαλλονικής διακυβέρνησης.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βασική στοχοθεσία του Υπουργείου στον τομέα του περιβάλλοντος και για τη νέα περίοδο του στατιστικού
προγράμματος αποτελεί η προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου μεικτού δικαιώματος (άρθρο 24
του Συντάγματος) του καθενός στο φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο εφαρμόζει το
εθνικό περιβαλλοντικό κεκτημένο, το οποίο αποτελείται εκτός από την εθνική νομοθεσία, τόσο από την
ενωσιακή νομοθεσία (π.χ. Κανονισμοί, Οδηγίες) όσο και από τις διεθνείς Συμφωνίες και Συμβάσεις (περι-
φερειακές και παγκόσμιες), τις οποίες έχει κυρώσει η Χώρα μας με νόμο, όπως προβλέπεται στις διατάξεις
του Συντάγματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στη διαμόρφωση του υφιστάμενου ενωσιακού και εθνικού πε-
ριβαλλοντικού δικαίου, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συνεισφορά των αρχών του διεθνούς περιβαλλοντι-
κού δικαίου. Οι αρχές αυτές, οι οποίες απορρέουν είτε από πρακτικές της διεθνούς κοινότητας είτε από
τη νομολογία των δικαστηρίων είτε έχουν διατυπωθεί σε κείμενα χαλαρής δεσμευτικής ισχύος (π.χ. δια-
κηρύξεις), έλαβαν τη μορφή εθιμικού δικαίου, ενώ αργότερα μετεξελίχθηκαν μέσω της εφαρμογής τους
σε δεσμευτικούς κανόνες δικαίου ή και νέα διαδικαστικά δικαιώματα «τρίτης γενιάς». Μεταξύ των σημα-
ντικών Αρχών του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζονται από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, είναι: α) η Αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία ενσωματώνει όλες τις
υπόλοιπες περιβαλλοντικές αρχές συντελώντας στη δημιουργία ενός εθιμικού δικαιϊκού ολιστικού πλαι-
σίου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, β) η Αρχή της Πρόληψης και η Αρχή της Προφύλαξης, γ) η Αρχή «ο ρυ-
παίνων πληρώνει», σύμφωνα με την οποία η ευθύνη και το κόστος περιβαλλοντικών ζημιών πρέπει να
αναλαμβάνονται από τον ίδιο τον «ρυπαίνοντα» και όχι την κοινωνία και δ) η Αρχή της Πρόσβασης στην
Πληροφόρηση και της Συμμετοχής του Κοινού σε θέματα περιβαλλοντικά.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, επιμέρους στόχους του Υπουργείου στον περιβαλλοντικό τομέα
για την περίοδο 2017 – 2019 αποτελούν:

    •   Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων μέσω της συλλογής στοιχείων που αφορούν: α) στην παραγωγή
και διαχείριση αστικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, β) στην παραγωγή και εκτροπή του βιοαπο-
δομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, γ) στην περιβαλλοντική παρακο-
λούθηση των ΧΥΤΑ και στη συμμόρφωση με την Οδηγία(5). Επίσης, συλλογή στοιχείων για όλα τα
είδη των αποβλήτων μέσω ερωτηματολογίου προς τους ΦοΔΣΑ, ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεις/υποδομές
που παράγουν απόβλητα, μέσω της διακίνησης της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων(6).  Επι-
πρόσθετα, συλλογή στοιχείων για την παραγόμενη λάσπη από τις ΔΕΥΑ – ΕΕΛ της Χώρας, μέσω
ερωτηματολογίων(7).

    •   Βελτίωση της καταγραφής των πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των αποβλή-
των, αναλυτικά για όλα τα ρεύματα των αποβλήτων, σε εφαρμογή του Κανονισμού 2150/2002 για
τις στατιστικές των αποβλήτων.

    •   Καταγραφή δεδομένων (data) και μεθοδολογικών εκθέσεων (data quality/methodology reports) – ερω-
τηματολόγιο του Διαρθρωτικού Δείκτη (Structural Indicator – Municipal Wastes) για τα αστικά από-
βλητα, μέσω του EDAMIS.

    •   Παραγωγή ετήσιων ή τριετών εκθέσεων για την εφαρμογή όλων των σχετικών με τα απόβλητα Οδη-
γιών και Κανονισμών.

    •   Αναφορά στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην εγγραφή προϊόντων και υπηρεσιών στα οποία
έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής
Οικολογικού Σήματος – ΑΣΑΟΣ (δύο φορές το έτος, Μάρτιο και Νοέμβριο).

    •   Υλοποίηση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, η οποία περιλαμβάνει, με-
ταξύ άλλων, ενσωμάτωση θεμάτων βιοποικιλότητας στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας, διατήρηση και αποκατάσταση των
ειδών και των οικότοπων της Ελλάδος, πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα
λόγω της κλιματικής αλλαγής, οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων πε-
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(5) Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω ερωτηματολογίων προς τους ΧΥΤΑ – Σύνταξη τυποποιημένης Έκθεσης για
την εφαρμογή της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ – Διαβίβαση Έκθεσης στη Eurostat (τριετής, θα πρέπει να υποβληθεί το 2019
για τα έτη 2016, 2017 και 2018).

(6) Σύνταξη τυποποιημένης Έκθεσης – Διαβίβαση της Έκθεσης στη Eurostat (τριετής, θα πρέπει να υποβληθεί το 2019
για τα έτη 2016, 2017 και 2018).

(7) Σύνταξη τυποποιημένης Έκθεσης – Διαβίβαση της Έκθεσης στη Eurostat (τριετής, θα πρέπει να υποβληθεί το 2019
για τα έτη 2016, 2017 και 2018).



ριοχών, προστασία της βιοποικιλότητας από τα εισβάλλοντα ξενικά είδη, διατήρηση των γενετικών
πόρων της Ελλάδος κλπ.

    •   Προστασία των δασών μέσα από τη λήψη προληπτικών μέτρων και την καταγραφή σημαντικών στοι-
χείων, όπως τα στοιχεία αναδασώσεων, φυτωρίων, διαχειριστικών μελετών, πρωτογενών δασικών
προϊόντων και δασικών πυρκαγιών.

    •   Ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων (εσωτερικών και θαλάσσιων) για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορ-
ροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Νόμου 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, αξιολόγηση της περιβαλλο-
ντικής κατάστασης των θαλασσίων υδάτων, προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
αυτών, καθορισμός σειράς περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών, καθώς και θέσπιση και
εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης των θαλασσίων υδάτων για τη συνεχή αξιολόγηση και
την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 8,9,10 και 11 της Οδηγίας
2008/56/ΕΚ κλπ.).

    •   Παρακολούθηση και ενημέρωση της εθνικής βάσης δεδομένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυ-
μάτων των οικισμών της Χώρας.

    •   Προώθηση μέτρων για τη μείωση και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (εθνική απογραφή εκ-
πομπών και προβλέψεις αερίων, βάσει της Σύμβασης για τη διασυνοριακή μακράς κλίμακας ατμο-
σφαιρική ρύπανση – CLRTAP, εθνική απογραφή εκπομπών και προβλέψεις αερίων, βάσει της
Κοινοτικής Οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπής – NEC).

    •   Διασφάλιση: α) του δικαιώματος στην πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και β) του δι-
καιώματος στη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων (μέσα από τη λειτουργία του Ηλεκτρο-
νικού Περιβαλλοντικού Μητρώου των Αδειών Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και
δραστηριοτήτων και των σχετικών διαβουλεύσεων).

    •   Προστασία από τον Θόρυβο (στρατηγικές χαρτογραφήσεις περιβαλλοντικού θορύβου).

    •   Συμμετοχή στην εφαρμογή, σε συνεργασία με το επισπεύδον Υπουργείο, μελλοντικού εθνικού σχε-
δίου βιώσιμης ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και
ειδικότερα τους επτά περιβαλλοντικούς στόχους.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι στόχοι του τομέα της ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την τριετία
2017 – 2019 καλύπτουν όλο σχεδόν το εύρος των θεματικών ενοτήτων ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, προγραμματίζονται δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων
του προσωπικού σε θέματα στατιστικού ενδιαφέροντος, μέσα από τη συνεχή κατάρτιση σε αντίστοιχα
πεδία, καθώς και με τη μελέτη και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών παραγωγής ενεργειακών δεδομένων
και τον ποιοτικό έλεγχο αυτών. Παράλληλα, τίθεται ως στόχος η διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου,
μέσα από ποικίλες δράσεις, όπως είναι η δέσμευση των υπηρεσιακών παραγόντων, η σύναψη συμβάσεων
εμπιστευτικότητας με φορείς κλπ.

Επίσης, αναπτύσσονται νέες εφαρμογές συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων, ενώ βελ-
τιώνονται και οι ήδη υπάρχουσες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι εργαλεία συλλογής στοιχείων:

    •   Τήρηση πληροφοριακού συστήματος συλλογής στοιχείων (online) για υγρά καύσιμα (fuelstat).

    •   Αναβάθμιση διαδικασιών και στατιστικών εργαλείων με σκοπό τη συνεχή συλλογή, επεξεργασία και
ποιοτικό έλεγχο των απολογιστικών ενεργειακών δεδομένων της Xώρας (νέες ηλεκτρονικές φόρμες
συλλογής στοιχείων κλπ.).

    •   Επανένταξη του έργου για την ανάπτυξη Μητρώου Γεωθερμικών Εφαρμογών. 

    •   Βελτίωση της προσβασιμότητας στη στατιστική πληροφορία με ανάρτηση ενεργειακών δεδομένων,
καθώς και τήρηση δεσμευτικών χρονικών ορίων στην περιοδικότητα διάχυσης στατιστικών δεδομέ-
νων. Συνεχής συνεργασία με χρήστες των σχετικών στατιστικών στοιχείων (διεθνείς οργανισμοί,
ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις κλπ.).

Όσον αφορά στην παραγωγή νέων στατιστικών πληροφοριών, παρουσιάζεται συνεχής αύξηση των υπο-
χρεώσεων για απολογιστικά δεδομένα. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
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    •   Συλλογή και επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων (τελική κατανάλωση ανά κλάδο οικονομικής δρα-
στηριότητας ΣΤΑΚΟΔ κλπ.), για την ικανοποίηση αναγκών που προκύπτουν στο πλαίσιο τροποποιή-
σεων των  Ευρωπαϊκών Κανονισμών και διεθνών απαιτήσεων για ενεργειακά δεδομένα.

    •   Ικανοποίηση των νέων, ήδη γνωστών, απαιτήσεων για την τριετία (εξαμηνιαίες τιμές φυσικού αερίου,
νέα μεθοδολογία υπολογισμού αποθεμάτων πετρελαίου κλπ.).

    •   Υλοποίηση υποδομών για τον έλεγχο των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης  (build-
ingcert).

    •   Ad hoc επεξεργασία ενεργειακών δεδομένων για την παραγωγή αιτούμενων στοιχείων από τους
χρήστες.

Τέλος, όσον αφορά, ειδικότερα, στην παραγωγή στατιστικών από το ΥΠΕΝ, βασικούς στόχους αποτελούν:

    •   Η εντατικοποίηση της προσπάθειας για την πιστοποίηση των στατιστικών του ως «επίσημων».

    •   Η βελτίωση του συντονισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου ως προς τον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση στατιστικών δράσεων και την παραγωγή στατιστικών, στο πλαίσιο του ενωσιακού και εθνικού
θεσμικού πλαισίου.

    •   Η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού σε θέματα ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης στα-
τιστικών μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ.

    •   Η βελτίωση της τεχνολογικής/πληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου που σχετίζεται με την ανά-
πτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών, με δεδομένους τους περιορισμένους οικονομικούς
πόρους (π.χ. αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων).

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι βασικοί στόχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την περίοδο 2017 –
2019  επικεντρώνονται:

    •   Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των παραγόμενων στατιστικών μέσω και της διασύν-
δεσης και διαλειτουργικότητας υφιστάμενων μητρώων και βάσεων δεδομένων. Τα σχετικά έργα ψη-
φιακής σύγκλισης υλοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου. Οι Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ θα είναι οι φορείς λειτουργίας των έργων
μετά την ολοκλήρωσή τους.

    •   Στην αξιοποίηση των συλλεγόμενων στατιστικών, αφενός μεν για την πληροφόρηση και ενημέρωση
των διαφόρων χρηστών που συναλλάσονται με το ΥΠΑΑΤ, αφετέρου δε για την παρακολούθηση και
αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης από 1.1.2015 νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση της ΚΑΠ θα υλοποιηθεί, όπως προβλέπεται και προσδιορίζεται από το ενω-
σιακό νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με μία δέσμη δεικτών (αντίκτυπου, αποτελεσμάτων και
επιδόσεων) που βασίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία και αφορούν στη δομή και τους στόχους της ΚΑΠ
ως προς τους δύο πυλώνες της, δηλαδή τις άμεσες ενισχύσεις και τις αγορές (πυλώνας Ι) και τα
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (πυλώνας ΙΙ).

    •   Στην πιστοποίηση των παραγόμενων στατιστικών από τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φο-
ρείς του Υπουργείου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Οι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και των εποπτευόμενων φο-
ρέων του για την προγραμματική περίοδο 2017 – 2019 επικεντρώνονται:

    •   Στη διαρκή ευθυγράμμιση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των εποπτευ-
όμενων φορέων του με τους κανόνες του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και τις απαιτήσεις για
τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών που παράγουν.

    •   Στην παραγωγή νέων και αναθεωρημένων στατιστικών, ώστε το ΥΠΠΕΘ και οι εποπτευόμενοι φορείς
του να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των χρηστών και να εφαρμόζουν τις νέες μεθοδολογικές
απαιτήσεις.

    •   Στην περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνολογικού υπόβαθρου που υποστηρίζει την παραγωγή στατιστικών
του ΥΠΠΕΘ και των εποπτευόμενων φορέων του.

    •   Στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
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    •   Στη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του αντίστοιχου εργασιακού φόρτου για τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, με τη σταδιακή κατάργηση της μεθόδου συλλογής δεδομένων διά αλληλο -
γραφίας.

    •   Στη δυνατότητα ενιαίας πληροφόρησης για την ανώτατη εκπαίδευση, μέσω των παρακάτω ενερ-
γειών:

         –   επέκταση της εφαρμογής του Education Business Intelligence System στο σύνολο των ακαδημαϊ-
κών ιδρυμάτων της Χώρας,

         –   ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του ΒΙ, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό και να καλύπτει
τις στατιστικές ανάγκες που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση.

    •   Στη συγκέντρωση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Στην ενημέρωση, επικαιροποίηση υπαρχόντων δεδομένων, στην αναπροσαρμογή
των στατιστικών προϊόντων αναφορικά με το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για την ενημέρωση των χρηστών.

    •   Στην ανάπτυξη συστήματος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά της μαθη-
τικής διαρροής, με σκοπό την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

    •   Στη διαχρονική παρακολούθηση της σωματικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 5 – 18 ετών και στον σχε-
διασμό στοχευμένων πολιτικών υγείας, στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσονται στην Ευρω-
παϊκή Ένωση για την περίοδο 2014 – 2020 (EU Action Plan on Childhood Obesity 2014 – 2020).

    •   Στη συλλογή στοιχείων για τη φοίτηση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και ατόμων με ει-
δικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε σχολεία Ει-
δικής Αγωγής, καθώς και στοιχείων που αφορούν στο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και
στα χαρακτηριστικά του.

Ιδιαίτερα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θέτει τους ακόλουθους στόχους για την τριετία 2017 – 2019:

1.  Διαρκής ευθυγράμμιση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τους κανόνες του ΕΛΣΣ και τις απαιτήσεις
για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών που παράγει.

    1.1.  Συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πιστοποίησης ως «επίσημων» των στατιστικών που πα-
ράγονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (στατιστικές στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΚ) 955/2012, στατιστικές για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά,
στατιστικές για τη σταδιοδρομία κατόχων διδακτορικού τίτλου και στατιστικές για τη συμμετοχή
των γυναικών στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης – Ε&Α).

    1.2.  Εφαρμογή και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα
σχετικά εγχειρίδια ποιότητας που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για τις στατιστικές που παράγει.

    1.3.  Πλήρης εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και ΕΛΣΤΑΤ
για την παραγωγή στατιστικών για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και την κάλυψη των αναγκών
των Εθνικών Λογαριασμών της Χώρας.

    1.4.  Συστηματική επικαιροποίηση και συνεχής εμπλουτισμός των μητρώων φορέων με δραστηριότητες
Ε&Α από τους οποίους συλλέγονται στοιχεία.

    1.5.  Ανάπτυξη κριτηρίων, διαδικασιών και εργαλείων ανωνυμοποίησης των μικροδεδομένων των στα-
τιστικών ερευνών του ΕΚΤ. 

    1.6.  Εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΚΤ για τη βελτίωση και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων
του, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών.  

2.  Νέες και αναθεωρημένες στατιστικές, ώστε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης να ανταποκρίνεται στις
νέες ανάγκες των χρηστών και να εφαρμόζει τις νέες μεθοδολογικές απαιτήσεις.

    2.1.  Διερεύνηση, αξιολόγηση και πιλοτική παραγωγή νέων στατιστικών που να απεικονίζουν σημαντι-
κές πτυχές του εθνικού και περιφερειακού συστήματος καινοτομίας, όπως:

            •  την καινοτομία για συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας υψηλού ενδιαφέρο-
ντος, όπως δημιουργική βιομηχανία, τουρισμός (έναν από τους οκτώ στρατηγικούς τομείς του
«Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του
ΕΣΠΑ 2016 – 2020),   

            •  τη συσχέτιση μεταξύ της καινοτομίας και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (global value chains),
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            •  τη συσχέτιση μεταξύ της καινοτομίας και των δημόσιων προμηθειών, 

            •  τη δικτύωση μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με τον ιδιωτικό τομέα,

            •  τις σύγχρονες τάσεις στη δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αξιοποιώντας εναλλακτι-
κούς βιβλιομετρικούς δείκτες, όπως altmetrics, book metrics, περιοδικά ανοικτής πρόσβασης,
καθώς και ανακοινώσεις σε συνέδρια (conference proceedings).

    2.2.  Εναρμόνιση με τις οδηγίες που αναπτύσσει η Eurostat για την υιοθέτηση του νέου εγχειριδίου
Frascati Manual 2015 στην παραγωγή των στατιστικών που αφορούν στην Έρευνα και Ανάπτυξη
και στις πιστώσεις των Κρατικών Προϋπολογισμών που διατίθενται στην Έρευνα και Ανάπτυξη
(GBAORD), σε εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012. 

    2.3.  Εναρμόνιση με τις οδηγίες που αναπτύσσει ο ΟΟΣΑ για την υιοθέτηση του νέου εγχειριδίου Fras-
cati Manual 2015 στις στατιστικές, σε θέματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

    2.4.  Εναρμόνιση με τις οδηγίες για την υιοθέτηση του νέου εγχειριδίου Oslo Manual, το οποίο βρίσκεται
σε διαδικασία αναθέωρησης, στην παραγωγή των στατιστικών που αφορούν στην καινοτομία στις
επιχειρήσεις, σε εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012. 

    2.5.  Διατήρηση του ενεργού ρόλου του ΕΚΤ στις Ομάδες Εργασίας της Eurostat και του ΟΟΣΑ, ώστε
να εξασφαλίζεται η άμεση υιοθέτηση των μεθοδολογικών εξελίξεων και η προβολή των ελληνικών
θέσεων.  

3.  Περαιτέρω  ανάπτυξη του τεχνολογικού υπόβαθρου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που υποστηρίζει
την παραγωγή των στατιστικών του.

    3.1.  Βελτιστοποίηση του κεντρικού συστήματος Data Management System του ΕΚΤ για τη Διαχείριση
των Δεδομένων Ε&Α, το οποίο υποστηρίζει τις εξής απαιτήσεις: αποθήκευση δεδομένων, επεξερ-
γασία, διατήρηση αντιγράφων, υπολογισμό δεικτών, διασύνδεση με άλλα συστήματα ή/και εξωτε-
ρικές πηγές. 

    3.2.  Υιοθέτηση της χρήσης του προτύπου SDMX για την ηλεκτρονική διαβίβαση στατιστικών δεδομέ-
νων Έρευνας και Ανάπτυξης.

    3.3.  Πλήρης ενσωμάτωση στις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες επιμέρους πληροφοριακών συ-
στημάτων που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ, όπως το σύστημα συλλογής πρωτογενών στοιχείων Ε&Α
και GBAORD, το σύστημα οπτικοποιήσεων, το σύστημα Business Intelligence, η βάση CERIF με
διασυνδεμένα δεδομένα διοικητικών πηγών. 

    3.4.  Ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων για τη συλλογή μικροδεδομένων, συμπεριλαμβανο-
μένων δεδομένων διοικητικών πηγών. 

    3.5.  Εφαρμογή και συνεχής βελτίωση της πολιτικής ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορίας, σύμφωνα
με το πρότυπο ISO/IEC 27001: 2015.

4.  Ικανοποίηση αναγκών χρηστών και βελτίωση της κατανόησης των στατιστικών που παράγει το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης από τις διάφορες ομάδες χρηστών των στατιστικών του.

    4.1.  Τροφοδότηση των αρμόδιων φορέων με τους δείκτες παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης που αφορούν στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία
και παράγονται από τις στατιστικές του ΕΚΤ.

    4.2.  Διαρκής ανάπτυξη και εμπλουτισμός του ιστοτόπου http://metrics.ekt.gr/ (ελληνική και αγγλική έκ-
δοση) με δεδομένα και εκδόσεις, συνεχής και τακτική διάχυση των αποτελεσμάτων των στατιστι-
κών ερευνών.

    4.3.  Βελτίωση της σαφήνειας των στατιστικών που δημοσιεύονται με τη χρήση νέων εργαλείων οπτι-
κοποίησης, διαδραστικά διαγράμματα, infographics. 

    4.4.  Διοργάνωση ημερίδων και workshops με τους χρήστες στατιστικών στοιχείων. 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι στόχοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) για την περίοδο 2017 – 2019 επικεντρώ -
νονται:

    •   Στην παραγωγή νέων στατιστικών. Αρκετές Υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΠΟΑ συλ-
λέγουν στοιχεία για εσωτερική χρήση, τα οποία στοχεύουν να αξιοποιήσουν σε στατιστικά δεδο-
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μένα. Ενδεικτικά: στοιχεία που συλλέγονται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τα φεστιβάλ, την
καταλληλότητα κινηματογραφικών έργων,  τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εκδηλώσεις και εκθέ-
σεις που διοργανώνονται από Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, την έρευνα κοινού και την κατα -
γραφή επισκεψιμότητας (ιστοσελίδα/κοινωνικά μέσα/μηχανές αναζήτησης). Επίσης, επο πτευόμενοι
φορείς έχουν προγραμματίσει τη συλλογή νέων στατιστικών δεδομένων. Ενδεικτικά: τον αριθμό μα-
θητών/σχολείων που παρακολουθούν κάθε χρόνο θεατρικές παραστάσεις, την καταμέτρηση και ανά-
λυση των ηλικιών και των εκπαιδευτικών βαθμίδων των μαθητών που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά
προγράμματα.

    •   Στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, των πινάκων που συμπληρώνο-
νται από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ, με σκοπό την κατάρτιση αναλυτι-
κότερων στατιστικών που αφορούν στις δραστηριότητες του Υπουργείου, αλλά και την επανεκτίμηση
των δεδομένων που συλλέγονται. 

    •   Στη βελτίωση της διάχυσης των στατιστικών. Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ: α) του στα-
τιστικού προγράμματος τριετίας, β) του ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασίας και της ετήσιας
έκθεσης απολογισμού του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους, γ) των στατιστικών
δεδομένων που συλλέγονται από τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του. 

Σημειώνεται ότι οι  δράσεις για τους παραπάνω στόχους έχουν ξεκινήσει από το 2016.

Υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς στοχεύουν, για την τριετία 2017 – 2019, στην
ολοκλήρωση δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν κυρίως στην εφαρμογή, βελτίωση και επέ-
κταση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών συλλογής και επεξεργασίας αξιόπιστων δεδομένων
για την παραγωγή στατιστικών προϊόντων.

Oι δράσεις αυτές εξειδικεύονται ως εξής:

    •   Στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επικοινωνίας και διαβούλευσης με τις Διευθύνσεις Πληροφορι-
κής του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων, των Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκο-
μείων, προκειμένου να καθοριστούν πλήρως οι προτεραιότητες κάλυψης των αναγκών του
Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του  σε επίπεδο Πληροφοριακών Εφαρμογών και Συ-
στημάτων Υγείας.

    •   Στον εκσυγχρονισμό του οργανωτικού, λειτουργικού και οικονομικού πλαισίου του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας (ΕΣΥ), μέσω και της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος Διοικητικής Πληροφό-
ρησης και Επιχειρηματικής Ευφυϊας (Management Information System – Business Intelligence –
MIS-BI). Το MIS-BI αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση MIS για τον χώρο της υγείας, έχοντας την ικα-
νότητα διαλειτουργικής διασύνδεσης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και συμβάλλει
στην υλοποίηση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος διοικητικής πληροφόρησης, τόσο του Υπουργείου
Υγείας όσο και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων. Ικανοποιεί τις ανάγκες για γρήγορη, αποδο-
τική και συνεπή διαχείριση του πλήθους των πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένων. Η στατιστική
ανάλυση αυτών των δεδομένων υποστηρίζει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε επίπεδο Υπουρ-
γείου και Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ). 

    •   Στη συγκέντρωση κωδικοποιημένων αναλυτικών στοιχείων για την επιδημιολογική επιτήρηση όλων
των μεταδιδόμενων και μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, τις διαγνώσεις, την ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη, τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά αιτία, τον μητρικό θηλασμό, τις εκτρώσεις, την υγεία
των νεογέννητων, τις συγγενείς ανωμαλίες, τα σύνδρομα, τα σπάνια νοσήματα, την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, την άνοια, τον επιπολασμό του σακχαρώδους διαβήτη και τις διενεργούμενες θερα-
πευτικές ή μη πράξεις στα εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία και τα Διαβητολογικά Κέντρα.

    •   Στη συγκέντρωση στοιχείων για τα εθνικά αποθέματα εμβολίων, τη διάθεση και κατανάλωση εμβο-
λίων ανά Μονάδα Υγείας. 

    •   Στη συγκέντρωση στοιχείων για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κέντρων πρόληψης της
εξάρτησης και των διαφόρων μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων, στοιχείων εργαζομένων, ωφε-
λούμενων και διενεργούμενων θεραπευτικών και μη  πράξεων, καθώς και οικονομικών στοιχείων
των δομών αυτών.

    •   Στη συγκέντρωση στοιχείων για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ανά σκεύασμα, ανά μήνα, ανά έτος,
ανά νομό, ανά νοσοκομείο, ανά δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας και ανά ιατρό.
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    •   Στη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και για το προσωπικό

που υπηρετεί σε νοσοκομεία και δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας του

Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), ανά βαθμίδα ιατρού και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο

και ειδικότητα, με στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε εργαζόμενο.

    •   Στη συγκέντρωση αναλυτικών κωδικοποιημένων στοιχείων σχετικά με την κίνηση των ασθενών στις

Μονάδες Υγείας, ανά δημογραφικά χαρακτηριστικά, ασφαλιστικό φορέα, κλινική, τύπο διάγνωσης,

Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ), φάρμακα, ιατρικές πράξεις και το συγκεντρωτικό κόστος νο-

σηλείας.

    •   Στη δημιουργία Μητρώου Μακροχρόνιων Ασθενών για την καλύτερη πρόσβαση των πασχόντων στις

υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

    •   Στη δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού προδιαγραφής προτύπων και πιστοποίησης των εφαρ-

μογών ηλεκτρονικής υγείας και μόνιμη επικαιροποίησή τους μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου

με την  ΗΔΙΚΑ AE  και τον Οργανισμό  HL7 Hellas (Health Level 7).

    •   Στη λειτουργία του Άτλαντα Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα περιέχει μία σειρά εφαρμογών

ενημέρωσης του πολίτη και στις επόμενες εκδόσεις του θα περιέχει πληροφορίες και εργαλεία για

επιτελική χρήση,  ερευνητές και επιστήμονες υγείας.
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