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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2015 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) λαμβάνοντας υπόψη:
1. To άρθρο 5 παρ. 6 του Νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
(ΕΛΣΣ) - Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως
τροποποιηθείς ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης
Μαρτίου 2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές.
4. Την υπ’ αριθ. απόφαση ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ. Β΄/28.8.2012) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής».
5. Την υπ’ αριθ. 3261/Β2-261/29.3.2013 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ «Έγκριση Ελληνικού Στατιστικού
Προγράμματος 2014-2016».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη.

Αποφασίζει

1. Εγκρίνει το κατωτέρω Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015, το οποίο περιλαμβάνει τις
προγραμματιζόμενες στατιστικές δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το εν λόγω έτος.
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ΕΤΗΣΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2015
περιλαμβάνει πληροφορίες για τις στατιστικές που πρόκειται να καταρτιστούν και να δημοσιευθούν
κατά τη διάρκεια του 2015 (βλ. Παράρτημα), καθώς και τις σχεδιαζόμενες αλλαγές σε παραγόμενες
στατιστικές. Οι αλλαγές αφορούν είτε στην παραγωγή νέων στατιστικών, λόγω, για παράδειγμα, της
εφαρμογής νέων ευρωπαϊκών Κανονισμών, είτε στην τροποποίηση παραγόμενων στατιστικών για
την πληρέστερη συμμόρφωση με υφιστάμενους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ή την πληρέστερη
ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών χρηστών. Επίσης, το Στατιστικό Πρόγραμμα
Εργασιών του 2015 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προγραμματισμένες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ το
2015, που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων της και
της πρόσβασης των χρηστών σε αυτά.
Το στατιστικό πρόγραμμα εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 έχει καταρτιστεί με βάση το Ελληνικό
Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) για την τριετία 2014 – 2016.
Κατά την περίοδο 2010-2014 η ΕΛΣΤΑΤ έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία των στατιστικών της
στοιχείων στη βάση της παραγωγής στατιστικών στοιχείων που τηρούν τα πρωταρχικά πρότυπα
ποιότητας των Ευρωπαϊκών στατιστικών. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός στόχος της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015
είναι η διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της, μέσω της
συνεχιζόμενης πιστής εφαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά εθνικού και ευρωπαϊκού στατιστικού
νομοθετικού πλαισίου1 και της υιοθέτησης βέλτιστων προτύπων και πρακτικών του Ευρωπαϊκού και
του διεθνούς στατιστικού συστήματος.
Επιπλέον, μεγάλη έμφαση θα δοθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το 2015 στην υποστήριξη της βελτίωσης της
ποιότητας των στατιστικών των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ),
όπου απαιτείται, μέσω του συντονισμού των στατιστικών δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του
ΕΛΣΣ και της αξιολόγησης των στατιστικών τους για την πιστοποίησή τους ως «επίσημων».
Επιπλέον καθοριστικός, παράγοντας για την ανωτέρω βελτίωση είναι η παροχή από την Πολιτεία
στους φορείς των απαραίτητων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τη παραγωγή στατιστικών,
καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασής τους σε διοικητικές πηγές δεδομένων.
Ιδιαίτερα σημαντική για την ΕΛΣΤΑΤ το 2015 θα είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου στις
επιχειρήσεις από τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και η βελτίωση της εγκαιρότητας και ποιότητας
γενικότερα των στατιστικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις, μέσω της αναδιάταξης της παραγωγής
των στατιστικών αυτών στη βάση της πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ σε διοικητικές πηγές.
Στους στόχους της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 συγκαταλέγεται, επίσης, η διατήρηση του ενεργού της ρόλου
μέσα στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) μέσω της στενής συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη
του ΕΣΣ στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας (Task Forces/Working Groups και Sector/Directors’
Groups) που οργανώνονται από τη Eurostat για διάφορα στατιστικά θέματα και της δυναμικής
παρουσίας και ουσιαστικής συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων σε στατιστικά
θέματα.
Η 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
είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων της ΕΛΣΤΑΤ.
Β. NΕΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Εφαρμογή Κοινοτικών Κανονισμών και εκπλήρωση ευρωπαϊκών και διεθνών
υποχρεώσεων
1

Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Κώδικας Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, μετά την
αναθεώρησή του που υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος
και Κανονισμός 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος είναι στο στάδιο αναθεώρησης.
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Η σχεδιαζόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ παραγωγή νέων στατιστικών μέσα στο 2015 οφείλεται, κατά ένα
μεγάλο μέρος, στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τη Στατιστική Υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Αυτές
εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή νέων Κοινοτικών Κανονισμών, τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με υφιστάμενους Κανονισμούς, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων, την ενημέρωση
βάσεων δεδομένων κλπ. Οι νέες στατιστικές, κατά θεματική ενότητα, που σχεδιάζεται να παραχθούν
μέσα στο 2015 για τους σκοπούς αυτούς, είναι οι ακόλουθες:
•

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
−

•

Στατιστικές για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), με περίοδο αναφοράς το
σχολικό έτος 2013/2014 και χρόνο διάχυσης το έτος 2015.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
− Στατιστικές επί των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, στο πλαίσιο προσθήκης νέων ad

hoc modules στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EUSILC), έτους 2014. Πρόκειται για στατιστικές που αφορούν στην υλική στέρηση του
πληθυσμού (βασικές ανάγκες, οικονομικές δυσκολίες, αναψυχή και κοινωνικές
δραστηριότητες, διαρκή αγαθά, πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, εκπαιδευτικές και
ψυχαγωγικές δαπάνες, ανάγκες των παιδιών κλπ.) (υπό ψήφιση εφαρμοστικός Κανονισμός
του Κανονισμού 1177/2003).

•

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
−

•

•

Στατιστικές για τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, στο πλαίσιο
προσθήκης νέας θεματικής ενότητας στην Έρευνα Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας (ICT), έτους 2014. Πρόκειται για νέα θεματική ενότητα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
– Internet Security», με χρόνο διάχυσης των αποτελεσμάτων μέσα στο 2015.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
−

Στατιστικές για το οδικό δίκτυο της Χώρας, στη βάση μελέτης εφικτότητας που αφορά στη
διερεύνηση των πηγών και της διαθεσιμότητας των σχετικών στοιχείων, η οποία θα
ολοκληρωθεί εντός του 2014. Οι στατιστικές καταρτίζονται στο πλαίσιο της ανάγκης
ενημέρωσης σχετικής Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων.

−

Στατιστικές σχετικές με τις οδικές μεταφορές λεωφορείων, πούλμαν, με βάση τα
αποτελέσματα σχετικής δειγματοληπτικής έρευνας που θα διενεργηθεί μέσα στο 2014. Η
κατάρτιση των στατιστικών γίνεται στο πλαίσιο της ανάγκης ενημέρωσης σχετικής
ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων με χρόνο διάχυσης αποτελεσμάτων της έρευνας το 2015.

−

Στατιστικές σχετικές με την κινητικότητα των οχημάτων (passenger mobility statistics), με
βάση τα αποτελέσματα σχετικής δειγματοληπτικής έρευνας που θα διενεργηθεί μέσα στο
2014 και χρόνο διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας το 2015.

−

Στατιστικές σχετικές με την οδική κυκλοφορία για την κατάρτιση των οχηματοχιλιομέτρων
(VKM), στη βάση μελέτης εφικτότητας που αφορά στη διερεύνηση της δυνατότητας συλλογής
σχετικών στοιχείων και συνεργασίας με παραγωγούς σχετικών στοιχείων, η οποία θα
ολοκληρωθεί εντός του 2014.

ΥΓΕΙΑ
−

Στατιστικές υγείας (κατάσταση υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας, παράγοντες που επηρεάζουν
την κατάστασή της, προληπτικές υπηρεσίες υγείας, φροντίδα υγείας, κοινωνική στήριξη κλπ.),
με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Υγείας που θα διενεργηθεί εντός του 2014
(Κανονισμός 141/2013).

2. Ικανοποίηση αναγκών χρηστών
Η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις παρεμβάσεις των χρηστών που συμμετείχαν στα
τέσσερα Συνέδρια Χρηστών που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και τα αποτελέσματα της Έρευνας
Χρηστών που διενεργεί, έχει καταγράψει τις διαπιστωμένες ανάγκες των χρηστών. Η ικανοποίηση
αυτών των αναγκών συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές της για την τριετία 2014-2016.
3
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Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει για το 2015:
•

την παραγωγή, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Υγείας που θα διενεργηθεί το τελευταίο
τρίμηνο του 2014, νέων Στατιστικών Υγείας, οι οποίες αφορούν στην ψυχική υγεία, στην
κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων και στην παροχή άτυπης φροντίδας τους (βλ.
προηγούμενο Εδάφιο),

•

τη δημοσίευση, με βάση τα αποτελέσματα της διενεργούμενης Έρευνας Χρήσης Χρόνου,
Στατιστικών για τη Χρήση Χρόνου του πληθυσμού, οι οποίες θα καλύψουν θέματα, όπως ο
μέσος χρόνος ανά κύρια και δευτερεύουσα δραστηριότητα, ο μέσος όρος συμμετοχής σε
δραστηριότητες, οι κύριες δραστηριότητες του πληθυσμού κατά τη διάρκεια μίας μέσης ημέρας,
ανάλογα με την κύρια ασχολία, την εκπαίδευση, την υγεία κλπ.

•

την παραγωγή των αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) σε
επίπεδο Περιφέρειας, αντί συνόλου Χώρας μέχρι σήμερα, κατόπιν επανασχεδιασμού της
έρευνας που έλαβε χώρα εντός του 2014.

•

Τη συμπερίληψη το 2014 - κατόπιν διερεύνησης του θέματος με αρμόδιους εθνικούς φορείς και
Στατιστικές Υπηρεσίες Κρατών Μελών - στα ερωτηματολόγια ήδη διενεργούμενων ερευνών της
ερωτημάτων σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με σκοπό την παραγωγή σχετικών
στατιστικών από το 2015.
Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ

Η συμμόρφωση στους Κοινοτικούς Κανονισμούς και η προσαρμογή στις ανάγκες των χρηστών, σε
συνδυασμό με τους περιορισμούς στους διαθέσιμους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους,
επιβάλλουν την πραγματοποίηση αλλαγών: βελτιώσεων, αναθεωρήσεων, καταργήσεων στην
παραγωγή και διάχυση στατιστικών. Για το 2015 σχεδιάζονται οι ακόλουθες αλλαγές:
•

•

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
−

Διακοπή από το έτος 2015 της στατιστικής εργασίας συγκέντρωσης μηνιαίων στοιχείων για
χορηγήσεις δανείων από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

−

Εφαρμογή των αποτελεσμάτων μελέτης για τη βελτίωση της ποιότητας και εγκαιρότητας των
αποτελεσμάτων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας, η οποία θα διεξαχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το
2014 κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
−

Παραγωγή των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων από το 2015 με βάση ως επί το
πλείστον στοιχεία από διοικητικές πηγές. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαβίβασης
στοιχείων επιχειρήσεων από διοικητικές πηγές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του Ιδρύματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, σε εφαρμογή του υπογραφέντος τον Απρίλιο του 2014 Μνημονίου Συνεργασίας
μεταξύ των ανωτέρω φορέων και της ΕΛΣΤΑΤ, θα λάβει χώρα εντός του 2014 ο
επανασχεδιασμός των ερευνών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (Structural Business
Statistics – SBS) Στο πλαίσιο αυτό τα ερωτηματολόγια θα επανασχεδιαστούν, προκειμένου
να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τη χρήση στοιχείων από
διοικητικές πηγές Ο στόχος αυτού του επανασχεδιασμού είναι ο περιορισμός των
ερωτημάτων στα απολύτως αναγκαία για τη συλλογή των στοιχείων επιχειρήσεων που δεν
είναι διαθέσιμα στις διοικητικές πηγές και η ενιαία δομή των ερωτηματολογίων για όλους τους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

−

Παραγωγή των στοιχείων συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και
ελέγχονται από την αλλοδαπή από το 2015 με βάση ως επί το πλείστον στοιχεία από
διοικητικές πηγές. Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαβίβασης στοιχείων επιχειρήσεων από
διοικητικές πηγές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε εφαρμογή του
υπογραφέντος τον Απρίλιο του 2014 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω φορέων
και της ΕΛΣΤΑΤ, θα γίνει εντός του 2014 ο επανασχεδιασμός της έρευνας για τη συλλογή
στοιχείων από τις συνδεόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα (Inwards Foreign
4

: 7166-3

Affiliate Trade Statistics – IFATS) και ελέγχονται από την αλλοδαπή. Η έρευνα
προγραμματίζεται να ενσωματωθεί στις ανωτέρω διαρθρωτικές έρευνες.
Στόχος των ανωτέρω αλλαγών στην παραγωγή στατιστικών είναι η μείωση του διοικητικού
φόρτου στις επιχειρήσεις, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών) στην
ΕΛΣΤΑΤ με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων.
•

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
−

•

Διακοπή από το 2015 της στατιστικής εργασίας συγκέντρωσης στοιχείων τηλεπικοινωνιών,
λόγω αφενός της σχεδόν μηδενικής ζήτησης από τους χρήστες και αφετέρου της
διαθεσιμότητας στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων απολογιστικών
εκθέσεων με αναλυτικότατα στοιχεία για τις εταιρείες του κλάδου.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
−

•

ΤΙΜΕΣ
−

•

Διακοπή από το έτος 2015 των ερευνών: α) Παρακολούθηση διέλευσης ελληνικών και
ξένων εμπορικών πλοίων από τη διώρυγα της Κορίνθου και ελληνικών εμπορικών πλοίων
από τη διώρυγα του Σουέζ και β) Παρακολούθηση των υποθηκευμένων λόγω δανείων
εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, λόγω της μη ζήτησης των σχετικών στοιχείων από
χρήστες.
Επέκταση από το 2015 της έρευνας Ενοικίων Κατοικιών και σε άλλες πόλεις τιμοληψίας,
εκτός των Αθηνών, για τις ανάγκες του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Με στόχο τον
υπολογισμό αντιπροσωπευτικότερου υποδείκτη ενοικίων κατοικιών για το Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΔΤΚ) σχεδιάζεται η επέκταση της έρευνας Ενοικίων Κατοικιών, η οποία
διενεργείται για τη συλλογή των σχετικών τιμών ενοικίων, και σε άλλες πόλεις εκτός των
Αθηνών όπου πραγματοποιείται μέχρι σήμερα.

ΥΓΕΙΑ
−

Εξέταση της ανάγκης συνέχισης το 2015 της συλλογής στοιχείων σχετικά με τις
δραστηριότητες των φαρμακευτικών εταιρειών. Τα στοιχεία αφορούν στις πωλήσεις
φαρμάκων στη Χώρα, κατά θεραπευτική κατηγορία. Η συλλογή των στοιχείων πωλήσεων
γίνεται από διοικητικές πηγές (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), οι οποίες διαθέτουν στο
κοινό τη βασική πληροφορία.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εντός του 2015 πιστοποίησης από την ΕΛΣΤΑΤ των στατιστικών των
φορέων του ΕΛΣΣ καθώς και του γενικότερου συντονισμού των εργασιών του ΕΛΣΣ, η ΕΛΣΤΑΤ θα
έχει το 2015 την απαραίτητη συνεργασία με τους φορείς για την αντιμετώπιση της επικάλυψης των
παραγόμενων στατιστικών στο ΕΛΣΣ. Επιπλέον θα διερευνηθούν δυνατότητες διενέργειας κοινών
ερευνών μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και φορέων του ΕΛΣΣ για την ελάφρυνση της επιβάρυνσης των
αποκρινομένων, την βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών αποτελεσμάτων, και τη μείωση του
κόστους των στατιστικών εργασιών, διασφαλίζοντας πάντοτε την αυστηρή τήρηση του στατιστικού
απορρήτου. Από τις ανωτέρω συνεργασίες ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις στην παραγωγή
στατιστικών από φορείς του ΕΛΣΣ.
Δ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ

Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει μέσα στο 2015 τις δράσεις της για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση
της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών σε
αυτές. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της πιστής εφαρμογής του Ελληνικού και Ενωσιακού
νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για τις στατιστικές και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και
προτύπων του Ευρωπαϊκού και του διεθνούς στατιστικού συστήματος. Για την επίτευξη των στόχων
καθοριστική είναι, επίσης, η εφαρμογή της Δέσμευσης για Εμπιστοσύνη
στις Στατιστικές
(Commitment on Confidence in Statistics) που υπογράφηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012.
5

: 7166-3

Μεταξύ των συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες θα προβεί η ΕΛΣΤΑΤ το 2015 προς εκπλήρωση
των ανωτέρω στόχων περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση όλων των υπολειπόμενων δράσεων του
πολυδιάστατου Κοινού Συνολικού Στατιστικού Σχεδίου Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές
(JOSGAP) αρμοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ, τόσο αυτών που είχαν περιληφθεί στο JOSGAP το 2010 όταν
τέθηκε σε εφαρμογή όσο και αυτών που προστέθηκαν στην πορεία.
Στις σημαντικές ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ προς την κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη
αξιοποίηση των διοικητικών πηγών δεδομένων, στις οποίες θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση η ΕΛΣΤΑΤ
κατά το 2015.
1. Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης για τις Ελληνικές Στατιστικές
Δεδομένου ότι όλες οι δράσεις του πυλώνα C του Κοινού Συνολικού Σχεδίου Δράσης για τις
Ελληνικές Στατιστικές—Joint Overall Statistical Greek Action Plan (JOSGAP), οι οποίες είχαν ως
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών δημοσιονομικών στατιστικών, θα ολοκληρωθούν
εντός του 2014, η ΕΛΣΤΑΤ θα εστιάσει στην ολοκλήρωση, μέσα στο 2015, των υπολειπόμενων
δράσεων των άλλων δύο πυλώνων, A και B, του JOSGAP.
Σε σχέση με τις δράσεις του πυλώνα Α, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
του ΕΛΣΣ, η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2015 όλες τις
προβλεπόμενες δράσεις αρμοδιότητάς της. Οι δράσεις αρμοδιότητας της Κυβέρνησης που έχουν
περιληφθεί στο JOSGAP αναφέρονται στη συνεχή υλοποίηση της Δέσμευσης της Κυβέρνησης για
την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές και αφορούν τη διαχρονική υποστήριξη της λειτουργίας της
ΕΛΣΤΑΤ.
Μέσα στο 2015 θα συνεχισθούν και θα εντατικοποιηθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση, μέχρι το
τέλος του έτους, των δράσεων του πυλώνα B του JOSGAP, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση
των διαδικασιών και υποδομών για την παραγωγή των στατιστικών της Χώρας, μέσω ενός
προγράμματος τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται στην ΕΛΣΤΑΤ από τη Eurostat. Η ΕΛΣΤΑΤ θα
επιδιώξει την ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2015 όλων των έργων (projects) που έχουν ήδη
αναπτυχθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, είτε πρόκειται να αναπτυχθούν μέχρι το τέλος του 2014,
στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων. Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει, ως επί το
πλείστον, από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό με
πόρους του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ.
2. Πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ – Διενέργεια επιθεωρήσεων (peer
reviews) από τη Eurostat
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 (Αρμοδιότητες της ΕΛΣΤΑΤ) του νόμου 3832/2010
όπως τροποποιηθείς ισχύει, η ΕΛΣΤΑΤ πιστοποιεί ως «επίσημες» στατιστικές που έχουν διενεργηθεί
από άλλους φορείς του ΕΛΣΣ. Η πιστοποίηση ως «επίσημων» των στατιστικών των φορέων του
ΕΛΣΣ από την ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα και εργαλείο για τη βελτίωση της
ποιότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών του ΕΛΣΣ. Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν από την
ΕΛΣΤΑΤ οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την πιστοποίηση, με τη σύνταξη, μεταξύ άλλων, του
βασικού εντύπου «Αρχές και Διαδικασίες για την Πιστοποίηση». Διενεργήθηκε, επίσης, η 1 η πιλοτική
άσκηση πιστοποίησης. Η πιστοποίηση των στατιστικών των φορέων του ΕΛΣΣ θα συνεχισθεί το
2014 και αναμένεται να εντατικοποιηθεί το 2015. Στόχος της ΕΛΣΤΑΤ είναι η ολοκλήρωση ενός
μεγάλου μέρους των πιστοποιήσεων των ανωτέρω στατιστικών μέχρι το τέλος του 2015.
Παράλληλα, μέσα στο χρονικό διάστημα Αύγουστος 2014 – Ιούλιος 2015, οργανώνεται από τη
Eurostat η διενέργεια επιθεωρήσεων (peer reviews) σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι επιθεωρήσεις αυτές αποσκοπούν στην εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης των στατιστικών
Αρχών των Κρατών Μελών που παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές με τις 15 αρχές του Κώδικα
Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Στις επιθεωρούμενες στατιστικές Αρχές
περιλαμβάνονται, εκτός των εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών, τρεις άλλες εθνικές Αρχές που
παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές. Τα κριτήρια επιλογής μιας εθνικής Αρχής για τον ανωτέρω σκοπό
είναι: α) η σημαντικότητά της ως παραγωγού ευρωπαϊκών στατιστικών και β) οι πιθανές αρνητικές
επιπτώσεις στην αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στην περίπτωση εμφάνισης κάποιου
προβλήματος στις παραγόμενες από την εθνική Αρχή ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι 3 εθνικές Αρχές
που επιλέγηκαν για τη Χώρα μας είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
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το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Οικονομικών. Η
ΕΛΣΤΑΤ θα συντονίσει τις εργασίες σε εθνικό επίπεδο για την προετοιμασία της επιθεώρησης.
3. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την αναβάθμιση της συλλογής δεδομένων
Μέσα στο 2015 η ΕΛΣΤΑΤ, όπως προβλέπεται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ) 2014 –
2016, θα συνεχίσει τις δράσεις της για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που
προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει τις
σχετικές διαδικασίες, ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης χρόνου και πόρων.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2015 η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί στις ακόλουθες δράσεις που σχετίζονται με
τη χρήση νέων τεχνολογιών:
−

Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια και διαδικτυακές (web) εφαρμογές για τη συλλογή δεδομένων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δράσεις, οι οποίες έχουν ήδη προγραμματιστεί:
•

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη συλλογή των στοιχείων της Έρευνας Παραγωγής
και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM). Η δράση αυτή θα αρχίσει εντός του
2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή θα
συμβάλει στην ευκολότερη συλλογή στοιχείων από τις επιχειρήσεις και στην ταχύτερη και
ορθότερη επεξεργασία των στοιχείων.

•

Ανάπτυξη και πιλοτική χρήση web ερωτηματολογίου για τη συλλογή του μεγαλύτερου
δυνατού μέρους των στοιχείων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών (EU-SILC).

Στο πλαίσιο της επέκτασης της χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων των διοικητικών πηγών, η
οποία αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο για την ΕΛΣΤΑΤ, μελετάται, επίσης, η χρήση
εξειδικευμένων τεχνολογιών συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων, οι οποίες στηρίζονται στις
τεχνολογίες διαδικτύου, όπως είναι για παράδειγμα η ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου (web
services). Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες προγραμματισμένες για το 2015 δράσεις:
•

Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη συλλογή στοιχείων της Έρευνας των Οδικών Τροχαίων
Ατυχημάτων. Η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα αποτελέσματα της συνεργασίας της με τη Διεύθυνση
Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε το 2014 στο πλαίσιο του έργου:
«Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων
ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών
καθώς και ραντάρ καταγραφής παραβάσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη», θα προβεί στην ανάπτυξη web εφαρμογής μέσω της οποίας θα συλλέγει τα
απαραίτητα στοιχεία για τις ανάγκες της Έρευνας των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων.
•

Αυτοματοποίηση της συλλογής στατιστικών στοιχείων δικαιοσύνης. Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει
τη συνεργασία της με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ώστε στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής—στην οποία συμμετέχει και η ΕΛΣΤΑΤ—που
ασχολείται με τη συλλογή και δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων της Ενότητας 9.4 της 7ης
επικαιροποίησης του Μνημονίου Οικονομικής Συνεργασίας και μέσω της δημιουργίας και
ενημέρωσης βάσης δεδομένων με στοιχεία για κάθε δικαστήριο, να αρχίσει από το 2015 η
αυτόματη συλλογή των σχετικών στατιστικών στοιχείων δικαιοσύνης.
• Κατάρτιση μελέτης εφικτότητας για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των δεδομένων της
Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας από τις αρμόδιες διοικητικές πηγές.
4. Αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων για την παραγωγή στατιστικών
Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών, με παράλληλη
εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και μείωση του φόρτου των ερευνωμένων
(επιχειρήσεων και νοικοκυριών), η ΕΛΣΤΑΤ, ήδη από την περίοδο 2011 – 2013, εστίασε τις
προσπάθειές της στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις διοικητικές
πηγές της Χώρας. Η υποχρέωση παροχής πρόσβασης στην ΕΛΣΤΑΤ σε όλες τις διοικητικές πηγές
δεδομένων και σε πρωτογενή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων απόρρητων στοιχείων, αναφέρεται
ρητά στο Στατιστικό Νόμο όπως ισχύει (Άρθρο 2 παράγραφος 3 και Άρθρο 8 παράγραφος 2), στον
Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ (Άρθρο 8 παράγραφος 4) και στη
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Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές. Τα θέματα πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ σε διοικητικές
πηγές άλλων φορέων εξειδικεύονται σε μνημόνια συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ των εν
λόγω φορέων και της ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθεί διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές για
την τήρηση του στατιστικού απορρήτου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής φύλαξη και
προστασία απόρρητων στοιχείων που λαμβάνει από τις διοικητικές πηγές, στο πλαίσιο της
παραγωγής των στατιστικών της.
Τον Απρίλιο του 2014 υπογράφηκε ένα σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και του ΙΚΑ, για τη συστηματική ροή των απαραίτητων δεδομένων των ανωτέρω
φορέων προς την ΕΛΣΤΑΤ με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις εθνικές και Ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις της Χώρας όσον αφορά στην παραγωγή στατιστικών επιχειρήσεων. Το μνημόνιο αυτό
σε συνδυασμό με σχετικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία κατοχυρώνει την ΕΛΣΤΑΤ να
προχωρήσει—μετά από αναμονή σχεδόν 3 ετών—στην άντληση φορολογικών στοιχείων
επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών για την κατάρτιση των στατιστικών της (στατιστικές
διάρθρωσης των επιχειρήσεων, εθνικοί λογαριασμοί), υπό αυστηρές συνθήκες τήρησης του
απορρήτου σύμφωνα με το Στατιστικό Νόμο 3832/2010, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Πρόκειται για
επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί το Νοέμβριο του 2011 μεταξύ της
ΕΛΣΤΑΤ, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσθεί πλήρως.
Η υπογραφή του ανωτέρω επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας και οι σχετικές αλλαγές της
φορολογικής νομοθεσίας αποτελούν σημαντικά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της
στατιστικής παραγωγής στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η πλήρης εφαρμογή αυτού του μνημονίου από
το 2014 θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή από το 2015 της διενέργειας ερευνών σε επιχειρήσεις ή
τη διενέργεια μικρότερης έκτασης ερευνών, συμβάλλοντας έτσι αφενός στη βελτίωση της ποιότητας
και εγκαιρότητας των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων και αφετέρου στη σημαντική
μείωση της όχλησης προς τις επιχειρήσεις και του φόρτου τους για τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίων. Επιπλέον αναμένεται να υπάρξουν και οικονομίες στο κόστος παραγωγής των
στατιστικών αποτελεσμάτων.
Η ΕΛΣΤΑΤ σχεδιάζει, επίσης, να υλοποιήσει, μέσα στο 2015, μια σειρά στοχευμένων δράσεων, με
σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διοικητικών πηγών για την ικανοποίηση αναγκών
συγκεκριμένων ερευνών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις:
−

Διερεύνηση της δυνατότητας συλλογής των στοιχείων της Έρευνας Κενών Θέσεων Εργασίας και
Δεικτών Κόστους Εργασίας και Απασχόλησης στις Επιχειρήσεις από διοικητικές πηγές. Η
ΕΛΣΤΑΤ έχει αρχίσει συνεργασία με το ΙΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας για τη διερεύνηση της ανωτέρω δυνατότητας. Από το αποτέλεσμα αυτής της
διερεύνησης θα εξαρτηθεί αν η συλλογή των σχετικών στοιχείων από το 2015 θα γίνεται από
διοικητικές πηγές.

−

Διερεύνηση συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για
τη δημιουργία ενιαίου θεματικού κόμβου και άντληση από αυτόν περιβαλλοντικών δεδομένων, με
στόχο τη διασφάλιση της επικαιρότητας και της ποιότητας των στατιστικών περιβάλλοντος.

5. Μείωση του φόρτου των ερευνωμένων
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει και το 2015 τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
αξιοποίησης νέων διοικητικών πηγών για την παραγωγή των στατιστικών της. Η συνεχιζόμενη
αξιοποίηση διοικητικών πηγών δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ και η υπογραφή μνημονίων
συνεργασίας με παραγωγούς στατιστικών στοιχείων θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου των
ερευνωμένων.
Εκτός από το προαναφερθέν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ της ΓΓΔΕ, της ΓΓΠΣ και του
ΙΚΑ, το οποίο αναμένεται να έχει σημαντική συμβολή στη μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων το
2015, η Χώρα μας συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μελέτη
εφαρμογής νέου συστήματος συλλογής στοιχείων διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών
(SIMSTAT). Το SIMSTAT είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα μείωσης του διοικητικού φόρτου που
προκύπτει στις επιχειρήσεις από τις στατιστικές υποχρεώσεις τους. Προτείνεται η εφαρμογή
συστήματος μονής ροής για τις στατιστικές ενδοκοινοτικού εμπορίου, το οποίο αποσκοπεί στην
ανταλλαγή μικροδεδομένων μεταξύ των Κρατών Μελών. Ειδικότερα, προτείνεται να συλλέγονται
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στοιχεία μόνο ενδοκοινοτικού εμπορίου αποστολών για όλες τις χώρες, τα οποία θα διαβιβάζονταιανταλλάσσονται με τις αντίστοιχες ενδιαφερόμενες χώρες και θα καταργηθεί έτσι συνολικά ή εν μέρει
η συλλογή στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου αφίξεων. Εάν εφαρμοσθεί επί μονίμου βάσεως,
αναμένεται να έχει επίσης μεγάλη συμβολή στη μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων.
Επίσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των διοικητικών βαρών στη Χώρα μας, η ΕΛΣΤΑΤ
συνέδραμε, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και τις αρχές του 2014, στην υλοποίηση από το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον ΟΟΣΑ του έργου
για τη μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κύριους τομείς, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και η Στατιστική. Τα αποτελέσματα των εργασιών του έργου συνοψίζονται σε 13
εκθέσεις –μία για κάθε τομέα– στις οποίες περιλαμβάνονται συστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς.
Οι συστάσεις για τον τομέα της Στατιστικής είναι η επέκταση της πύλης για ηλεκτρονική υποβολή
δεδομένων ερευνών μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, η μείωση επαναλήψεων και
αλληλοκάλυψης μεταξύ ερωτηματολογίων και η χρήση λογιστικών δεδομένων και δεδομένων από
διοικητικές πηγές.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη αναλάβει και θα συνεχίσει να αναλαμβάνει και εντός του 2015 δράσεις στο
πλαίσιο των ανωτέρω συστάσεων. Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί σε αναδιάταξη της
παραγωγής των στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων στη βάση της πρόσβασης της ΕΛΣΤΑΤ
σε διοικητικές πηγές, το οποίο θα έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του
αριθμού και του μεγέθους των ερευνών προς τις επιχειρήσεις. Επίσης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω,
η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει εντός του 2015 τις δράσεις της για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων,
προβαίνοντας για το σκοπό αυτό στην ανάπτυξη web ερωτηματολογίων και διαδικτυακών
εφαρμογών. Παράλληλα, η Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την εξέταση και αντιμετώπιση των
αλληλοεπικαλύψεων ερωτημάτων σε ερωτηματολόγια ερευνών που συστάθηκε στην ΕΛΣΤΑΤ το
2012 έχει καταλήξει σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Μια πλήρης έκθεση των αποτελεσμάτων
των εργασιών της Ομάδας θα είναι διαθέσιμη εντός του 2014, όπου θα ληφθούν υπόψη και οι
εξελίξεις στο θέμα της διαβίβασης δεδομένων επιχειρήσεων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων, σε εφαρμογή του ανωτέρω μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ της ΓΓΔΕ, της
ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ. Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων θα αρχίσει από το 2014 και θα συνεχισθεί εντός
του 2015.
6. Τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ
Επιδίωξη της ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί η διαρκής επικαιροποίηση των γνώσεων και βελτίωση των
δεξιοτήτων του προσωπικού της, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων στατιστικών υπηρεσιών και του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη καταρτίσει τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της για την περίοδο
2013-2015. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών σειρών που κρίθηκαν
αναγκαίες για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα αποτελέσματα
διενεργηθείσας στην ΕΛΣΤΑΤ έρευνας καταγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού. Η
ΕΛΣΤΑΤ συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την
κάλυψη μέρους των ανωτέρω εκπαιδευτικών σειρών και μέσα στο 2013 οριστικοποίησε τις
εκπαιδευτικές σειρές που θα μπορούσαν να καλυφθούν από το ΕΚΔΔΑ. Οι εκπαιδευτικές αυτές
σειρές πραγματοποιούνται ήδη με τη συμμετοχή υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ. Για την πραγματοποίηση
των υπόλοιπων εκπαιδευτικών σειρών, οι οποίες εξειδικεύονται περισσότερο σε στατιστικά θέματα, η
ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να χρησιμοποιήσει εκπαιδευτές με εμπειρία σε περιβάλλον Στατιστικής
Υπηρεσίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι
δυνατή η χρηματοδότηση του έργου από το τρέχον ΕΣΠΑ 2013 – 2017, η ΕΛΣΤΑΤ θα επιδιώξει τη
χρηματοδότησή του από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η
ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να θέσει σε πλήρη εφαρμογή το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα από το 2014 και
να το συνεχίσει μέσα στο 2015, κάνοντας χρήση πόρων του Προϋπολογισμού της.
Ε. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
1. Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (portal) της ΕΛΣΤΑΤ
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Η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει και το 2015 να βελτιώνει τις διάφορες πλευρές της μορφής και του
περιεχομένου του ιστοχώρου της και άλλων τρόπων διάχυσης των παραγόμενων στατιστικών, έτσι
ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών δεδομένων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς,
σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα.
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου θα παίξει και το έργο για την αναβάθμιση της υπάρχουσας
υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και των
επικοινωνιών (ICT), το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά τη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ με την
ενσωμάτωση νέων εργαλείων και τεχνολογιών. Το έργο αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον
Απρίλιο του 2015.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας στη στατιστική πληροφορία και προγραμματίζει επιπλέον δράσεις για το σκοπό
αυτό, μέσα στο 2015. Μερικές από τις εν λόγω δράσεις παρατίθενται κατωτέρω:
●

Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στο Census Hub project της Eurostat, το οποίο θα αποτελεί το κεντρικό
σημείο αναφοράς για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των Απογραφών Πληθυσμού όλων των
Κρατών-Μελών. Το έργο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως το 2015. Η
ΕΛΣΤΑΤ σκοπεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία που θα αποκτήσει από τη συμμετοχή της στο
έργο Census Hub, πάνω σε τεχνολογίες και πρότυπα αιχμής (όπως είναι το SDMX), για να
επεκτείνει τη χρήση τους και σε άλλα στατιστικά πεδία, πέραν της Απογραφής Πληθυσμού,
δημιουργώντας έτσι κεντρικά σημεία πρόσβασης (“hubs”) και παροχής συνδέσμων προς όλες τις
συναφείς πηγές στατιστικής πληροφόρησης του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

●

Με σκοπό την παροχή άμεσης προσβασιμότητας των χρηστών στο χαρτογραφικό υλικό της
ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα ολοκληρωμένης γεωγραφικής συσχέτισης
των στατιστικών στοιχείων, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει και κατά το 2015 την ψηφιοποίηση του
ιστορικού χαρτογραφικού της αρχείου, από το 1961 και εντεύθεν, το οποίο θα αναρτηθεί στο
διαδικτυακό της τόπο. Η ψηφιοποίηση θα περιλαμβάνει τα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας
1:5000 ανά οικισμό των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού των ετών 1961, 1971, 1981, 1991,
καθώς και τους χάρτες κλίμακας 1:200.000 ανά Νομό, για τα έτη 1963, 1972, 1983.

●

Η ΕΛΣΤΑΤ προτίθεται να αναμορφώσει το ερωτηματολόγιο της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών
που διενεργεί, με σκοπό την πληρέστερη και ακριβέστερη αποτύπωση των αναγκών των
χρηστών που επισκέπτονται τον ιστοχώρο και τη βιβλιοθήκη της. Αυτό θα συμβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας και προσβασιμότητας του στατιστικού προϊόντος της ΕΛΣΤΑΤ και των
παρεχόμενων υπηρεσιών της εν γένει.

●

Θα συνεχισθεί ο εμπλουτισμός του διαδικτυακού εργαλείου GIS για τη γεωγραφική απεικόνιση,
συσχέτιση και διάχυση της στατιστικής πληροφορίας, του οποίου η ανάπτυξη άρχισε το 2013
από την ΕΛΣΤΑΤ.

●

Η ΕΛΣΤΑΤ συμμετέχει στο πρόγραμμα “URBAN AUDIT” της Eurostat, διαβιβάζοντας ετησίως
στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στατιστικά στοιχεία για περίπου 400
μεταβλητές, για τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. Πρόθεση της ΕΛΣΤΑΤ είναι η
δημιουργία, κατόπιν μελέτης των βέλτιστων πρακτικών σε άλλα Κράτη Μέλη, υποδομής GIS, έτσι
ώστε τα αποτελέσματα του ανωτέρω προγράμματος των ετών 2001, 2004 – 2013 να είναι
διαθέσιμα στον ιστοχώρο της.

●

Με στόχο να καταστήσει ελκυστικότερα και χρησιμότερα για τους χρήστες τα στατιστικά της
δημοσιεύματα, η ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχίσει εντός του 2015 την αναμόρφωση του περιεχομένου
έντυπων δημοσιευμάτων, που έχει ξεκινήσει το 2014, ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές
παρουσίασης στατιστικών στοιχείων άλλων χωρών. Επίσης, με βάση τη ζήτηση των
δημοσιευμάτων και καταγεγραμμένες ανάγκες των χρηστών η ΕΛΣΤΑΤ θα προβεί αναλόγως σε
κατάργηση υπαρχόντων δημοσιευμάτων ή δημιουργία νέων δημοσιευμάτων.

2. Ανάπτυξη στατιστικής παιδείας
Στο πλαίσιο της ανάληψης δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στη
Χώρα μας η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και φοιτητών στις εγκαταστάσεις της. Οι επισκέψεις ξεκίνησαν
εντός του 2013 και θα συνεχισθούν και το 2015.
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Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων οι μαθητές και οι φοιτητές ενημερώνονται για την αποστολή, τη
λειτουργία και το έργο της ΕΛΣΤΑΤ, για τα διάφορα στάδια διενέργειας των στατιστικών
ερευνών/εργασιών και για τις παραγόμενες στατιστικές και ξεναγούνται στους χώρους του
εκτυπωτηρίου και της βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ. Στους εκπαιδευόμενους μαθητές και φοιτητές
διανέμεται σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. Διοργάνωση του Συνεδρίου Χρηστών 2015
Η ΕΛΣΤΑΤ, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων των Συνεδρίων Χρηστών για την
ανανέωση και βελτίωση του στατιστικού προϊόντος και την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών της, έχει καθιερώσει τη διοργάνωση, σε ετήσια βάση, τέτοιων συνεδρίων. Στο πλαίσιο
αυτό, θα διοργανωθεί, εντός του 2015, το 6ο Συνέδριο Χρηστών.
2. Διοργάνωση Ημερίδων για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών
Εντός του 2015 η ΕΛΣΤΑΤ θα διοργανώσει ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας Χρήσης Χρόνου. Με σκοπό την πληροφόρηση των χρηστών, η ΕΛΣΤΑΤ σκοπεύει να
διοργανώσει μέσα στο 2015 ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος
της Eurostat “URBAN AUDIT” (βλ. Εδάφιο 1 Ενότητας Ε). Προγραμματίζεται, επίσης, η διοργάνωση
ημερίδας σχετικά με τις Στατιστικές Εργασίας, η οποία θα απευθύνεται σε χρήστες αυτών των
στατιστικών.
Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η εφαρμογή του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2015 προϋποθέτει τη διάθεση των αναγκαίων
πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τη Eurostat, καθώς και την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το
απαραίτητο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Όπως αποτυπώνεται στο Ελληνικό Στατιστικό
Πρόγραμμα 2014-2016 (Εδάφιο 4, Ενότητα Γ), η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος προϋποθέτει
την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με το απαραίτητο και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει
προβεί στον προϋπολογισμό των ελάχιστων ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της ως Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι οποίοι ανέρχονται περίπου στους 950
υπαλλήλους. Η δε Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές περιέχει ρητές δεσμεύσεις της
Κυβέρνησης και της Χώρας για την ενίσχυση της ΕΛΣΤΑΤ με τους απαραίτητους ανθρώπινους
πόρους για να δύναται να παρέχει στους χρήστες υψηλής ποιότητας στατιστικές, σύμφωνα με όλες
τις υποχρεώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με σκοπό την επαρκή στελέχωση της ΕΛΣΤΑΤ προς εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών
στατιστικών υποχρεώσεων της και την αναπλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν από τις μαζικές
συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων κατά τα προηγούμενα έτη, η ΕΛΣΤΑΤ έχει ζητήσει την πρόσληψη 67
υπαλλήλων εντός του 2014, η οποία έχει γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή. Εφόσον ολοκληρωθεί μέσα στο
τρέχον έτος η πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών, όπως και των δέκα ειδικών επιστημόνων που είναι
σε εκκρεμότητα, το προσωπικό που θα προσληφθεί ή μεταταχθεί στην ΕΛΣΤΑΤ το 2015 θα πρέπει
να καλύψει τουλάχιστον τα κενά των υπαλλήλων που θα συνταξιοδοτηθούν.
Η ΕΛΣΤΑΤ έχει προβεί στον προϋπολογισμό των απαραίτητων δαπανών για την εκτέλεση των
στατιστικών εργασιών της για το 2015. Οι εν λόγω δαπάνες, μαζί με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες
των ετών 2014 και 2016, περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014-2016. Η
άσκηση αυτή έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
Προσαρμογής της Χώρας.
Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 2015 εκτιμώνται στο συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ
εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πενήντα ενός ευρώ και ενενήντα εννέα
λεπτών (38.777.051,99). Οι ανωτέρω δαπάνες ταξινομούνται στους ακόλουθους τύπους:
α) Κόστος εργασίας (μισθοί του μόνιμου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένων του
βασικού μισθού, επιδομάτων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πρόσθετων και παρεπόμενων
παροχών για το προσωπικό κλπ.).
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β) Δαπάνες που σχετίζονται με μετακινήσεις του προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι
οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες ταξιδίων και ημερήσια αποζημίωση μόνιμων υπαλλήλων της
ΕΛΣΤΑΤ που μετακινούνται εκτός γραφείου, για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών επιτοπίως ή
για συμμετοχή σε συσκέψεις, σεμινάρια κλπ. στο εξωτερικό, καθώς και δαπάνες που σχετίζονται
με μεταθέσεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ σε άλλες Υπηρεσίες, στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
γ) Άλλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κόστη που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις
της ΕΛΣΤΑΤ (Κεντρική Υπηρεσία και Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών), όπως ενοίκια, δαπάνες για
ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ασφάλεια και συντήρηση κτιρίων, κόστη για
διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, συνδρομές, δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων (χαρτί,
γραφική ύλη, ιατρικά και φαρμακευτικά είδη, υλικά για τη συντήρηση και επισκευή
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού), καυσίμων κλπ, καθώς και τα έξοδα διεξαγωγής στατιστικών
ερευνών, στα οποία εντάσσονται οι αμοιβές των Ιδιωτών Συνεργατών που συμμετέχουν στη
συλλογή των στατιστικών στοιχείων.
δ) Δαπάνες για την προμήθεια κεφαλαιακού
εξοπλισμού, όπως επίπλων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού γραφείου
ε)

Δαπάνες για την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων των Απογραφών Κτιρίων και
Πληθυσμού – Κατοικιών.

στ) Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας στατιστικών εργασιών που χρηματοδοτούνται από
τη Eurostat.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πρόβλεψη του Προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ, (σε
ευρώ) για το 2015 σε σύγκριση με τις εκτιμώμενες δαπάνες για το έτος 2014 σύμφωνα με το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2014-2017:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2017

Τύπος δαπάνης

2015
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2014
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Κόστος εργασίας

26.851.227,99

27.202.884,00

895.213,00

738.761,00

9.570.524,00

9.006.026,00

Κόστος για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

400.672,00

475.534,00

Δαπάνες για την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση
στοιχείων των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού Κατοικιών

737.285,00

2.574.024,00

Χρηματοδοτούμενα έργα (projects) από τη Eurostat

322.130,00

1.837.190,00

38.777.051,99

41.834.419,00

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

έξοδα

και

έξοδα

στατιστικών

Σύνολο

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις για τις ανάγκες οικονομικών και ανθρώπινων πόρων είναι οι ελάχιστες
δυνατές για την πραγματοποίηση των στατιστικών εργασιών του Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος
2015. Η μη διάθεση των αναγκαίων πόρων θα θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση του στατιστικού
προγράμματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κ
Κωδικός
έρευνας /
εργασίας

Έρευνες / εργασίες κατά θεματική ενότητα

Περιοδικότητα

ΑΛΙΕΙΑ
Γ2030414 Έρευνα θαλάσσιας αλιείας με μηχανοκίνητα σκάφη 20HP και άνω

Ετήσια

Γ2030514 Έρευνα υδατοκαλλιεργειών, ιχθυοκαλλιεργειών

Ετήσια

Γ2030714 Συγκέντρωση στοιχείων σπογγαλιείας

Ετήσια

Γ2031014 Διακίνηση αλιευμάτων από ιχθυόσκαλες

Ετήσια

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ5030114 Έρευνα εργατικού δυναμικού

Μηνιαία

Γ5030114 Έρευνα εργατικού δυναμικού

Τριμηνιαία

Γ5030115 Έρευνα εργατικού δυναμικού

Μηνιαία

Γ5030115 Έρευνα εργατικού δυναμικού

Τριμηνιαία

Γ5030214 Έρευνα εργατικού δυναμικού (AD HOC ενότητα)
Γ5050212 Έρευνα κόστους εργασίας στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες

Ετήσια
Ανά 4 έτη

Γ5050314

Έρευνα κενών θέσεων εργασίας, κατάρτισης βραχυχρόνιων δεικτών και δεικτών κόστους εργασίας στις
Τριμηνιαία
επιχειρήσεις

Γ5050315

Έρευνα κενών θέσεων εργασίας, κατάρτισης βραχυχρόνιων δεικτών και δεικτών κόστους εργασίας στις
Τριμηνιαία
επιχειρήσεις

Γ7030214 Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο

Τριμηνιαία

Γ7030215 Δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο

Τριμηνιαία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Γ3010113 Έρευνα παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων (PRODCOM)

Ετήσια

Γ3020213 Διαρθρωτική έρευνα στη μεταποίηση, στον ηλεκτρισμό και στο νερό

Ετήσια

Γ3021314 Έρευνα στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

Ετήσια

Γ7040114 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής

Μηνιαία

Γ7040115 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής

Μηνιαία

Γ7040214 Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Μηνιαία

Γ7040215 Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Μηνιαία

ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΔΑΣΗ
Γ2010113 Έρευνα Διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Ανά 3 έτη

Γ2020314 Έρευνα ζωικού κεφαλαίου χοίρων

Ετήσια

Γ2020414 Έρευνα ζωικού κεφαλαίου βοοειδών

Ετήσια

Γ2020814 Έρευνα ζωικού κεφαλαίου προβάτων

Ετήσια

Γ2020914 Έρευνα ζωικού κεφαλαίου αιγών

Ετήσια

Γ2030111 Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα

Ετήσια

Γ2030112 Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα

Ετήσια

Γ2030213 Έρευνα καλλιεργούμενων εκτάσεων (προσωρινά αποτελέσματα) (*)

Ετήσια

Γ2030313 Έρευνα παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (προσωρινά αποτελέσματα) (*)

Ετήσια

Γ2030614 Συγκέντρωση στοιχείων παραγωγής δασικών προϊόντων

Ετήσια

Γ2030914 Μέσες ετήσιες σταθμισμένες τιμές παραγωγών

Ετήσια

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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2. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Ανδρέας Β. Γεωργίου
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Γεν. Πρωτ/λου και
Διεκπεραίωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποδέκτες για Ενέργεια
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
− Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
− Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης
Δ/νση Πληροφορικής
− Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων
Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
− Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
− Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενούς Τομέα
− Δ/νση Στατιστικών Δευτερογενούς Τομέα
− Δ/νση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
− Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
− Δ/νση Κοινωνικών Στατιστικών
− Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών
− Δ/νση Στατιστικής Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου
− Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών
2. Εσωτερική Διανομή
−
−
−
−

Γραφείο Προέδρου
Γενική Δ/νση Διοίκησης και Οργάνωσης
Γενική Δ/νση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού
Γραφείο Γραμματείας
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