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3.1 Σύντομη περιγραφή των δεδομένων
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και στατιστική παρουσίαση των στοιχείων κοινωνικής
προστασίας της χώρας σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων
Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας - European System of integrated Social PROtection Statistics
(ESSPROS), ώστε τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στη χώρα μας
διαθέσιμα στοιχεία με καταγραφή και παρουσίαση της δραστηριότητας της κοινωνικής προστασίας
σύμφωνα με ενιαίους και διεθνώς παραδεκτούς κανόνες υπάρχουν από το έτος 1990. Το 2014
πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του τρόπου συλλογής και κατάταξης των στοιχείων της χώρας, η οποία
εφαρμόστηκε αναδρομικά για το διάστημα από το 2000 και μετά. Τα δεδομένα της έρευνας αφορούν στα
έσοδα και στις δαπάνες του Κεντρικού Συστήματος (core system) κοινωνικής προστασίας, το οποίο αποτελεί
βασικό μέρος του ESSPROS, και αφορούν και τις 8 λειτουργίες κοινωνικής προστασίας του συστήματος,
όπου με τον όρο «λειτουργια» εννοούμε τον σκοπό, για τον οποίο πραγματοποιούνται οι δαπάνες:
1. Ασθένεια/Υγειονομική Περίθαλψη
2. Αναπηρία
3. Γήρας
4. Επιζώντες/Χηρεία
5. Οικογένεια / Τέκνα
6. Ανεργία
7. Στέγαση
8. Κοινωνικός αποκλεισμός
Η μεθοδολογία για την καταγραφή των εσόδων - δαπανών περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο (manual)
της EUROSTAT, το οποί είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο(link):
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7766647/KS-GQ-16-010-EN-N.pdf/3fe2216e-13b0-4ba1b84f-a7d5b091235f
Τα δεδομένα των εσόδων-δαπανών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ενότητα Πληθυσμός
και Κοινωνικές Συνθήκες και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE24/Τα δεδομένα των δαπανών παρουσιάζονται σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα και σε 8 αναλυτικούς ανά
λειτουργία πίνακες. Σε κάθε έναν από τους 8 αναλυτικούς Πίνακες, ένας για κάθε λειτουργία, οι δαπάνες
διακρίνονται περαιτέρω, ανάλογα με:
• τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων των παροχών (με έλεγχο του ύψους του εισοδήματος
(means-tested) ή καθολική παροχή ανεξάρτητη του εισοδήματος (non means-tested))
• την φύση της παροχής, δηλαδή εάν είναι σε χρήμα ή σε είδος
• τον τρόπο καταβολής της παροχής, δηλαδή περιοδική καταβολή ή εφάπαξ καταβολή
Ο συγκεντρωτικός Πίνακας περιέχει το σύνολο των δαπανών για κάθε μία λειτουργία με τη μορφή
χρηματικών ποσών σε εκατομμύρια ευρώ.
Τα έσοδα του συστήματος ESSPROS που χρηματοδοτούν τις παροχές προέρχονται από τις εισφορές των
εργοδοτών-εργαζομένων, από Κρατική συνεισφορά/χρηματοδότηση καθώς και άλλου τύπου έσοδα.
Τα δεδομένα των εσόδων παρουσιάζονται σε έναν (1) πίνακα ανά κατηγορία εσόδου –εισφορά εργοδότη &
εργαζόμενου, Κρατική συνεισφορά/χρηματοδότηση και άλλα έσοδα.
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Οι θεσμικές μονάδες χορήγησης των παροχών περιλαμβάνουν δημόσιους φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ), μη κυβερνητικούς οργανισμούς, την Εκκλησία κ.λπ. Οι παροχές απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπακοινωνικές ομάδες που εκτίθενται σε έναν ή περισσότερους κινδύνους τους οποίους καλύπτουν οι
παραπάνω λειτουργίες και πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια χορήγησης της παροχής.
Για τη καταγραφή και παρακολούθηση των εσόδων και δαπανών κοινωνικής προστασίας οι πληροφορίες
οργανώνονται σε ομάδες που στην ορολογία του ESSPROS καλούνται «συστήματα». Με βάση τα
παραπάνω για την Ελλάδα εφαρμόστηκε διαχωρισμός 11 σχημάτων για τα έτη 1990 έως 1999, τα οποία
είναι σήμερα ανενεργά, και μετά την αναθεώρηση για τα έτη 2000 έως και σήμερα ο διαχωρισμός 19
συστημάτων, των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από το 12 και είναι τα ακόλουθα:
12. Κύριες & Επικουρικές Συντάξεις από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης
13. Εφάπαξ παροχή σύνταξης από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης
14. Συνταξιοδοτικές παροχές Δημοσίων Υπαλλήλων
15. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων-ΕΚΑΣ (μη ανταποδοτικές συντάξεις)
16. Παροχές εργατικών ατυχημάτων & επαγγελματικών ασθενειών
17. Παροχές ασθένειας, μητρότητας και λοιπές παροχές από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης
18. Παροχές Φροντίδας Υγείας
19. Παροχές Ανεργίας
20. Μη ανταποδοτικές Οικογενειακές Παροχές
21. Προαιρετική Επαγγελματική Ασφάλιση
22. Υποχρεωτική Επαγγελματική Ασφάλιση
23. Τοπική Αυτοδιοίκηση
24. Παροχές Στέγασης
25. Λοιπές Παροχές Κοινωνικής Προστασίας Κεντρικής Κυβέρνησης
26. Παροχές Κοινωνικής Βοήθειας (κυρίως στέγαση)
27. Εκκλησία & ΜΚΟ
28. Υποχρεωτικές Εργοδοτικές Παροχές προς τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα
29. Υποχρεωτικές Εργοδοτικές Παροχές προς τους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα
30. Παροχές Ιδιωτικής Ασφάλισης μέσω ομαδικών ασφαλιστηρίων που παρέχουν οι εργοδότες στους
εργαζόμενους

3.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 10/2008 της 8ης Ιανουαρίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ
458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ESSPROS, καθορίζει τους
κύριους ορισμούς και τις ταξινομήσεις που χρησιμοποιούνται στο ESSPROS,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0010&from=EN
Λεπτομερείς ορισμοί και ταξινομήσεις βρίσκονται στην τελευταία έκδοση του εγχειριδίου (“ESSPROS
Manual and user guidelines-2016 Edition)”¨:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-16-010

3.3 Κάλυψη κλάδων
Τα συστήματα Κοινωνικής Προστασίας.
3.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενοποιημένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) είναι ένα εργαλείο
στατιστικής περιγραφής και παρακολούθησης που επιτρέπει τις διεθνείς συγκρίσεις των εθνικών δεδομένων
σχετικά με την κοινωνική προστασία ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συμβατικός
ορισμός που χρησιμοποιείται για το πεδίο εφαρμογής του ορισμού της κοινωνικής προστασίας είναι ο
ακόλουθος:
«Η κοινωνική προστασία περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που έχουν ως
σκοπό να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και τα άτομα από το φόρτο ενός καθορισμένου συνόλου κινδύνων ή
αναγκών, υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιείται καμία ταυτόχρονη αμοιβαία ρύθμιση ούτε ατομική ρύθμιση. Ο
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κατάλογος των κινδύνων ή αναγκών που μπορεί να δικαιολογήσουν παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας
έχει ως εξής: ασθένεια ή/και υγειονομική περίθαλψη, αναπηρία, γήρας, επιζώντες, οικογένεια/παιδιά,
ανεργία, στέγαση, κοινωνικός αποκλεισμός που δεν κατατάσσεται αλλού.»
Το ESSPROS, επομένως, νοείται ως ένα κοινό πλαίσιο που επιτρέπει μια διεξοδική και συνεκτική
περιγραφή της κοινωνικής προστασίας:
- Καλύπτει τις κοινωνικές παροχές και τη χρηματοδότησή τους.
- Προσανατολίζεται στη διεθνή συγκρισιμότητα.
- Εναρμονίζεται με άλλα στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα των εθνικών λογαριασμών, στις βασικές έννοιες του.
Το σύστημα ESSPROS αποτελείται από το Κεντρικό Σύστημα (Core System) και δυο επιμέρους Τμήματα
(Modules).
Τα Τμήματα περιλαμβάνουν συμπληρωματικές στατιστικές πληροφορίες για ιδιαίτερες πτυχές της
κοινωνικής προστασίας και είναι τα εξής:
1. Δικαιούχοι Σύνταξης
2. Καθαρές Κοινωνικές Παροχές.
Για το Κεντρικό Σύστημα (Core System) κοινωνικής προστασίας το σύνολο των 8 κινδύνων ή καταστάσεων
ανάγκης που περιγράφτηκαν περιληπτικά στην παρ. 3.1 και χαρακτηρίζονται ως «λειτουργίες», αποτελούν
τις βασικές κατηγορίες δαπανών και περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:
1. Ασθένεια/υγειονομική περίθαλψη: α) παροχές σε χρήμα που αντισταθμίζουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει
την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της προσωρινής αδυναμίας του ατόμου προς εργασία λόγω ασθένειας ή
τραυματισμού, β) την υγειονομική περίθαλψη που χορηγείται στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας
προκειμένου να διατηρηθεί, αποκατασταθεί ή βελτιωθεί η υγεία των προστατευόμενων προσώπων.
2. Αναπηρία: α) παροχές που εξασφαλίζουν εισόδημα σε άτομα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη
το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπεται από το νόμο και δεν έχουν την ικανότητα να εκτελέσουν
αμειβόμενη εργασία εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής βλάβης β) παροχές που χορηγούν υπηρεσίες
αποκατάστασης που απαιτούνται από τη φύση της συγκεκριμένης αναπηρίας γ) παροχές που χορηγούν
αγαθά και υπηρεσίες εκτός της ιατρικής μέριμνας σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
3. Γήρας: α) παροχές που διασφαλίζουν τη χορήγηση εισοδήματος στους ασφαλισμένους που αποχωρούν
από την αγορά εργασίας λόγω ηλικίας β) παροχές που διασφαλίζουν την χορήγηση ενός ορισμένου
εισοδήματος στους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας γ) παροχές που
χορηγούν αγαθά και υπηρεσίες που απαιτούνται από την προσωπική ή την κοινωνική κατάσταση των
ηλικιωμένων.
4. Επιζώντες/Χηρεία : α) παροχές που διασφαλίζουν ένα προσωρινό ή διαρκές εισόδημα σε άτομα που
δεν έχουν συμπληρώσει ακόμα τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης αλλά έχουν χάσει το σύζυγο ή κάποιο
στενό συγγενή τους που τους εξασφάλιζε τα προς το ζην β) παροχές που αποζημιώνουν τους επιζώντες για
έξοδα κηδείας και για οποιαδήποτε δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται εξαιτίας του θανάτου ενός
μέλους της οικογένειάς τους γ) παροχές που χορηγούν αγαθά και υπηρεσίες σε επιζώντες που έχουν
θεμελιώσει δικαίωμα σε αυτά.
5. Οικογένεια / τέκνα: α) παροχές που χορηγούν οικονομική υποστήριξη στα νοικοκυριά για τη διατροφή
των τέκνων. β) παροχές που χορηγούν οικονομική βοήθεια σε πρόσωπα που συντηρούν συγγενείς πλήν
τέκνων γ) παροχές που χορηγούν κοινωνικές υπηρεσίες που προορίζονται ειδικά για τη υποστήριξη και
προστασία της οικογένειας και ιδιαίτερα των τέκνων.
6. Ανεργία: α) παροχές που αντικαθιστούν εξ ολοκλήρου ή μερικώς το εισόδημα που χάνει ένας
εργαζόμενος εξαιτίας της απώλειας αμειβόμενης εργασίας β) παροχές που εξασφαλίζουν ένα εισόδημα
επιβίωσης σε άτομα που εισέρχονται για πρώτη ή πρόσθετη φορά στη αγορά εργασίας γ) παροχές που
αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος λόγω μερικής ανεργίας δ) παροχές που αντικαθιστούν εξ
ολοκλήρου ή μερικώς την απώλεια εισοδήματος ενός μεγαλύτερου σε ηλικία εργαζόμενου που
συνταξιοδοτείται από αμειβόμενη εργασία πριν από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας εξαιτίας
περικοπών στις θέσεις εργασίας για οικονομικούς λόγους ε) παροχές που συνεισφέρουν στις δαπάνες
επιμόρφωσης ή πρόσθετης επιμόρφωσης όσων αναζητούν εργασία ζ) παροχές που βοηθούν τους
ανέργους στην αντιμετώπιση των εξόδων ταξιδιού ή στη αλλαγή του τόπου διαμονής τους προκειμένου να
βρουν απασχόληση η) παροχές για βοήθεια με τη χορήγηση των κατάλληλων αγαθών και υπηρεσιών.
7. Στέγαση: η συγκεκριμένη λειτουργία αποτελείται από παρεμβάσεις του Δημοσίου που στοχεύουν στην
υποστήριξη των νοικοκυριών για να αντιμετωπίσουν τις στεγαστικές δαπάνες τους.
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8. Κοινωνικός αποκλεισμός: αναφέρεται σε «κοινωνικά αποκλεισμένους» ή σε εκείνους που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και περιλαμβάνει δράσεις που δεν καλύπτονται
από άλλη λειτουργία. Επειδή ο ορισμός αυτός είναι αρκετά γενικός, οι ομάδες – στόχοι είναι κυρίως άποροι,
μετανάστες, πρόσφυγες, τοξικομανείς ή αλκοολικοί, θύματα εγκληματικών πράξεων κ.τ.λ
Ο διαχωρισμός των δαπανών ως προς τις 8 παραπάνω λειτουργίες συνεχίζεται ως προς τον χαρακτήρα, το
είδος και τον τύπο των παροχών ως εξής:
Βάσει εισοδηματικών κριτηρίων (Means tested-Non means tested) (ναι ή όχι)
Χαρακτήρας παροχής (σε χρήμα ή σε είδος)
Τύπος οικονομικής βοήθειας (περιοδική ή εφάπαξ)
3.5 Στατιστικές μονάδες
Βασική μονάδα στο σύστημα ESSPROS είναι το σύστημα (scheme) κοινωνικής προστασίας. Το σύστημα
είναι ιδιαίτερο σύνολο κανόνων, το οποίο υποστηρίζεται από μία ή περισσότερες θεσμικές μονάδες και το
οποίο διέπει τη χορήγηση παροχών κοινωνικής προστασίας και τη χρηματοδότησή τους. Τα συστήματα
στην Ελλάδα είναι συνολικά 19, αριθμούνται από το 12 έως το 30 και αναλύονται ως κάτωθι:
12. Κύριες & Επικουρικές Συντάξεις από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης: περιλαμβάνει το
σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων που καταβάλλονται από τα Ταμεία Κοινωνικής
Ασφάλισης.
13. Εφάπαξ παροχή σύνταξης από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης: περιλαμβάνει τα ποσά που
αντιστοιχούν στη καταβολή του εφάπαξ κατά τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα που καταβάλλονται από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης.
14. Συνταξιοδοτικές Παροχές Δημοσίων Υπαλλήλων: περιλαμβάνει τις κύριες συντάξεις των
Δημοσίων υπαλλήλων.
15. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων-ΕΚΑΣ (μη ανταποδοτικές συντάξεις):
περιλαμβάνει τις δαπάνες για ΕΚΑΣ που χορηγούνται σε συνταξιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα με κρατική επιχορήγηση και σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια επιλεξιμότητας.
16. Παροχές εργατικών ατυχημάτων & επαγγελματικών ασθενειών: περιλαμβάνει επιδόματα και
συντάξεις που χορηγούνται από τους ΟΚΑ σε ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα σε περίπτωση
εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας.
17. Παροχές ασθένειας, μητρότητας και λοιπές παροχές από τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης:
περιλαμβάνει επιδόματα ασθενείας που χορηγούνται από τους ΟΚΑ σε ασφαλισμένους του ιδιωτικού
τομέα, επιδόματα μητρότητας που χορηγούνται από τους ΟΚΑ ή τον ΟΑΕΔ, επιδόματα
κηδείας/βοηθήματα θανάτου και οικογενειακά βοηθήματα σε ασφαλισμένους του δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα καθώς και παροχές σε είδος (κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί, κοινωνικός τουρισμός κλπ) που
χορηγούνται σε ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.
18. Παροχές Φροντίδας Υγείας: Καταγραφή δαπανών υγείας κυρίως για ενδονοσοκομειακή,
εξωνοσοκομειακή νοσηλεία, φαρμακευτική δαπάνη από πλευράς γενικής κυβέρνησης.
19. Παροχές Ανεργίας: Επιδόματα ανεργίας.
20. Μη ανταποδοτικές Οικογενειακές Παροχές: περιλαμβάνει εφάπαξ παροχή οικογενειακών
επιδόματα από το Κράτος σε οικογένειες με παιδιά.
21. Προαιρετική Επαγγελματική Ασφάλιση: περιλαμβάνει χορήγηση εφάπαξ σύμφωνα με το
κεφαλαιοποιητικό σύστημα και βοηθήματα νοσοκομειακά ή θανάτου σύμφωνα με το διανεμητικό
σύστημα που χορηγούνται από τα Ταμεία προαιρετικής επαγγελματικής ασφάλισης.
22. Υποχρεωτική Επαγγελματική Ασφάλιση: περιλαμβάνει συντάξεις που χορηγούνται από τα
Ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης σύμφωνα με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
23. Τοπική Αυτοδιοίκηση: Επιδόματα πρόνοιας, παροχές για την εναρμονιση της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής (Παιδικοί/Βροφονηπιακοί σταθμοί , ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ).
24. Παροχές Στέγασης: περιλαμβάνει παροχές που αφορούν στη στέγαση (δάνεια, επιδότηση επιτοκίων
κτλ) σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια επιλεξιμότητας.
25. Λοιπές Παροχές Κοινωνικής Προστασίας Κεντρικής Κυβέρνησης : Περιλαμβάνει κοινωνικές
παροχές από το Κράτος, πχ. Πολεμικές συντάξεις, επίδομα θέρμανσης, πρόγραμμα μεταφοράς ΑΜΕΑ,
αποζημιώσεις σεισμοπαθών, πλημμυροπαθών.
26. Παροχές Κοινωνικής Βοήθειας (κυρίως στέγαση ): Παροχές σε είδος από τα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας και άλλα ΝΠΔΔ υπο την επίβλεψη του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κυρίως.
27. Εκκλησία & ΜΚΟ: Παροχές κοινωνικής πρόνοιας από φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης.
28. Υποχρεωτικές Εργοδοτικές Παροχές προς τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα:
περιλαμβάνει παροχές στις οποίες υποχρεούνται οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να υπάρχει
συνεισφορά του εργαζόμενου, και χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
29. Υποχρεωτικές εργοδοτικές παροχές προς τους Εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα:
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περιλαμβάνει παροχές στις οποίες υποχρεούται το Κράτος ως εργοδότης προς τους υπαλλήλους, χωρίς
να υπάρχει συνεισφορά του εργαζόμενου.
30. Παροχές Ιδιωτικής Ασφάλισης μέσω ομαδικών ασφαλιστηρίων που παρέχουν οι εργοδότες
στους εργαζόμενους.
3.6 Πληθυσμός αναφοράς
Το σύστημα Κοινωνικής Προστασίας της Χώρας
3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Σύνολο χώρας.
3.8 Χρονική κάλυψη
Η καταγραφή εσόδων-δαπανών κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνει αποτελέσματα από το 1990 σε ετήσια
βάση. Από το 1990 έως το 1999 η καταγραφή της κοινωνικής προστασίας στη χώρα γινόταν με διαφορετική
κατηγοριοποίηση στα σχήματα (από 1 έως 11)) απ’ ότι γίνεται από το 2000 έως σήμερα (από 12 έως 30).
3.9 Περίοδος βάσης
-

4. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

Όλες οι μεταβλητές εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Για κάθε έτος αναφοράς (Ν) τα αποτελέσματα παράγονται με διαφορά 18 μηνών, δηλαδή Ν+18 μήνες
Τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα αφορούν στο έτος 2016.

6. Θεσμική εντολή

Περιεχόμενα

6.1 Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες
Το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
 Νόμος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έτους
2012, ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
 Άρθρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
 Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την
Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της
Επιτροπής (Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και
υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, μετά την αναθεώρησή του, η οποία
υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού
Συστήματος.
 Προεδρικό Διάταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
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 Άρθρα 4, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ
σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων
διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Το Νομικό Πλαίσιο παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή εποπτευόμενη από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο και υπεύθυνη για την διεξαγωγή και διάχυση επισήμων στατιστικών. Η εργασία
καταγραφής των στοιχείων είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η κύρια νομοθετική πράξη είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου με ημερομηνία 25 Απριλίου 2007, ο οποίος στις διατάξεις του καθορίζει την μεθοδολογία που
βασίζεται σε κοινά πρότυπα, προσδιορισμούς, ταξινομήσεις και λογιστικούς κανόνες.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0458&from=EN
Επίσης ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 10/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (8/01/2008) για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σχετικά με το ESSPROS, όσον αφορά τους ορισμούς , τις λεπτομερείς
ταξινομήσεις και την επικαιροποίηση των κανόνων διάδοσης για το κεντρικό σύστημα (core system) του
ESSPROS και για το τμήμα που αφορά τους δικαιούχους συνταξιοδότησης.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0010&from=EN
Τέλος ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1322/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (12/11/2007) για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σχετικά με το ESSPROS , όσον αφορά τους κατάλληλους μορφότυπους
για τη διαβίβαση δεδομένων, τα προς διαβίβαση αποτελέσματα και τα κριτήρια μέτρησης της ποιότητας για
το κεντρικό σύστημα του ESSPROS και για το τμήμα που αφορά τους δικαιούχους συνταξιοδότησης.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1322&from=EN
6.2 Ανταλλαγή δεδομένων
Η ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό 458/2007 αποστέλλει τα αποτελέσματα στην Eurostat ετησίως και η
EUROSTAT διαδίδει τα λεπτομερή στοιχεία δαπανών και εσόδων κατά σύστημα σε χρήστες (εθνικοί φορείς
που συλλέγουν τα στοιχεία Esspros, τμήματα της Επιτροπής και διεθνείς οργανισμοί). Οι χρήστες αυτοί
έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν ομάδες συστημάτων.

7. Εμπιστευτικότητα

Περιεχόμενα

7.1 Πολιτική εμπιστευτικότητας
Τα θέματα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθμίζονται
με τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νόμου 3832/2010 όπως ισχύει, με τα Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονισμού
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και με τα Άρθρα 10 και 15
του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο συγκεκριμένα:
Η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ με την τήρηση των στατιστικών αρχών του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως με την τήρηση της αρχής του στατιστικού
απορρήτου.
http://www.statistics.gr/el/statistical-confidentiality

7.2 Εμπιστευτικότητα κατά την επεξεργασία των δεδομένων
 Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων που
τα παρείχαν με την αποκάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για
στατιστικούς σκοπούς ή έμμεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα
προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων
με τα τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά
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αποτελέσματα, που ενδέχεται να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της μονάδας των στατιστικών
στοιχείων διαδίδονται από την ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και μόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσματα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), με τέτοιο
τρόπο, ώστε η διάδοσή τους να μη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
β) η μονάδα των στατιστικών στοιχείων συμφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των
δεδομένων.
 Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωμα
πρόσβασης μόνο το προσωπικό που απασχολείται για τον σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με πράξη
του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
 Η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να χορηγεί σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις για
επιστημονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την έμμεση ταύτιση
των στατιστικών μονάδων. Η πρόσβαση χορηγείται με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ερευνητή, η οποία συνοδεύεται από λεπτομερή ερευνητική
πρόταση σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα·
β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει με επαρκείς λεπτομέρειες το σύνολο των δεδομένων για το
οποίο θα χορηγηθεί πρόσβαση, τις μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και τον απαιτούμενο χρόνο
για τη διενέργεια της έρευνας·
γ) έχει συναφθεί, μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του μεμονωμένου ερευνητή, του ιδρύματος στο οποίο
εργάζεται, ή του Οργανισμού που εντέλλεται τη διενέργεια της έρευνας, κατά περίπτωση, σύμβαση
που καθορίζει τους όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών, τα μέτρα για την τήρηση
του απορρήτου των στατιστικών δεδομένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των
υποχρεώσεων.
 Ζητήματα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι
να εισηγείται στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο μπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδομένα, έτσι ώστε να
μην είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώμενης μονάδας, είτε άμεσα είτε έμμεσα,

•

κριτήρια ανωνυμοποίησης για τα μικροδεδομένα που παρέχονται σε χρήστες,

•

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς
σκοπούς.

 Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και οι Ιδιώτες Συνεργάτες που
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε στατιστικές έρευνες διενεργούμενες από
την ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
δεσμεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από
τα ανωτέρω πρόσωπα και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.
 Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε
υπάλληλο ή εργαζόμενο στην ΕΛΣΤΑΤ, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης
καθήκοντος και μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
 Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το
στατιστικό απόρρητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για
την παραβίαση και είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή
συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

8

8. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόμενα

8.1 Ημερολόγιο ανακοινώσεων
Από το 2017 (έτος αναφοράς 2014) η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει ετήσιο Δελτίο Τύπου και ο χρόνος διάθεσης των
στοιχείων της έρευνας περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο ανακοινώσεων.(Τα στοιχεία αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ).
Ο κανονισμός (ΕΚ) 458/2007, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ESSPROS, ορίζει
την προθεσμία για τη διάδοση των δεδομένων του ESSPROS από την EUROSTAT, έως τις 31 Οκτωβρίου
του έτους Ν + 2, (βλ. παράρτημα I, σημεία 1.3 και 2.3, του κανονισμού), όπου Ν το ημερολογιακό έτος
αναφοράς Ν.
8.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/calendar

8.3 Πρόσβαση χρηστών
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Κοινότητας και τον «Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής» η Eurostat
/ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει όλα τα εθνικά στατιστικά στοιχεία στην ιστοσελίδα της (βλέπε σημείο 11-«μορφή
διάχυσης») σεβόμενη την επαγγελματική ανεξαρτησία και με ένα αντικειμενικό, επαγγελματικό και διάφανο
τρόπο κατά τον οποίο όλοι οι χρήστες αντιμετωπίζονται με ισότητα. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται από το
πρωτόκολλο της Eurostat για την αμερόληπτη πρόσβαση στα στοιχεία της Eurostat για τους χρήστες. Η
πολιτική διάχυσης της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/1609796/Dissemination_Policy_of_ELSTAT_gr.pdf/b0657f761c19-4d66-bfa1-bb516eb37b6b
Δεν υπάρχει κανενός είδους πρόσβαση στα δεδομένα από χρήστες πριν την ανακοίνωσή τους.

9. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

H συχνότητα διάχυσης της έρευνας είναι ετήσια. Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει τα στοιχεία σύμφωνα με το
ημερολόγιο ανακοινώσεων. Η Eurostat δημοσιεύει τα στοιχεία για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε
συνολικό επίπεδο συστημάτων μέχρι το τέλος των N+22 μηνών (Οκτώβριος του έτους N+2) με βάση τα
στοιχεία που αναφέρονται στο ημερολογιακό έτος Ν.

10. Προσβασιμότητα και σαφήνεια

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τύπου
Η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει ετήσιο Δελτίο Τύπου (στα ελληνικά και αγγλικά) και δημοσιεύει αναλυτικούς πίνακες
στην ιστοσελίδα της.
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE24/10.2 Δημοσιεύματα
Ποσοστιαία κατανομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της ΕΛΣΤΑΤ
« Η Ελλάς με αριθμούς» http://www.statistics.gr/el/greece-in-figures .
10.3 Βάση δεδομένων on-line
Μη διαθέσιμη
10.3.1 Πίνακες δεδομένων - επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο
Η συνολική πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα της αναφερόμενης έρευνας για το έτος 2016, ανέρχεται σε
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1781 προβολές σελίδων (hits). Δεν υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης των επισκέψεων σε δεδομένα και
μεταδεδομένα.

10.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα
Στοιχεία της έρευνας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως και εγκρίσεως στη Διεύθυνση Στατιστικής
Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων είναι πάντα διασφαλισμένη (Ενότητα 7)
10.5 Άλλη μορφή διάχυσης των δεδομένων
Οι χρήστες μπορούν να πληροφορηθούν στοιχεία της έρευνας από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενο:
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
Επιπλέον η Eurostat δημοσιεύει τα στοιχεία στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTA
NCE_nPqeVbPXRmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1
10.5.1 Μεταδεδομένα - επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο
Βλ. πεδίο 10.3.1 ανωτέρω
10.6 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας
Η κατάρτιση των στατιστικών στοιχείων μέχρι και το έτος 2007 πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογία
που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο για το Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας
(ESSPROS Manual 1996). Ξεκινώντας η συλλογή δεδομένων για το 2008, η τελευταία εκδοχή της
μεθοδολογίας μετονομάστηκε σε ESSPROS Manual 2008 Edition θέτοντας σε εφαρμογή τις αποφάσεις της
Ευρωπαικής Επιτροπής και του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου για τους Κανονισμούς του ESSPROS (βλ.
πεδίο 6.1 ανωτέρω)
Τέλος, από το 2016 η τρέχουσα μεθοδολογία είναι σύμφωνη με την τελευταία έκδοση του ESSPROS
Manual 2016 Edition –The European System of integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS)
διαθέσιμο στη επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7766647/KS-GQ-16-010-EN-N.pdf/3fe2216e-13b0-4ba1b84f-a7d5b091235f
10.6.1 Πληρότητα μεταδεδομένων - ποσοστό
Το ποσοστό πληρότητας των μεταδεδομένων ανέρχεται σε 100%.
10.7 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας
Η Eurostat πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων διενεργεί διαδικασία επικύρωσης στα στοιχεία των
κρατών μελών και παράγει αναφορά επικύρωσης (Validation report - μη διαθέσιμη στους χρήστες).
Επιπλέον καταρτίζεται ετήσια έκθεση ποιότητας (Quality Report ESSPROS Core System) που αποστέλλεται
στη Eurostat και αναρτάται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SHE24/Η έκθεση ποιότητας για το έτος αναφοράς Ν πρέπει να διαβιβάζεται στη Eurostat έως το τέλος Σεπτεμβρίου
του έτους Ν + 2. Σε αυτή τη βάση, η Eurostat παράγει και διαδίδει (μαζί με τις εθνικές εκθέσεις ποιότητας)
μια ενοποιημένη έκδοση των εν λόγω εκθέσεων έως τα τέλη Νοεμβρίου του έτους Ν + 2.
Επιπλέον, η Eurostat απαιτεί τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας ESSPROS να συνοδεύονται από πίνακες
ποιοτικών στοιχείων (Qualitative Information), όπου καταγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο, βάσει των οποίων
χορηγούνται οι παροχές κοινωνικής προστασίας.
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11. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

11.1 Διασφάλιση ποιότητας
Ο κανονισμός 1322/2007 καθορίζει τους κανόνες για τους κατάλληλους μορφότυπους για τη διαβίβαση των
αποτελεσμάτων που πρέπει να παραδοθούν στην Eurostat, τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται
προκειμένου να μετρήσει την ποιότητα και τις προθεσμίες των εθνικών εκθέσεων ποιότητας για τα δεδομένα
του κεντρικού συστήματος και των δικαιούχων σύνταξης.
Στη βάση των κανονισμών και όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ), τα παρακάτω
ποιοτικά κριτήρια εφαρμόζονται για τα στοιχεία του ESSPROS: χρησιμότητα, προσβασιμότητα και
σαφήνεια, επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια, συνοχή, συγκρισιμότητα και ακρίβεια.
Γενικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας, η οποία περιγράφεται στην ιστοσελίδα της:
http://www.statistics.gr/documents/20181/9b4d2860-539c-4e94-8e69-71794e08d636
11.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Τα στατιστικά στοιχεία του ESSPROS έχουν ένα καλό επίπεδο ποιότητας. Τα στοιχεία είναι κατά το
μεγαλύτερο μέρος τους απογραφικά, και συλλέγονται από φορείς όπως τους Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης, τη ΓΓΠΣ., τους Εθνικούς Λογαριασμούς, τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο Εργασίας κτλ. Αναφορικά με τα στοιχεία των εργοδοτικών παροχών
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και των Ιδρυμάτων Πρόνοιας, τα αποτελέσματα βασίζονται σε εκτιμήσεις.
Tα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τις στατιστικές του ESSPROS προέρχονται από
πολλαπλές πηγές δεδομένων (διοικητικές πηγές, έρευνες, κλπ). Συνεπώς, η ακρίβεια αξιολογείται στις
πηγές δεδομένων καθώς και με την αξιολόγηση των μεθόδων εκτίμησης που χρησιμοποιούνται.
Η τυποποίηση του στατιστικού προϊόντος επιτυγχάνεται με τον καθορισμό της κωδικοποίησης, της μορφής,
καθώς και του χρονοδιαγράμματος διαβίβασης δεδομένων από τον κανονισμό. Το στατιστικό προϊόν
υποβάλλεται από τη Eurostat, σε ελέγχους συνοχής και ακεραιότητας των δεδομένων (Validation process) ,
έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ποιότητά του. Επιπλέον τα στοιχεία συνοδεύονται με εκθέσεις ποιότητας όπου
αναλύεται η ακρίβεια, η συνοχή και η συγκρισιμότητα των δεδομένων και οι οποίες διαβιβάζονται στη
EUROSTAT εντός 3 μηνών από την αποστολή των στοιχείων (μέχρι 30/09 κάθε έτους).
Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση της ποιότητας των στοιχείων ESSPROS υπάρχει διαθέσιμη "Ενοποιημένη
Έκθεση ποιότητας για το κεντρικό σύστημα του ESSPROS", που αναφέρεται σε στοιχεία για το 2015, στην
ιστοσελίδα της Eurostat στην ενότητα «Social protection» και συγκεκριμένα στην υποενότητα Quality report
for the Core System.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/728032/2989739/CQRCS_2015.pdf/30b7f0b4-c083-44f0-8db077789e5c25b5

12. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

12.1 Ανάγκες χρηστών
Ο κύριος χρήστης των στοιχείων είναι η Eurostat. Άλλοι χρήστες είναι Υπουργεία, Πρεσβείες, Πανεπιστήμια,
και άλλοι φορείς ή φυσικά πρόσωπα για επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς που
αφορούν στην Κοινωνική Προστασία και ειδικότερα στο Ασφαλιστικό Σύστημα.
12.2 Ικανοποίηση χρηστών
Στοιχεία για το προφίλ των χρηστών, τον βαθμό ικανοποίησής τους και άλλες σχετικές πληροφορίες
παρέχονται με βάση σχετική έρευνα που διενεργεί κάθε έξι μήνες το αρμόδιο Τμήμα Παροχής Στατιστικής
Πληροφόρησης της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
12.3 Πληρότητα δεδομένων
Δεν έχει αξιολογηθεί.
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13. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

13.1 Συνολική ακρίβεια
Η συνολική ακρίβεια της έρευνας είναι ικανοποιητική καθώς η έρευνα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος
απογραφική. Η ακρίβεια των στοιχείων του ESSPROS είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ακρίβεια των
στοιχείων που λαμβάνονται από τις συγκεκριμένες πηγές, (Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενικό
λογιστήριο του Κράτους, Τράπεζες, κ.α.). Πιθανά ζητήματα ακρίβειας συνδέονται κυρίως με τα συστήματα
των οποίων τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις (εργοδοτικές παροχές ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και
Ιδρύματα Πρόνοιας).
13.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα
Μη διαθέσιμα. Η έρευνα είναι κυρίως απογραφική. Στις λίγες περιπτώσεις που γίνεται δειγματοληψία τα
αντίστοιχα σφάλματα δεν έχουν υπολογιστεί.
13.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα
Μεγάλο μέρος των στοιχείων της έρευνας ESSPROS προέρχονται από συγκεκριμένους φορείς με τη χρήση
ερωτηματολογίων (ΟΚΑ, Υπουργείο Εργασίας, ΓΓΠΣ, Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης κτλ). Πιθανά μη δειγματοληπτικά σφάλματα ενδέχεται να προκύπτουν είτε της μη
ανταπόκρισης παροχής στοιχείων από τους παραπάνω φορείς, είτε λανθασμένης καταγραφής απαντήσεων
από τους αρμόδιους συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, είτε λάθος εισαγωγής των δεδομένων είτε
αδυναμιών στο στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων και σε κάποιες περιπτώσεις σε ασάφειες των
ερωτηματολογίων.
a. Μη απάντηση σε επίπεδο μονάδας
Μη διαθέσιμο

b. Μη απάντηση σε επίπεδο ερώτησης
Μη διαθέσιμο
13.3.1 Σφάλμα κάλυψης
Μη εφαρμόσιμο

13.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
Δεν υπάρχει

13.3.1.2 A3. Κοινές μονάδες (ποσοστό)
Μη εφαρμόσιμο

13.3.2 Σφάλμα μέτρησης
Μη διαθέσιμο

13.3.3 Σφάλμα επεξεργασίας
Μη διαθέσιμο

13.3.4 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντέλου
Μη εφαρμόσιμο
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14. Εγκαιρότητα και χρονική συνέπεια

Περιεχόμενα

14.1 Εγκαιρότητα
Βάσει του Κανονισμού αριθ. 458/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Απριλίου 2007 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας
(ESSPROS), ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της περιόδου αναφοράς των στοιχείων της έρευνας και της
αποστολής τους στη Eurostat είναι 18 μήνες. Σύμφωνα με τον Κανονισμό για το έτος αναφοράς Ν πρέπει
να αποστέλλονται στη Eurostat το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του έτους Ν+2 μαζί με τυχόν αναθεωρήσεις
για τα προηγούμενα έτη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης των στοιχείων από τη Eurostat, τα
στοιχεία δημοσιεύονται σε 22 περίπου μήνες μετά τη λήξη του έτους αναφοράς. Τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία είναι του έτους 2016.
14.2 Χρονική συνέπεια
Τα στοιχεία παράγονται και διαχέονται την προκαθορισμένη ημερομηνία με βάση τον Κανονισμό 458/2007
και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 10/2008 της Eurostat. Σύμφωνα με τον Κανονισμό για το έτος αναφοράς Ν
πρέπει να αποστέλλονται στη Eurostat το αργότερο στις 30 Ιουνίου του έτους Ν+2 μαζί με τυχόν
αναθεωρήσεις για τα προηγούμενα έτη. Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό της Επιτροπής, 10/2008,
μπορούν επίσης να δημοσιευθούν τα δεδομένα κατά σύστημα (scheme), χωρίς ωστόσο καθορισμένη
προθεσμία.

15. Συνοχή και συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

15.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα
Σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας αλλά και στις χώρες της Ε.Ε. εφαρμόζονται κοινοί ορισμοί των
μεταβλητών και κοινές μέθοδοι παραγωγής των στοιχείων.
Ειδικότερα, για να επιτευχθεί η γεωγραφική συγκρισιμότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ζώνης, τα Κράτη-Μέλη
πρέπει να παρέχουν στη Eurostat πληροφορίες για τα εξής:
— το βαθμό κάλυψης όσον αφορά τα συστήματα·
— το βαθμό κάλυψης όσον αφορά τους δικαιούχους·
— τις περιπτώσεις μη εφαρμογής της μεθοδολογίας ESSPROS με τη μορφή πλήρους καταλόγου.
15.1.1 Ασυμμετρία αντικριζόμενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
Μη εφαρμόσιμο
15.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα
Δεν προκύπτει πρόβλημα διαχρονικής συγκρισιμότητας για τα στοιχεία των ετών 2000 – 2016, επειδή
εφαρμόζονται κοινοί ορισμοί και μέθοδοι παραγωγής δεδομένων.
15.3 Διατομεακή συνοχή
Δεν υπάρχουν άλλες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ που να καλύπτουν το σύνολο της κοινωνικής προστασίας. Μέρος
των στοιχείων που αφορούν στα έσοδα και στις παροχές των ΟΚΑ μπορούν να συγκριθούν με
αποτελέσματα έρευνας των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης των Εθνικών Λογαριασμών.
15.3.1 Συνοχή μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Μη εφαρμόσιμο
15.3.2 Συνοχή με Εθνικούς Λογαριασμούς
Από τη σύγκριση στοιχείων που αφορούν σε έσοδα και παροχές των ΟΚΑ με αντίστοιχα της έρευνας
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης των Εθνικών Λογαριασμών δεν αναμένεται πλήρης ταύτιση δεδομένου ότι
υπάρχουν έσοδα και δαπάνες που δεν εντάσσονται στην έννοια της κοινωνικής προστασίας βάση των
ορισμών της μεθοδολογίας ESSPROS. Επιπλέον τα στοιχεία των ΟΚΑ για τις ανάγκες του ESSPROS
συλλέγονται 1 χρόνο μετά την έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης των Εθνικών Λογαριασμών.
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15.4 Εσωτερική συνοχή
Υπάρχει συνοχή μεταξύ:
1. Των στοιχείων της έρευνας των δικαιούχων σύνταξης και των στοιχείων της έρευνας που
αφορούν τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας (στο σύνολο λειτουργιών) που διενεργούνται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας
(ESSPROS).
2. Υπάρχει επίσης συνοχή μεταξύ των Συστημάτων Κοινωνικής Προστασίας δεδομένου ότι
ακολουθείται κοινός ορισμός σε συγκεκριμένες μεταβλητές όπως συντάξεις, εισφορές κ.λ.π.
3. Σημαντικό μέρος των στοιχείων συλλέγεται με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο
εξασφαλίζει συνοχή στον τρόπο καταγραφής και κατάταξης των δεδομένων στους κωδικούς
ESSPROS.

16. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Δεν εκτιμάται

17. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

17.1 Πολιτική αναθεωρήσεων
Η πολιτική αναθεωρήσεων για όλες τις έρευνες είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/ELSTAT_Revisions_Policy_25_10_2018_GR.pdf/b06fb2
6e-21b3-4d98-8fed-f2c7e9f3e9c8
17.2 Πρακτική αναθεωρήσεων
Η αναθεωρημένη έκδοση της μεθοδολογίας ESSPROS που ορίστηκε από τη Eurostat για όλα τα κράτη μέλη
άρχισε να χρησιμοποιείται από το 2010 με εφαρμογή στα στοιχεία του 2008.
Επιπλέον η Ελλάδα έχει προβεί σε αναθεώρηση του τρόπου συλλογής και κατάταξης των στοιχείων της
χώρας, η οποία εφαρμόστηκε από το 2000 και μετά.

18. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

18.1 Τύπος πρωτογενών δεδομένων
Τα πρωτογενή δεδομένα είναι ένας συνδυασμός διοικητικών στοιχείων και στοιχείων που συλλέγονται μέσω
διεξαγωγής ερευνών. Γίνεται συλλογή δεδομένων με χρήση ερωτηματολογίων από τους ΟΚΑ, ασφαλιστικές
εταιρείες (ομαδικές ασφαλίσεις), δημόσιος τομέας (επιδόματα ασθενείας οικογενειακά, μητρότητας κ.α.)
καθώς και με διοικητικά δεδομένα από ΓΛΚ, ΓΓΠΣ και άλλους φορείς.
18.2 Συχνότητα συλλογής δεδομένων
Ετήσια συλλογή στοιχείων και αποστολή στη Eurostat στις 30 Ιουνίου κάθε έτους σύμφωνα με το Κανονισμό
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου Νο 458/2007.
18.3 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων
Η συλλογή των στοιχείων βασίζεται κυρίως στη μέθοδο των ερωτηματολογίων που αποστέλλονται
ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά. Επιπλέον αντλούνται τα διαθέσιμα στοιχεία κατά τη δημοσίευση του Κρατικού
Προϋπολογισμού / Απολογισμού του ΓΛΚ. Μέρος των στοιχείων χορηγείται κατόπιν αιτήματος από άλλες
διευθύνσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης με έρευνα για παροχή στοιχείων από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
18.4 Επικύρωση δεδομένων
Πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, εκτελούνται από την Eurostat έλεγχοι για την επικύρωση. Η
διαδικασία της επικύρωσης βασίζεται στην εξέλιξη των χρονοσειρών, στην έκθεση ποιότητας και στην
ενημέρωση αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στη Ελληνική νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής
προστασίας.
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18.5 Κατάρτιση δεδομένων
Τα στοιχεία συλλέγονται από τις αντίστοιχες διοικητικές πηγές (ΟΚΑ, ΓΛΚ, ΓΓΠΣ, κλπ) και μετά την
ολοκλήρωση των λογικών ελέγχων και την ταξινόμηση με βάση τη μεθοδολογία της Eurostat,
πινακοποιούνται
18.5.1 Ποσοστό τιμών μεταβλητών που υποκαθίστανται (imputed)
Δεν υπάρχει
18.6 Προσαρμογές
Δεν υπάρχει.
18.6.1 Εποχική διόρθωση
Δεν εφαρμόζεται.

19. Σχόλια

Περιεχόμενα
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