
 
 

Περιληπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προγράμματος 

Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2019 

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2019 κατέδειξαν ότι, από τις 191 

έρευνες-εργασίες που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν από τη 

Στατιστική Υπηρεσία, ποσοστό 73% διεκπεραιώθηκε χωρίς οποιαδήποτε 

καθυστέρηση (το 2018 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 62%).  

 

Οι κυριότεροι λόγοι για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των 

ερευνών/εργασιών ή για τη μη διεξαγωγή τους ήταν: α) η καθυστέρηση 

παροχής στοιχείων από διοικητικές πηγές, β) η αλλαγή στον τρόπο 

δημοσίευσης στοιχείων, γ) η έλλειψη προσωπικού και κατά συνέπεια ο 

μεγάλος φόρτος εργασίας στο υφιστάμενο προσωπικό, δ) καθυστερήσεις 

που προκλήθηκαν από προηγούμενα στάδια των εργασιών, ε) 

καθυστερήσεις στη συλλογή στοιχείων και στ) η διεκπεραίωση άλλων 

προτεραιοτήτων.  

 

Αξιολογώντας την υλοποίηση εργασιών λαμβάνοντας υπόψη μόνο 

εργασίες που σχετίζονται με τη διάχυση στατιστικών πληροφοριών προς 

τους χρήστες (δηλαδή περιλαμβάνουν την «Αποστολή στοιχείων στη 

Eurostat» ή/και «Δημοσίευση πινάκων στον ιστότοπο» ή/και «Ετοιμασία 

έκδοσης»), τότε για το 2019, στις 141 σχετικές εργασίες οι 98 προχώρησαν 

με διάχυση στοιχείων χωρίς καθυστερήσεις, δηλαδή ποσοστό 69,5%. 

 

Summary Evaluation Report on the Implementation of the Programme of 

Statistical Surveys and Activities 2019 

 

The results of the evaluation of the implementation of the Programme of 

Statistical Surveys and Activities 2019 revealed that, out of the 191 surveys-

activities that were scheduled to be carried out by the Statistical Service, 

73% was accomplished without any delay (in 2018 the corresponding 

proportion was 62%).  

 

The main reasons for the delay in the completion of surveys-activities or for 

not conducting them were: a) delays in the provision of data from 

administrative sources, b) changes in the dissemination format for some 

statistics, c) staff shortage and the increased work load for the staff 

involved, d) delays caused from previous stages of some activities, e) delays 

in data collection and f) the carrying out of more urgent activities. 

 

 

 

Taking into account only activities involving the dissemination of statistical 

information to users (i.e. activities involving “Sending data to Eurostat” 

and/or “Publishing tables on the website” and/or “Compiling a 

publication”), then for 2019, out of 141 relevant activities, 98 were 

completed with no delays in the dissemination of data. That is, a percentage 

of 69,5%. 


