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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α 18.05 

ΣΤΟΧΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, ΔΙΑΦΑΝΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των 

επίσημων στατιστικών στη χώρα. Οι αρμοδιότητές της διέπονται από τον περί Επίσημων 

Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021). Η κύρια δραστηριότητά της είναι η διενέργεια 

απογραφών, δειγματοληπτικών ερευνών και στατιστικών επισκοπήσεων αναφορικά με 

οποιοδήποτε οικονομικό, δημογραφικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό ή γεωργικό θέμα. Επιδίωξη 

είναι να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του κράτους για στατιστικές πληροφορίες για σκοπούς 

χάραξης πολιτικής, λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων και παρακολούθησης και ελέγχου, 

καθώς και ο επιχειρηματικός κόσμος, οι κοινωνικοί εταίροι, η ακαδημαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό γενικότερα. Η Στατιστική Υπηρεσία ενεργεί 

επίσης ως συντονιστής του εθνικού στατιστικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες 

αρχές που παράγουν επίσημες στατιστικές, καθώς και ως τεχνικός σύμβουλος σε δημόσιους 

φορείς που επιτελούν εργασίες στατιστικής φύσεως άμεσα σχετιζόμενες με τους τομείς 

αρμοδιότητάς τους. 

Όπως προβλέπεται στον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο, η Στατιστική Υπηρεσία ετοιμάζει 

πολυετή και ετήσια προγράμματα στατιστικών δραστηριοτήτων που αποτελούν το πλαίσιο για 

τους επιδιωκόμενους στόχους και δράσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 90% των 

εργασιών που προνοούνται απορρέει από υποχρεώσεις που ορίζονται στο στατιστικό 

κεκτημένο της ΕΕ και πρέπει να πραγματοποιούνται στη βάση ενιαίων προτύπων και 

εναρμονισμένων μεθόδων. 

Το όραμα της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι να καταστεί ένας οργανισμός πρότυπο, στον οποίο 

ο καθένας να προσβλέπει για υψηλής ποιότητας στατιστική πληροφόρηση. Από την άποψη 

αυτή, η Στατιστική Υπηρεσία συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Ορθής 

Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως η συνάφεια, η ακρίβεια, η επικαιροποίηση, η 

συνέπεια, η προσβασιμότητα και η σαφήνεια, η συγκρισιμότητα και η συνοχή. Απώτερος 

στόχος είναι να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις στατιστικές που παράγονται. Η 

μείωση της επιβάρυνσης στους ερωτώμενους και ο περιορισμός του κόστους της παραγωγής 

στατιστικών και, ταυτόχρονα, η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων 

δεδομένων (περιλαμβανομένης της ικανοποίησης των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών για νέα 

δεδομένα) αποτελούν άλλη μια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει. Στο πλαίσιο αυτό, 

αξιολογούνται και εφαρμόζονται δράσεις που αποσκοπούν σε ευρύτερη χρήση δεδομένων από 

διοικητικές πηγές και σε εισαγωγή εναλλακτικών/νέων μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων. 

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ), το οποίο 

αποτελεί τη σύμπραξη της Eurostat και των εθνικών στατιστικών αρχών όλων των Κρατών 

Μελών της ΕΕ. Με την ιδιότητά της αυτή δεσμεύεται να εφαρμόζει και να συμμετέχει σε ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΣΣ και να συμβάλλει στην κοινά διαμορφωθείσα 

στρατηγική που επιδιώκει να απαντήσει στις προκλήσεις εντοπισμού και ικανοποίησης των 
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αναγκών των χρηστών, προώθησης της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών, αξιοποίησης 

δυνατοτήτων για νέες πηγές δεδομένων, επένδυσης σε νέα εργαλεία τεχνολογίας και 

πληροφορικής και σε μεθοδολογική ανάπτυξη, εφαρμογής αποτελεσματικών και εύρωστων 

στατιστικών διαδικασιών και υιοθέτησης πρακτικών διάδοσης και επικοινωνίας που να είναι 

ευέλικτες και σφαιρικές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Αποτελεσματική παραγωγή του στατιστικού προϊόντος και διάδοση στατιστικών 

υψηλής ποιότητας, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές ανάγκες  

Η αποτελεσματική παραγωγή του στατιστικού προϊόντος και η διάδοση στατιστικών υψηλής 

ποιότητας, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές ανάγκες, επιτυγχάνεται μέσω 

επιμέρους ενεργειών όπως: 

• Εφαρμογή του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος στατιστικών ερευνών και εργασιών, 

που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ως κυριότερα έργα τη δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων της Απογραφής Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων του 2020 

και της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών του 2021. 

• Εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου που προκύπτει με την υιοθέτηση του περί Επίσημων 

Στατιστικών Νόμου του 2021. 

• Λειτουργία του Στατιστικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Συντονισμού για τις Επίσημες 

Στατιστικές.  

• Συνεχείς προσπάθειες για μείωση της επιβάρυνσης στους ερωτώμενους και περιορισμό του 

κόστους παραγωγής των στατιστικών. 

• Ευρύτερη χρήση δεδομένων από διοικητικές πηγές και αρχεία ιδιωτών. 

• Εισαγωγή εναλλακτικών/νέων μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. 

• Δημιουργία Στατιστικής Αποθήκης Πληροφοριών, στο πλαίσιο της επέκτασης της 

Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ). 

• Συστηματική αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών δεδομένων. 

• Καθορισμός τυποποιημένων διαδικασιών και εισαγωγή ενός κεντρικού συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας του στατιστικού προϊόντος. 

• Βελτίωση της ποιότητας του στατιστικού προϊόντος. 

• Διάχυση του στατιστικού προϊόντος με τρόπο φιλικό και λειτουργικό προς τους χρήστες.  

• Αναβάθμιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. 

• Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για στατιστικούς 

σκοπούς. 

• Ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. 

• Συνεργασία με τη Eurostat, άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, διάφορους διεθνείς οργανισμούς και 

τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό επίπεδο. 

• Συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες στατιστικές μεθόδους και διαδικασίες και επιμόρφωσή 

του για σκοπούς ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 

 

Στόχος (Σ) / 
Δραστηριότητα 

(Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσμα
τα Δείκτη 

Περιγραφή 

Σ1: 
Παροχή 

στατιστικής 
πληροφόρησης 

υψηλής ποιότητας 
με αντικειμενικό, 
διαφανή, 

αξιόπιστο και 
έγκαιρο τρόπο 

 

ΔΕ01:  
Βαθμός γενικής 

ικανοποίησης 
(%) των 

χρηστών 
στατιστικών 
δεδομένων. 

2021: 76,2% 
2019: 80,9% 

2018: 70,6% 
2017: 73,7% 
2016: 84,3% 

2014: 82,8% 

Η Στατιστική Υπηρεσία διεξάγει σε 
τακτική βάση Έρευνα Ικανοποίησης 

Χρηστών κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου τριμήνου του έτους. Η 

έρευνα διεξάγεται ηλεκτρονικά, κυρίως 
μέσω της διαδικτυακής πύλης της 
Στατιστικής Υπηρεσίας ή με αποστολή 

του ερωτηματολογίου μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συχνούς 

χρήστες στατιστικών δεδομένων. 
Ειδικότερα, μία από τις ερωτήσεις ζητά 
από τους χρήστες να αξιολογήσουν τη 

συνολική τους ικανοποίηση με τις 
πληροφορίες και υπηρεσίες που 

λαμβάνουν από τη Στατιστική Υπηρεσία. 
Ο δείκτης μετρά τον αριθμό των 
χρηστών οι οποίοι δήλωσαν πολύ 

ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τις 
πληροφορίες και υπηρεσίες που 

λαμβάνουν από τη Στατιστική Υπηρεσία 
ως προς το σύνολο των χρηστών που 
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. 

Δ01: 
Αποτελεσματική 

παραγωγή του 
στατιστικού 

προϊόντος και 
διάδοση 
στατιστικών 

υψηλής 
ποιότητας, 

ενσωματώνοντας 
τις ευρωπαϊκές και 
τις εθνικές 

ανάγκες 
 

ΔΑ01:  
Βαθμός 

συμμόρφωσης 
(%) με τις 

ευρωπαϊκές 
απαιτήσεις σε 
στατιστικά 

δεδομένα 

2021: 95,0% 
2020: 93,0% 

2019: 94,2% 
2018: 95,8% 
2017: 95,0% 

2016: 94,5% 
2014: 89,2% 

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αποτελούν το 
90% περίπου όλων των στατιστικών 

που παράγονται και διαδίδονται από τη 
Στατιστική Υπηρεσία. Η διαβίβαση των 

στατιστικών αυτών στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Eurostat), γίνεται μέσω της 
πλατφόρμας eDAMIS (electronic Data 

files Administration and Management 
Information System), η οποία 

λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο 
εισόδου για την υποβολή στατιστικών 
δεδομένων στη Eurostat. Ο δείκτης 

μετρά τον αριθμό των στατιστικών 
δεδομένων (datasets) που 

διαβιβάστηκαν μέσω του eDAMIS στην 
ΕΕ ως προς το σύνολο των στατιστικών 

δεδομένων για τα οποία υπήρχε νομική 
υποχρέωση να διαβιβαστούν κατά το 
υπό αναφορά έτος. 

Ημερομηνία ανάκτησης των στοιχείων 
από την πλατφόρμα eDAMIS: 

12/7/2022. 

 


