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Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 259 του δημοσιονομικού κανονισμού, τις 

απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις παρατηρήσεις που διατυπώνονται σε ειδική έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα δημοσιευθεί ταυτόχρονα με την εν λόγω ειδική έκθεση.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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ΣΥΝΟΨΗ (Σημεία I-X) 

Απαντήσεις της Επιτροπής 

I Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σύμφωνα με τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές, καθώς και στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Η Eurostat, 
έχοντας ως στόχο την παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών πληροφοριών, υποστηρίζει 
τεκμηριωμένες πολιτικές της Ένωσης και την υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της 
Επιτροπής και ενημερώνει όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και του 
ευρύτερου κοινού. 

Οι στατιστικές προτεραιότητες της Ένωσης καθορίζονται στα πολυετή στατιστικά προγράμματα που 
προτείνονται από την Επιτροπή και εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
Eurostat εκτελεί τον προϋπολογισμό των στατιστικών προγραμμάτων μέσω επιχορηγήσεων και 
δημόσιων συμβάσεων. 

Η Eurostat παράγει κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό ευρωπαϊκές στατιστικές σε συνεργασία 
με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και άλλες εθνικές αρχές που έχουν οριστεί 
για την παραγωγή επίσημων στατιστικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) 
και βάσει κοινών στατιστικών προτύπων, μεθόδων, διαδικασιών, πρακτικών και εργαλείων. Η 
επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ) παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση στο 
ΕΣΣ· η προεδρία της ασκείται από την Eurostat και απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών που είναι μέλη της. Η στενή συνεργασία εντός του ΕΣΣ αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας για την εναρμόνιση των δεδομένων και την παραγωγή 
συγκρίσιμων στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία δημοσιεύονται στον ιστότοπο της 
Eurostat σύμφωνα με τα ημερολόγια δημοσιεύσεων που είναι διαθέσιμα στο κοινό. 

IV Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης των χρηστών της Eurostat, η ποιότητα 

των στοιχείων της Eurostat αξιολογείται από την πλειονότητα των χρηστών ως πολύ καλής ή καλής 
ποιότητας (το 26 % τη χαρακτήρισε ως πολύ καλή και το 46 % ως καλή στην τελευταία έρευνα του 
2020). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της νέας έρευνας ικανοποίησης των χρηστών 
του 2022, με 30 % πολύ καλές και 41 % καλές αξιολογήσεις. 

V Από το 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πιο εμπεριστατωμένο σύστημα παρακολούθησης που 

βασίζεται σε καλύτερους δείκτες. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι νέοι δείκτες θα εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα αντικειμενικής μέτρησης, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, της καταλληλότητας, της 
έγκαιρης υποβολής και της συγκρισιμότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών σε βάθος χρόνου. 
Πραγματοποιήθηκαν δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις και μία τελική όσον αφορά την εφαρμογή του 
προγράμματος, οι οποίες κάλυπταν ολόκληρη τη διάρκειά του (2013-2020) και δημοσιεύθηκαν στον 
ιστότοπο της Eurostat. 

Η σύνθεση της προκατόχου της ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής (ESAC), δηλαδή η 
ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή στατιστικής πληροφόρησης στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα 
(CEIES, από το αρκτικόλεξο στη γαλλική γλώσσα), ήταν ευρύτερη. Στη συνέχεια, η CEIES 
εξορθολογίστηκε με τη μορφή της ESAC, ώστε να καταστεί περισσότερο εστιασμένη και 
αποτελεσματική ως προς τη διάδοση των απόψεων των διαφόρων χρηστών. 
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Όσον αφορά τις ανάγκες των χρηστών, η Eurostat διαδίδει πληθώρα στατιστικών στις οποίες οι 
χρήστες μπορούν να βασίζονται για τις εργασίες τους στους ελεγχθέντες τομείς, ακόμη και αν 
απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις σε ορισμένες πτυχές, οι οποίες εξετάζονται επί του παρόντος από 
την Eurostat. 

VI Η Eurostat χρηματοδοτεί στατιστικές δραστηριότητες όταν η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται 

από τη νομοθεσία. Για όλες τις στατιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεωτικών δραστηριοτήτων, η χρηματοδότηση της Eurostat μπορεί να αφορά έργα τα οποία 
προσφέρουν ή δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις, νέες πηγές δεδομένων, πιλοτικές μελέτες και μελέτες 
σκοπιμότητας, νέα θέματα πολιτικής για πιθανή μελλοντική εφαρμογή, παραγωγή πειραματικών 
στατιστικών, προκειμένου να επέλθουν βελτιώσεις και με τη μορφή αποτελεσματικότερων στατιστικών 
διαδικασιών ή καινοτόμου μεθοδολογίας. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς 
πόροι στην Eurostat και στις εθνικές στατιστικές αρχές μέσω του ευρωπαϊκού στατιστικού 
προγράμματος, με υψηλή προτεραιότητα σε καινοτόμα έργα. Η πρόσβαση σε πρόσθετους πόρους από 
άλλα προγράμματα της Ένωσης αποτελεί κοινή πρακτική για τη στήριξη ειδικών πρόσθετων 
στατιστικών αναγκών των πολιτικών της Επιτροπής, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους 
πόρους του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος (ΕΣΠ). Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό δεν 
θέτει υπό αμφισβήτηση την επαγγελματική ανεξαρτησία της Eurostat σε σχέση με άλλες υπηρεσίες 
της Επιτροπής. 

VII Στους τομείς που κάλυψε ο έλεγχος, οι επιτόπιες επαληθεύσεις στα κράτη μέλη, όπως στο 

πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, δεν είναι 
στατιστικά αναγκαίες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στατιστικών. Κατά την άποψη της 
Επιτροπής, η Eurostat διενεργεί στους σχετικούς τομείς ενδελεχείς αξιολογήσεις όσον αφορά τη 
συγκρισιμότητα και τη συνοχή των δεδομένων, και οι εν λόγω αξιολογήσεις βασίζονται σε αξιόπιστες 
διαδικασίες επικύρωσης, σε εκθέσεις ποιότητας, καθώς και σε συζητήσεις με στατιστικολόγους των 
κρατών μελών. 

Η Eurostat θα εργαστεί για την περαιτέρω εναρμόνιση των εκθέσεων ποιότητας των κρατών μελών 
και της παρουσίασής τους, καθώς και για τη βελτίωση της έγκαιρης υποβολής στους 
προαναφερθέντες τομείς (στατιστικές για την υγεία και τις επιχειρήσεις) σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη. 

VIII Τα ημερολόγια δημοσιεύσεων της Eurostat είναι πλήρη και συνάδουν με τις πρακτικές του 

ΟΟΣΑ και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών ως προς τις λεπτομέρειες που παρέχονται. Σύμφωνα 
με τις διεθνείς πρακτικές, περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στα μεταδεδομένα ή εντός των 
στατιστικών προϊόντων.  

Η Eurostat, ανταποκρινόμενη σε σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φορέα για τη 
διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής (ESGAB), επανεξετάζει επί του παρόντος τις πολιτικές 
αναθεώρησης που εφαρμόζει.  

Η τρέχουσα πρακτική της παροχής πρόσβασης σε προδημοσιεύσεις που εφαρμόζει η Eurostat συνάδει 
με τον κώδικα ορθής πρακτικής. Ωστόσο, η Eurostat θα επαναξιολογήσει τις λεπτομέρειες των 
τρεχουσών πρακτικών προδημοσίευσης που εφαρμόζει.  

IX Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους βασίζονται σε πλήρη και αποτελεσματική μεθοδολογία, 

συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και της κάλυψής τους, η οποία έχει εγκριθεί από την ΕΕΣΣ. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η τρέχουσα συχνότητα και κάλυψη των αξιολογήσεων από ομοτίμους είναι 
κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό. 
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X Όσον αφορά τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ): 

— Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει την πρώτη σύσταση.  

— Η Επιτροπή αποδέχεται τη δεύτερη σύσταση.  

— Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει την τρίτη σύσταση.  

— Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει την τέταρτη σύσταση. 

Η Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την πέμπτη σύσταση.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Σημεία 1-11) 

11 Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 234/2008/ΕΚ, αποστολή της ESAC είναι να συνδράμει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή εξασφαλίζοντας τη συνεκτίμηση των 
απαιτήσεων των χρηστών και του κόστους που φέρουν οι φορείς παροχής και οι παραγωγοί 
πληροφοριών στο συντονισμό των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της ενωσιακής 
πολιτικής στατιστικής πληροφόρησης. Η σύνθεση της ESAC προβλέπεται επίσης από τη νομοθεσία.  

Η εντολή του ESGAB είναι να παρέχει ανεξάρτητη επισκόπηση της εφαρμογής του κώδικα ορθής 
πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως ορίζεται στην απόφαση αριθ. 235/2008/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, από το ΕΣΣ. 

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (Σημεία 12-20)  

Καμία απάντηση της Επιτροπής.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Σημεία 21-89) 

Απαντήσεις της Επιτροπής: 

23 Από το 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πιο εμπεριστατωμένο σύστημα παρακολούθησης, το 

οποίο βασίζεται σε καλύτερους δείκτες και διασυνδέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και των στόχων 
του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος, όπως φαίνεται στο γράφημα 4. Κατά την άποψη της 
Επιτροπής, οι νέοι δείκτες θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αντικειμενικής μέτρησης, με τη χρήση 
ψηφιακών τεχνολογιών, της καταλληλότητας, της έγκαιρης υποβολής και της συγκρισιμότητας των 
ευρωπαϊκών στατιστικών σε βάθος χρόνου. Πραγματοποιήθηκαν δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις και μία 
τελική όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος, οι οποίες κάλυπταν ολόκληρη τη διάρκειά του 
(2013-2020). Κατά την εν λόγω τελική αξιολόγηση εξετάστηκε αν εκπληρώθηκαν οι στόχοι του 
προγράμματος. Η αξιολόγηση περιλάμβανε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
καθώς και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν 
στον ιστότοπο της Eurostat.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
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25 Οι διαβουλεύσεις για συγκεκριμένα προϊόντα αποσκοπούν στη μελέτη της ικανοποίησης των 

χρηστών από τα προϊόντα συγκεκριμένης ομάδας-στόχου, δηλαδή οι πειραματικές στατιστικές 
επιδιώκουν τη διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα όσον αφορά την αξιοπιστία των 
μεθόδων και των αποτελεσμάτων, ενώ η διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρία αποσκοπεί στον 
έλεγχο της προσβασιμότητας των στατιστικών μέσω διαφόρων διαύλων.  

Οι δίαυλοι της Eurostat για τον προσδιορισμό των αναγκών των χρηστών περιλαμβάνουν επίσης την 
ευρείας κλίμακας και συμμετοχική διαβούλευση με διάφορες ομάδες χρηστών το 2017 με τίτλο Power 
from statistics. Η διαβούλευση αυτή συγκέντρωσε εξέχοντες εκπροσώπους διαφόρων απόψεων της 
κοινωνίας, με σκοπό να ζητηθεί η γνώμη τους σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες πληροφόρησης και 
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να καλυφθούν από τις ευρωπαϊκές επίσημες στατιστικές. 
Πλήρη πληροφοριακά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Eurostat. 

26 Οι χρήστες, οι απαντήσαντες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

στατιστικών (συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών) εκπροσωπούνται από τα 12 μέλη που διορίζονται από την Επιτροπή (κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο), σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. 234/2008/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 2008. 

Η σύνθεση της προκατόχου της ESAC (ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή στατιστικής πληροφόρησης 
στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, CEIES) ήταν ευρύτερη. Στη συνέχεια, η CEIES εξορθολογίστηκε 
με τη μορφή της ESAC, ώστε να καταστεί περισσότερο εστιασμένη και αποτελεσματική ως προς τη 
διάδοση των απόψεων των διαφόρων χρηστών. 

28 Όσον αφορά τις στατιστικές για τους πόρους και τις δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης, η 

κοινή συλλογή δεδομένων των Eurostat-ΟΟΣΑ-ΠΟΥ για την «υγειονομική περίθαλψη – εξαιρουμένων 
των δαπανών» παρέχει ήδη σημαντικά στοιχεία για τις ανάγκες των χρηστών.  Για την περαιτέρω 
βελτίωση της ποιότητας και της πληρότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της 
συλλογής δεδομένων, η Eurostat έχει καταρτίσει σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για τις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, το ανθρώπινο δυναμικό υγειονομικής περίθαλψης και τη 
χρήση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού προβλέπεται να 
εγκριθεί έως το τέλος του 2022.  

Η νοσηρότητα αναγνωρίζεται διεθνώς από εμπειρογνώμονες ως ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόμενο που 
μπορεί να μετρηθεί από στατιστική άποψη. Το θέμα των στατιστικών νοσηρότητας έχει συζητηθεί με 
τους εκπροσώπους των κρατών μελών σε διάφορες ομάδες εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της 
Eurostat (ειδική ομάδα για τις στατιστικές νοσηρότητας, τεχνική ομάδα για τις στατιστικές 
νοσηρότητας, ομάδα εργασίας για τις στατιστικές δημόσιας υγείας), καθώς και με χρήστες δεδομένων 
από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE). Η Eurostat έχει παράσχει 
επιχορηγήσεις στα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή πιλοτικής συλλογής δεδομένων, με σκοπό να 
ελεγχθεί η σκοπιμότητα της χρήσης των πηγών δεδομένων που προσδιορίζονται μέσω 
μεθοδολογικών εξελίξεων. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής συλλογής δεδομένων θα αναλυθούν το 
2023. 

29 Η Eurostat εφαρμόζει τον ορισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) βάσει της 

σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), στο άρθρο 7 της οποίας αναγνωρίζεται ότι —για στατιστικούς 
σκοπούς— το μόνο κριτήριο που απαιτείται είναι ο αριθμός των απασχολούμενων. 

Ωστόσο, η Eurostat αναγνώρισε την ανάγκη επανεξέτασης του ορισμού που χρησιμοποιείται επί του 
παρόντος, καθώς και την ανάγκη διερεύνησης του ενδεχόμενου να εμπλουτιστεί το σύνολο των 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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κριτηρίων με χρηματοοικονομικά κριτήρια, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η εξέλιξη της 
οικονομικής πραγματικότητας. 

31 Οι επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάπτυξη νέων στατιστικών μεθοδολογιών και 

πηγών δεδομένων, για την ανάπτυξη πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας για τις στατιστικές βάσει 
μιας νέας ενιαίας πηγής δεδομένων ή συνδυασμού πηγών δεδομένων (π.χ. διοικητικά δεδομένα και 
μαζικά δεδομένα). 

32 Κατά την άποψη της Επιτροπής, η χρηματοδότηση των στατιστικών δραστηριοτήτων μέσω των 

περαιτέρω μεταβιβάσεων πιστώσεων πραγματοποιείται τηρουμένης της επαγγελματικής ανεξαρτησίας 
της Eurostat σε σχέση με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής.  

Οι ειδικές ανάγκες των γενικών διευθύνσεων αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες των χρηστών 
πολιτικής ή την απαίτηση παρακολούθησης και αξιολόγησης του αντικτύπου συγκεκριμένων 
προγραμμάτων δαπανών βάσει αξιόπιστων δεδομένων και στατιστικών υψηλής ποιότητας, και όχι 
μόνο βάσει ad hoc κατ’ ανάθεση μελετών. Οι ανάγκες άλλων υπηρεσιών της Επιτροπής για δεδομένα 
δεν έχουν ad hoc και βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Οι επιχορηγήσεις αυτές μπορούν επίσης να 
καλύπτουν πιλοτικές μελέτες ή να εστιάζουν στην προετοιμασία του εδάφους για τη χρήση νέων 
μεθοδολογιών ή νέων πηγών δεδομένων — δραστηριότητες που διαφορετικά δεν θα 
χρηματοδοτούνταν σε εθνικό επίπεδο.   

Οι νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβλέπουν 
ορισμένες φορές τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της 
πράξης. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να αφορούν εθελοντικές πιλοτικές μελέτες για την 
αξιολόγηση της σκοπιμότητας της βελτίωσης νέων συλλογών δεδομένων όσον αφορά ορισμένες 
πτυχές των στατιστικών που πρέπει να παράγονται, όπως ο βαθμός λεπτομέρειας σε εδαφικό επίπεδο, 
ή την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τις σχετικές στατιστικές. Σε άλλες περιπτώσεις, αφορούν την 
πραγματική συλλογή και παραγωγή στατιστικών, για παράδειγμα, σχετικά με θέματα ad hoc που 
ζητούνται από τους χρήστες, όπως στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 σχετικά με τις κοινωνικές 
στατιστικές και στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις στατιστικές για τις επιχειρήσεις.  

33 Η Eurostat χρηματοδοτεί στατιστικές δραστηριότητες όταν η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται 

από τη νομοθεσία. Για όλες τις στατιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεωτικών δραστηριοτήτων, η χρηματοδότηση της Eurostat μπορεί να αφορά έργα τα οποία 
προσφέρουν ή δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις, νέες πηγές δεδομένων, πιλοτικές μελέτες και μελέτες 
σκοπιμότητας, νέα θέματα πολιτικής για πιθανή μελλοντική εφαρμογή, παραγωγή πειραματικών 
στατιστικών, προκειμένου να επέλθουν βελτιώσεις και με τη μορφή αποτελεσματικότερων στατιστικών 
διαδικασιών ή καινοτόμου μεθοδολογίας.  

Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού, η Eurostat εφαρμόζει το άρθρο 186 παράγραφος 4 στοιχείο ε) 
του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ. 

34 Η Επιτροπή έχει επίγνωση της σημασίας της ποιοτικής αξιολόγησης. Έχουν επέλθει βελτιώσεις με 

την καθιέρωση του προγράμματος eGrants από το 2018, με σκοπό την εξασφάλιση λεπτομερών 
αιτιολογήσεων για όλες τις επιχορηγήσεις. Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του 
ΕΕΣ και θα εργαστεί περαιτέρω προς την κατεύθυνση αυτή. 

Για τις ενότητες της έρευνας εργατικού δυναμικού της (ΕΕΔ) της ΕΕ, οι συνθέσεις όλων των εθνικών 
εκθέσεων σχετικά με τις επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της Eurostat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011


 

7 

39 Τα πολύπλοκα μεθοδολογικά προβλήματα απαιτούν προσεκτική διερεύνηση και συζητήσεις με τα 

κράτη μέλη. Για λόγους ποιότητας και συνέπειας των στοιχείων, οι συζητήσεις αυτές ενδείκνυται να 
πραγματοποιούνται διεξοδικά πριν από την έκδοση μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών. 

42 Τα στοιχεία «υγεία – εξαιρουμένων των δαπανών» αποτελούν κοινή συλλογή δεδομένων των 

Eurostat-ΟΟΣΑ-ΠΟΥ, η οποία τηρεί το πρότυπο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) όσον αφορά τα μεταδεδομένα που ζητούνται. Οι υποκείμενες πηγές και μέθοδοι 
είναι διαθέσιμες στα αρχεία μεταδεδομένων. 

Οι στατιστικές διαφέρουν ως προς τις μεθόδους και τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται, 
καθώς και ως προς τον ρυθμό ανάπτυξής τους διαχρονικά. Κατά συνέπεια, η περιοδικότητα της 
υποβολής εκθέσεων ποιότητας διαφοροποιείται μεταξύ των στατιστικών τομέων. 

43 Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης τόσο των εκθέσεων 

ποιότητας των κρατών μελών όσο και της παρουσίασής τους, οι εν λόγω εκθέσεις ποιότητας τηρούν 
το πρότυπο του ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος μεταδεδομένων του ΕΣΣ στην ΕΕΔ και τις 
στατιστικές για τις επιχειρήσεις, καθώς και το πρότυπο του ΕΣΣ για τη δομή των εκθέσεων ποιότητας 
στις δαπάνες για την υγεία. 

44 και 45 Στους τομείς που κάλυψε ο έλεγχος, οι επιτόπιες επαληθεύσεις στα κράτη μέλη, όπως 

στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, δεν 
είναι στατιστικά αναγκαίες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στατιστικών. Κατά την άποψη της 
Επιτροπής, η Eurostat διενεργεί στους σχετικούς τομείς ενδελεχείς αξιολογήσεις όσον αφορά τη 
συγκρισιμότητα και τη συνοχή των δεδομένων, και οι εν λόγω αξιολογήσεις βασίζονται σε αξιόπιστες 
διαδικασίες επικύρωσης, σε εκθέσεις ποιότητας, καθώς και σε συζητήσεις με στατιστικολόγους των 
κρατών μελών. Όσον αφορά τις στατιστικές για την υγεία και την ΕΕΔ, πραγματοποιούνται επιτόπιες 
επισκέψεις όταν χρειάζεται, αλλά διαφέρουν ως προς τη φύση τους από εκείνες που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. 

46 Η Eurostat παρακολουθεί με προορατικό και άμεσο τρόπο ζητήματα που συνδέονται με τις 

προθεσμίες διαβίβασης, την πληρότητα των στοιχείων, τη μεθοδολογία και την ποιότητα των 
στατιστικών στοιχείων που υποβάλλουν οι εθνικές στατιστικές αρχές. Αναλαμβάνονται οι απαιτούμενες 
δράσεις, στο κατάλληλο επίπεδο, για την επίλυση πιθανών εκκρεμών ζητημάτων απευθείας μεταξύ της 
Eurostat και της εκάστοτε εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Όταν οι εν λόγω δράσεις παρακολούθησης 
της συμμόρφωσης σε επίπεδο υπηρεσιών είναι ανεπιτυχείς, η Eurostat εξετάζει αν θα πρέπει να 
αναληφθεί επίσημη δράση σε επίπεδο Επιτροπής. 

48 Η Επιτροπή θα εργαστεί για την περαιτέρω βελτίωση της τεκμηρίωσης των αξιολογήσεων 

ποιότητας που διενεργεί. 
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Πλαίσιο 1 — Παραδείγματα αδυναμιών που σχετίζονται με την 
ακρίβεια 

Όλες οι χώρες αντιμετώπισαν την αυξημένη μη απόκριση ανά μονάδα για την ΕΕΔ ανά τα έτη, 

μεταβαίνοντας σε συλλογή δεδομένων με πολλαπλούς τρόπους (διαδικτυακά, τηλεφωνικά, διά ζώσης) 

ή χρησιμοποιώντας στατιστικές τεχνικές για την αντικατάσταση των ελλειπουσών τιμών. Η Eurostat 

στήριξε τα κράτη μέλη μέσω ειδικών επιχορηγήσεων για τη διερεύνηση τρόπων περιορισμού της μη 

απόκρισης και παρέχει επιμόρφωση και εργαστήρια για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών 

πρακτικών.  

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ακρίβειας, για τις οποίες ζητείται από τις χώρες να 

υποβάλλουν τυπικά σφάλματα, η Eurostat δεν μπορεί να υπολογίσει η ίδια τα τυπικά σφάλματα, 

δεδομένου ότι η Eurostat δεν έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη 

βαθμονόμηση και προέρχονται από άλλες εθνικές πηγές δεδομένων.  

Σε αντίθεση με την ΕΕΔ, οι στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων δεν αποτελούν δειγματοληπτική 

έρευνα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν απαιτείται υπολογισμός των διαστημάτων 

εμπιστοσύνης. Η Eurostat ανέλυσε συστηματικά το επίπεδο συμμόρφωσης με τον κανονισμό σχετικά 

με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (SBS) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008] όσον 

αφορά την ορθή εφαρμογή της «επιχείρησης» ως στατιστικής μονάδας, όπως ορίζεται στον κανονισμό 

για τις στατιστικές μονάδες [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93], και ζήτησε το 2015 από όλα τα μη 

συμμορφούμενα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σταδιακά τα σχέδια δράσης τους, ωστόσο, πρόκειται για σύνθετο θέμα 

που απαιτεί χρόνο και πόρους από τα κράτη μέλη. Η παρακολούθηση εξασφαλίζεται από την Eurostat 

μέσω διαδικασίας απολογισμού στο πλαίσιο της ομάδας διευθυντών για τις στατιστικές των 

επιχειρήσεων. Μολονότι η Eurostat συμφωνεί ότι η πλήρης εφαρμογή της στατιστικής μονάδας 

«επιχείρηση» σε πολλές περιπτώσεις προκαλεί διακοπή των χρονοσειρών, αυτό είναι αναπόφευκτο. 

Δεν είναι αναγκαίος ο επανυπολογισμός των χρονοσειρών για τους σύνθετους δείκτες όταν η διακοπή 

των χρονοσειρών δεν συνεπάγεται σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος των αριθμών. 

Παρότι η Eurostat αναγνωρίζει τη σημασία της υιοθέτησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών για τη 

μείωση του κόστους παραγωγής στατιστικών και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανθρώπινου 

σφάλματος, τα διαφορετικά συστήματα συλλογής δεδομένων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) δεν 

ισοδυναμούν με υποβάθμιση της ποιότητας.  

Η διαχείριση της ποιότητας των ατομικών αρχείων αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και τα κράτη μέλη 

έχουν την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίζουν την ορθή κωδικοποίηση και την επιμόρφωση των 

κωδικογράφων.  

Όσον αφορά την Ιταλία, τα εθνικά μεταδεδομένα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της 

ποιότητας, την κωδικοποίηση και το αποτέλεσμα του ελέγχου.  

Η Φινλανδία δεν έχει επισημάνει προβλήματα ποιότητας στην Eurostat στον εθνικό φάκελο 

μεταδεδομένων, ούτε και η Κύπρος. 

50 Βλ. επιμέρους απαντήσεις στο πλαίσιο 2. 
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Πλαίσιο 2 — Παραδείγματα αδυναμιών που επηρεάζουν τη 
συγκρισιμότητα των στοιχείων 

Όσον αφορά τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, η πλήρης εφαρμογή της στατιστικής 

μονάδας «επιχείρηση» μπορεί να προκαλέσει διακοπή των χρονοσειρών σε πολλές περιπτώσεις. 

Ωστόσο, αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω των διαφορών ως προς τις έννοιες. Δεν είναι αναγκαίος ο 

επανυπολογισμός των χρονοσειρών για τους σύνθετους δείκτες όταν η διακοπή των χρονοσειρών δεν 

συνεπάγεται σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος των αριθμών. 

 

Όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες υγείας, η Eurostat συνεργάζεται με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για τις διασυνδέσεις και τις διαφορές μεταξύ των εθνικών 

λογαριασμών και του συστήματος λογαριασμών υγείας (SHA) στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας του ΕΣΣ 

για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (TF HCE) από το 2019.  Μέρος των σχετικών εργασιών 

αποτελεί και η αποτίμηση των δαπανών των παρόχων μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στο 

SHA. 

51 Όλες οι χώρες υποχρεούνται να κωδικογραφούν τις αιτίες θανάτου σύμφωνα με τη διεθνή 

ταξινόμηση των νόσων του ΠΟΥ (ICD) [σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008].  

Οι χώρες υποχρεούνται να αναφέρουν τυχόν επικαιροποιήσεις των αυτοματοποιημένων συστημάτων 
κωδικοποίησης που χρησιμοποιούν, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και 
την τροποποίηση της υποκείμενης αιτίας θανάτου στα μεταδεδομένα τους. Η Eurostat έχει επίγνωση 
των σημαντικών διαφορών μεταξύ των χωρών όσον αφορά την πνευμονία και την άνοια ως αιτίες 
θανάτου και, για τον λόγο αυτό, τα θέματα αυτά αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο συζητήσεων 
στο πλαίσιο της τεχνικής ομάδας για τις αιτίες θανάτου. 

55 Οι καθυστερήσεις στην υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι τα 

στοιχεία αυτά είναι παρωχημένα και ότι η διαδικασία είναι αναποτελεσματική. Η διάρκεια της 
καθυστέρησης αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση της δυνατότητας χρήσης των 
στοιχείων.  Εάν η καθυστέρηση είναι σύντομη, εξακολουθεί να είναι δυνατή η δημοσίευση των 
στοιχείων για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών. 

Πλαίσιο 3 — Παραδείγματα καθυστερημένης υποβολής 
στοιχείων 

Δαπάνες για την υγεία 

Το 2020 η επιδείνωση της εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων οφειλόταν στην κρίση λόγω COVID-19. 

Τέσσερις χώρες ενημέρωσαν την Eurostat σχετικά με πιθανές καθυστερήσεις λόγω των εργασιών 
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τους επί των εθνικών στατιστικών για την COVID-19. Η Eurostat συντόμευσε τις προθεσμίες 

εσωτερικής επικύρωσης ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη διάδοση των στοιχείων. 

56 Όσον αφορά τις αιτίες θανάτου, η συλλογή δεδομένων βασίζεται σε μικροδεδομένα, δηλαδή σε 

ατομικούς θανάτους. Δεν υπάρχει συμφωνηθείσα μεθοδολογία ως προς την εκτίμηση των ατομικών 
θανάτων. Η εν λόγω εκτίμηση ενέχει τον κίνδυνο να μη λαμβάνονται υπόψη σημαντικές αλλαγές στις 
τάσεις, με αποτέλεσμα πιθανές εσφαλμένες ερμηνείες από επιδημιολογική άποψη. Ως εκ τούτου, δεν 
πραγματοποιήθηκαν τέτοιες εκτιμήσεις των αιτιών θανάτου για τη Γαλλία και τα συγκεντρωτικά 
μεγέθη της ΕΕ για το 2018. 

57 Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τις διαφορές ως προς το επίπεδο λεπτομέρειας μεταξύ των 

δύο εκθέσεων που εξέτασε το ΕΕΣ, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εκθέσεις αντικατοπτρίζουν το 
περιεχόμενο και τη δομή που απαιτούνται από τους νομοθέτες της ΕΕ σε καθεμία από τις δύο 
περιπτώσεις. Επιπλέον, οι εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
θα πρέπει να περιορίζονται σε 15 σελίδες, γεγονός που περιορίζει με τη σειρά του το επίπεδο 
λεπτομέρειας που πρέπει να παρέχεται. Η Eurostat καθιστά διαθέσιμα στον ιστότοπό της λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την ποιότητα, τα οποία δεν συνδέονται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων από 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Πλαίσιο 4 — Αδυναμίες στην υποβολή εκθέσεων ποιότητας 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

Όσον αφορά την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση 

της ΕΕΔ, η εν λόγω έκθεση ανταποκρίνεται στο αίτημα του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, το οποίο ορίζει τα εξής: 

«Κάθε τρία έτη, και για πρώτη φορά το έτος 2000, η Επιτροπή υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή αξιολογεί κυρίως την 

ποιότητα των στατιστικών μεθόδων που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων ή την ελάφρυνση των διαδικασιών έρευνας.» 

Όσον αφορά την έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τις στατιστικές 

διάρθρωσης των επιχειρήσεων, η εν λόγω έκθεση ανταποκρίνεται στο αίτημα του άρθρου 13 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των 

επιχειρήσεων, το οποίο ορίζει τα εξής: 

«Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι τις 

29 Απριλίου 2011, και στη συνέχεια ανά τριετία, έκθεση σχετική με τις στατιστικές που καταρτίζονται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ιδίως σχετικά με την ποιότητά τους και την επιβάρυνση 

που αναλογεί στις επιχειρήσεις.» 

58 Οι εκθέσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών και λαμβανομένου υπόψη 

του επιπέδου λεπτομέρειας που πρέπει να παρέχει μια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Eurostat. Επίσης, η Eurostat παρέχει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες και απαντήσεις σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, π.χ. μέσω ερωτήσεων του Κοινοβουλίου, επαφών με το 
Κοινοβούλιο, τακτικών συνεδριάσεων στο Συμβούλιο, του ετήσιου στατιστικού πακέτου που 
απευθύνεται στο Συμβούλιο κ.λπ. 
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61 Η Eurostat διαδίδει τα στοιχεία της ΕΕΔ σε ομάδες αρκετών χωρών προκειμένου να 

ανταποκριθεί στο αίτημα των χρηστών να έχουν διαθέσιμα εθνικά στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, 
ακόμη και αν τα συγκεντρωτικά μεγέθη της ΕΕ δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Μεσολαβεί πάντα κάποιο 
χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής και της διάδοσης των στοιχείων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι η Eurostat λαμβάνει μικροδεδομένα, επικυρώνει τα στοιχεία, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν πιθανώς 
εκ νέου διορθωμένα σύνολα δεδομένων, η Eurostat υπολογίζει δείκτες και ζητεί από τα κράτη μέλη 
να επιβεβαιώσουν τα συγκεντρωτικά κύρια αποτελέσματα πριν από τη διάδοση. 

Όσον αφορά τα στοιχεία για τις δαπάνες υγείας, η διάδοση πραγματοποιείται το ίδιο έτος με την 
υποβολή των στοιχείων. Το 2020, λόγω καθυστερήσεων στη διαβίβαση στοιχείων από τα κράτη μέλη 
οι οποίες συνδέονταν με την υγειονομική κρίση, η Eurostat επιτάχυνε τους ελέγχους επικύρωσης 
ώστε να μην δημιουργηθεί κενό στη διάδοση των στοιχείων. 

62 Τα ημερολόγια δημοσιεύσεων της Eurostat είναι πλήρη και συνάδουν με τις πρακτικές του ΟΟΣΑ 

και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών ως προς τις λεπτομέρειες που παρέχονται.  Σύμφωνα με τις 
διεθνείς πρακτικές, λεπτομέρειες σχετικά με τις κατανομές, την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται και τις 
μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων, παρέχονται στα μεταδεδομένα ή εντός 
των στατιστικών προϊόντων. Ο ESGAB ανέφερε επίσης στην έκθεσή του το 2021 ότι το γεγονός ότι 
«ένα λεπτομερές ημερολόγιο δημοσιεύσεων που καλύπτει διαφορετικές περιόδους και στατιστικά 
προϊόντα είναι διαθέσιμο για τους χρήστες» αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα της Eurostat όσον 
αφορά τη συμμόρφωσή της με τον κώδικα ορθής πρακτικής. 

63 Η Eurostat θα εξετάσει το θέμα των πολιτικών αναθεωρήσεων και θα διερευνήσει αν οι 

υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να επεκταθούν σε άλλους στατιστικούς τομείς ή 
σύνολα δεδομένων. 

65 Η Eurostat υλοποίησε δράσεις ανταποκρινόμενη στις συστάσεις 2015/5 και 2015/7 του ESGAB. 

Σύμφωνα με τη σύσταση 2021/4, η Eurostat πρέπει να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα αν η τρέχουσα 
πρακτική της παροχής πρόσβασης σε προδημοσιεύσεις στατιστικών συνάδει με τον ρόλο της ως 
σημαιοφόρου του ΕΣΣ. 

66 Η αρχή 6 καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να εφαρμόζεται η πρόσβαση σε 

προδημοσιεύσεις. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση αυτή είναι περιορισμένη, δεόντως αιτιολογημένη, 
ελέγχεται και δημοσιοποιείται. Η Eurostat θεωρεί ότι η πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις είναι 
περιορισμένη, δεόντως αιτιολογημένη, ελεγχόμενη και δημοσιοποιείται σύμφωνα με την αρχή 6 του 
κώδικα ορθής πρακτικής.  Η Eurostat παρέχει πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις για ορισμένα βασικά 
στοιχεία στον σύμβουλο επικοινωνίας και στο μέλος του ιδιαίτερου γραφείου που είναι αρμόδιο για 
τον συντονισμό με την Eurostat στο ιδιαίτερο γραφείο του κ. Gentiloni, στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και σε περιορισμένο αριθμό 
διαπιστευμένων ειδησεογραφικών πρακτορείων, τα οποία λαμβάνουν εκ των προτέρων 
ειδησεογραφικά δελτία με απαγόρευση δημοσίευσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων. 

67 Η Eurostat θεωρεί ότι η πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις που παρέχει είναι περιορισμένη, 

δεόντως αιτιολογημένη, ελεγχόμενη και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τον κώδικα ορθής πρακτικής. Η 
Eurostat θα μετριάσει τους κινδύνους που αναφέρονται παρακολουθώντας αυστηρά τις πρακτικές 
προδημοσίευσης που εφαρμόζει. 
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Πλαίσιο 5 — Έρευνα σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο των 
προδημοσιεύσεων στις κεφαλαιαγορές 

Βλ. απάντηση στο σημείο 67. 

69 Η πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις αποτελεί καθιερωμένη πρακτική στη μεγάλη πλειονότητα των 

κρατών μελών. 

Ο δείκτης 6.7 του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές καθορίζει τους κανόνες 
σχετικά με την πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο για τις 
εναρμονισμένες πρακτικές που θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις στατιστικές αρχές στο 
ΕΣΣ. 

73 Όσον αφορά τις συστάσεις 1-4 οι οποίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης από 

ομοτίμους που διενήργησε ο ESGAB το 2014 για τη νομοθεσία σχετικά με τον διορισμό και την παύση 
των ανώτερων διοικητικών στελεχών, η Eurostat εξέφρασε αποκλίνουσες απόψεις, τις οποίες είχε 
γνωστοποιήσει στον ESGAB. Συγκεκριμένα, η Eurostat έκρινε ότι ο κανονισμός υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, σε συνδυασμό με την απόφαση της Επιτροπής για την Eurostat, 
έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο κοινό, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κώδικα ορθής πρακτικής.   

Περαιτέρω λεπτομέρειες παρέχονται στην απάντηση στο σημείο 74.  

Όσον αφορά την πρόσβαση σε προδημοσιεύσεις, η Eurostat διερεύνησε πράγματι το θέμα και έχει 
λάβει μέτρα για τον περαιτέρω περιορισμό της, ενώ έχει λάβει επίσης μέριμνα ώστε να είναι 
ελεγχόμενη και να δημοσιοποιείται, σύμφωνα με την αρχή 6 του κώδικα ορθής πρακτικής (βλ. 
απαντήσεις στα σημεία 66-69).  

Ωστόσο, η Eurostat θα συνεχίσει να αξιολογεί περαιτέρω με κριτικό πνεύμα την τρέχουσα πρακτική 
της ανταποκρινόμενη στη σύσταση 2021/4 του ESGAB. 

74 Η Eurostat, στην απάντησή της στην έκθεση του 2021, επιβεβαιώνει την προηγούμενη θέση της 

και τις παρατηρήσεις της σχετικά με την πρόσληψη και την απόλυση των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών της Eurostat.  

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το 2015 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 τροποποιήθηκε ώστε να 
συμπεριλαμβάνεται ρητή διάταξη με την οποία διασφαλίζεται ότι η διαδικασία διορισμού του γενικού 
διευθυντή της Eurostat χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και βασίζεται σε επαγγελματικά κριτήρια. Στην 
πράξη, η Επιτροπή προσέλαβε τον τρέχοντα γενικό διευθυντή, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή και 
τους διευθυντές βάσει γενικών διαγωνισμών. Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων το 
2016 περιέγραφε ρητά τον ρόλο του γενικού διευθυντή της Eurostat, καθιστώντας σαφές ότι 
αναμενόταν από τους υποψηφίους για τη θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις αναγκαίες στατιστικές 
ικανότητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης. Στα άρθρα 7 και 8 της απόφασης της 
Επιτροπής για την Eurostat περιγράφονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή της 
Eurostat κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτει τις σχετικές επαγγελματικές ικανότητες. 

75 Βλ. απάντηση στο σημείο 73. 

76 Η παρακολούθηση των βελτιωτικών δράσεων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους 

δεν βασιζόταν μόνο στην εμπιστοσύνη. Η Eurostat έχει διενεργήσει ελέγχους για την επαλήθευση της 
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υλοποίησής τους, με τακτική υποβολή εκθέσεων στην ΕΕΣΣ. Επομένως, διασφαλίστηκε η διεξαγωγή 
διασταυρούμενου ελέγχου και στο επίπεδο της εν λόγω επιτροπής. 

77 Από τις 155 βελτιωτικές δράσεις που αναφέρονται στο σημείο 77, οι 8 αφορούν το Ηνωμένο 

Βασίλειο, για το οποίο δεν απαιτείται παρακολούθηση μετά την αποχώρηση του από την ΕΕ. Υπάρχουν 
επίσης 29 δράσεις οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στις δραστηριότητες των οικείων εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ), όπως ο σχεδιασμός, η υποβολή εκθέσεων, οι αξιολογήσεις ποιότητας, 
και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν υλοποιηθεί. Κατά συνέπεια, 118 δράσεις 
εξακολουθούν να μην έχουν υλοποιηθεί, και αντιπροσωπεύουν το 13 % των 910 βελτιωτικών 
δράσεων. Η Eurostat θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των δράσεων. 

79 Δεν είναι ασυνήθιστο να απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για μια τροποποίηση της 

στατιστικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι μόνο το στάδιο της προετοιμασίας εμπίπτει στην άμεση 
αρμοδιότητα της ΕΣΥ, ενώ οι διαβουλεύσεις και η έγκριση από την κυβέρνηση και στη συνέχεια από το 
Κοινοβούλιο δεν εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητα της ΕΣΥ και ενδέχεται να διαρκέσουν 
περισσότερο. 

Για την αντιμετώπιση της μη έγκαιρης συμμετοχής ανώτερων εκπροσώπων βασικών ενδιαφερόμενων 
μερών, για τον τρίτο γύρο αξιολογήσεων από ομοτίμους του ΕΣΣ διοργανώθηκε ενημερωτική 
εκστρατεία και προτάθηκε η συμμετοχή ειδικότερα του εποπτεύοντος υπουργείου/αρμόδιου 
κυβερνητικού οργάνου, ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία και να λάβουν γνώση των λόγων για 
τους οποίους διατυπώθηκαν συστάσεις για την αναθεώρηση της στατιστικής νομοθεσίας. 

85 Η προετοιμασία και η διενέργεια αξιόπιστων αξιολογήσεων από ομοτίμους είναι χρονοβόρα. 

Απαιτεί την άντληση διδαγμάτων από προηγούμενους γύρους, την αναθεώρηση του κώδικα ορθής 
πρακτικής, εάν κρίνεται αναγκαία, την ανάπτυξη μεθοδολογίας και την κατάρτιση δικαιολογητικών 
εγγράφων που πρέπει να συμφωνηθούν από την ΕΕΣΣ, καθώς και τη διενέργεια των αξιολογήσεων 
από ομοτίμους.  

Ο παρατηρούμενος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο γύρων αξιολογήσεων από ομοτίμους δεν 
θεωρείται σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, λόγω των επιπτώσεων της Covid-
19, η περίοδος υλοποίησης του τρίτου γύρου μετατέθηκε από την περίοδο 2020-2022 στην περίοδο 
2021-2023. Όσον αφορά τη Σλοβακία, πρέπει να θεωρηθεί ότι η αξιολόγησή της από ομοτίμους το 
2013 ήταν μια πιλοτική αξιολόγηση που αποσκοπούσε στη δοκιμή της μεθοδολογίας αξιολόγησης από 
ομοτίμους, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από τις άλλες αξιολογήσεις 
από ομοτίμους στον δεύτερο γύρο. 

86 Υπάρχουν τέσσερα συνιστώμενα απτά κριτήρια για την επιλογή άλλων εθνικών αρχών. Τα κράτη 

μέλη έπρεπε να επιλέξουν τουλάχιστον δύο από αυτά.  

Οι χώρες με αξιολογήσεις από ομοτίμους που διενεργήθηκαν το 2021 κλήθηκαν να ενημερώσουν την 
Eurostat σχετικά με τις επιλεγμένες άλλες εθνικές αρχές που θα συμμετείχαν στις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιήθηκαν στην ΕΕΣΣ, 
παρέχοντας με τον τρόπο αυτό περιθώριο για διαφανή και κριτική αξιολόγηση των άλλων εθνικών 
αρχών από όλους τους ομοτίμους. Για παράδειγμα, η έκθεση προόδου σχετικά με τις αξιολογήσεις από 
ομοτίμους που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της ΕΕΣΣ τον Μάιο του 2021 περιλάμβανε 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της επιλογής άλλων εθνικών αρχών για 
τις χώρες που αξιολογήθηκαν από ομοτίμους το 2021 (σημείο 2.4). Ο πρόεδρος του ESGAB 
παρίσταται σε κάθε ΕΕΣΣ και λαμβάνει όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων 
προόδου των αξιολογήσεων από ομοτίμους, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα έκφρασης γνώμης για 
οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις αξιολογήσεις από ομοτίμους. 
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87 Τα όρια των τριών κατ’ ελάχιστο όριο και των έξι κατ’ ανώτατο όριο άλλων εθνικών αρχών 

έχουν συμφωνηθεί από την ΕΕΣΣ. Βάσει των κριτηρίων που έχουν συμφωνηθεί από την ΕΕΣΣ, δεν 
έχει αποκλειστεί καμία βασική άλλη εθνική αρχή στο πλαίσιο των αξιολογήσεων από ομοτίμους. Η 
αξιολόγηση επιλεγμένου αριθμού άλλων εθνικών αρχών παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής 
συμπερασμάτων για ολόκληρο το σύστημα. 

88 Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 235/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του ESGAB, ο σκοπός του ESGAB είναι να παρέχει ανεξάρτητη επισκόπηση 
της εφαρμογής του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές από το Ευρωπαϊκό 
Στατιστικό Σύστημα. 

Επομένως, ο ESGAB έχει σαφή εντολή που συνδέεται με την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής. 
Ο φορέας συμβάλλει σημαντικά σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας των μελών του ΕΣΣ. Το νομικό της πλαίσιο 
είναι προσαρμοσμένο στον ρόλο αυτό. 

89 Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους αποτελούν μηχανισμό που έχει αυτορρυθμιζόμενο χαρακτήρα και 

η μεθοδολογία τους αναπτύσσεται και εγκρίνεται από την ΕΕΣΣ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η προοπτική της ΕΕ έχει ληφθεί πλήρως υπόψη. 

Ο ESGAB έχει συμπεριληφθεί από την αρχή στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας των αξιολογήσεων από 
ομοτίμους. Συμμετέχει δε στις ειδικές συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας ΕΣΣ και της ΕΕΣΣ. Η Eurostat 
ενημερώνει σε τακτική βάση τον ESGAB σχετικά με την πρόοδο των αξιολογήσεων από ομοτίμους. Οι 
συστάσεις του ESGAB εκτιμήθηκαν και εξετάστηκαν προσεκτικά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (Σημεία 90-103) 

90 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης των χρηστών της Eurostat για το 2020 

που δημοσιεύθηκαν τελευταία, η ποιότητα των στοιχείων της Eurostat αξιολογείται από την 
πλειονότητα των χρηστών ως πολύ καλής ή καλής ποιότητας (το 26 % τη χαρακτήρισε ως πολύ καλή 
και το 46 % ως καλή). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της νέας έρευνας ικανοποίησης 
των χρηστών του 2022, με 30 % πολύ καλές και 41 % καλές αξιολογήσεις.  

91 Από το 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πιο εμπεριστατωμένο σύστημα παρακολούθησης που 

βασίζεται σε καλύτερους δείκτες. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι νέοι δείκτες θα εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα αντικειμενικής μέτρησης, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, της καταλληλότητας, της 
έγκαιρης υποβολής και της συγκρισιμότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών σε βάθος χρόνου. 
Πραγματοποιήθηκαν δύο ενδιάμεσες αξιολογήσεις και μία τελική όσον αφορά την εφαρμογή του 
προγράμματος, κατά τις οποίες εξετάστηκε αν εκπληρώθηκαν οι στόχοι του προγράμματος, και οι 
οποίες δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της Eurostat. 

92 Οι χρήστες, οι απαντήσαντες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

στατιστικών (συμπεριλαμβανομένων της επιστημονικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και της 
κοινωνίας των πολιτών) εκπροσωπούνται από τα 12 μέλη που διορίζονται από την Επιτροπή. 

Η σύνθεση της προκατόχου της ESAC (ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή στατιστικής πληροφόρησης 
στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, CEIES) ήταν ευρύτερη. Στη συνέχεια, η CEIES εξορθολογίστηκε 
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με τη μορφή της ESAC, ώστε να καταστεί περισσότερο εστιασμένη και αποτελεσματική ως προς τη 
διάδοση των απόψεων των διαφόρων χρηστών.  

Η Eurostat εφαρμόζει τον ορισμό των ΜΜΕ βάσει της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό 
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ), στην οποία 
αναγνωρίζεται ότι —για στατιστικούς σκοπούς— το μόνο κριτήριο που απαιτείται είναι ο αριθμός των 
απασχολούμενων. Η Eurostat θα επανεξετάσει τον ισχύοντα ορισμό και θα διερευνήσει τον 
ενδεχόμενο προσθήκης χρηματοοικονομικών κριτηρίων. 

Σύσταση 1 – Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών των 

χρηστών 

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη συγκεκριμένη σύσταση.  

Η Επιτροπή θα εξετάσει, σε συνεργασία με την ESAC, τις δραστηριότητες και τους τρόπους εργασίας 
της ESAC με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχικότητας. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υφιστάμενη 
διαδικασία επιλογής των μελών της ESAC είναι κατάλληλη. 

93 Η Επιτροπή συμφωνεί ότι θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι στην Eurostat και στις εθνικές 

στατιστικές αρχές μέσω του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος, με υψηλή προτεραιότητα σε 
καινοτόμα έργα.  

Η Eurostat χρηματοδοτεί στατιστικές δραστηριότητες όταν η χρηματοδότηση αυτή προβλέπεται από τη 
νομοθεσία. Για όλες τις στατιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών 
δραστηριοτήτων, η χρηματοδότηση της Eurostat μπορεί να αφορά νέες μεθοδολογίες, νέες πηγές 
δεδομένων ή νέα θέματα πολιτικής. 

Η Επιτροπή έχει επίγνωση της σημασίας της ποιοτικής αξιολόγησης. Έχουν επέλθει βελτιώσεις με την 
καθιέρωση του προγράμματος eGrants από το 2018, με σκοπό την εξασφάλιση λεπτομερών 
αιτιολογήσεων για όλες τις επιχορηγήσεις. Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του 
ΕΕΣ και θα εργαστεί περαιτέρω προς την κατεύθυνση αυτή. 

Για τις ενότητες της ΕΕΔ, οι συνθέσεις όλων των εθνικών εκθέσεων σχετικά με τις επιχορηγήσεις είναι 
διαθέσιμες στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της Eurostat. 

Σύσταση 2 – Επιδίωξη ενίσχυσης της οικονομικής ανεξαρτησίας 

του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος και 

προτεραιοποίησης καινοτόμων έργων 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 2 α) και β). 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει αν είναι εφικτό το επόμενο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα να εξαρτάται 
σε μικρότερο βαθμό από πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης 
του τρέχοντος ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος το 2024. 

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι στην Eurostat και στις εθνικές 
στατιστικές αρχές μέσω του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος, με υψηλή προτεραιότητα σε 
καινοτόμα έργα. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να εξασφαλιστεί για το ΕΣΣ η δυνατότητα ανάπτυξης 
και πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού νέων πηγών δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε 
να ανταποκρίνεται ιδίως στις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεδομένων που σχετίζονται με τον 
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ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή και να παρέχει την 
αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό. 

94 Τα πολύπλοκα μεθοδολογικά προβλήματα απαιτούν προσεκτική διερεύνηση και συζητήσεις με τα 

κράτη μέλη. Για λόγους ποιότητας και συνέπειας των στοιχείων, οι συζητήσεις αυτές ενδείκνυται να 
πραγματοποιούνται διεξοδικά πριν από την έκδοση μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών. 

Η Eurostat θα συζητήσει περαιτέρω με τα κράτη μέλη πιθανές βελτιώσεις όσον αφορά την παροχή 
στήριξης και θα εξετάσει αν τα εσωτερικά σημειώματα θα ήταν χρήσιμα εν προκειμένω. 

95 Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω εναρμόνισης τόσο των εκθέσεων 

ποιότητας των κρατών μελών όσο και της παρουσίασής τους, οι εν λόγω εκθέσεις ποιότητας τηρούν 
το πρότυπο του ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος μεταδεδομένων του ΕΣΣ στην ΕΕΔ και τις 
στατιστικές για τις επιχειρήσεις, καθώς και το πρότυπο του ΕΣΣ για τη δομή των εκθέσεων ποιότητας 
στις δαπάνες για την υγεία. 

96 Στους τομείς που κάλυψε ο έλεγχος, οι επιτόπιες επαληθεύσεις στα κράτη μέλη, όπως στο 

πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, δεν είναι 
στατιστικά αναγκαίες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στατιστικών.  

Κατά την άποψη της Επιτροπής, στους τομείς αυτούς, οι αξιολογήσεις ποιότητας της Eurostat 
βασίζονται σε αξιόπιστες διαδικασίες επικύρωσης, σε εκθέσεις ποιότητας και σε συζητήσεις με 
στατιστικολόγους των κρατών μελών. Η Επιτροπή θα εργαστεί για την περαιτέρω βελτίωση της 
τεκμηρίωσης των συγκεκριμένων αξιολογήσεων ποιότητας.  

97 Στις περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής στοιχείων από μια χώρα, η Eurostat χρησιμοποίησε 

εκτιμήσεις για τον υπολογισμό συγκεντρωτικών μεγεθών σε επίπεδο ΕΕ και τη διασφάλιση της 
έγκαιρης δημοσίευσης των στοιχείων.  

Όσον αφορά τις αιτίες θανάτου, η συλλογή δεδομένων βασίζεται σε μικροδεδομένα, δηλαδή σε 
ατομικούς θανάτους. Δεν υπάρχει συμφωνηθείσα μεθοδολογία ως προς την εκτίμηση των ατομικών 
θανάτων. Η εν λόγω εκτίμηση ενέχει τον κίνδυνο να μη λαμβάνονται υπόψη σημαντικές αλλαγές στις 
τάσεις, με αποτέλεσμα πιθανές εσφαλμένες ερμηνείες από επιδημιολογική άποψη. Ως εκ τούτου, δεν 
πραγματοποιήθηκαν τέτοιες εκτιμήσεις των αιτιών θανάτου για τη Γαλλία και τα συγκεντρωτικά 
μεγέθη της ΕΕ για το 2018. 

98 Οι εκθέσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών και λαμβανομένου υπόψη 

του επιπέδου λεπτομέρειας που πρέπει να παρέχει μια έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Συμπληρωματικές πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Eurostat. Επίσης, η Eurostat παρέχει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες και απαντήσεις σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, π.χ. μέσω ερωτήσεων του Κοινοβουλίου, επαφών με το 
Κοινοβούλιο, τακτικών συνεδριάσεων στο Συμβούλιο, του ετήσιου στατιστικού πακέτου που 
απευθύνεται στο Συμβούλιο κ.λπ. Η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα να επιφέρει βελτιώσεις σε 
μελλοντικές εκθέσεις, κατά περίπτωση. 
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Σύσταση 3 – Βελτίωση των εκθέσεων ποιότητας των κρατών 

μελών και της αξιολόγησης της ποιότητας των ευρωπαϊκών 

στατιστικών 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 3 α).   

Η Επιτροπή αποδέχεται εν μέρει τη σύσταση 3 β). Η Επιτροπή θα εργαστεί για την περαιτέρω 
βελτίωση της τεκμηρίωσης των αξιολογήσεων ποιότητας που διενεργεί. Όσον αφορά τις αξιολογήσεις 
ποιότητας, η Επιτροπή θεωρεί ότι στους τομείς που κάλυψε ο έλεγχος διενεργεί διεξοδικές 
αξιολογήσεις ποιότητας βάσει αξιόπιστων διαδικασιών επικύρωσης, εκθέσεων ποιότητας και 
συζητήσεων με στατιστικολόγους των κρατών μελών.  

99 Τα ημερολόγια δημοσιεύσεων της Eurostat είναι πλήρη και συνάδουν με τις πρακτικές του ΟΟΣΑ 

και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών ως προς τις λεπτομέρειες που παρέχονται.  

Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, λεπτομέρειες σχετικά με τις κατανομές, την ταξινόμηση που 
χρησιμοποιείται και τις μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων, παρέχονται στα 
μεταδεδομένα ή εντός των στατιστικών προϊόντων.  

Η Eurostat διαδίδει τα στοιχεία της ΕΕΔ σε ομάδες αρκετών χωρών προκειμένου να ανταποκριθεί στο 
αίτημα των χρηστών να έχουν διαθέσιμα εθνικά στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, ακόμη και αν τα 
συγκεντρωτικά μεγέθη της ΕΕ δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. 

100 Βλ. απάντηση στο σημείο 66. 

Σύσταση 4 – Επανεξέταση της τρέχουσας πρακτικής της 

προδημοσίευσης στατιστικών 

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη σύσταση 4 α), διότι η πρακτική προδημοσιεύσεων της Eurostat συνάδει 
με τον κώδικα ορθής πρακτικής και θα συνεχιστεί. 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση 4 β) και θα επαναξιολογήσει αναλόγως τις λεπτομέρειες των 
τρεχουσών πρακτικών της. 

101 Οι παρατηρήσεις του ΕΕΣ παραπέμπουν στις συστάσεις του ESGAB.  

Όσον αφορά τις συστάσεις 1-4 οι οποίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης από ομοτίμους 
που διενήργησε ο ESGAB το 2014 για τη νομοθεσία σχετικά με τον διορισμό και την παύση των 
ανώτερων διοικητικών στελεχών, η Eurostat εξέφρασε αποκλίνουσες απόψεις, τις οποίες είχε 
γνωστοποιήσει στον ESGAB. 

Όσον αφορά την τρέχουσα πρακτική της παροχής πρόσβασης σε προδημοσιεύσεις που εφαρμόζει η 
Eurostat, η εν λόγω πρακτική συνάδει με τον κώδικα ορθής πρακτικής.  

Βλέπε λεπτομερείς απαντήσεις στο σημείο 73.  

102 Η παρακολούθηση των βελτιωτικών δράσεων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης από ομοτίμους 

δεν βασιζόταν μόνο στην εμπιστοσύνη. Η Eurostat έχει διενεργήσει ελέγχους για την επαλήθευση της 
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υλοποίησής τους, με τακτική υποβολή εκθέσεων στην ΕΕΣΣ. Επομένως, διασφαλίστηκε η διεξαγωγή 
διασταυρούμενου ελέγχου και στο επίπεδο της εν λόγω επιτροπής. 

Για τον τελευταίο γύρο παρακολούθησης, η Eurostat προέβη σε επαλήθευση της προόδου που είχε 
αναφερθεί από τις ΕΣΥ, π.χ. επαληθεύοντας ότι οι πληροφορίες ήταν διαθέσιμες στον ιστότοπο, ότι 
είχαν καταρτιστεί έγγραφα κ.λπ. Απεστάλησαν δε στα κράτη μέλη επιστολές με τις οποίες ζητήθηκαν 
περισσότερες πληροφορίες, όπου αυτό ήταν αναγκαίο.  

Για την αντιμετώπιση της μη έγκαιρης συμμετοχής ανώτερων εκπροσώπων βασικών ενδιαφερόμενων 
μερών, για τον τρίτο γύρο αξιολογήσεων από ομοτίμους του ΕΣΣ διοργανώθηκε ενημερωτική 
εκστρατεία και προτάθηκε η συμμετοχή ειδικότερα του εποπτεύοντος υπουργείου/αρμόδιου 
κυβερνητικού οργάνου. 

103. Η προετοιμασία και η διενέργεια αξιόπιστων αξιολογήσεων από ομοτίμους είναι χρονοβόρα. 
Απαιτεί την άντληση διδαγμάτων από προηγούμενους γύρους, την αναθεώρηση του κώδικα ορθής 
πρακτικής, εάν κρίνεται αναγκαία, την ανάπτυξη μεθοδολογίας και την κατάρτιση δικαιολογητικών 
εγγράφων που πρέπει να συμφωνηθούν από την ΕΕΣΣ, καθώς και τη διενέργεια των αξιολογήσεων 
από ομοτίμους.  

Ο παρατηρούμενος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο γύρων αξιολογήσεων από ομοτίμους δεν 
θεωρείται σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, λόγω των επιπτώσεων της Covid-
19, η περίοδος υλοποίησης του τρίτου γύρου μετατέθηκε από την περίοδο 2020-2022 στην περίοδο 
2021-2023. 

Σύσταση 5 – Αξιολόγηση του κατά πόσον είναι εφικτή η 

ενίσχυση της εντολής του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φορέα 

για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής 

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.  

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 235/2008/ΕΚ για τη θέσπιση του ESGAB, ο σκοπός του ESGAB είναι 
να παρέχει ανεξάρτητη επισκόπηση της εφαρμογής του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Οι αξιολογήσεις από ομοτίμους χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγηση της τήρησης του κώδικα ορθής πρακτικής από την Eurostat και το ΕΣΣ βάσει 
διαφανούς μεθοδολογίας. Η Eurostat είναι της άποψης ότι ο ESGAB διαθέτει εκτεταμένες εξουσίες 
που του επιτρέπουν να αναλαμβάνει δράση και να διατυπώνει τις απόψεις του σχετικά με τις 
αξιολογήσεις από ομοτίμους. 
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