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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

1.  Υπηρεσία Στατιστικής 

 
Κορδώνης Σπυρίδων 

Προϊστάµενος Υπηρεσίας Στατιστικής 
Τηλ. 210 9989801 

Email: skordonis@oaed.gr 
 
Σκοπελίτου Θεοδότη 

Υπάλληλος Υπηρεσίας Στατιστικής 
Τηλ. 210 9989943 

Email: tskopelitou@oaed.gr 
 
Περδίκης Αντώνιος 
Υπάλληλος Υπηρεσίας Στατιστικής 

Τηλ. 210 9989941 
Email: a.perdikis@oaed.gr 
 
 

2. ∆ιεύθυνση Συντονισµού 

 
Μακρή Θεοδώρα 
Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Συντονισµού 
Τηλ 210 9989070 

Email: th.makri@oaed.gr 
 

Σταµέλος Στυλιανός 
Υπάλληλος ∆νσης Συντονισµού 
Τηλ. 210 9989006 



Email: stamelos@oaed.gr 
 
 

Τύπος στατιστικής διαδικασίας για την παραγωγή στατιστικών και 
σύντοµη περιγραφή 

 

Συλλογή και επεξεργασία µηχανογραφικών στοιχείων από το  Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 

Σύστηµα του ΟΑΕ∆. Η συλλογή αφορά σε στοιχεία σπουδών, φύλου, ηλικίας, τοπικότητας, 

υπηκοότητας και άλλα χαρακτηριστικά και γίνεται στο σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων, µε 

αποτέλεσµα να µην χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις στα βασικά µεγέθη.   

Η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται µόνο από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆, χωρίς δυνατότητα 

απευθείας  αλλαγής από τους δικαιούχους. 

Οι κωδικοποιήσεις που χρησιµοποιούνται για την καταχώρηση των Επαγγελµάτων είναι του 

ΣΤΕΠ92 

Η επεξεργασία γίνεται σε µηνιαία και εξαµηνιαία  βάση. Η επεξεργασία πραγµατοποιείται  από 

υπαλλήλους του ΟΑΕ∆. 

Για την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και σχετικών προγραµµάτων (κυρίως excel).  

Τα  παραγόµενα στατιστικά προϊόντα δηµοσιεύονται στο portal του ΟΑΕ∆ στην ηλ. δ/νση 

http://www.oaed.gr/statistika. 

 

Επισκόπηση των στατιστικών προϊόντων που παράγονται από τη 
στατιστική διαδικασία 

 

Τα µεγέθη που παρακολουθούνται σχετίζονται: 

µε το µέγεθος και το είδος της εγγεγραµµένης ανεργίας στον ΟΑΕ∆ (π.χ. εγγεγραµµένοι άνεργοι µε 

τα χαρακτηριστικά τους,  φύλο, ηλικία,  επιδότηση, διάρκεια ανεργίας, χωρικό επίπεδο, 

υπηκοότητα, κλπ.)  

Τα παραγόµενα στατιστικά προϊόντα συχνά είναι κατανοµές των ανωτέρω µεγεθών (π.χ. αριθµός 

εγγεγραµµένων κατά φύλο, κατά ηλικία, κατά περιοχή (Περιφέρεια), κατά επίπεδο σπουδών, κατά 

εθνικότητα, αριθµός επιδοτουµένων ανέργων, κλπ.)  

 

Τα κύρια στατιστικά προϊόντα είναι  

1. Μηνιαίοι Πίνακες Στοιχείων Εγγεγραµµένης Ανεργίας 

2. Εξαµηνιαία Έκθεση της Εγγεγραµµένης Ανεργίας 

3. Μηνιαία Συνοπτική Έκθεση Στοιχείων Ανέργων και Επιδοτουµένων 



4. Εξαµηνιαία Έκθεση Μηχανισµού ∆ιάγνωσης Αναγκών Αγοράς 

Εργασίας 

 

Αρχικό έτος της χρονοσειράς των παραγόµενων στατιστικών 

 

Ετήσια στοιχεία σε βασικά µεγέθη υπάρχουν από το 1971. Σηµαντικός σταθµός στην παραγωγή των 

στατιστικών προϊόντων είναι το 2010, οπότε άρχισε η νέα δοµή παρουσίασης των στοιχείων και η 

δηµοσίευση στο portal του ΟΑΕ∆, σε µηνιαία βάση. 

 

Παραποµπή σε τεκµηρίωση σχετικά µε τη στατιστική διαδικασία, 
ιδιαίτερα µε τη µεθοδολογία 

 

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται από αρχεία όλου του υπό εξέταση πληθυσµού µε αποτέλεσµα να 

µην χρειάζεται σχεδόν καθόλου να εκτιµηθούν µεγέθη.  Κατά την επεξεργασία χρησιµοποιούνται 

µέθοδοι κοινά αποδεκτοί. 

Η συνέπεια των συλλεγοµένων στοιχείων εξασφαλίζεται από τη χρήση πρότυπων κωδίκων (π.χ. 

ΣΤΕΠ92, κλπ) και τον αυτόµατο έλεγχο (ηλεκτρονικό) κατά τη διαδικασία της καταχώρησης. 

 

Χρησιµότητα 

 

Για ποιο λόγο συλλέγονται τα στοιχεία/παράγονται οι στατιστικές και 
ποιες ανάγκες ικανοποιούν 

 

Τα στατιστικά προϊόντα παράγονται µε σκοπό την ενηµέρωση της ∆ιοίκησης και του κοινού, για το 

επίπεδο και την ποιότητα της Εγγεγραµµένης Ανεργίας στη χώρα. Αποτελούν δε, σηµαντικό 

εργαλείο της ∆ιοίκησης του Οργανισµού, αλλά και του Εποπτεύοντος Υπουργείου, για την λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε την Απασχόληση και τις πολιτικές ενίσχυσης της (προγράµµατα 

Απασχόλησης) και υποστήριξης των ανέργων (επιδότηση, κλπ.). 

Επιπλέον, τα στοιχεία των εγγεγραµµένων Ανέργων του ΟΑΕ∆, αποτελούν τη µοναδική πηγή 

πληροφόρησης για τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά της Εγγεγραµµένης Ανεργίας, για χωρικά 

επίπεδα µικρότερα της Περιφέρειας (Περιφερειακές Ενότητες-∆ήµοι). 

 

Ενδεικτικός Κατάλογος Χρηστών 

 

ΕΛΣΤΑΤ, Πάντειο Πανεπιστήµιο, TEC S.A.business solutions, TΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ/ ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικής Ανάλυσης Μελετών, Οµοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, PREMIUM 



CONSULTING/Μελέτες Τοπικών Αγορών  Περιφέρεια Αττικής, ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ/ Κοινωνική Υπηρεσία, ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΠΑΡΠΑΡΙΑ/Ζάκυνθος, ∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ/Τµήµα Τουρισµού & Απασχόλησης, VFA-Σύµβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτοµίας/Τοπικά  
Σύµφωνα Απασχόλησης/Περιφέρεια Αττικής, ANAΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
(ΑΣ∆Α), ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η/Ανάδοχος Εκπόνησης Μελέτης Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου 
Ανάπτυξης  Πελοποννήσου, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ 
ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ, ∆ιοικητικές Περιφέρειες, ∆ήµοι, Κέντρο Παιδιού και 
Εφήβου, Εργατικά Κέντρα / Σωµατεία, Φοιτητές – Ερευνητές, Πανεπιστήµια 

 

Περιγραφή του περιεχοµένου και της κάλυψης των στατιστικών 
στοιχείων 

 

Ο πληθυσµός στόχος είναι το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων στον ΟΑΕ∆ 

Για την πλειονότητα των στοιχείων  υπάρχει κάλυψη 100% ενώ για κάποια λεπτοµερή στοιχεία η 

κάλυψη ανέρχεται στο 95%    

Περίοδος αναφοράς  για τα στοιχεία εγγεγραµµένης ανεργίας και την µηνιαία συνοπτική έκθεση 

είναι ο αντίστοιχος µήνας και για την εξαµηνιαία έκθεση το προηγούµενο  εξάµηνο. 

Τις στατιστικές αναφορές και εκθέσεις συντάσσει η Υπηρεσία Στατιστικής και συνεργαζόµενα 

στελέχη της ∆νσης Συντονισµού.  

 

Βαθµός συµµόρφωσης µε σχετικούς Κανονισµούς/Οδηγίες 

 

Ο βαθµός συµµόρφωσης είναι υψηλός. Έχουν παραχθεί όλα τα απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία 

που ζητήθηκαν µέχρι τώρα. 

 

Ανεκπλήρωτες ανάγκες χρηστών 

 

Στατιστικά στοιχεία εγγεγραµµένων ανέργων κατά Επάγγελµα και Κλάδο Οικονοµικής 

∆ραστηριότητας (Προς υλοποίηση). 

 

Ακρίβεια 

 

Με δεδοµένο ότι τα πρωτογενή στοιχεία είναι επί όλου του πληθυσµού και προκύπτουν από το 

ΟΠΣ ΟΑΕ∆. Ως εκ’ τούτου  δεν γίνονται εκτιµήσεις στα βασικά µεγέθη, οπότε θεωρούµε ότι το 

σφάλµα των στατιστικών προϊόντων είναι αµελητέο.  

 



Εγκαιρότητα και χρονική συνέπεια 

 

Μέσος χρόνος που µεσολαβεί από το τέλος της περιόδου αναφοράς 
µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των στοιχείων 

 

Τελική ηµεροµηνία δηµοσίευσης για µηνιαίες αναφορές είναι η τελευταία εργάσιµη πριν την 20
η 

εκάστου µηνός (βλέπε ηµερολόγιο Στατιστικών Αναφορών για ακριβείς ηµεροµηνίες). Για τα 

παραδοτέα του Μηχανισµού ∆ιάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας η τελευταία εργάσιµη 

ηµέρα του Ιουνίου και η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ∆εκεµβρίου (βλέπε ηµερολόγιο 

Στατιστικών Αναφορών για ακριβείς ηµεροµηνίες). 

 

Για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές: Ποσοστό στοιχείων που παραδίδονται 
εγκαίρως µε βάση τις προθεσµίες διαβίβασης που προβλέπονται 
στους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 

 

100% (παραδίδονται µέσω του Υπουργείου Εργασίας). 

 

Ποσοστό των δηµοσιεύσεων που παραδίδονται εγκαίρως µε βάση τις 
προγραµµατισµένες ηµεροµηνίες διάχυσης που καθορίζονται στα 
επίσηµα χρονοδιαγράµµατα (για ετήσιες ή πιο συχνές 
δηµοσιεύσεις. 

 

95% 

 

Προσβασιµότητα και σαφήνεια 

 

Σύντοµη περιγραφή των διαφόρων τρόπων πρόσβασης στα στοιχεία 
(π.χ. σε έντυπη µορφή, µέσω διαδικτύου κλπ), της πολιτικής 
τιµολόγησης και των πιθανών περιορισµών λόγω του στατιστικού 
απορρήτου ή για άλλους λόγους. 

 

Μέσω ∆ιαδικτύου  και σε ειδικές περιπτώσεις µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου, χωρίς κόστος, 

στα πλαίσια πάντα του σχετικού νόµου περί διαφύλαξης των προσωπικών δεδοµένων. 

 

Βαθµός πληρότητας µεταδεδοµένων (Να παρασχεθεί η αναλογία του 



αριθµού των παρεχόµενων στοιχείων µεταδεδοµένων ως προς το 
συνολικό αριθµό των στοιχείων µεταδεδοµένων που αφορούν 
στις συγκεκριµένες στατιστικές) 

 

Πολύ µεγάλη (πάνω από 95%) 

 

Συγκρισιµότητα και συνοχή 

 

Μήκη συγκρίσιµων χρονοσειρών 

 

Οι χρονοσειρές που δηµιουργούνται έχουν συνέχεια και µπορεί να γίνει άµεσα σύγκριση των 

στοιχείων τους. Κατά κανόνα δεν υπάρχουν διακοπές των στοιχείων. 

 

Αποκλίσεις από ευρωπαϊκούς /διεθνείς ορισµούς και έννοιες που 
χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση των στατιστικών 

 

Σε στατιστικά προϊόντα που απευθύνονται σε ευρωπαϊκούς /διεθνείς οργανισµούς µε τους οποίους 

υπάρχει διαφοροποίηση ορισµών σε έννοιες, εναρµονιζόµαστε µε τον ευρωπαϊκό /διεθνή ορισµό 

των εννοιών.  

 

 

 

 

 

 


