Περιληπτική Έκθεςη Αξιολόγηςησ τησ Υλοποίηςησ του Προγράμματοσ

Summary Evaluation Report on the Implementation of the Programme of

Στατιςτικών Ερευνών και Εργαςιών 2017

Statistical Surveys and Activities 2017

Τα αποτελζςματα τησ αξιολόγηςησ για την υλοποίηςη του Προγράμματοσ

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

Στατιςτικϊν Ερευνϊν και Εργαςιϊν 2017 κατζδειξαν ότι, από τισ 182

Statistical Surveys and Activities 2017 revealed that, out of the 182 surveys-

ζρευνεσ-εργαςίεσ που ήταν προγραμματιςμζνεσ να διεξαχθοφν από τη

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

Στατιςτική Υπηρεςία, ποςοςτό 60% διεκπεραιϊθηκε χωρίσ οποιαδήποτε

60% was accomplished without any delay (in 2016 the corresponding

καθυςτζρηςη (το 2016 το αντίςτοιχο ποςοςτό ήταν 66%). Αν δεν ληφθοφν

proportion was 66%). If the delays in the preparation of the publications are

υπόψη οι καθυςτερήςεισ ςτην ετοιμαςία των εκδόςεων, τότε ο βαθμόσ

excluded, then the implementation level reaches 71% (in 2016 the

υλοποίηςησ των ερευνϊν-εργαςιϊν το 2017 ανζρχεται ςτο 71% (το 2016 το

corresponding level was 74%).

αντίςτοιχο ποςοςτό ήταν 74%).

Οι κυριότεροι λόγοι για την καθυςτζρηςη ςτην ολοκλήρωςη των

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

ερευνϊν/εργαςιϊν ή για τη μη διεξαγωγή τουσ ήταν η διεκπεραίωςη άλλων

not conducting them were: the carrying out of more urgent activities, staff

προτεραιοτήτων, η ζλλειψη προςωπικοφ και κατά ςυνζπεια ο μεγάλοσ

shortage and the increased work load for the staff involved, delays from

φόρτοσ εργαςίασ ςτο υφιςτάμενο προςωπικό, καθυςτερήςεισ ςτη ςυλλογή

enterprises or other services/departments to provide data during data

ςτοιχείων λόγω καθυςτζρηςησ παροχήσ των ςτοιχείων από επιχειρήςεισ ή

collection, delays caused from other surveys-activities or previous stages of

άλλεσ Υπηρεςίεσ/Τμήματα, καθυςτερήςεισ που προκλήθηκαν από άλλεσ

same activities and changes in the processes followed in some surveys-

εργαςίεσ ή προηγοφμενα ςτάδια των ίδιων εργαςιϊν και αλλαγζσ ςτισ

activities.

διαδικαςίεσ κάποιων ερευνϊν-εργαςιϊν.
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