Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Χρηστών
Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013, η Ελληνική Στατιστική Αρχή πραγματοποίησε
στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 4ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών, σύμφωνα με
το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της.
Στο Συνέδριο μετείχαν 11 εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
Πρεσβειών, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρέας Γεωργίου, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και
έκανε μια αναλυτική περιγραφή του έντυπου υλικού που τους διανεμήθηκε.
Ακολούθως, παρουσίασε το έργο και τους βασικούς άξονες λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ
από τη σύστασή της μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και
Διεθνών Σχέσεων, κ. Ιωάννης Μοσχάκης, παρουσίασε τις αναληφθείσες και
σχεδιαζόμενες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ για την ικανοποίηση αιτημάτων χρηστών που
είχαν διατυπωθεί κατά τα τρία προηγούμενα Συνέδρια Χρηστών.
Μετά την παρουσίαση των δράσεων, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε από τους
συμμετέχοντες να διατυπώσουν τυχόν σχόλιά τους. Τα σχόλια και αιτήματα που
διατυπώθηκαν παρατίθενται κατωτέρω κατά μετέχοντα φορέα και εκπρόσωπο
φορέα.1
•

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
(κ. Ειρήνη Παπαδογιάννη)

 Επισημάνθηκε η έλλειψη χρονολογικών σειρών για τους εθνικούς
λογαριασμούς (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), ιδιαίτερα πριν το 2000.
 Ζητήθηκε η παραγωγή επιπλέον στοιχείων για την ηλεκτρική ενέργεια.
•

Τράπεζα της Ελλάδος
(κ. Δάφνη Νικολίτσα)

 Επισημάνθηκε η έλλειψη μακρών χρονολογικών σειρών για τους εθνικούς
λογαριασμούς (ΑΕΠ), καθώς και εποχικά διορθωμένων στοιχείων του ΑΕΠ.
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Σημειώνεται ότι τα σχόλια των εκπροσώπων δεν αντιπροσωπεύουν, σε
όλες τις περιπτώσεις, τις θέσεις των φορέων τους.
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 Επισημάνθηκε η χρονική υστέρηση στην παραγωγή στοιχείων για την
προστιθέμενη αξία ανά λεπτομερή κλάδο, καθώς και στατιστικών διάρθρωσης
των επιχειρήσεων.
 Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα αναθεώρησης του Δείκτη Βιομηχανικής
Παραγωγής με πιο πρόσφατο έτος βάσης.
 Αναφέρθηκε η αναγκαιότητα τακτικότερης συνεργασίας της Τράπεζας της
Ελλάδος με Διευθύνσεις της ΕΛΣΤΑΤ.
•

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ
(κ. Νικόλαος Παΐζης)

 Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάπτυξης ιδιαίτερων εθνικών στατιστικών στον
τομέα της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ιδιομορφία της
Χώρας (ορεινότητα, νησιωτικότητα κλπ.), μέσω της συγκρότησης Ομάδων
Εργασίας όπου θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
 Προτάθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων για την παραγωγή στατιστικών, όπως για παράδειγμα ο μέσος
όρος διδακτικών ωρών.
 Ζητήθηκε η κατάρτιση και ανάρτηση στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ μεθοδολογικών
σημειωμάτων για τις στατιστικές εκπαίδευσης, αντίστοιχων με αυτά της
Eurostat.
 Ζητήθηκε η κατάρτιση δεικτών για νέους 25-44 ετών που δεν εργάζονται και η
παραγωγή στατιστικών για την προσχολική εκπαίδευση πριν από το
νηπιαγωγείο, για τη μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τη
δια βίου μάθηση.
 Αναφέρθηκε η έλλειψη στοιχείων εκπαίδευσης σε σύγκριση με τα διαθέσιμα
στοιχεία στη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ.
•

ΚΛΙΜΑΚΑ – Κέντρο Πρόληψης της Αυτοκτονίας
(κ.Αριστείδης Βιολατζής)

 Επισημάνθηκε η υποκαταγραφή των αυτοκτονιών που λαμβάνουν χώρα στην
Ελλάδα.
 Ζητήθηκε η παραγωγή στοιχείων για τις απόπειρες αυτοκτονιών.
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 Προτάθηκε η έναρξη συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με το Κέντρο Πρόληψης για την
Αυτοκτονία, για τη διερεύνηση του τρόπου ακριβούς καταγραφής των
αυτοκτονιών στη Χώρα μας.
•

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
(κ. Δήμητρα Πινότση)

 Επισημάνθηκε η υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν
στην Ελλάδα, καθώς και η χρονική υστέρηση στην παραγωγή στατιστικών για τα
εν λόγω ατυχήματα.
•

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(κ. Στυλιανός Κοκκίδης)

 Αναφέρθηκε η άριστη συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο
της πιλοτικής άσκησης πιστοποίησης στατιστικών του Υπουργείου από την
ΕΛΣΤΑΤ.
•

Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
(κ. Αθηνά Κόκκαλη)

 Ζητήθηκε η παραγωγή στατιστικών για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και την
οικοτουριστική ανάπτυξη, σε επίπεδο Δήμου.
 Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάπτυξης στατιστικών για το θαλάσσιο
τουρισμό.
 Ζητήθηκε η παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τα συστήματα επεξεργασίας
λυμάτων ανά Δήμο.

Από την μεριά της ΕΛΣΤΑΤ ζητήθηκαν διευκρινίσεις, όπου χρειαζόταν, επί των
αιτημάτων των χρηστών και εδόθησαν εξηγήσεις και ενημέρωση για το πώς βλέπει
η ΕΛΣΤΑΤ τα σχετικά στατιστικά ζητήματα, καθώς και ιδιαίτερα για το πώς και πότε
προβλέπει να ανταποκριθεί η τελευταία στα συγκεκριμένα αιτήματα των χρηστών.
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