Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου Χρηςτών
Τθ Δευτζρα 21 Δεκεμβρίου 2015, θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ)
πραγματοποίθςε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτον Ρειραιά, το 6ο Ετιςιο Συνζδριο
Χρθςτϊν, ςφμφωνα με το Ετιςιο Στατιςτικό Ρρόγραμμα Εργαςιϊν τθσ.
Στο Συνζδριο μετείχαν είκοςι πζντε (25) εκπρόςωποι φορζων του δθμοςίου και
ιδιωτικοφ τομζα, Ρρεςβειϊν, κακϊσ και εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν
ιδρυμάτων. Από πλευράσ ΕΛΣΤΑΤ μετείχαν θ Αναπλθρϊτρια Ρροζδρου,
Ρροϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στατιςτικϊν Ερευνϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ακαναςία
Ξενάκθ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ, Μεκοδολογίασ και Διεκνϊν
Σχζςεων, εκτελϊν χρζθ Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ και
Οργάνωςθσ, κ. Ιωάννθσ Μοςχάκθσ, κακϊσ και οι Ρροϊςτάμενοι των αρμόδιων
Διευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ ΕΛΣΤΑΤ προκειμζνου να καταγράψουν τα ςχόλια
και αιτιματα των χρθςτϊν και να παράςχουν, εφόςον χρειαςκεί, απαντιςεισ ςε
ερωτιματα χρθςτϊν ςχετικά με τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν.
Θ κ. Ξενάκθ καλωςόριςε τουσ ςυμμετζχοντεσ και παρουςίαςε το νζο Νομικό
Ρλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν Στατιςτικϊν, τισ αλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα ςτον Ελλθνικό
Στατιςτικό Νόμο τον Ιοφλιο 2015 και το Πραμα 2020 του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ
Συςτιματοσ (ESS Vision 2020), με τουσ τομείσ, τα προγράμματα και τισ οριηόντιεσ
δραςτθριότθτεσ και διαδικαςίεσ που ςυμπλθρϊνουν τθν υλοποίθςι του.
Σφμφωνα με τθν θμεριςια διάταξθ του ςυνεδρίου ζγιναν ακολοφκωσ άλλεσ
τζςςερισ (4) παρουςιάςεισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
Θ Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Συντονιςμοφ και Ρρογραμματιςμοφ, κ. Χριςτίνα
Ριερράκου, παρουςίαςε τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα τθσ ΕΛΣΤΑΤ εντόσ του
2015, ςτο πλαίςιο των βαςικϊν αξόνων λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και τισ δράςεισ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ για τθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων χρθςτϊν που είχαν διατυπωκεί κατά το
προθγοφμενο Συνζδριο Χρθςτϊν, τόςο αυτζσ που ολοκλθρϊκθκαν όςο και αυτζσ
που ζχουν αναλθφκεί ι ςχεδιάηονται.
Ο κ. Μοςχάκθσ παρουςίαςε τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ
από τθν ΕΛΣΤΑΤ εμπιςτευτικϊν δεδομζνων για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ και
ανωνυμοποιθμζνων μικροδεδομζνων ςτατιςτικϊν ερευνϊν με προκακοριςμζνα και
μθ προκακοριςμζνα κριτιρια ανωνυμοποίθςθσ.
Θ Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Στατιςτικισ Ρλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων, κ.
Ακριβι Νικολακοποφλου, παρουςίαςε το ςκοπό και τθν κάλυψθ τθσ Ζρευνασ
Ικανοποίθςθσ Χρθςτϊν που διενεργεί ςε ετιςια βάςθ θ ΕΛΣΤΑΤ, κακϊσ και
ςυγκριτικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των ετϊν 2013 και 2014. Ενθμζρωςε,
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επίςθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ ότι θ ΕΛΣΤΑΤ βρίςκεται ςε διαδικαςία αναμόρφωςθσ
του Δελτίου τθσ Ζρευνασ Ικανοποίθςθσ Χρθςτϊν και ςτο πλαίςιο αυτό κα ηθτθκοφν
τα ςχόλια των χρθςτϊν μζςω ςχετικισ ανακοίνωςθσ που κα αναρτθκεί ςτθν
κεντρικι ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Οι υπάλλθλοι των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ και Οργάνωςθσ, Μεκοδολογίασ και
Διεκνϊν Σχζςεων, κ.κ. Στυλιανι Τρζκλα και Αικατερίνθ Καλιϊτθ, ζκαναν μια
παρουςίαςθ τθσ νζασ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
Μετά τισ παρουςιάςεισ, θ Αναπλθρϊτρια Ρροζδρου αναφζρκθκε εν ςυντομία ςτθν
εφαρμογι «ΡΑΝΟΑΜΑ» 1991 – 2011, θ οποία είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ
του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικϊν Ερευνϊν (ΕΚΚΕ) με τθν ΕΛΣΤΑΤ, και ενθμζρωςε
τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθ ςχετικι τθσ παρουςίαςθ ςτθν 80θ Διεκνι Ζκκεςθ
Θεςςαλονίκθσ. Κατόπιν, ηιτθςε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διατυπϊςουν τυχόν
ςχόλιά τουσ. Τα ςχόλια και αιτιματα που διατυπϊκθκαν παρατίκενται κατωτζρω
κατά μετζχοντα φορζα και εκπρόςωπο φορζα.1


Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο
(κ. Σταφροσ Ηωγραφάκθσ)

 Αναγνωρίςκθκε θ πρόοδοσ που ζχει επιτευχκεί αναφορικά με τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των ςτατιςτικϊν τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
 Επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα διαςφάλιςθσ των ανκρϊπινων πόρων που
απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
 Ηθτικθκε θ διακεςιμότθτα ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτοιχείων
εξωτερικοφ εμπορίου ανά προϊόν, ςε 2ψιφια και 3ψιφια ανάλυςθ, και ανά
Χϊρα, ςτα πρότυπα τθσ βάςθσ δεδομζνων του ΟΟΣΑ.


METRON ANALYSIS
(κ. Στράτοσ Φαναράσ)

 Επιςθμάνκθκε θ ςθμαςία τθσ επαγγελματικισ ανεξαρτθςίασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τθν
ανάπτυξθ ενόσ ςτακεροφ εκνικοφ ςτατιςτικοφ ςυςτιματοσ.
 Ρροτάκθκε θ δθμιουργία μιασ ευρφτερθσ ςτατιςτικισ κοινότθτασ ςτθ Χϊρα,
ςτθν οποία κα ενταχκοφν εγκεκριμζνοι ερευνθτικοί φορείσ.
1

Σθμειϊνεται ότι τα ςχόλια των εκπροςϊπων δεν αντιπροςωπεφουν, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τισ κζςεισ των
φορζων τουσ.
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 Αναγνωρίςκθκε θ ςθμαςία τθσ διαρκοφσ εκπαίδευςθσ για το προςωπικό τθσ
ΕΛΣΤΑΤ και προτάκθκε θ επζκταςθ τθσ ανωτζρω εκπαίδευςθσ ςε νζουσ
επιςτιμονεσ που επικυμοφν να κάνουν καριζρα ςτον τομζα τθσ Στατιςτικισ.
 Ρροτάκθκε θ κατάρτιςθ ενόσ μθτρϊου-πλαιςίου δειγματολθψίασ ςτο οποίο
ερευνθτζσ από τθν Ρανεπιςτθμιακι κοινότθτα κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ
με ταχφτερεσ διαδικαςίεσ για τισ ανάγκεσ των ερευνϊν τουσ.


Εθνικό Κζντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
(κ. Δθμιτριοσ Εμμανουιλ)

 Εκφράςκθκε ικανοποίθςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ.
 Τονίςκθκε θ ςθμαςία φπαρξθσ πλαιςίων δειγματολθψίασ για τθ διενζργεια
κοινωνικϊν ερευνϊν από ερευνθτικοφσ φορείσ.
 Ηθτικθκε θ μείωςθ του χρόνου επεξεργαςίασ των ςτοιχείων, για τθν ζγκαιρθ
διάκεςθ των αποτελεςμάτων των ςτατιςτικϊν ερευνϊν ςτουσ χριςτεσ και
ειδικότερα ςτουσ κοινωνικοφσ αναλυτζσ.
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ διατιρθςθσ ςτισ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ μεταβλθτϊν και
εννοιϊν, όπωσ ο «αρχθγόσ του νοικοκυριοφ», για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν
εκνικϊν χρθςτϊν που χρειάηονται ςυγκρίςιμα ςτοιχεία. .


Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο
(κ. Θωμάσ Μαλοφτασ)

 Αναγνωρίςκθκε θ πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί ςτθ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ και των χρθςτϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων μζςα από τα ετιςια Συνζδρια
Χρθςτϊν.
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ ςυμβολισ και άλλων φορζων και παραγωγϊν
ςτατιςτικϊν για το ςυνεχι εμπλουτιςμό τθσ εφαρμογισ «Ρανόραμα 1991 –
2011» με νζεσ μεταβλθτζσ και τθν αναβάκμιςθ των τεχνικϊν αναηιτθςθσ
δεδομζνων.
 Τονίςκθκε θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ όλων των ενδαφερόμενων μερϊν ςτο
πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ τθσ επόμενθσ Απογραφισ Ρλθκυςμοφ – Κατοικιϊν
2021, προκειμζνου οι χριςτεσ να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ περιςςότερα και πιο
αναλυτικά δεδομζνα για τισ ερευνθτικζσ τουσ ανάγκεσ.


Πανεπιςτήμιο Αθηνών
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(κ. Ιωάννθσ Μπαςιάκοσ)


Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ χοριγθςθσ
ατομικϊν μθ ανωνυμοποιθμζνων
ςτοιχείων επιχειριςεων ςε ερευνθτζσ που υπογράφουν ςφμβαςθ με τθν
ΕΛΣΤΑΤ και Διλωςθ Τιρθςθσ Στατιςτικοφ Απορριτου.



Κζντρο Ανάπτυξησ Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ (ΚΑΝΕΠ) τησ ΓΣΕΕ
(κ. Νικόλαοσ Ραΐηθσ)

 Αναγνωρίςκθκε θ αναβάκμιςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ με τθν
επιςιμανςθ, όμωσ, τθσ ανάγκθσ ουςιαςτικότερθσ επικοινωνίασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ με
τισ διάφορεσ κατθγορίεσ χρθςτϊν.
 Επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ ιδιαίτερων και αναλυτικότερων
εκνικϊν ςτατιςτικϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, ςε χαμθλότερο γεωγραφικό
επίπεδο από εκείνο του ςυνόλου Χϊρασ και τθσ Ρεριφζρειασ.
 Επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα κατάρτιςθσ οικονομικϊν δεδομζνων για τα
δθμόςια και ιδιωτικά ΙΕΚ.



Υπουργείο Οικονομικών
(κ. Ανδρζασ Ηζρβασ)

 Ηθτικθκε θ ενοποίθςθ των ςτοιχείων των παλαιότερων χρονοςειρϊν ετιςιων
και τριμθνιαίων Εκνικϊν Λογαριαςμϊν (από το 1975) με τα ιδθ υπάρχοντα
ςτοιχεία και γενικότερα όλων των ςτοιχείων των Λογαριαςμϊν Γενικισ
Κυβζρνθςθσ και θ εξζταςθ αλλαγισ του μοντζλου εποχικότθτασ.
 Ηθτικθκε θ δθμιουργία και τιρθςθ βάςθσ δεδομζνων με όλα τα διακζςιμα
δεδομζνα ςε τριμθνιαία βάςθ, για τισ ανάγκεσ των προβλζψεων που διενεργεί
το Υπουργείο.
 Ηθτικθκε θ διακεςιμότθτα των πινάκων των χρονοςειρϊν ςε μορφι .xls και θ
ςυνφπαρξθ των παλαιϊν χρονοςειρϊν ςτοιχείων με τισ ανακεωρθμζνεσ.
Από τθν μεριά τθσ ΕΛΣΤΑΤ ηθτικθκαν διευκρινίςεισ, όπου χρειαηόταν, επί των
αιτθμάτων των χρθςτϊν και εδόκθςαν εξθγιςεισ και ενθμζρωςθ για το πϊσ βλζπει
θ ΕΛΣΤΑΤ τα ςχετικά ςτατιςτικά ηθτιματα, κακϊσ και ιδιαίτερα για το πϊσ και πότε
προβλζπει να ανταποκρικεί θ τελευταία ςτα ςυγκεκριμζνα αιτιματα των χρθςτϊν.
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