Πρακτικά του 5ου υνεδρίου Χρθςτϊν
Τθν Τετάρτθ 10 Δεκεμβρίου 2014, θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι πραγματοποίθςε ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ςτον Πειραιά, το 5ο Ετιςιο Συνζδριο Χρθςτϊν, ςφμφωνα με το
Ετιςιο Στατιςτικό Πρόγραμμα Εργαςιϊν τθσ.
Στο Συνζδριο μετείχαν τριάντα οκτϊ (38) εκπρόςωποι φορζων του δθμοςίου και
ιδιωτικοφ τομζα, Πρεςβειϊν, κακϊσ και εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν
ιδρυμάτων. Από πλευράσ ΕΛΣΤΑΤ μετείχαν ο Πρόεδροσ τθσ και οι Προϊςτάμενοι των
δφο Γενικϊν Διευκφνςεων, κακϊσ και οι Προϊςτάμενοι 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.
Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρζασ Γεωργίου, καλωςόριςε τουσ ςυμμετζχοντεσ και
παρουςίαςε τα ςθμαντικότερα επιτεφγματα τθσ ΕΛΣΤΑΤ, από τθ ςφςταςι τθσ μζχρι
ςιμερα, για κάκε ζνα από τουσ βαςικοφσ άξονεσ λειτουργίασ τθσ.
Στθ ςυνζχεια, ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ, Μεκοδολογίασ και
Διεκνϊν Σχζςεων, κ. Ιωάννθσ Μοςχάκθσ, παρουςίαςε τισ δράςεισ τθσ ΕΛΣΤΑΤ για
τθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων χρθςτϊν που είχαν διατυπωκεί κατά τα τζςςερα
προθγοφμενα Συνζδρια Χρθςτϊν, τόςο αυτζσ που ολοκλθρϊκθκαν όςο και αυτζσ
που ζχουν αναλθφκεί ι ςχεδιάηονται.
Μετά τθν παρουςίαςθ των δράςεων, ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ ηιτθςε από τουσ
ςυμμετζχοντεσ να διατυπϊςουν τυχόν ςχόλιά τουσ. Τα ςχόλια και αιτιματα που
διατυπϊκθκαν παρατίκενται κατωτζρω κατά μετζχοντα φορζα και εκπρόςωπο
φορζα.1


Πρεςβεία Σςεχίασ
(κ. Jitka Gadzurasova)

 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ κατάρτιςθσ διαδραςτικϊν πινάκων με ςτοιχεία
εξωτερικοφ εμπορίου ανά προϊόν και ανά Χϊρα, ςτα πρότυπα τθσ βάςθσ
δεδομζνων τθσ Eurostat
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Τπουργείο Οικονομικϊν

Σθμειϊνεται ότι τα ςχόλια των εκπροςϊπων δεν αντιπροςωπεφουν, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τισ κζςεισ των
φορζων τουσ.
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(κ. Γεϊργιοσ Μανωλάσ)
 Αναγνωρίςκθκε θ ςθμαντικι πρόοδοσ που ζχει επιτευχκεί ςτθν ΕΛΣΤΑΤ και θ
χρθςιμότθτα των Συνεδρίων Χρθςτϊν
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ παραγωγισ εποχικά διορκωμζνων βραχυχρόνιων
δεικτϊν (Δείκτθσ Βιομθχανικισ Παραγωγισ , Δείκτθσ Λιανικϊν Πωλιςεων κλπ.)
 Επιςθμάνκθκε θ ζλλειψθ χρονολογικϊν
λογαριαςμοφσ, πριν από το 1995


ςειρϊν

για

τουσ

εκνικοφσ

Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν (ΕΚΚΕ)
(κ. Ναταλία Σπυροποφλου)

 Επιςθμάνκθκε θ ςθμαντικότθτα τθσ ςχεδιαηόμενθσ αφξθςθσ του δείγματοσ τθσ
Ζρευνασ Ειςοδιματοσ και Συνκθκϊν Διαβίωςθσ των Νοικοκυριϊν (EU-SILC) για
τθν παραγωγι αποτελεςμάτων ςε επίπεδο Περιφζρειασ


Πανεπιςτιμιο Πατρϊν
(κ. Σταφροσ Χατηθμαρινάκθσ)

 Επιςθμάνκθκε θ ςπουδαιότθτα τθσ διακεςιμότθτασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για
τθν τουριςτικι δαπάνθ (διάρκρωςθ) ςε κατϊτερο γεωγραφικό επίπεδο (π.χ.
Διμου)
 Ηθτικθκε θ πιο ζγκαιρθ διάκεςθ των αποτελεςμάτων ερευνϊν ςτουσ χριςτεσ
και θ διάκεςθ διαπεριφερειακϊν ςτοιχείων


Ινςτιτοφτο Σουριςτικϊν Ερευνϊν και Προβλζψεων (ΙΣΕΠ)
(κ. Γεϊργιοσ Σϊκλθσ)

 Ηθτικθκε θ διερεφνθςθ τθσ απόκλιςθσ που παρατθρείται ςτα αποτελζςματα
τθσ ζρευνασ τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τισ αφίξεισ και διανυκτερεφςεισ τουριςτϊν ςε
ςχζςθ με τα αποτελζςματα τθσ Ζρευνασ Συνόρων τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ
 Ηθτικθκε θ διακεςιμότθτα ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ πινάκων ειςροϊν
– εκροϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, εμπορευματικϊν ςυναλλαγϊν και
περικωρίων, και παγίου κεφαλαίου
(κ. Σοφία Πανοφςθ)
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 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ μιασ λειτουργικισ για όλα τα προγράμματα
περιιγθςθσ (browsers) και χρθςτικισ βάςθσ δεδομζνων ςτθν ΕΛΣΤΑΤ, από τθν
οποία οι χριςτεσ κα μποροφν να παράγουν τισ χρονοςειρζσ που κζλουν


Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
(κ. Μιχάλθσ Κατςαρόσ)

 Ηθτικθκε θ διακεςιμότθτα ςτοιχείων κνθςιμότθτασ ανά αιτία κανάτου
ςφμφωνα τθν διεκνι ταξινόμθςθ ICD10


Πρεςβεία λοβακίασ
(κ. Peter Michalko)

 Επιςθμάνκθκε ο ενεργόσ ρόλοσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ εντόσ τθσ ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ
ςτατιςτικισ κοινότθτασ και δόκθκαν ςυγχαρθτιρια ςτθν ΕΛΣΤΑΤ για τθν
επιτυχθμζνθ προεδρία τθσ ςτισ εργαςίεσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Συμβουλίου
για τισ Στατιςτικζσ (Council Working Party on Statistics - CWPS)
 Ηθτικθκε θ παροχι εμπειρογνωμοςφνθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτα κζματα τθσ Προεδρίασ
τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Συμβουλίου για τισ Στατιςτικζσ, ενόψει τθσ ανάλθψθσ
από τθ Σλοβακία τθσ προεδρίασ τθσ ανωτζρω ΟΕ το 2016


Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ
(κ. Μάρκοσ Καπίρθσ)

 Επιςθμάνκθκε θ εμφάνιςθ αποκλίςεων μεταξφ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που
παράγονται από διαφορετικοφσ φορείσ (π.χ. ςτον τομζα τθσ κατανάλωςθσ
ενζργειασ) και θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ του κζματοσ
 Ηθτικθκε ενθμζρωςθ για το χρονοδιάγραμμα των δράςεων, ςε εφαρμογι
Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν, για τθν παραγωγι ςτοιχείων κατανάλωςθσ ενζργειασ
και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ


Κζντρο Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (ΚΑΝΕΠ) τθσ ΓΕΕ
(κ. Νικόλαοσ Παΐηθσ)

 Αναγνωρίςκθκε θ μεγάλθ πρόοδοσ που ςθμειϊκθκε ςτθν ΕΛΣΤΑΤ κατά τα
τελευταία ζτθ.
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 Επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ ιδιαίτερων και αναλυτικϊν εκνικϊν
ςτατιςτικϊν ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, ςε χαμθλότερο γεωγραφικό επίπεδο
από εκείνο του ςυνόλου Χϊρασ και Περιφζρειασ
 Ηθτικθκε θ δθμιουργία κόμβου ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τθν εκπαίδευςθ ςτο
ΕΛΣΣ, που να ςυμπεριλαμβάνει και εκνικζσ ςτατιςτικζσ πζραν των ευρωπαϊκϊν
 Επιςθμάνκθκε θ ζλλειψθ ςτοιχείων μεταδευτεροβάκμιασ μθ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ μετά το 2008
 Ηθτικθκε θ κατάρτιςθ και ανάρτθςθ ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΕΛΣΤΑΤ ςτοιχείων
ςχετικά με τισ δαπάνεσ κατανάλωςθσ και διαβίωςθσ των φοιτθτϊν που
διαμζνουν ςε πόλθ διαφορετικι από τον τόπο τθσ μόνιμθσ κατοικίασ τουσ
 Ηθτικθκε θ διακεςιμότθτα απολογιςτικϊν ςτοιχείων δαπανϊν για τθν
εκπαίδευςθ, αναλυτικά για όλα τα επίπεδα, όπωσ κατάρτιςθ, ζρευνα κλπ
 Επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα ςυνεργαςίασ μεταξφ των διαφόρων παραγωγϊν
ςτατιςτικϊν, εντόσ ΕΛΣΤΑΤ αλλά και μεταξφ των φορζων του ΕΛΣΣ με
ςυντονιςτι τθν ΕΛΣΤΑΤ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυγκριςιμότθτασ των
ςτατιςτικϊν, κακϊσ και θ ςπουδαιότθτα ςφναψθσ Μνθμονίων Συνεργαςίασ
μεταξφ φορζων του ΕΛΣΣ για τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν
 Επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα διαςφάλιςθσ των πόρων (οικονομικϊν και
ανκρϊπινων) που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ ΕΛΣΤΑΤ


ΚΛΙΜΑΚΑ – Κζντρο Πρόλθψθσ τθσ Αυτοκτονίασ
(κ. Αριςτείδθσ Βιολατηισ)

 Εκφράςτθκαν ευχαριςτίεσ ςτθν ΕΛΣΤΑΤ για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ αιτθμάτων
για παροχι ςτοιχείων
 Ηθτικθκε θ επίςθμθ καταγραφι τθσ αυτοκτονικότθτασ ςτθν Ελλάδα και θ
δυνατότθτα εξαγωγισ από το πιςτοποιθτικό κανάτου πλθροφορίασ ςχετικά με
τθν προθγοφμενθ νόςο του κανόντα
 Ηθτικθκε θ καταγραφι και των αποπειρϊν αυτοκτονιϊν
 Ηθτικθκε θ εκτίμθςθ του άμεςου και ζμμεςου οικονομικοφ κόςτουσ των
αυτοκτονιϊν για τθ Χϊρα


Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
(κ. Κλζων Τςίμποσ)

ΕΛΣΤΑΤ – 10 Δεκεμβρίου 2014

Σελίδα 4

Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Χρηστών

 Εκφράςκθκε θ απόλυτθ ικανοποίθςθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ.
 Ηθτικθκε θ επανζκδοςθ των δθμοςιευμάτων «Στατιςτικι τθσ Φυςικισ
Κινιςεωσ του Πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδοσ» και «Μθνιαίο Στατιςτικό Δελτίο»


Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ
(κ. Πθνελόπθ Ηιοφτου)

 Ηθτικθκε θ παραγωγι, από τουσ τριμθνιαίουσ εκνικοφσ λογαριαςμοφσ,
ςτοιχείων για τον αρικμό των απαςχολουμζνων ανά κλάδο οικονομικισ
δραςτθριότθτασ
 Ηθτικθκε θ παραγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τουσ μονίμουσ υπαλλιλουσ
ςτο δθμόςιο τομζα


Τπουργείο Ανάπτυξθσ
(κ. Ιωάννθσ Βιντηθλαίοσ)

 Αναγνωρίςτθκε θ πρόοδοσ που ζχει γίνει αναφορικά με τθν ανάρτθςθ
μεταδεδομζνων ανά ςτατιςτικι ζρευνα/εργαςία ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ.
 Ηθτικθκε θ αναβάκμιςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ ωσ προσ τον τρόπο παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων ανά ςτατιςτικι
ζρευνα/εργαςία, ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ Eurostat


Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
(κ. Σταφροσ Ηωγραφάκθσ)



Ηθτικθκε ενθμζρωςθ ςχετικά με το βακμό ςυμμετοχισ των μεταναςτϊν ςτθν
Απογραφι Πλθκυςμοφ – Κατοικιϊν 2011 και γενικότερα ςτισ ζρευνεσ τθσ
ΕΛΣΤΑΤ



φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΕΒ)
(κ. Ακανάςιοσ Πρίνςιπασ)

 Επιςθμάνκθκε θ αναγκαιότθτα
ςτοιχείων επιχειριςεων

διακεςιμότθτασ επίκαιρων ςτατιςτικϊν

 Ηθτικθκε το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ
για τθν καινοτομία ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ (2010 – 2012), θ οποία
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πραγματοποιικθκε από το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ) ςε ςυνεργαςία με
τθν ΕΛΣΤΑΤ


Παρουςίαςθ εφαρμογισ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 1991 - 2011
(κ. Θωμάσ Μαλοφτασ)

 Ζγινε παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ «Πανόραμα 1991 – 2011», θ οποία ζχει ωσ
ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του πλοφτου τθσ ςτατιςτικισ πλθροφορίασ που είναι
διακζςιμθ από τρεισ Απογραφζσ Πλθκυςμοφ – Κατοικιϊν, των ετϊν 1991, 2001
και 2011. Παρουςιάςκθκαν, με παραδείγματα, οι δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ
αναφορικά με τθ ςυςχζτιςθ μεταβλθτϊν, τθν πινακοποίθςι τουσ, τθ
χαρτογραφικι απεικόνιςθ των επιλεγμζνων μεταβλθτϊν ι οποιουδιποτε
δεδομζνου με χωρικι διάςταςθ. Θ εφαρμογι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί
μζχρι τισ αρχζσ του 2015 και κα είναι διακζςιμθ ςτουσ χριςτεσ μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ και του ιςτοχϊρου του ΕΚΚΕ.
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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