Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Χρηστών
Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011, η Ελληνική Στατιστική Αρχή πραγματοποίησε, στις
εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών, σύμφωνα με το
Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της.
Στο Συνέδριο μετείχαν 35 εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
όπως επίσης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρέας Γεωργίου, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και
αναφέρθηκε στο σκοπό του Συνεδρίου: παρουσίαση του έργου της ΕΛΣΤΑΤ στο
χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το 1ο Συνέδριο Χρηστών και καταγραφή
των σχολίων και των αναγκών των χρηστών σχετικά με το παραγόμενο από την
ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό προϊόν και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες. Ακολούθως,
παρουσίασε αναλυτικά το έντυπο υλικό που δόθηκε στους συμμετέχοντες, τους
ενημέρωσε για τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα την «Ποιότητα
και Μεθοδολογία των Στατιστικών», που διοργανώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ το Μάιο
του 2012 στην Αθήνα και τους προσκάλεσε να μετάσχουν σε αυτό.
Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών
Σχέσεων, κ. Ιωάννης Μοσχάκης, έκανε μια σύντομη παρουσίαση των
σημαντικότερων δράσεων της ΕΛΣΤΑΤ στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από
τον Οκτώβριο 2010, οπότε πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Χρηστών.
Οι δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ είχαν ταξινομηθεί σε τρεις θεματικές ενότητες:
−

Κάλυψη κενών και βελτίωση ποιότητας της στατιστικής πληροφορίας –
Παραγωγή νέων στατιστικών

−

Διάχυση στατιστικής πληροφόρησης – Πρόσβαση στη στατιστική πληροφορία

−

Συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ χρηστών και παραγωγών στατιστικών στοιχείων

Μετά την παρουσίαση των δράσεων, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ζήτησε από τους
συμμετέχοντες να διατυπώσουν τυχόν σχόλιά τους. Ένα γενικό σχόλιο των
εκπροσώπων των φορέων ήταν η πολύ καλή συνεργασία τους με τους υπαλλήλους
της ΕΛΣΤΑΤ. Άλλα σχόλια και αιτήματα που διατυπώθηκαν παρατίθενται κατωτέρω
κατά μετέχοντα φορέα και εκπρόσωπο φορέα.
Σημειώνεται ότι τα κατωτέρω σχόλια των εκπροσώπων δεν αντιπροσωπεύουν, σε
όλες τις περιπτώσεις, τις θέσεις των φορέων τους.
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•

Πανεπιστήμιο Πατρών
(κος Σταύρος Χατζημαρινάκης)

 Ζητήθηκε η κάλυψη του κενού στα περιφερειακά στοιχεία, όσον αφορά στους
κλάδους παραγωγής και ειδικά στον τουρισμό.
 Υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα παραγωγής και διάχυσης στατιστικών σε
επίπεδο Περιφέρειας και σε κατώτερο γεωγραφικό επίπεδο, αν είναι δυνατό.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τις στατιστικές τουρισμού, όπως για παράδειγμα
στατιστικές για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και για τις στατιστικές στον
τομέα των μεταφορών και του λιανικού εμπορίου.
 Επισημάνθηκε η ανάγκη παραγωγής στοιχείων σχετικά με την «τουριστική
κατανάλωση», δηλαδή με τον προορισμό των χρημάτων που δαπανούν οι
τουρίστες στη Χώρα μας (Έλληνες και αλλοδαποί) και συσχέτισης των ανωτέρω
δαπανών με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων.
•

Τράπεζα της Ελλάδος
(κ. Βασίλειος Μανεσιώτης)

 Ζητήθηκε η κατάρτιση σχετικών χρονολογικών σειρών με ενιαία μεθοδολογία
για τα έτη 1975-2010.
(κ. Δάφνη Νικολίτσα)
 Επισημάνθηκε η έλλειψη στοιχείων για μισθούς από το έτος 2008 και μετά,
καθώς και εποχικά διορθωμένων στοιχείων για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ).
 Ζητήθηκε η επίσπευση των εργασιών για τη διενέργεια της Έρευνας Χρήσης
Χρόνου.
 Προτάθηκε η συνεργασία της ΕΛΣΤΑΤ με τους χρήστες στατιστικών στοιχείων
στο στάδιο του σχεδιασμού των στατιστικών ερευνών και της κατάρτισης των
σχετικών ερωτηματολογίων.
•

ΤΕΙ Αθηνών
(κ. Αρχιμήδης Τρυφωνίδης)

 Ζητήθηκαν περισσότερα στοιχεία για τους ασθενείς, ανά κωδικό νόσου, σε
επίπεδο Δήμου.
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•

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
(κ. Μαρία Ζερβού)

 Επισημάνθηκε η έλλειψη στοιχείων για εκτρώσεις που γίνονται σε δημόσια και
ιδιωτικά νοσοκομεία, καθώς και στοιχείων για το ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό ανά φύλο.
•

Κλίμακα ΜΚΟ– Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018
(κ. Ελένη Μπεκιάρη)

 Επισημάνθηκε η έλλειψη στοιχείων για τις αυτοκτονίες στη Χώρα μας και για το
προφίλ των ατόμων που αυτοκτονούν ή επιχειρούν να αυτοκτονήσουν.
Ζητήθηκε η παραγωγή στοιχείων για τις απόπειρες αυτοκτονίας στις κοινωνικά
αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού για τα δύο τελευταία έτη (2010 και
2011), καθώς και η κατάρτιση δεικτών εισοδήματος και απασχόλησης για τους
αυτόχειρες, σε επίπεδο Περιφέρειας και Νομού.
•

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(κ. Μαρίνος Κάβουρας)

 Επισημάνθηκε η έλλειψη της χωρικής διάστασης στα παραγόμενα στοιχεία
(γεωχωρικά δεδομένα) και υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα εισαγωγής της
«Γεωχωρικής Παιδείας» (“Geospatial Literacy”) στα σχολεία της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Επισημάνθηκε η ανάγκη «ολοκλήρωσης» των στοιχείων από τους φορείς που
τα παράγουν ώστε να μην υπάρχουν ετερογένειες.
 Ζητήθηκε η κατάρτιση ηλεκτρονικών χαρτών και ατλάντων, που είναι
σημαντικά εργαλεία για τη χωρική ανάλυση των στοιχείων.
•

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

 Ζητήθηκε η αξιοποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ των μνημονίων συνεργασίας, έτσι ώστε
οι φορείς του ΕΛΣΣ να συλλέγουν και να ελέγχουν με ενιαία μεθοδολογία τα
στοιχεία.
 Ζητήθηκε να είναι διαθέσιμοι οι Προϋπολογισμοί του Κράτους (αρχικοί και
αναθεωρημένοι) και οι Απολογισμοί (πληρωμές), σε ψηφιακή μορφή ανά
κωδικό δαπάνης. Υπογραμμίστηκε, επίσης, η αναγκαιότητα ενημέρωσης και για
τη διεθνή χρηματοδότηση των επιμέρους πολιτικών (συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα).
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 Υπογραμμίστηκε η σημασία των στοιχείων που αφορούν στις δαπάνες για την
υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε περιφερειακό
επίπεδο. Ζητήθηκε η συμπερίληψη των ανωτέρω στοιχείων σε βάσεις
δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ.
 Ζητήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ να συνεχίσει την προσπάθεια προσέγγισης της
τοπικής κοινωνίας, παράγοντας στατιστικές σε τοπικό επίπεδο.
 Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάπτυξης, στο άμεσο μέλλον, μηχανισμού
«πλοήγησης» (καθοδήγηση ανάγνωσης) στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ.
•

C.M.T. Προοπτική
(κ. Αντώνιος Ναούμ)

 Μία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης είναι ο υπολογισμός των δεικτών ECHIM (European Community
Health Indicators and Monitoring), που έχουν καταρτιστεί στο πλαίσιο του
εφαρμοζόμενου προγράμματος Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΛΣΤΑΤ για την παραγωγή των
ανωτέρω δεικτών.
•

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(κος Στυλιανός Κοκκίδης)

 Ζητήθηκε η επίσπευση εξαγωγής των αποτελεσμάτων των ερευνών στον
πρωτογενή τομέα και η απλούστευση των ερωτηματολογίων των ανωτέρω
ερευνών, με απλοποίηση μεταβλητών.
(κος Στυλιανός Αλεξιάδης)
 Επισημάνθηκε η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στοιχείων για τον αγροτικό τομέα
και η αναγκαιότητα παραγωγής γεωργικών στατιστικών σε κατώτερο
γεωγραφικό επίπεδο και σε συνάρτηση με μεταβλητές, όπως το επίπεδο
εκπαίδευσης, το φύλο, τα παραγόμενα προϊόντα (με μεγαλύτερη ανάλυση) κλπ.
•

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(κ. Ιωάννης Βουγιουκλάκης)

 Ζητήθηκε η επέκταση της συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ και με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τη μεθοδική συλλογή νέων
στοιχείων, ποσοτικών και ποιοτικών, σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό για
τις Στατιστικές Ενέργειας.
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 Εκφράστηκε η επιθυμία να παρακολουθούνται οι Εθνικοί Ενεργειακοί Στόχοι
και να αμβλυνθούν οι δυσκολίες προσέγγισης των ερωτώμενων στην Έρευνα
Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, προκειμένου να συλλέγονται
περισσότερα στοιχεία για τον τομέα αυτό.
•

ΙΚΑ / Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
(κ. Αναστασία Πολίτη)

 Παρασχέθηκε η πληροφορία σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας να συνεργαστεί με την ΕΛΣΤΑΤ και να παράσχει σε
αυτήν πρωτογενή δεδομένα.
•

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – ΚΕΕΛΠΝΟ
(κ. Μαρία Βαρελή)

 Υπογραμμίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης στατιστικής παιδείας και κουλτούρας στη
Χώρα μας, ξεκινώντας από την οικογένεια και το σχολείο.

ΕΛΣΤΑΤ – 29 Δεκεμβρίου 2011

Σελίδα 5

