Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου Χρηστών
Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, η Ελληνική Στατιστική Αρχή πραγματοποίησε στις
εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 9ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών, σύμφωνα με το
Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της.
Στο Συνέδριο μετείχαν σαράντα έξι (46) εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Από πλευράς
ΕΛΣΤΑΤ μετείχαν ο Πρόεδρός της, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οργάνωσης κ. Ιωάννης Μοσχάκης, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών, κ. Βασιλική Μπενάκη, καθώς και οι
Προϊστάμενοι των αρμόδιων Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να
καταγράψουν τα σχόλια και αιτήματα των χρηστών και να παράσχουν, εφόσον
χρειαστεί, απαντήσεις σε ερωτήματα χρηστών σχετικά με την παραγωγή στατιστικών.
Το 9ο Συνέδριο Χρηστών ήταν θεματικό, με θέμα «Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών
2021: Χρησιμότητα και Προκλήσεις». Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος
Θανόπουλος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στους λόγους
επιλογής του θέματος του Συνεδρίου, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει, τόσο για
την ΕΛΣΤΑΤ όσο και για τους χρήστες στατιστικών στοιχείων, η Απογραφή Πληθυσμού
– Κατοικιών.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ έκανε μια σύντομη αναφορά στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου και στους ομιλητές-παρουσιαστές των θεμάτων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έγιναν οι
ακόλουθες τέσσερις (4) παρουσιάσεις:
− Σύντομη ανασκόπηση του τρόπου διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2011
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αικατερίνη
Μουταφίδου, έκανε μια σύντομη παρουσίαση της Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2011 (σκοπός, νομικό πλαίσιο, μεθοδολογία και χρόνος διενέργειας,
οργάνωση και όργανα διενέργειας, επεξεργασία και δημοσίευση αποτελεσμάτων,
προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός, έρευνα κάλυψης της Απογραφής).
− Απογραφές μετά το 2021
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της
ΕΛΣΤΑΤ, κ. Θεανώ Τυφοξύλου, αναφέρθηκε στη στρατηγική του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος για τις Απογραφές Πληθυσμού μετά το 2021, σύμφωνα με
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την οποία προβλέπεται η παραγωγή σε ετήσια βάση, από το 2025 και εντεύθεν, με
πρώτο έτος αναφοράς το 2024, βασικών πληθυσμιακών στατιστικών.
− Στοιχεία που συλλέγονται στις Απογραφές Πληθυσμού - Κατοικιών
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Απογραφών και Κατάστασης Πληθυσμού, της
Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ, κ.
Παναγιώτα Ποζιού, έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των μεταβλητών των
Απογραφών Πληθυσμού, τόσο των υποχρεωτικών μεταβλητών, με βάση τους
σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, όσο και των μη υποχρεωτικών μεταβλητών,
καθώς και των σχετικών μεταδεδομένων.
− Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών 2017
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και
Εκδόσεων της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Πότα Τζώρτζη, παρουσίασε τα αποτελέσματα της Έρευνας
Ικανοποίησης Χρηστών του 2017.
Πριν από την τελευταία παρουσίαση, η Ειδική Σύμβουλος στο Γραφείο Προέδρου της
ΕΛΣΤΑΤ, κ. Γεωργία Λύτρα, αναφέρθηκε στον εν εξελίξει Διαγωνισμό Γραφιστικής για
το λογότυπο της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.
Ακολούθως δόθηκε ο λόγος στους χρήστες προκειμένου να διατυπώσουν τυχόν
σχόλια και αιτήματα σχετικά με τις παρεχόμενες από την ΕΛΣΤΑΤ υπηρεσίες και το
παραγόμενο στατιστικό προϊόν. Τα σχόλια και αιτήματα που διατυπώθηκαν
παρατίθενται κατωτέρω κατά μετέχοντα φορέα και εκπρόσωπο φορέα.1
•

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
(κ. Θωμάς Μαλούτας)
Ζητήθηκε η διασφάλιση της διαθεσιμότητας της βασικής στατιστικής
πληροφόρησης στην Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021.
Ζητήθηκε η διατήρηση στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
των ερωτημάτων που αφορούν στο είδος και στις ανέσεις της κατοικίας, και η
προσθήκη ερωτήματος για τον όροφο της κατοικίας.
Ζητήθηκε η πρόβλεψη στην Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της
δυνατότητας ταυτοποίησης των μεταναστών, των προσφύγων και των
μεταναστών 2ης γενιάς, καθώς και του εντοπισμού των κατοικιών με
βραχυχρόνια μίσθωση.

1

Σημειώνεται ότι τα σχόλια των εκπροσώπων δεν αντιπροσωπεύουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τις
θέσεις των φορέων τους.
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Ζητήθηκε ο εμπλουτισμός της εφαρμογής «Πανόραμα Απογραφικών
Δεδομένων 1991 – 2011» με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού –
Κατοικιών 2021.
•

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κ. Βασιλική Κουσκουνά)
Ζητήθηκε η προσθήκη στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ερωτημάτων σχετικά
με την αλλαγή χρήσης του κτιρίου και το χρονικό διάστημα της αλλαγής
χρήσης, τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου, την ύπαρξη ασανσέρ και ρετιρέ
στο κτίριο, καθώς και για τον όροφο της κατοικίας.
Ζητήθηκε η πρόβλεψη στην Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 της
δυνατότητας εξαγωγής στοιχείων σχετικά με τη συντήρηση των κτιρίων
βραχυχρόνιας μίσθωσης.
(κ. Δανάη Καζαντζίδου-Φιρτινίδου)
Ζητήθηκε η παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις φυσικές
καταστροφές.

•

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ
(κ. Σπυρίδων Ζορμπάς)
Ζητήθηκε η συλλογή, κατά την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021,
δεδομένων αναφορικά με την προσωπική φροντίδα ατόμων με αναπηρία και
τη χορήγηση σχετικού επιδόματος.

•

Πανεπιστήμιο Πατρών
(κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος)
Ζητήθηκε η παραγωγή, μέσω των Απογραφών Πληθυσμού, μικροδεδομένων
για τη μεταβλητή του εισοδήματος.

•

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(κ. Αθανάσιος Σταυρακούδης)
Ζητήθηκε η συλλογή, κατά την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021,
δεδομένων για τις συντεταγμένες των κτιρίων, καθώς και για τα κτίρια που δεν
ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και έχουν δημόσια χρήση.
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Ζητήθηκε η συλλογή, κατά την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021,
δεδομένων για την καταγωγή των προσφύγων και η εισαγωγή της μεταβλητής
«Λόγοι μετεγκατάστασης» και για τους Έλληνες.
Προτάθηκε η ανάπτυξη on line μαθημάτων Στατιστικής, σε συνεργασία με
ελληνικά Πανεπιστήμια.
Προτάθηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών,
για τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ανωνυμοποίηση
μικροδεδομένων.
Ζητήθηκε η παροχή, στους χρήστες, αρχείων με τη μορφή URL και στατιστικών
στοιχείων με βάση το πρότυπο SDMX (Structural Data and Metadata
eXchange).
•

Focus Bari S.A.
(κ. Ελένη Τουρλούκη)
Ζητήθηκε η διαθεσιμότητα, σε ετήσια βάση, στοιχείων σχετικά με την
αναλογία σταθερού τηλεφώνου προς κινητό τηλέφωνο στα νοικοκυριά της
Χώρας.

•

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
(κ. Πρόδρομος Προδρομίδης)
Ζητήθηκε η προσθήκη στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ερωτημάτων σχετικά
με τις ημέρες εργασίας του απογραφομένου με αμοιβή και δίχως αμοιβή,
καθώς και με το εισόδημά του από αμειβόμενη εργασία, από πηγές
σχετιζόμενες με την εργασία (επιδόματα ανεργίας, συντάξεις κ.λπ.) και από
πηγές εκτός εργασίας (ενοίκια, τόκοι κ.λπ.).
Ζητήθηκε η καταγραφή, στο ανωτέρω ερωτηματολόγιο, του τόπου εργασίας
του απογραφομένου σε επίπεδο LAU 2.
Προτάθηκε η ανάπτυξη συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με Εθνικές Στατιστικές
Υπηρεσίες όμορων χωρών, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας στοιχείων σχετικά
με τους τόπους εργασίας υπηκόων των εν λόγω χωρών στην Ελλάδα και
Ελλήνων υπηκόων στις ανωτέρω χώρες.
Προτάθηκε η ενεργοποίηση του θεσμού του «εκπροσώπου για λογαριασμό
της ΕΛΣΤΑΤ».
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Προτάθηκε η αυτοπαρουσίαση της ΕΛΣΤΑΤ σε συνέδριο του Ελληνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ).
Εκφράσθηκε η προθυμία παροχής υποστήριξης στην ΕΛΣΤΑΤ στην ανάπτυξη
της στατιστικής παιδείας.
•

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR)
(κ. Μιχαήλ Αγοραστάκης)
Ζητήθηκε η συλλογή, κατά την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021,
δεδομένων για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι αιτούντες άσυλο,
χωρικά αλλά και με βάση τα χαρακτηριστικά τους, για τις μεταναστευτικές
ροές του 2015.

•

Cambridge Architectural Research Ltd.
(κ. Αντώνιος Πομώνης)
Ζητήθηκε η παραγωγή επιπλέον στατιστικών για τις κοινωνικές ανισότητες και
καλύτερη αποτύπωση των δημογραφικών γεγονότων.
Ζητήθηκε η συλλογή στοιχείων σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα των
κτιρίων.
Αναγνωρίσθηκε η σημαντικότητα της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας στη
Χώρα.

Από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ παρασχέθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις, κατά
περίπτωση, σε ερωτήματα και αιτήματα των χρηστών.
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