ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάσ, 20/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκι Ημζρα Στατιςτικισ (European Statistics Day) εορτάηεται φζτοσ, για πρϊτθ
φορά, ςτισ 20 Οκτωβρίου, κατόπιν πρωτοβουλίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Συμβουλευτικισ
Επιτροπισ Στατιςτικισ (ESAC), με τθν υποςτιριξθ των μελϊν του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ
Συςτιματοσ και του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν.
Η Ευρωπαϊκι Ημζρα Στατιςτικισ κα εορτάηεται κάκε ζτοσ ςτισ 20 Οκτωβρίου, ϊςτε οι
επίςθμεσ ςτατιςτικζσ να βρίςκονται ςτο προςκινιο ςτο μεςοδιάςτθμα των ετϊν που
μεςολαβεί από τον, ανά πενταετία, εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ Στατιςτικισ.
Ο εορταςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Στατιςτικισ αποςκοπεί ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των
Ευρωπαίων πολιτϊν αναφορικά με τθ ςθμαςία και τθν αξία των επίςθμων ςτατιςτικϊν για
τθν κοινωνία. Οι επίςθμεσ ςτατιςτικζσ βοθκοφν τουσ κυβερνϊντεσ ςτθ χάραξθ ορκϊν και
τεκμθριωμζνων πολιτικϊν και τουσ χριςτεσ ςτατιςτικϊν (ερευνθτζσ, ακαδθμαϊκοφσ,
επιχειριςεισ, νοικοκυριά κ.ά.) ςτθ λιψθ αποφάςεων και τισ κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν πρϊτθ Ευρωπαϊκι Ημζρα
Στατιςτικισ φιλοξενοφνται ςτο πλαίςιο τθσ δεφτερθσ Συνόδου CESS (Conference of
European Statistics Stakeholder), ςτισ 20-21 Οκτωβρίου ςτθ Βουδαπζςτθ, κατά τθν οποία
Ευρωπαίοι ςτατιςτικοί, παραγωγοί και χριςτεσ των ςτατιςτικϊν ζχουν τθν ευκαιρία να
ςυηθτιςουν για τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν, να μοιραςτοφν καλζσ πρακτικζσ για τθν
παραγωγι των επίςθμων ςτατιςτικϊν, να παρουςιάςουν καινοτόμουσ τρόπουσ
οπτικοποίθςθσ και διάχυςθσ των ςτατιςτικϊν και να προωκιςουν νζεσ μεκόδουσ ςυλλογισ
και ανάλυςθσ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων.
Με τθν ευκαιρία του εορταςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Στατιςτικισ, θ ΕΛΣΤΑΤ
γνωςτοποιεί ςτουσ ενδιαφερομζνουσ τθ διοργάνωςθ του διαγωνιςμοφ “European Big Data
Hackathon” (Βρυξζλλεσ, 13-15 Μαρτίου 2017) από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτο πλαίςιο
του ςυνεδρίου για τισ Νζεσ Τεχνικζσ και Τεχνολογίεσ για τισ Στατιςτικζσ, 2017 (New
Techniques and Technologies for Statistics – NTTS, 2017). Κατά τθ διάρκεια του
“Hackathon”, τριμελείσ ομάδεσ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κα διαγωνιςκοφν μεταξφ
τουσ για τθ δθμιουργία καινοτόμων εφαρμογϊν και εργαλείων δεδομζνων, με ςτόχο τθν
υποςτιριξθ λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με ζνα επίκαιρο κζμα που αντιμετωπίηει θ Ευρϊπθ,
ςυνδυάηοντασ τισ επίςθμεσ ςτατιςτικζσ και τα μαηικά δεδομζνα (Big Data).
Σθμειϊνεται, τζλοσ, ότι θ ΕΛΣΤΑΤ μετζχει ενεργά ςτο χαρτοφυλάκιο ζργων του Οράματοσ
2020 του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ (ESS Vision 2020/Implementation Portfolio)

και ςυγκεκριμζνα ςτα πιλοτικά ζργα, τα οποία ςτοχεφουν ςτον εκςυγχρονιςμό του
Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ:
1. Building Trade Statistics in the European Single Market - SIMSTAT and REDESIGΝ,
ςχετικά με τθ μελζτθ εφαρμογισ νζου ςυςτιματοσ ςυλλογισ ςτοιχείων διεκνϊν
εμπορευματικϊν ςυναλλαγϊν και με εναλλακτικζσ μεκόδουσ μείωςθσ του φόρτου
ςτισ επιχειριςεισ ςτο πλαίςιο του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου,
2. Digital Dissemination and Communication - DIGICOM ςχετικά με τθν ανάλυςθ των
αναγκϊν των χρθςτϊν και τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν εργαλείων για τθ
δθμιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν,
3. Big Data for Official Statistics – BIGD, ςχετικά με τθ διερεφνθςθ των πθγϊν
«μαηικϊν δεδομζνων» (Big Data) για τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτθν παραγωγι των
επίςθμων ςτατιςτικϊν.

