Πρακτικά του 10ου Συνεδρίου Χρηστών
Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 10ο Ετήσιο Συνέδριο
Χρηστών, σύμφωνα με το Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2019.
Στο Συνέδριο μετείχαν εξήντα δύο (62) εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Από πλευράς
ΕΛΣΤΑΤ μετείχαν ο Πρόεδρός της, ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και
Οργάνωσης κ. Ιωάννης Μοσχάκης, η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών, 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 ερωτήματά τους σχετικά
με την παραγωγή στατιστικών.
Το 10ο Συνέδριο Χρηστών ήταν θεματικό, με θέμα «Μικροδεδομένα Στατιστικών
Ερευνών». Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. 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 παραγωγή και διάχυση μικροδεδομένων στατιστικών
ερευνών για επιστημονικούς σκοπούς. Τόνισε επίσης την ανάγκη διασφάλισης του
στατιστικού απορρήτου και του σεβασμού τόσο των χρηστών όσο και των
ερευνώμενων. Αναφέρθηκε, τέλος, στο μεγάλο έργο των επικείμενων Απογραφών
(Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας στο τέλος του 2020 και Απογραφής Πληθυσμούς
– Κατοικιών το 2021).
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ έκανε μια σύντομη αναφορά στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου και στους ομιλητές-παρουσιαστές των θεμάτων.
Στο Συνέδριο προσκλήθηκε και τιμήθηκε για την διάκρισή της (3η θέση) στον 2ο
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική η Ομάδα του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας αποτελούμενη
από τους Κάσσο Ευάγγελο, Μπαλακτσή Χρήστο και την καθηγήτρια τους Κόγια
Παναγιώτα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έγιναν οι
ακόλουθες τρεις (3) παρουσιάσεις:
− Πρόσβαση χρηστών σε μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διασφάλισης Στατιστικού Απορρήτου της
Διεύθυνσης Μεθοδολογίας, Διασφάλισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της
ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ιωάννης Νικολαΐδης, παρουσίασε τις τρεις (3) κατηγορίες αρχείων
μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών (αρχεία δημόσιας χρήσης, αρχεία
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επιστημονικής χρήσης και αρχεία ασφαλούς χρήσης), καθώς και τις δράσεις της
ΕΛΣΤΑΤ (πραγματοποιηθείσες και μελλοντικές) σχετικά με την κατάρτιση των
αρχείων και την παροχή πρόσβασης των χρηστών σε αυτά.
− Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών 2018
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της
ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρομάχη Πιπεράκη, παρουσίασε εν συντομία τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και προϊόντα της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και τις δράσεις της.Έκανε, επίσης, μια
συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών
του 2018.
− Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη Στατιστική
Η Σύμβουλος στο Γραφείο Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Άρτεμις Κρητικού, παρουσίασε
συνοπτικά τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα – ΓΚΠΔ) που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για
στατιστικούς σκοπούς.
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
•

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
(κ. Πρόδρομος Προδρομίδης)
➢ Προτάθηκε η ανάπτυξη συνεργασίας της ΕΛΣΤΑΤ με Εθνικές Στατιστικές
Υπηρεσίες όμορων χωρών, στο πλαίσιο της συλλογής στοιχείων σχετικά με τις
ροές πληθυσμού από την Ελλάδα προς τις ανωτέρω χώρες και αντίστροφα,
καθώς και τη χαρτογράφησή τους.
➢ Ζητήθηκε η καθοδήγηση και η παροχή τεχνογνωσίας από την ΕΛΣΤΑΤ
αναφορικά με θέματα τήρησης του στατιστικού απορρήτου.
➢ Επισημάνθηκε η καλή συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο και της ενεργής
συμμετοχής της στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής που διοργάνωσε το

1

Σημειώνεται ότι τα σχόλια των εκπροσώπων δεν αντιπροσωπεύουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τις
θέσεις των φορέων τους.
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Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ), σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2019, στα Ιωάννινα.
➢ Προτάθηκε η αυτοπαρουσίαση της ΕΛΣΤΑΤ στο 33ο Συνέδριο του Ελληνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ), το οποίο θα λάβει χώρα στις 15-17 Μαΐου 2020,
στη Λάρισα.
➢ Αναγνωρίσθηκε η σημαντικότητα της ανάπτυξης της στατιστικής παιδείας στη
Χώρα.
•

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ-Ε.Σ.Ε.Ε.)
(κ. Ελισάβετ Σαλπέα)
➢ Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις του ΓΚΠΔ στην παροχή στο
ΙΝΕΜΥ ατομικών δεδομένων πολύ μικρών επιχειρήσεων.

•

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κ. Ειρήνη Θωμαϊδου)
➢ Ζητήθηκε ενημέρωση για τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις στατιστικών
δεδομένων άλλων χωρών και της Eurostat.

•

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
(κ. Ειρήνη Τζουραμάνη)
➢ Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την πιστοποίηση ερευνητών από την ΕΛΣΤΑΤ
για την πρόσβαση σε μικροδεδομένα στατιστικών ερευνών.

•

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
(κ. Ιωάννης Χολέζας)
➢ Ζητήθηκε η συλλογή στοιχείων σχετικά με τους αμειβόμενους με τον κατώτατο
μισθό, από διενεργούμενες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.

•

Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
(κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος)
➢ Ζητήθηκε η προσθήκη, στην προσεχή Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2021,
μεταβλητής για το ακαθάριστο εισόδημα.
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➢ Ζητήθηκε η ύπαρξη αντιστοίχισης των τιμών των μεταβλητών των
ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών με τα ερωτήματα
των αντίστοιχων ερωτηματολογίων.
➢ Ζητήθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας διαχρονικής αντιστοίχισης των
εργαζομένων με τους εργοδότες τους, στο πλαίσιο διενέργειας οικονομικών
αναλύσεων και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών.
•

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ
(κ. Νικόλαος Παϊζης)
➢ Επισημάνθηκε η βελτίωση της συμπερίληψης στατιστικών στοιχείων της Χώρας
μας σε χρονοσειρές στοιχείων που δημοσιεύει η Eurostat.
➢ Υπογραμμίσθηκε η ανάγκη διενέργειας στο μέλλον διατομεακών ερευνών, για
τη χάραξη πολιτικών.
➢ Τονίσθηκε η ανάγκη προετοιμασίας της ΕΛΣΤΑΤ για την πρόσβασή της, στο
άμεσο μέλλον, σε διασυνδεδεμένες βάσεις διοικητικών δεδομένων, στο πλαίσιο
της παραγωγής στατιστικών.
➢ Ζητήθηκε ο συνυπολογισμός, από την ΕΛΣΤΑΤ, των αναγκών της ερευνητικής
κοινότητας ως προς τη δημοσίευση στατιστικών, παράλληλα με τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις της που απορρέουν από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
➢ Τονίσθηκε η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη διαλόγου της ΕΛΣΤΑΤ με τους
χρήστες και όχι μόνο μία φορά το χρόνο στο πλαίσιο της διοργάνωσης του
ετήσιου Συνεδρίου Χρηστών.

•

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
(κ. Πηνελόπη Νομπιλάκη)
➢ Ζητήθηκε η δημοσίευση εγκαιρότερων στατιστικών στοιχείων, ακόμη και
προσωρινών, που αφορούν σε αφίξεις-διανυκτερεύσεις και δαπάνες τουριστών
στη Χώρα.

•

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
(Λεωνίδας Βατικιώτης)
➢ Ζητήθηκε η δημοσίευση περισσότερων στατιστικών στοιχείων στον ιστοχώρο
της ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με τα συλλεγόμενα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια
των στατιστικών ερευνών της.
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➢ Ζητήθηκε η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων σε μεγαλύτερη ανάλυση από
την ήδη υπάρχουσα.
Από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ παρασχέθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις, κατά
περίπτωση, σε ερωτήματα και αιτήματα των χρηστών.
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