Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου Χρηςτών
Σθν Σετάρτθ 21 Δεκεμβρίου 2016, θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι πραγματοποίθςε ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ ςτον Πειραιά, το 7ο Ετιςιο υνζδριο Χρθςτϊν, ςφμφωνα με το
Ετιςιο τατιςτικό Πρόγραμμα Εργαςιϊν τθσ.
το υνζδριο μετείχαν εξιντα τρεισ (63) εκπρόςωποι φορζων του δθμόςιου και
ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων. Από πλευράσ
ΕΛΣΑΣ μετείχαν θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ τατιςτικϊν
Ερευνϊν, κ. Βαςιλικι Μπενάκθ, ο Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ, κ. Ιωάννθσ Μοςχάκθσ, κακϊσ και οι Προϊςτάμενοι των
αρμόδιων Διευκφνςεων και Σμθμάτων τθσ ΕΛΣΑΣ προκειμζνου να καταγράψουν τα
ςχόλια και αιτιματα των χρθςτϊν και να παράςχουν, εφόςον χρειαςτεί, απαντιςεισ
ςε ερωτιματα χρθςτϊν ςχετικά με τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν.
Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΑΣ, κ. Ακανάςιοσ Θανόπουλοσ, καλωςόριςε τουσ ςυμμετζχοντεσ
και ζκανε μια ςφντομθ αναφορά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΛΣΑΣ ςτα κζματα
διάδοςθσ των ςτατιςτικϊν τθσ, με ςκοπό τθ μεγαλφτερθ δυνατι ικανοποίθςθ των
αναγκϊν των χρθςτϊν. Τπογράμμιςε τθν ανάγκθ αξιοποίθςθσ των διοικθτικϊν και
μαηικϊν δεδομζνων για τθν παραγωγι των επίςθμων ςτατιςτικϊν, και επιςιμανε τθν
προςιλωςθ τθσ ΕΛΣΑΣ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςτατιςτικϊν, με τιρθςθ
των αρχϊν του Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ για τισ Ευρωπαϊκζσ τατιςτικζσ (ΚΟΠ) και των
κεμελιωδϊν αρχϊν των Θνωμζνων Εκνϊν για τισ επίςθμεσ ςτατιςτικζσ, κακϊσ και
ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςτατιςτικισ παιδείασ ςτθν Ελλάδα.
Ακολοφκωσ, ςφμφωνα με το Πρόγραμμα του υνεδρίου, ζγιναν τζςςερισ (4)
παρουςιάςεισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
Θ κ. Μπενάκθ, παρουςίαςε τον επαναςχεδιαςμό του Ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ
ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν (Revised Intrastat). Αναφζρκθκε
ςτο πιλοτικό
πρόγραμμα SIMSTAT τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) για τθ μελζτθ εφαρμογισ ενόσ
νζου ςυςτιματοσ ςυλλογισ ςτοιχείων διεκνϊν εμπορευματικϊν ςυναλλαγϊν. Σο
ανωτζρω πρόγραμμα εντάςςεται ςτο χαρτοφυλάκιο ζργων του Οράματοσ 2020 του
Ευρωπαϊκοφ τατιςτικοφ υςτιματοσ (ESS Vision 2020) και αποςκοπεί ςτθ μείωςθ του
διοικθτικοφ φόρτου των επιχειριςεων που προκαλείται από τθν υποχρζωςθ
υποβολισ δθλϊςεων Intrastat, με παράλλθλθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των
ςτατιςτικϊν ενδοκοινοτικοφ εμπορίου. Προβλζπει τθ ςυλλογι ςτοιχείων μόνο του
ενδοκοινοτικοφ εμπορίου αποςτολϊν, για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ, τα οποία κα
διαβιβάηονται-ανταλλάςςονται με τισ αντίςτοιχεσ ενδιαφερόμενεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, με
αποτζλεςμα τθν κατάργθςθ, ςυνολικά ι εν μζρει, τθσ ςυλλογισ ςτοιχείων
ενδοκοινοτικοφ εμπορίου αφίξεων.
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Θ κ. Μπενάκθ παρουςίαςε, επίςθσ, τισ ενζργειεσ τθσ ΕΛΣΑΣ όςον αφορά ςτθν
επεξεργαςία των φορολογικϊν δεδομζνων επιχειριςεων που διαβιβάςκθκαν ςτθν
ΕΛΣΑΣ από το Τπουργείο Οικονομικϊν τον Μάιο του 2016 για τθν επικαιροποίθςθ
του τατιςτικοφ Μθτρϊου Επιχειριςεων και τθν παραγωγι των ςτατιςτικϊν
διάρκρωςθσ των επιχειριςεων.
Ο κ. Μοςχάκθσ παρουςίαςε τισ ςχεδιαηόμενεσ από τθν ΕΛΣΑΣ αλλαγζσ ςτα κζματα
πρόςβαςθσ χρθςτϊν ςε μικροδεδομζνα ερευνϊν, οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθ
βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των χρθςτϊν ςτα ανωτζρω μικροδεδομζνα, με
παράλλθλθ αφξθςθ τθσ χρθςιμότθτασ των ςτοιχείων αυτϊν για τουσ χριςτεσ. Οι εν
λόγω αλλαγζσ κα λάβουν χϊρα ςε εφαρμογι ςχετικισ ςφςταςθσ τθσ Ζκκεςθσ τθσ
Επικεϊρθςθσ Ομοτίμων (Peer Review), θ οποία πραγματοποιικθκε ςτθν Ελλάδα τον
Νοζμβριο του 2014, ςτο πλαίςιο αντίςτοιχων επικεωριςεων ςε όλα τα Κράτθ Μζλθ
τθσ ΕΕ και ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ηϊνθσ Ελεφκερων υναλλαγϊν (ΕΗΕ), με ςκοπό
τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των εκνικϊν ςτατιςτικϊν ςυςτθμάτων των
ανωτζρω χωρϊν με τισ αρχζσ του ΚΟΠ.
Θ Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ τατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων, κ. Ακριβι
Νικολακοποφλου, παρουςίαςε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ Ικανοποίθςθσ Χρθςτϊν
του 2015.
Σα ςχόλια και αιτιματα που διατυπϊκθκαν παρατίκενται κατωτζρω κατά μετζχοντα
φορζα και εκπρόςωπο φορζα.1


Υπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων
(κ. τυλιανόσ Κοκκίδθσ)
 Ηθτικθκε θ ςυνδρομι τθσ ΕΛΣΑΣ προκειμζνου οι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του
Τπουργείου να ζχουν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία που ςυλλζγουν οι
Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ (ΔΑΟΚ).



Κζντρο Προγραμματιςμοφ Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
(κ. Πρόδρομοσ Προδρομίδθσ)
 Σονίςτθκε θ ςθμαςία τθσ ςυμμετοχισ ςε Ευρωπαϊκά προγράμματα όπωσ το
SIMSTAT και προτάκθκε να ςυνεχιςτεί αυτι θ προςπάκεια και ςτο μζλλον.

1

θμειϊνεται ότι τα ςχόλια των εκπροςϊπων δεν αντιπροςωπεφουν, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, τισ
κζςεισ των φορζων τουσ.
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 Ηθτικθκε, πζραν τισ αξίασ και τθσ ποςότθτασ των ειςαγόμενων και
εξαγόμενων προϊόντων, που ιδθ ςυλλζγονται, να ςυλλεχκοφν και ποιοτικά
χαρακτθριςτικά, όπωσ θ ποιότθτα και θ ςυςκευαςία του προϊόντοσ, θ
ςυνζπεια του αντιςυμβαλλόμενου κλπ., ϊςτε να μελετθκοφν οι παράγοντεσ
που προςελκφουν τουσ ςυναλλαςςόμενουσ ςτθν επιλογι ενόσ προϊόντοσ.
Αναγνωρίςτθκε θ επιτυχία τθσ ΕΛΣΑΣ να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτα
φορολογικά δεδομζνα επιχειριςεων.
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ διακεςιμότθτασ επικαιροποιθμζνου τατιςτικοφ
Μθτρϊου Επιχειριςεων ςτα μζςα του 2017, κακϊσ και τθσ διακεςιμότθτασ
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων επιχειριςεων ςε επίπεδο Περιφζρειασ και
παραγόμενου προϊόντοσ.
 Ηθτικθκε θ επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν πρόςβαςθσ των τακτικϊν χρθςτϊν ςε
μικροδεδομζνα ςτατιςτικϊν ερευνϊν τθσ ΕΛΣΑΣ.


Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξησ
(κ. Μαρία Κωςτοποφλου)
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ διακεςιμότθτασ, για τισ ανάγκεσ του ΕΠΑ, πιο
επίκαιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςε επίπεδο Περιφζρειασ, κακϊσ και
ςτοιχείων ςε επίπεδο κατϊτερο του Νομοφ.
(κ. Ιωάννθσ Πλεμμζνοσ)
 Τποςτθρίχκθκε ότι θ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου των εξαγωγζων, παρότι
μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα μικρότερθ μείωςθ του ςυνολικοφ διοικθτικοφ
φόρτου, αναμζνεται να επιφζρει μεγαλφτερθ ανάπτυξθ και προτάκθκε θ
κατάρτιςθ μελζτθσ ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τθσ μείωςθσ του διοικθτικοφ
φόρτου των εξαγωγζων ςτο ΑΕΠ.
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ να λθφκοφν υπόψθ οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των πολφ
μικρϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων που ζχουν δυςανάλογα μεγαλφτερο
διοικθτικό φόρτο για τθν υποβολι ςτοιχείων ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
SIMSTAT.



Υπουργείο Οικονομικών - Συμβοφλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)
(κ. Ειρινθ Ανδριοποφλου)

 Αναγνωρίςτθκε θ επιτυχία τθσ ΕΛΣΑΣ να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτα
φορολογικά δεδομζνα επιχειριςεων.
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 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ κακοριςμοφ ςτα διοικθτικά ζντυπα των πεδίων που
είναι απαραίτθτα για ςτατιςτικοφσ λόγουσ και τθσ διατιρθςισ τουσ ςτα
ζντυπα.
 Προτάκθκε θ πραγματοποίθςθ από τθν ΕΛΣΑΣ ανάλυςθσ ςυνδυάηοντασ
ςτοιχεία του φορολογικοφ χρζουσ με το χρζοσ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία.


Κζντρο Ανάπτυξησ Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ (ΚΑΝΕΠ) τησ ΓΣΕΕ
(κ. Νικόλαοσ Παϊηθσ)
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ κακοριςμοφ κοινωνικϊν δεικτϊν για τισ ειςροζσ και
τισ εκροζσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ Χϊρασ.
 Τπογραμμίςτθκε θ ανάγκθ αποτφπωςθσ των εκπαιδευτικϊν δεικτϊν ςε ςχζςθ
με το ΑΕΠ, ςε επίπεδο Περιφερειακισ Ενότθτασ.
 Εκφράςκθκε θ βοφλθςθ του ΚΑΝΕΠ να ςυνδράμει με ερευνθτζσ του τθν
ΕΛΣΑΣ για τθν κάλυψθ επειγουςϊν αναγκϊν ςτισ ςτατιςτικζσ εκπαίδευςθσ.



Πανεπιςτήμιο Αθηνών
(κ. Ιωάννθσ Τφαντόπουλοσ)
 Επιςθμάνκθκε θ ανάγκθ ανάπτυξθσ πλατφόρμασ για τισ ςτατιςτικζσ υγείασ
που κα ενοποιεί τα μακροοικονομικά και τα μικροοικονομικά ςτοιχεία.
 Προτάκθκε ςτθν ΕΛΣΑΣ να διεκδικιςει πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία του
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ςυλλογισ δεδομζνων μονάδων υγείασ ESY-net και
να ςυνδυάςει τα ςτοιχεία αυτά με δείκτεσ κνθςιμότθτασ και
παραγωγικότθτασ.



Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών
(κ. Γεϊργιοσ Γοφναρθσ, μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ)
 Ηθτικθκε τα αρχεία ςτο site τθσ ΕΛΣΑΣ να είναι διακζςιμα εκτόσ από xls και
ςε μορφι tsv/csv, ϊςτε να «διαβάηονται» από ςυγκεκριμζνα ςτατιςτικά
οικονομετρικά προγράμματα.
 Ηθτικθκε το ποςοςτό των ςτατιςτικϊν που είναι διακζςιμα ςε open data.
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Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ
(κ. Βφρων Κοτηαμάνθσ)
 Ηθτικθκε θ επίςπευςθ των διαδικαςιϊν για τθ χοριγθςθ πρόςβαςθσ ςε
ανωνυμοποιθμζνα μικροδεδομζνα ςτατιςτικϊν ερευνϊν.
 Τπογραμμίςτθκε θ ανάγκθ αξιοποίθςθσ από τθν ΕΛΣΑΣ ζμπειρων τακτικϊν
χρθςτϊν ςτοιχείων τθσ, ςε κζματα ςυλλογισ δεδομζνων και παραγωγισ
ςτατιςτικϊν.
 Ηθτικθκε θ οργάνωςθ θμερίδων για ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ χρθςτϊν.



Χαροκόπειο Πανεπιςτήμιο
(κ. Θωμάσ Μαλοφτασ)
 Αναγνωρίςτθκε θ πρόοδοσ τθσ ΕΛΣΑΣ ςε κζματα διάδοςθσ ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων και θ ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τθσ κατά τα τελευταία χρόνια.
 Τπογραμμίςτθκε θ πολφ καλι ςυνεργαςία με τθν ΕΛΣΑΣ για τθ δθμιουργία
τθσ εφαρμογισ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 1991-2011.
 Αναγνωρίςτθκε θ ορκότθτα του τρόπου προςζγγιςθσ των διοικθτικϊν
δεδομζνων από τθν ΕΛΣΑΣ.
 Προτάκθκε ςτθν ΕΛΣΑΣ θ ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ
τθσ επόμενθσ Απογραφισ Πλθκυςμοφ – Κατοικιϊν.



Κδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
(κ. Μιχαιλ Βαςιλειάδθσ)
 Αναγνωρίςτθκε θ μείωςθ του χρόνου ανταπόκριςθσ τθσ ΕΛΣΑΣ ςτα αιτιματα
των χρθςτϊν και ηθτικθκε να υπάρχει μια προζγκριςθ από τθν Επιτροπι
τατιςτικοφ Απορριτου για τουσ χριςτεσ που είναι «πιςτοποιθμζνοι» και
ςτακεροί.

Από τθν πλευρά τθσ ΕΛΣΑΣ παραςχζκθκαν απαντιςεισ και διευκρινίςεισ, κατά
περίπτωςθ, ςτα ερωτιματα και ςχόλια των χρθςτϊν, κακϊσ και ενθμζρωςθ για τουσ
χρόνουσ ανταπόκριςισ τθσ ςε ςυγκεκριμζνα αιτιματά τουσ.
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