Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Χρηστών
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, η Ελληνική Στατιστική Αρχή πραγματοποίησε
στις εγκαταστάσεις της στον Πειραιά, το 8ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηστών, σύμφωνα με το
Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της.
Στο Συνέδριο μετείχαν πενήντα δύο (52) εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, καθώς και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Από πλευράς
ΕΛΣΤΑΤ μετείχαν 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 8ο Συνέδριο Χρηστών ήταν θεματικό, με θέμα «Δημογραφία – Μετανάστευση». Ο
Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Θανόπουλος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες
και αναφέρθηκε στους δύο βασικούς λόγους επιλογής του θέματος του Συνεδρίου. Ο
πρώτος λόγος είναι πρακτικός, για να επιστήσει την προσοχή των χρηστών στο
γεγονός ότι πλησιάζει ο χρόνος διενέργειας των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού –
Κατοικιών και Κτιρίων 2021 και ότι, στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται προετοιμασία όλων,
τόσο της ΕΛΣΤΑΤ, που θα διενεργήσει τις Απογραφές όσο και των χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων των ασκούντων πολιτική. Ο δεύτερος λόγος, εξίσου
σημαντικός, αφορά σε επιστημονικά κριτήρια, λόγω της συνάφειας του θέματος της
δημογραφίας και μετανάστευσης με πολύ ενδιαφέροντα επιστημονικά ερωτήματα
και θέματα, όπως η συρρίκνωση του πληθυσμού, η αλλαγή της δομής του πληθυσμού
αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ έκανε μια σύντομη αναφορά στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου και στους ομιλητές-παρουσιαστές των θεμάτων.
Στο Συνέδριο είχε προσκληθεί προκειμένου να τιμηθεί για το έργο και την προσφορά
του στην πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Χουλιαράκης,
τέως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
έκανε μια σύντομη αναφορά στο βιογραφικό του κ. Χουλιαράκη, εστιαζόμενος στο
ιδιαίτερα εκτεταμένο και πολύπλευρο έργο του στις επίσημες στατιστικές στην
Ελλάδα και ειδικά στην ιστορική δημογραφία, και του απένειμε τιμητική πλακέτα.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου έγιναν οι
ακόλουθες τέσσερις (4) παρουσιάσεις:

Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Χρηστών

 Πληθυσμός και Μετανάστευση στην Ελλάδα: μεθοδολογικές προσεγγίσεις και
διερευνητικές δυνατότητες
Ο Καθηγητής Δημογραφίας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. Κλέων Τσίμπος, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των
μεταναστευτικών ροών στο μέγεθος, στη γονιμότητα και στη δομή του πληθυσμού
της Ελλάδος.
 Ελλάδα: Δημογραφικές Εξελίξεις και Προοπτικές
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυσικής και Μεταναστευτικής Κίνησης Πληθυσμού
της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Κωνσταντίνος Βούλγαρης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις εργασίες του
Τμήματος και στις παραγόμενες από το Τμήμα στατιστικές.
 Χαρτογράφηση και διαδραστική οπτικοποίηση της ελληνικής ακαδημαϊκής
δραστηριότητας ανά τον κόσμο, 2008 έως 2015, Πηγή δεδομένων: Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ο κ. Παναγιώτης Βλαντής από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασε ένα εργαλείο
οπτικοποίησης της χαρτογράφησης της ελληνικής ακαδημαϊκής δραστηριότητας
ανά τον κόσμο από το 2008 έως το 2015, χρησιμοποιώντας δεδομένα του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
 Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών 2016
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της
ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ακριβή Νικολακοπούλου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της Έρευνας
Ικανοποίησης Χρηστών του 2016.
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


Πανεπιστήμιο Πειραιώς
(κ. Κλέων Τσίμπος)
 Ζητήθηκε η συμπερίληψη όλων των σχετικών με γεννήσεις, θανάτους και
γάμους στατιστικών σε ένα σημείο στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ με
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Σημειώνεται ότι τα σχόλια των εκπροσώπων δεν αντιπροσωπεύουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τις
θέσεις των φορέων τους.
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προτεινόμενο τίτλο «Φυσική Κίνηση Πληθυσμού» ή «Ληξιαρχικές
Καταγραφές», εφόσον ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας το επιτρέπει.
 Ζητήθηκε η ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα
παραγωγής πινάκων με τις μεταβλητές που τους ενδιαφέρουν.
 Χαρακτηρίσθηκε θετικό το γεγονός της παρεχόμενης από την ΕΛΣΤΑΤ
πρόσβασης σε ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα Φυσικής Κίνησης
Πληθυσμού, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας.
 Ζητήθηκε η αναβάθμιση του Δελτίου Τύπου της Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού,
λαμβάνοντας υπόψη, αντίστοιχα, άλλων χωρών και Οργανισμών.
 Ζητήθηκε η επανέκδοση του δημοσιεύματος «Φυσική Κίνηση του Πληθυσμού
της Ελλάδος», σε ηλεκτρονική μορφή.


Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)
(κ. Πρόδρομος Προδρομίδης)
 Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τη διάθεση στο
ΚΕΠΕ αναλυτικών στοιχείων επιχειρήσεων, στο όριο της εμπιστευτικότητας.
 Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την πρόθεση της ΕΛΣΤΑΤ για περαιτέρω
αξιοποίηση των εργαλείων οπτικοποίησης των στατιστικών στοιχείων.
 Ζητήθηκε η διατήρηση του Ετήσιου Συνεδρίου Χρηστών, πέραν των θεματικών
συνεδρίων, ώστε οι χρήστες να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο
για την διατύπωση σχολίων, παρατηρήσεων και αιτημάτων σχετικά με την
παραγωγή και διάχυση των στατιστικών.
 Επισημάνθηκε η καλή συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της διάθεσης
στο ΚΕΠΕ ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων για τις αναλύσεις του.
 Ζητήθηκε η συνέχιση των ενεργειών της ΕΛΣΤΑΤ για περαιτέρω πρόσβαση σε
περισσότερα διοικητικά δεδομένα, ώστε να είναι διαθέσιμες στους χρήστες
περισσότερες στατιστικές για τις αναλύσεις τους.
 Ζητήθηκε ο προγραμματισμός συνάντησης σχετικά με την διαθεσιμότητα
στοιχείων για την κατάρτιση δεικτών αξιολόγησης των προγραμμάτων του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).



Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κ. Ιωάννης Κασσάρας)
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 Προτάθηκε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της προετοιμασίας των
προσεχών Γενικών Απογραφών.


Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
(κ. Ιωάννης Πλεμμένος)
 Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με το χρόνο διαθεσιμότητας επικαιροποιημένων
στοιχείων του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για τα τελευταία έτη.



Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(κ. Στυλιανός Κοκκίδης)
 Ζητήθηκε η άποψη της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τις πειραματικές (experimental)
στατιστικές σε αντιδιαστολή με τις επίσημες στατιστικές.



Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ
(κ. Νικόλαος Παϊζης)
 Επισημάνθηκε η χρησιμότητα των Ετήσιων Συνεδρίων Χρηστών που έχει
καθιερώσει η ΕΛΣΤΑΤ και ζητήθηκε η συνέχιση διοργάνωσής τους παράλληλα
με τα θεματικά συνέδρια.



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
(κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ)
 Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα αντιστοίχισης των
γεωγραφικών κωδικών που ίσχυαν πριν το 2001 με τους ισχύοντες
γεωγραφικούς κωδικούς μετά το 2001.
 Ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με τη διατήρηση του χαρακτηρισμού των
περιοχών ως ορεινών, ημιορεινών και πεδινών.

Από την πλευρά της ΕΛΣΤΑΤ παρασχέθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις, κατά
περίπτωση, στα ερωτήματα και σχόλια των χρηστών, καθώς και ενημέρωση για τους
χρόνους ανταπόκρισής της σε συγκεκριμένα αιτήματά τους.
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