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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρμογή του ελληνικοφ Στατιςτικοφ Νόμου 3832/2010, όπωσ ιςχφει, η Ελληνική Στατιςτική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
πραγματοποίηςε κατά το χρονικό διάςτημα 21/7 – 25/7/2014 το βαςικό ςτάδιο τησ διαδικαςίασ πιςτοποίηςησ
των ςτατιςτικών του Υπουργείου Οικονομικών. Στο πλαίςιο αυτό, η Ομάδα Πιςτοποίηςησ τησ ΕΛΣΤΑΤ που
διενήργηςε την ανωτζρω εργαςία κατζληξε ςε οριςμζνα βαςικά βήματα που είναι απαραίτητα να υλοποιηθοφν
από το Υπουργείο για τη ςυνζχιςη τησ διαδικαςίασ πιςτοποίηςησ των ςτατιςτικών του. Το Υπουργείο
Οικονομικών ενημερώθηκε για τα ανωτζρω βήματα με την υπ’ αριθ. ΓΠ-574/11.6.2015 επιςτολή τησ ΕΛΣΤΑΤ και
η
επιβεβαίωςε, με επιςτολή του Υπουργοφ που διαβιβάςτηκε την 1 Ιουλίου 2015, την πρόθεςή του για την
υλοποίηςη των ανωτζρω βημάτων. Συμφωνήθηκε μεταξφ του Υπουργείου και τησ ΕΛΣΤΑΤ η υλοποίηςη των
η
βημάτων να ολοκληρωθεί εντόσ του επόμενου εξαμήνου, δηλαδή μζχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015.
Επειδή μζχρι την ανωτζρω προθεςμία δεν υπήρξε ενημζρωςη από το Υπουργείο ςχετικά με την υλοποίηςη των
βαςικών βημάτων, η ΕΛΣΤΑΤ διαβίβαςε, όπωσ προβλζπεται ςτο ζντυπο των αρχών και διαδικαςιών για την
πιςτοποίηςη των ςτατιςτικών του Ελληνικοφ Στατιςτικοφ Συςτήματοσ (ΕΛΣΣ), νζα επιςτολή προσ το Υπουργείο
ςτισ 11 Ιανουαρίου 2016, ενημερώνοντασ το Υπουργείο για τα ςτάδια που θα ακολουθήςουν, ςφμφωνα με το
ανωτζρω ζντυπο, αν δεν διαβιβάςει ςτην ΕΛΣΤΑΤ εντόσ 10 εργάςιμων ημερών γραπτή επιβεβαίωςη,
ςυνοδευόμενη από ςχετική τεκμηρίωςη, ότι ζχει ολοκληρώςει την υλοποίηςη όλων των βαςικών βημάτων.
Αντί τισ ανωτζρω γραπτήσ επιβεβαίωςησ, το Υπουργείο διαβίβαςε ηλεκτρονικά ςτην ΕΛΣΤΑΤ, ςτισ 14
Ιανουαρίου 2016, ενημερωτική επιςτολή ςχετικά με τισ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ προζβη ςτο πλαίςιο τησ
υλοποίηςησ των βαςικών βημάτων, ςυνοδευόμενη από πζντε (5) αρχεία ωσ υλικό τεκμηρίωςησ. Επίςησ, ςτισ 29
Ιανουαρίου 2016 το Υπουργείο ενημζρωςε την ΕΛΣΤΑΤ για τον οριςμό του ςτατιςτικοφ επικεφαλήσ.
Σφμφωνα με την ανωτζρω ενημζρωςη και από την εξζταςη του υλικοφ τεκμηρίωςησ προκφπτει ότι το
Υπουργείο εξακολουθεί να μην ζχει υλοποιήςει τα ακόλουθα βαςικά βήματα:
 Ανάπτυξη εςωτερικών οδηγιών για τη διαςφάλιςη τησ ποιότητασ των παραγόμενων ςτατιςτικών. Ανάπτυξη
και εφαρμογή ςυςτήματοσ παρακολοφθηςησ τησ ποιότητασ των ςτατιςτικών διαδικαςιών και του
ςτατιςτικοφ προϊόντοσ.
 Παροχή ιςότιμησ και ταυτόχρονησ πρόςβαςησ όλων των χρηςτών, χωρίσ καμία εξαίρεςη, ςτισ ςτατιςτικζσ
του Υπουργείου. Περιοριςμόσ, ζλεγχοσ και δημοςιοποίηςη οποιαςδήποτε προνομιακήσ πρόςβαςησ
χρηςτών ςτισ ςτατιςτικζσ.
 Τεκμηρίωςη τησ χρήςησ των ςτατιςτικών και ςυςτηματική καταγραφή των αναγκών των χρηςτών.
Επίςησ, αναφορικά με τισ εργαςίεσ που ζχει πραγματοποιήςει το Υπουργείο ςτο πλαίςιο τησ υλοποίηςησ των
υπόλοιπων βαςικών βημάτων εκκρεμοφν τα ακόλουθα:
 Δημοςίευςη πολιτικήσ ποιότητασ. Κατάρτιςη εκθζςεων ποιότητασ ςφμφωνα με τη γενική δομή και το
περιεχόμενο που περιγράφεται ςτο ζντυπο των αρχών και διαδικαςιών για την πιςτοποίηςη των
ςτατιςτικών του Ελληνικοφ Στατιςτικοφ Συςτήματοσ (ΕΛΣΣ) και δημοςίευςή τουσ.
 Κατάρτιςη και δημοςίευςη μεθοδολογικών ςημειωμάτων για όλεσ τισ ςτατιςτικζσ εργαςίεσ του Υπουργείου
από τισ οποίεσ παράγονται ςτατιςτικζσ.
Προκειμζνου να ςυνεχιςθεί και να ολοκληρωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ η πιςτοποίηςη των ςτατιςτικών του
Υπουργείου Οικονομικών θα πρζπει το Υπουργείο να ολοκληρώςει την υλοποίηςη των εκκρεμών βαςικών
βημάτων και λοιπών εκκρεμοτήτων, παρζχοντασ ςτην ΕΛΣΤΑΤ ςχετική τεκμηρίωςη.
Σφμφωνα με τα ςτάδια τησ διαδικαςίασ πιςτοποίηςησ, η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει ςτη δημοςίευςη τησ αρχικήσ
επιςτολήσ που εςτάλη ςτο Υπουργείο και τησ Ζκθεςησ Πιςτοποίηςησ που ςυνζταξε με βάςη τισ διαπιςτώςεισ
τησ από τη διενζργεια του βαςικοφ ςταδίου τησ ανωτζρω διαδικαςίασ.

