Διακήρυξη του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI)
για την Επαγγελματική Δεοντολογία
ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Οι επαγγελματικές αξίες που συμμεριζόμαστε είναι σεβασμός, επαγγελματισμός, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

1. Σεβασμός
Σεβόμαστε την ατομικότητα των άλλων και τις υποσχέσεις μας σε αυτούς περί τήρησης του απορρήτου.
Σεβόμαστε τις κοινωνικές ομάδες από τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα και μεριμνούμε ώστε να μην υποστούν ζημία
εξαιτίας κακής χρήσης των αποτελεσμάτων.
Δεν θα πρέπει να αποκρύπτουμε ή να υποβαθμίζουμε απρεπώς τη δουλειά των άλλων.

2. Επαγγελματισμός
Ο Επαγγελματισμός συνεπάγεται Υπευθυνότητα, Ικανότητα - Εξειδικευμένες Γνώσεις και Ενημερωμένη Κρίση.
Εργαζόμαστε έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες των χρηστών μας.
Χρησιμοποιούμε τις στατιστικές μας γνώσεις, δεδομένα και αναλύσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Αγωνιζόμαστε για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.
Είμαστε υπεύθυνοι για την καταλληλότητα των στοιχείων και των μεθόδων όσον αφορά στον προκείμενο στόχο.
Συζητάμε τα θέματα με αντικειμενικότητα και αγωνιζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων.
Υπακούομε στους νόμους και εργαζόμαστε για την τροποποίηση εκείνων των νόμων οι οποίοι κατά τη γνώμη μας παρεμποδίζουν την εφαρμογή ορθών στατιστικών πρακτικών.
Εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας τόσο στο δικό μας γνωστικό πεδίο όσο και στα πεδία στα οποία εφαρμόζουμε τις
μεθόδους μας.
Αναπτύσσουμε νέες μεθόδους, κατά το δοκούν.
Δεν αναλαμβάνουμε εργασίες οι οποίες ενέχουν σαφή σύγκρουση συμφερόντων.
Ενεργούμε με υπευθυνότητα έναντι των εργοδοτών μας.

3. Ειλικρίνεια και Ακεραιότητα
Με τους όρους Ειλικρίνεια και Ακεραιότητα εννοούμε Ανεξαρτησία, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια.
Παράγουμε στατιστικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές μας γνώσεις και δεν επηρεαζόμαστε από πιέσεις
πολιτικών ή χρηματοδοτών.
Είμαστε διαφανείς όσον αφορά στις χρησιμοποιούμενες στατιστικές μεθοδολογίες, τις οποίες και δημοσιοποιούμε.
Αγωνιζόμαστε για την παραγωγή αποτελεσμάτων που απεικονίζουν τα παρατηρούμενα φαινόμενα με αμερόληπτο τρόπο.
Παρουσιάζουμε δεδομένα και αναλύσεις με ειλικρινή και ξεκάθαρο τρόπο.
Είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας.
Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία.
Ως επιστήμονες, ενστερνιζόμαστε ελπιδοφόρες, νέες ιδέες και απορρίπτουμε τις ιδέες που αποδεικνύονται άκυρες.
Εργαζόμαστε αποσκοπώντας στη λογική συνέπεια και εμπειρική πληρότητα των στοιχείων και των συμπερασμάτων μας.
Αναγνωρίζουμε την αξία των ευρέως καθιερωμένων και αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Επιδίωξη Αντικειμενικότητας
Οι στατιστικοί θα πρέπει να επιδιώκουν την αντικειμενικότητα χωρίς να επιδεικνύουν φόβο ή εύνοια, επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας μόνο μεθόδους που αποσκοπούν στην παραγωγή των ακριβέστερων αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να παρουσιάζουν όλα τα ευρήματα με ειλικρίνεια, πληρότητα και διαφάνεια, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Οι στατιστικοί θα πρέπει
να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά στην ανάγκη παρουσίασης ευρημάτων όταν αυτά αμφισβητούν ένα προτιμώμενο αποτέλεσμα. Ο στατιστικός θα πρέπει να επαγρυπνά για το ενδεχόμενο κακής ερμηνείας ή κακής χρήσης των
αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που τεθεί θέμα κακής ερμηνείας ή κακής χρήσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την
ενημέρωση των δυνητικών χρηστών. Τα πορίσματα θα πρέπει να γνωστοποιούνται προς όφελος του ευρύτερου δυνατού
κοινωνικού συνόλου, παράλληλα, όμως, με τέτοιον τρόπο ώστε να μη βλάπτεται καμία κοινωνική ομάδα.

2. Αποσαφήνιση Υποχρεώσεων και Ρόλων
Οι συναφείς υποχρεώσεις του εργοδότη, πελάτη ή χρηματοδότη και στατιστικού, που αφορούν στους ρόλους και την ευθύνη
τους και οι οποίες θα μπορούσαν να εγείρουν θέματα δεοντολογίας, θα πρέπει να εξηγούνται καθαρά και να γίνονται πλήρως κατανοητές. Κατά την παροχή συμβουλών ή οδηγιών, οι στατιστικοί θα πρέπει να φροντίζουν να παραμένουν μέσα
στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, και να ζητούν συμβουλές, κατά το δοκούν, από άλλους που διαθέτουν συναφείς εξειδικευμένες γνώσεις.

3. Αμερόληπτη Εκτίμηση των Εναλλακτικών λύσεων
Θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες μέθοδοι και διαδικασίες και να παρέχεται στον εργοδότη, πελάτη ή χρηματοδότη, μαζί με την προτεινόμενη μέθοδο, η αμερόληπτη εκτίμηση των συναφών πλεονεκτημάτων και περιορισμών των
εναλλακτικών λύσεων.

4. Σύγκρουση Συμφερόντων
Οι στατιστικοί αποφεύγουν να αναλαμβάνουν έργα που ενέχουν οικονομική ή προσωπική σύγκρουση συμφερόντων κατά
την έκβαση της εργασίας. Θα πρέπει να εξετάζουν και να διερευνούν τις ενδεχόμενες συνέπειες της συλλογής και διάχυσης διαφόρων ειδών στοιχείων, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους.

5. Αποφυγή Προκαθορισμένων Αποτελεσμάτων
Θα πρέπει να απορρίπτεται οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής ενός προκαθορισμένου αποτελέσματος από μια προτεινόμενη στατιστική έρευνα, καθώς, επίσης, και οποιοσδήποτε συμβατικός όρος που εξαρτάται από μια τέτοια απαίτηση.

6. Προστασία Απαραβίαστων ως προς το Απόρρητο Πληροφοριών
Οι απαραβίαστες ως προς το απόρρητο πληροφορίες πρέπει να τηρούνται εμπιστευτικές. Η απαγόρευση αυτή δεν επεκτείνεται σε στατιστικές μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια της έρευνας ή την παραγωγή
δημοσιευόμενων δεδομένων.

7. Επίδειξη Επαγγελματικής Επάρκειας
Οι στατιστικοί θα πρέπει να επιδιώκουν την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων, θα πρέπει να
ενημερώνονται διαρκώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις, διαδικασίες και πρότυπα που αφορούν στον τον τομέα τους και
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους άλλους να πράττουν το ίδιο.

8. Διατήρηση της εμπιστοσύνης στις στατιστικές
Προκειμένου να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού, οι στατιστικοί θα πρέπει να εγγυώνται ότι περιγράφουν με ακρίβεια και ορθότητα τα αποτελέσματά τους, συμπεριλαμβανομένης της επεξηγηματικής ικανότητας των
στοιχείων τους. Είναι χρέος των στατιστικών να προειδοποιούν τους δυνητικούς χρήστες των αποτελεσμάτων για τα όρια
της αξιοπιστίας και της εφαρμοσιμότητάς τους.

9. Έκθεση και Ανασκόπηση Μεθόδων και Ευρημάτων
Θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στο κοινό, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ατομική αξιολόγηση των μεθόδων,
διαδικασιών, τεχνικών και πορισμάτων.

10. Διάδοση Δεοντολογικών Αρχών
Κατά τη συνεργασία με συναδέλφους ή άλλους που ανήκουν στον ίδιο ή άλλο επιστημονικό χώρο, είναι αναγκαίο και σημαντικό να διασφαλίζεται το γεγονός ότι οι δεοντολογικές αρχές όλων των συμμετεχόντων είναι σαφείς, κατανοητές, σεβαστές και αντικατοπτρίζονται στη δουλειά τους.

11. Ευθύνη για την Ακεραιότητα του Επιστημονικού Κλάδου
Οι στατιστικοί υπόκεινται στους γενικούς δεοντολογικούς κανόνες περί επιστημονικής και ακαδημαϊκής συμπεριφοράς: δεν
θα πρέπει να παραπλανούν ή να διαστρεβλώνουν σκόπιμα, να επιχειρούν να αποτρέψουν την αναφορά παραπτώματος ή
να εμποδίζουν την επιστημονική/ ακαδημαϊκή έρευνα άλλων.

12. Προστασία των Συμφερόντων Υποκειμένων
Οι στατιστικοί υποχρεούνται να προστατεύουν, όσο είναι δυνατόν, τα υποκείμενα, ατομικά και συλλογικά, από τις ενδεχόμενες ζημιογόνες συνέπειες της συμμετοχής τους. Οι στατιστικοί δεν απαλλάσσονται από αυτή την ευθύνη λόγω της συναίνεσης ή της νόμιμης απαίτησης για συμμετοχή, των υποκειμένων. Ο αδιάκριτος και διεισδυτικός χαρακτήρας ορισμένων
μορφών στατιστικής έρευνας απαιτεί την ανάληψή τους μόνο με μεγάλη προσοχή, πλήρη αιτιολόγηση της αναγκαιότητάς
τους και ειδοποίηση των εμπλεκομένων. Αυτές οι έρευνες θα πρέπει να βασίζονται, όσο είναι δυνατό, στην ελεύθερα παρεχόμενη συναίνεση των υποκειμένων. Οι ταυτότητες και εγγραφές όλων των υποκειμένων ή ερευνωμένων θα πρέπει να
είναι εμπιστευτικές. Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της δημοσίευσης δεδομένων υπό
μορφή που θα επέτρεπε την αποκάλυψη ή συναγωγή της ταυτότητας ενός υποκειμένου ή ερευνωμένου.

