Μετάφραςη ΕΛΣΤΑΤ

Δήλωςη των Μελών του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ Συςτήματοσ για τη δζςμευςή τουσ ςτην
επαγγελματική ανεξαρτηςία των ςτατιςτικών αρχών και ςτην αξιοπιςτία των
ευρωπαϊκών ςτατιςτικών, και για τισ ςτατιςτικζσ ςτην Ελλάδα

Η ςθμαςία των Ευρωπαϊκϊν Στατιςτικϊν ςτθν τεκμθριωμζνθ λιψθ αποφάςεων, τόςο ςε
εκνικό όςο και ςε Ενωςιακό επίπεδο, είναι αδιαμφιςβιτθτθ. Η επαγγελματικι ανεξαρτθςία
και ακεραιότθτα των ςτατιςτικϊν αρχϊν είναι μία από τισ απόλυτεσ προχποκζςεισ για τθ
διαςφάλιςθ αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν υψθλισ ποιότθτασ. Τοφτο επιβεβαιϊκθκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο ςτισ 29 Απριλίου 2015, με τθν υιοκζτθςθ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/759 για τθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 223/2009
ςχετικά με τισ Ευρωπαϊκζσ Στατιςτικζσ.
Εμείσ, οι υπογράφοντεσ, που από κοινοφ ωσ μζλθ τθσ Επιτροπισ του Ευρωπαϊκοφ
Στατιςτικοφ Συςτιματοσ επιβλζπουμε εξ αρμοδιότθτασ τθν παραγωγι των Ευρωπαϊκϊν
Στατιςτικϊν, ϊςτε να γίνεται ςφμφωνα με τα βζλτιςτα επαγγελματικά πρότυπα ςε
ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, επικυμοφμε να εκφράςουμε τθ δζςμευςι μασ ςτισ
ςτατιςτικζσ αρχζσ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 223/2009, κακϊσ και ςτον
Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ για τισ Ευρωπαϊκζσ Στατιςτικζσ.
Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 223/2009 παρζχει ζνα πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και
διάχυςθ ανεξάρτθτων Ευρωπαϊκϊν Στατιςτικϊν. Οι τροποποιιςεισ που ειςιχκθςαν τϊρα
ςτον Κανονιςμό πθγάηουν από τθν ανάγκθ ενδυνάμωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ
Συςτιματοσ, κατόπιν ςοβαρϊν παρεμβάςεων ςτθν επαγγελματικι ανεξαρτθςία τθσ
ςτατιςτικισ υπθρεςίασ ςε μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, τθν Ελλάδα, που αποκαλφφκθκαν ςτα
τζλθ του 2009.
Οι ςτόχοι των τροποποιιςεων είναι θ ενίςχυςθ του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ Συςτιματοσ
και θ βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ των ςτατιςτικϊν που παράγονται από αυτό. Είμαςτε
πεπειςμζνοι ότι τϊρα το Σφςτθμα είναι δυνατότερο και καλφτερα προςτατευμζνο. Ο
τροποποιθκείσ Κανονιςμόσ ενιςχφει το ρόλο και τθ κζςθ των Εκνικϊν Στατιςτικϊν
Υπθρεςιϊν και των επικεφαλισ αυτϊν. Με αυτόν τον τρόπο, προςτατεφει τθν ανεξαρτθςία
όλων των ςτατιςτικϊν αρχϊν, κακϊσ και των ςτατιςτικϊν που παράγονται από αυτζσ.
Η ακεραιότθτα των επίςθμων ςτατιςτικϊν και θ λειτουργία του Ευρωπαϊκοφ Στατιςτικοφ
Συςτιματοσ πρζπει να διαςφαλίηονται ςυνεχϊσ. Δεςμευόμαςτε να υπεραςπιηόμαςτε αυτά
τα κζματα ςτο πλαίςιο του τροποποιθκζντοσ Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 223/2009. Αυτό
ςθμαίνει υπεράςπιςθ του Συςτιματοσ ςυνολικά, αλλά και με ταυτόχρονθ υπεράςπιςθ των
διαφόρων ςυνιςτωςϊν του.
Ωσ εκ τοφτου, επιβεβαιϊνουμε τθν ανθςυχία μασ ςχετικά με τθν κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα,
όπου θ ςτατιςτικι υπθρεςία, θ ΕΛΣΤΑΤ, κακϊσ και κάποια ςτελζχθ τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του νυν Προζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςυνεχίηουν να αμφιςβθτοφνται υπό

τθν επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα. Υπάρχουν ςυνεχιηόμενεσ πολιτικζσ ςυηθτιςεισ και
εξεταςτικζσ και δικαςτικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με δράςεισ που ανζλαβε θ ΕΛΣΤΑΤ και με
ςτατιςτικζσ που ζχουν επανειλθμμζνωσ περάςει τουσ ελζγχουσ ποιότθτασ που
εφαρμόηονται από τθ Eurostat για τθ διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ ςυμμόρφωςθσ με τθν
Ενωςιακι νομοκεςία.
Αναγνωρίηουμε τθ ξεκάκαρθ βελτίωςθ που ζχει επιτευχκεί ςτο Ελλθνικό Στατιςτικό
Σφςτθμα κατά τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε ετϊν, θ οποία αποτυπϊνεται ιδίωσ με τθ
δθμοςίευςθ από τθ Eurostat των ςτοιχείων ελλείμματοσ και χρζουσ τθσ Ελλάδασ ςτακερά
χωρίσ επιφυλάξεισ οφτε τροποποιιςεισ από τθ Eurostat από τον Νοζμβριο του 2010 και
εντεφκεν. Εντοφτοισ, γνωρίηουμε ότι θ ΕΛΣΤΑΤ ζχει ακόμθ να αντιμετωπίςει πολλζσ
προκλιςεισ ϊςτε να διατθριςει τθ κεςμικι τθσ ανεξαρτθςία, δεδομζνων των
προαναφερκειςϊν πολιτικϊν ςυηθτιςεων και δικαςτικϊν διαδικαςιϊν κακϊσ και του
επικείμενου διοριςμοφ νζου Προζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ. Ωσ εκ τοφτου, εκφράηουμε τθν
ικανοποίθςι μασ για τισ ενιςχυμζνεσ διατάξεισ αναφορικά με τθν επαγγελματικι
ανεξαρτθςία ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 223/2009, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, ο διοριςμόσ του
νζου Προζδρου πρζπει να ακολουκεί διαφανι διαδικαςία και να βαςίηεται αποκλειςτικά ςε
επαγγελματικά κριτιρια.

Το Ευρωπαϊκό Στατιςτικό Σφςτθμα κα παρακολουκεί πολφ ςτενά τισ περαιτζρω εξελίξεισ
ςτο Ελλθνικό Στατιςτικό Σφςτθμα.
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