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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ

HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY
STATEMENT OF MISSION

Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι η διασφάλιση και
η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της Χώρας.

The mission of the Hellenic Statistical Authority is to safeguard and
continuously improve the quality of the country’s statistics.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή εκτελεί την αποστολή της ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε
όλους τους τομείς , ενώ, ταυτόχρονα, απαρέγκλιτα τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες και εκπληρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

The Hellenic Statistical Authority pursues its mission by following
in all areas the highest European and international standards of statistical practice, as well as by unswervingly observing the rules and
responsibilities it is committed to.

Με αυτό τον τρόπο στοχεύει:

Thus, it strives to:
1.Be and remain, beyond any doubt, an independent Statistical
Authority, and always function in a way that reﬂects this very
principle

1.Να είναι και να παραμένει πραγματικά και αναμφισβήτητα
μια Ανεξάρτητη Στατιστική Αρχή, η οποία θα λειτουργεί πάντοτε με τρόπο που να εκφράζει αυτό το πρότυπο
2.Να παράγει στατιστικά στοιχεία χρήσιμα –συναφή– για τη δημόσια πολιτική, την οικονομία και τους άλλους τομείς της ζωής

2.Produce statistics that are useful—relevant—for public policy,
the economy, and more broadly the life of the people

3.Να κερδίζει και να ανανεώνει συνεχώς την εμπιστοσύνη των
χρηστών στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων

3.Earn and continuously renew the conﬁdence of users of statistics in their credibility and reliability

4.Να έχει και να διαφυλάττει την εμπιστοσύνη των στατιστικών
μονάδων –των πολιτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων– οι
οποίες παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες τους για την
παραγωγή στατιστικών.

4.Obtain and safeguard the conﬁdence of the statistical reporting units—the households, enterprises, and other entities—
which provide conﬁdential information for the production of
statistical data.

Οι πρακτικές αυτές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία η Ελληνική Στατιστική Αρχή συντονίζει τη δράση και των υπόλοιπων φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, όσον αφορά την
ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση των επίσημων στατιστικών της
Ελλάδος.

These principles serve as the basis on which the Hellenic Statistical
Authority coordinates the functions of the other agencies in the
Hellenic Statistical System concerning the development, production
and dissemination of the oﬃcial statistics of Greece.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή στοχεύει, επίσης, στην άριστη συνεργασία με τη Eurostat και τις άλλες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως, επίσης, και με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των
υπόλοιπων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, έτσι ώστε να
αποτελεί ενεργό μέλος στο έργο και στην εξέλιξη του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος.

The Hellenic Statistical Authority also strives for full cooperation
with Eurostat and the other Services of the European Commission,
as well as with the National Statistical Institutes of the other member states of the European Union, aiming to be a full partner in the
workings and evolution of the European Statistical System.
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