
 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

 
 
Η Κυβζρνηςη τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ, λαμβάνοντασ υπόψη: 

 
 Τισ πρόνοιεσ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 

11ησ Μαρτίου 2009 ςχετικά με τισ ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ, όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε από τον 
Κανονιςμό  (EE) 2015/759 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 29ησ Απριλίου 2015 και 
του περί Στατιςτικήσ Νόμου αρ. 15(Ι) του 2000· 

 Ότι αναγκαία προχπόθεςη για διαςφάλιςη και διατήρηςη τησ εμπιςτοςφνησ ςτισ ςτατιςτικζσ είναι η 
αυςτηρή ςυμμόρφωςη ςτισ αρχζσ του Κϊδικα Ορθήσ Πρακτικήσ για τισ Ευρωπαϊκζσ Στατιςτικζσ και η 
εφαρμογή τουσ, ειδικότερα ςε ςχζςη με την επαγγελματική ανεξαρτηςία των εθνικϊν ςτατιςτικϊν αρχϊν· 

 Ότι οι ανεξάρτητεσ, αντικειμενικζσ και αξιόπιςτεσ ςτατιςτικζσ αποτελοφν κοινό αγαθό· 

 Ότι οι αξιόπιςτεσ ςτατιςτικζσ είναι αναγκαίο ςτοιχείο για τη χάραξη πολιτικήσ από τη δημόςια διοίκηςη 
και για τη λήψη αποφάςεων από επιχειρήςεισ, πολίτεσ καθϊσ επίςησ, από διεθνείσ και ευρωπαϊκοφσ 
οργανιςμοφσ·  

 Ότι η αξιοπιςτία των επίςημων ςτατιςτικϊν είναι μία από τισ βαςικζσ παραμζτρουσ για την εμπιςτοςφνη 
ςτισ αποφάςεισ οικονομικήσ πολιτικήσ που λαμβάνονται από την Κυβζρνηςη·  

 
 
Δεςμεφεται μζςω των πολιτικϊν και ρυθμιςτικϊν τησ δράςεων για:  

 
 Εξαςφάλιςη κατάλληλων ςυνθηκϊν για τη λειτουργία τησ Στατιςτικήσ Υπηρεςίασ τησ Κφπρου, ςε 

ςυμμόρφωςη με τισ πρόνοιεσ του Κϊδικα Ορθήσ Πρακτικήσ για τισ Ευρωπαϊκζσ Στατιςτικζσ· 

 Υποςτήριξη τησ Στατιςτικήσ Υπηρεςίασ και των Άλλων Εθνικϊν Αρχϊν που παράγουν επίςημεσ 
ςτατιςτικζσ, ςτη διατήρηςη τησ εμπιςτοςφνησ του κοινοφ ςτην εργαςία τουσ, όποτε αυτό είναι αναγκαίο· 

 Διαςφάλιςη και υπεράςπιςη τησ επαγγελματικήσ ανεξαρτηςίασ τησ Στατιςτικήσ Υπηρεςίασ Κφπρου και 
των Άλλων Εθνικϊν Αρχϊν που παράγουν επίςημεσ ςτατιςτικζσ· 

 Διατήρηςη τησ επαγγελματικήσ ανεξαρτηςίασ του επικεφαλήσ τησ Στατιςτικήσ Υπηρεςίασ και παροχή 
κατάλληλων ςυνθηκϊν για διαςφάλιςη του δικαιϊματοσ και υποχρζωςήσ του για διαχείριςη 
επαγγελματικϊν και μεθοδολογικϊν θεμάτων ςε ςχζςη με τισ επίςημεσ ςτατιςτικζσ· 

 Παροχή επαρκϊν οικονομικϊν και ανθρϊπινων πόρων για διατήρηςη και περαιτζρω βελτίωςη τησ 
ποιότητασ των επίςημων ςτατιςτικϊν· 

 Υπεράςπιςη του δικαιϊματοσ τησ Στατιςτικήσ Υπηρεςίασ για πλήρη, ελεφθερη και απρόςκοπτη πρόςβαςη 
ςε διοικητικζσ πηγζσ δεδομζνων, για ςκοποφσ παραγωγήσ επίςημων ςτατιςτικϊν· 

 Ανάπτυξη του εθνικοφ ςτατιςτικοφ ςυςτήματοσ τησ Κφπρου κάτω από την καθοδήγηςη και ςυντονιςμό 
τησ Στατιςτικήσ Υπηρεςίασ· 

 Να επικαιροποιήςει τη «Δζςμευςη για την Εμπιςτοςφνη ςτισ Στατιςτικζσ», ςε περίπτωςη που προκφψουν 
οποιεςδήποτε επιπρόςθετεσ ςχετικζσ ανάγκεσ.  
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