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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ 
 
 

Το Ευρωπαϊκό Στατιςτικό Σφςτθμα (ΕΣΣ) είναι θ ςφμπραξθ μεταξφ τθσ Επιτροπισ (Eurostat), των εκνικϊν 
ςτατιςτικϊν υπθρεςιϊν (ΕΣΥ) και άλλων εκνικϊν αρχϊν κάκε κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
των χωρϊν ΕΗΕΣ1, που είναι υπεφκυνεσ για τθν ανάπτυξθ, τθν παραγωγι και τθ διάδοςθ ευρωπαϊκϊν 
ςτατιςτικϊν. Αποςτολι του ΕΣΣ είναι θ παροχι ανεξάρτθτθσ και υψθλισ ποιότθτασ ςτατιςτικισ 
πλθροφόρθςθσ ςε ευρωπαϊκό, εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, κακιςτϊντασ αυτι τθν πλθροφόρθςθ 
διακζςιμθ ςε όλουσ για λιψθ αποφάςεων, ζρευνα και διάλογο. 

 
Το ΕΣΣ λειτουργεί υπό αυςτθρό νομικό κακεςτϊσ2 που ςυμπλθρϊνεται από ιςχυρό και παγκόςμιου κφρουσ 
αυτορρυκμιςτικό πλαίςιο ποιότθτασ, το οποίο βαςίηεται ςτον Κϊδικα Ορκισ Πρακτικισ για τισ Ευρωπαϊκζσ 
Στατιςτικζσ (Κϊδικασ)3. Σκοπόσ του Κϊδικα είναι να εξαςφαλιςτεί θ εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτισ 
ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ. Βαςίηεται ςτον κοινό οριςμό του ΕΣΣ για τθν ποιότθτα ςτισ ςτατιςτικζσ και 
περιλαμβάνει 16 βαςικζσ αρχζσ που καλφπτουν το κεςμικό πλαίςιο, τισ ςτατιςτικζσ διαδικαςίεσ και το 
ςτατιςτικό προϊόν. Τζτοιεσ αρχζσ είναι θ επαγγελματικι ανεξαρτθςία, θ αμερολθψία και αντικειμενικότθτα, 
το ςτατιςτικό απόρρθτο και άλλα. Κατά ςυνζπεια, αναπτφςςονται, παράγονται και διαχζονται ευρωπαϊκζσ 
ςτατιςτικζσ και υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ, υπό ζνα πολφ ιςχυρό νομικό πλαίςιο και πλαίςιο ποιότθτασ. 
 
Ωσ αποτζλεςμα τθσ πρόςφατθσ ανακεϊρθςθσ του Κανονιςμοφ για τισ ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ, τα κράτθ 
μζλθ καλοφνται να λάβουν τα αναγκαία μζτρα για τθ διατιρθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ ευρωπαϊκζσ 
ςτατιςτικζσ, δθμοςιεφοντασ «δεςμεφςεισ για τθν εμπιςτοςφνθ ςτισ ςτατιςτικζσ» («Δεςμεφςεισ»), με τισ 
οποίεσ δθλϊνουν τθ ςτιριξθ για τθν παραγωγι ςτατιςτικϊν ςτθ βάςθ των αρχϊν του Κϊδικα. Οι 
Δεςμεφςεισ αποτελοφν τον ςυνδετικό κρίκο μεταξφ του Κϊδικα και των κυβερνιςεων των κρατϊν μελϊν.  
 
Με τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ παροφςασ Δζςμευςθσ, θ Κυπριακι Κυβζρνθςθ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για το 
επίπεδο ςυμμόρφωςθσ τθσ χϊρασ ςτον Κϊδικα, ειδικότερα ςε ςχζςθ με το κεςμικό πλαίςιο (π.χ. 
επαγγελματικι ανεξαρτθςία) και ςε εκείνεσ τισ πρόνοιεσ που περιλαμβάνονται ςτον Κϊδικα αλλά είναι 
εκτόσ των αρμοδιοτιτων και του ελζγχου τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, όπωσ, για παράδειγμα, οι επαρκείσ 
πόροι.  
 
Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ Δζςμευςθσ είναι θ περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του κοινοφ ςτισ επίςθμεσ 
ςτατιςτικζσ και για το λόγο αυτό, περιλαμβάνει πρόνοιεσ ςχετικά με ενζργειεσ που δεςμεφεται να αναλάβει 
θ κυβζρνθςθ για βελτίωςθ ι διατιρθςθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν εφαρμογι του Κϊδικα. Θ 
Δζςμευςθ αποτελεί διλωςθ ςτιριξθσ των υφιςτάμενων νομοκεςιϊν και των πολιτικϊν που εφαρμόηει θ 
Στατιςτικι Υπθρεςία ζτςι ϊςτε να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ κάτω από τον Κϊδικα. Επίςθσ, 
διαβεβαιϊνει τον πολίτθ για τθν ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι φφςθ τθσ παραγωγισ ςτατιςτικϊν από τθν 
Στατιςτικι Υπθρεςία. Με τθν ζγκριςθ τθσ Δζςμευςθσ, θ κυβζρνθςθ διαςφαλίηει τθν επαγγελματικι 
ανεξαρτθςία τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ και αναγνωρίηει τθν αξία των επίςθμων ςτατιςτικϊν ωσ κοινό 
αγακό. 
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 Ευρωπαϊκι Ηϊνθ Ελευκζρων Συναλλαγϊν 
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 Συνκικθ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EL και κανονιςμόσ (EΚ) αρικ. 

223/2009 ςχετικά με τισ ευρωπαϊκζσ ςτατιςτικζσ, όπωσ τροποποιικθκε από τον κανονιςμό (EΕ) 2015/759: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EL 
3
 Κϊδικασ Ορκισ Πρακτικισ για τισ Ευρωπαϊκζσ Στατιςτικζσ: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9394025/KS-02-18-142-EL-N.pdf/01e644ac-3011-458f-

859e-54986953b249 και Πλαίςιο Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ του ΕΣΣ: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-1adf-
46c8-afc3-58ce177a0646 
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