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Εισαγωγή
Στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύτηκε εγγράφως, με κείμενο το
οποίο υπέγραψε ο Πρωθυπουργός αυτής, να ακολουθήσει μια σειρά από πρακτικές και
ενέργειες με στόχο την ενδυνάμωση του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, τη
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας του, καθώς
και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς αυτό. Το ως άνω κείμενο εγκρίθηκε από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο ως “Δέσμευση για Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές” (εις το εξής
ΔγΕ).
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύθηκε να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της
δέσμευσης και των ειδικών δράσεων βελτίωσης που περιέχονται σε αυτήν.
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την προαναφερθείσα έκθεση για το έτος 2017 και
περιγράφει την πρόοδο της εφαρμογής και το βαθμό συμμόρφωσης με τις ενέργειες που
περιλαμβάνονται στη ΔγΕ και στο παράρτημά της, δηλαδή:
-

Να σέβεται πλήρως τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για την ποιότητα των
στατιστικών δεδομένων, ιδίως τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής
Πρακτικής.

-

Να εγγυάται και να υπερασπίζεται την επαγγελματική ανεξαρτησία του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος, ιδίως της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), και
να την προβάλλει στην κοινωνία μέσω κατάλληλων ενεργειών επικοινωνίας.

-

Να υποστηρίζει την Ελληνική Στατιστική Αρχή στην εδραίωση της εμπιστοσύνης
του κοινού στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία και να την υπερασπίζεται εναντίον
οποιωνδήποτε προσπαθειών υπονόμευσης της αξιοπιστίας των στοιχείων αυτών.

-

Να εξασφαλίζει επαρκείς και σταθερούς πόρους που απαιτούνται για τη διατήρηση
και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της κάλυψης των ελληνικών
στατιστικών στοιχείων.

-

Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική και ταχεία επίτευξη
συμμόρφωσης του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα
Ορθής Πρακτικής, ιδίως των δράσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα της ΔγΕ,
στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, αν δεν υποδεικνύεται κάτι πιο
συγκεκριμένο.

-

Να μεταρρυθμίσει περαιτέρω το σύστημα στατιστικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα, προτείνοντας και υποστηρίζοντας σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις,
προκειμένου να αντικατασταθεί το συλλογικό όργανο της Ελληνικής Στατιστικής
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Αρχής με ένα νέο όργανο που θα εκδίδει εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής και, σε πλήρη συμμόρφωση με τον
Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής, να αναθέσει στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ
την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες, τις
στατιστικές μεθόδους και τα πρότυπα, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρονική
στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, εφοδιάζοντάς τον με την
απαραίτητη αυτονομία και ευελιξία στη χρήση των διατιθέμενων πόρων, σε
συνδυασμό με πλήρη λογοδοσία.
-

Να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω δεσμεύσεων.

-

Να επαναφέρει τη «Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές», εφόσον
εντοπισθούν σχετικές ανάγκες βελτίωσης από την Ελληνική Κυβέρνηση, τη Βουλή
των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1. Θεσμική ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος

Μια σειρά από παρεμβάσεις κανονιστικής αλλά και διοικητικής φύσης έχουν υλοποιηθεί
από την Ελληνική Κυβέρνηση με στόχο να διασφαλίσουν ότι τα στατιστικά που
παράγονται από το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα είναι αξιόπιστα και σύμφωνα με την
μεθοδολογία, τις αρχές και τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
Η Ελληνική Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της για την μεγάλη πρόοδο που έχει
επιτευχθεί ως προς την ποιότητα των παραγόμενων από το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα
στοιχείων και αποτελεσμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις χωρίς
υποσημειώσεις και επιφυλάξεις, πλέον, δημοσιεύσεις των ελληνικών δημοσιονομικών
στοιχείων που ανακοινώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Η
εμπιστοσύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα είναι
δεδομένη και έχει εκφραστεί επανειλημμένα δημόσια1 προκειμένου να υπερασπιστεί την
επαγγελματική ανεξαρτησία και το κύρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, να την
εδραιώσει στη συνείδηση του κοινού, να ενισχύσει τη δημόσια εμπιστοσύνη στα ελληνικά
1 Ενδεικτικά

αναφέρεται η δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Χουλιαράκη
τον Σεπτέμβρη του 2016 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά την οποία, “Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει
πλήρη εμπιστοσύνη στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT, έχει πλήρη εμπιστοσύνη και δεν
αμφισβητεί τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχθηκε η συμφωνία του Αυγούστου 2015, εγγυάται και
προστατεύει την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, όπως ακριβώς έκανε με την διαδικασία τοποθέτησης νέου
Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ τον προηγούμενο χειμώνα”.
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στατιστικά στοιχεία και να τα υπερασπιστεί εναντίον οποιωνδήποτε προσπαθειών
υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους. Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η παραγωγή
αξιόπιστων και ποιοτικών στατιστικών δεδομένων είναι σημαντική, όχι μόνο για λόγους
δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και προς υποβοήθηση της άσκησης πολιτικής σε ένα ευρύ
πλαίσιο κοινωνικών και οικονομικών παρεμβάσεων και είναι διατεθειμένη να προχωρήσει
σε ενέργειες, όπου απαιτείται, για την περαιτέρω ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας
του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις
συγκεκριμένες δράσεις που ανελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο της
προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων στατιστικών και σε συνάφεια με
την Δέσμευση για Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές.

Δράσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του πλαισίου παραγωγής στατιστικών και στην
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής



Με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου (Νόμοι 3832/2010, 3899/2010,
3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
της 18ης Νοεμβρίου 2012 και Ν. 4334/2015) που διέπει τη λειτουργία του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος:
α. Γίνεται σαφής αναφορά στην ανάγκη να ακολουθηθεί ο Ευρωπαϊκός Κώδικας
Ορθής Πρακτικής στο σύνολό του.
β. Καθορίστηκε το νομικό καθεστώς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)
ως διακεκριμένης νομικής οντότητας με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργικής
ανεξαρτησίας της.
γ. Αντικαταστάθηκε το συλλογικό όργανο της ΕΛΣΤΑΤ με ένα νέο συμβουλευτικό
όργανο περί στατιστικών που θα παρέχει ανεξάρτητες εκθέσεις σχετικά με την
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Πρακτικής στο Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα όσον αφορά το θεσμικό περιβάλλον. Το όργανο αυτό δεν έχει καμία
επιρροή στη διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ ή στη συλλογή, παραγωγή και διάδοση των
στατιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ.
δ. Διευκρινίστηκε ότι το νέο συμβουλευτικό όργανο περί στατιστικών πρέπει να
έχει διάρκεια δύο χρόνια και ότι ο ρόλος και η αποτελεσματικότητά του θα
αναθεωρείται δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του. Με υπουργική απόφαση της 30ης
Μαρτίου 2016, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής (GPAC) συστήθηκε
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σε μόνιμη βάση και πραγματοποίηση την πρώτη της συνεδρίαση στις 24 Ιουνίου
20162.
ε. Θεσπίστηκε η υποχρέωση για το συμβουλευτικό όργανο περί στατιστικών να
υποβάλλει ετήσια έκθεση στη Βουλή των Ελλήνων μετά από ενημέρωση της
Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής Στατιστικής Διακυβέρνησης. Η εν λόγω
έκθεση θα δημοσιεύεται.
στ. Συστήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ) και καθορίστηκαν οι κανόνες διορισμού και παύσης
που αφορούν τα μέλη του συμβουλευτικού οργάνου περί στατιστικών, που θα
εκπροσωπούν την εθνική και τη διεθνή εμπειρία καθώς και τους ενδιαφερόμενους
φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
συμμετέχει ex-officio χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ζ. Καθορίστηκαν οι κανόνες για το διορισμό, με βάση αποκλειστικά επιστημονικά
και επαγγελματικά κριτήρια, για την ανανέωση της θητείας, καθώς και οι
περιπτώσεις έκπτωσης από το αξίωμα του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο νέος Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ επιλέχθηκε σύμφωνα με την αντικειμενική και
διαφανή διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν. 3832/2010.
η. Ανατέθηκε στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ η αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες, τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και
τις διαδικασίες, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της
δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων. Ταυτόχρονα εκχωρήθηκε αυτονομία και
ευελιξία στη χρήση των διατιθέμενων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
θ. Δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ ως συντονιστής του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος και από αυτή την άποψη επιφορτίστηκε με την εφαρμογή
του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας.
ι. Κατέστη ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ υπεύθυνος λογοδοσίας προς στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο
κ. Θεσμοθετήθηκε η παροχή της γνώμης της ΕΛΣΤΑΤ πριν από την κατάθεση στη
Βουλή κάθε διάταξης η οποία ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τη

Σημειώνεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής (GPAC) συνεδρίαζε σε μη-μόνιμη βάση
ήδη από το 2012, οπότε και έχει συντάξει ήδη τρεις ετήσιες εκθέσεις. Βλ. http://www.statistics.gr/goodpractice-committee
2
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λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ, την παραγωγή επίσημων στατιστικών στην Ελλάδα ή
τροποποιεί ρητά ή σιωπηρά τις διατάξεις του ν. 3832/2010.
κα. Αποσυνδέθηκε ο προϋπολογισμός της ΕΛΣΤΑΤ από αυτόν του Υπουργείου
Οικονομικών και εισήχθη δημοσιονομικός προγραμματισμός, εκτέλεση και
παρακολούθηση σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες που αφορούν το
Ελληνικό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο
πλαίσιο της οικονομικής αυτοτέλειας και ευελιξίας που προβλέπεται για τη
λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των
μειζόνων κατηγοριών του προϋπολογισμού της χωρίς να είναι αναγκαία η έγκριση
του Υπουργού Οικονομικών.
κβ. Καταργήθηκε η υποχρέωση να ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με
τον κανονισμό λειτουργίας και διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ.
κγ. Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ αποφασίζει για το διορισμό του Νομικού Συμβούλου
της και για την πρόταση της οργανωτικής δομής (οργανόγραμμα) της ΕΛΣΤΑΤ.

2. Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ευελιξίας του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος

Σύμφωνα με το Κοινό Συνολικό Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τα Στατιστικά
Στοιχεία (JOSGAP) αλλά και τη ΔγΕ, θα πρέπει να παρασχεθούν στους φορείς του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ.) επαρκείς οικονομικοί και
ανθρώπινοι πόροι για την παραγωγή υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων
σύμφωνα με όλες τις υποχρεώσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.



Ανθρώπινοι Πόροι
Αν και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ως προς την παροχή επαρκών
ανθρώπινων πόρων, ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, όπως η αναπλήρωση
του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ που αποχωρεί και η προσέλκυση εξειδικευμένων
στελεχών. Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω
μετατάξεων, αποσπάσεων ή νέων προσλήψεων υπόκεινται σε διαδικασίες που
είναι χρονοβόρες και ισχύουν για όλη τη Γενική Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, ο
περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος, αλλά και ο εφαρμοζόμενος κανόνας
συγκεκριμένου αριθμού προσλήψεων ανά κάθε αποχώρηση, στο πλαίσιο του
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Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της χώρας, δυσχεραίνει περαιτέρω την
προσπάθεια επαρκούς στελέχωσης όλων τον φορέων της Γενικής και Κεντρικής
Κυβέρνησης, των Ανεξάρτητων Αρχών και κατά συνεκδοχή και της ΕΛΣΤΑΤ. Η
προσέλκυση ειδικού επιστημονικού προσωπικού υψηλών προσόντων είναι ακόμη
πιο δύσκολη λόγω του ύψους των καταβλητέων αμοιβών και των σχετικών
δεσμεύσεων από τις περί κινητικότητας ρυθμίσεις που αφορούν τις αντίστοιχες
κατηγορίες υπαλλήλων.
Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την ανάγκη στελέχωσης της ΕΛΣΤΑΤ με
επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, προχώρησε με την τροποποίηση του
ν. 3832/2010, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015, με το άρθρο 1 του ν.
4334/2015, στη σύσταση 10 οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού
προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται ύστερα από προκήρυξη που
εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς
την επιστημονική κατάρτιση και άλλους συναφείς όρους που θέτει η ίδια. Το
Μάρτιο του 2016 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η
πρόσληψη των 10 εξειδικευμένων στελεχών στην ΕΛΣΤΑΤ και αναμένεται η
προκήρυξη του διαγωνισμού στο προσεχές διάστημα. Ταυτόχρονα, το πρώτο
τρίμηνο του 2017 το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη για την επιλογή 6 υπαλλήλων
(ΠΕ, ΔΕ).


Οικονομική ευελιξία
Σύμφωνα με τον ν. 3832/2010, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, ως διατάκτης των
δαπανών της, εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τον προϋπολογισμό της
Αρχής. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια
του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού της
ΕΛΣΤΑΤ με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του προϋπολογισμού. Η εκτέλεση,
δε, του προϋπολογισμού παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απολογισμού και
του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού του Κράτους, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

3. Πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων

Σύμφωνα με το Κοινό Συνολικό Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για τα Στατιστικά Στοιχεία, το
παράρτημα της ΔγΕ, τις σχετικές διατάξεις του ν. 3832/2010, καθώς και την Αρχή 2 του
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, η ΕΛΣΤΑΤ και οι λοιποί
φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. θα πρέπει :
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Α) Να έχουν πλήρη και έγκαιρη πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδομένων και
δικαίωμα λήψης των διοικητικών στοιχείων που θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τον
ως άνω νόμο, σύμφωνα, πάντα, με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα
αυτές περί φορολογικού απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Η παραπάνω δράση υλοποιήθηκε με τον ν. 4346/2015 (αρ. 1 παρ.2), ο οποίος
τροποποίησε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (αρ. 17 ν. 4174/2013), καθώς
και με την συνυπογραφή ενός Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και
του Υπουργείου Οικονομικών. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων η ΕΛΣΤΑΤ έχει
πρόσβαση πλέον σε προσωποποιημένα φορολογικά δεδομένα. Μετά και από την
έκδοση γνώμης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
τα φορολογικά δεδομένα των ετών 2011-2014 μεταβιβάστηκαν στην ΕΛΣΤΑΤ
στις 23 Μαΐου 2016. Περαιτέρω, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων) για την τακτική αποστολή φορολογικών δεδομένων στην ΕΛΣΤΑΤ.
Β) Να έχουν, για στατιστικούς σκοπούς, πλήρη και έγκαιρη πρόσβαση στους
οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς όλων των φορέων που
ανήκουν ή ελέγχονται από τη Γενική Κυβέρνηση.
Η παραπάνω δράση υλοποιήθηκε, καθώς η Κυβέρνηση όρισε μια ομάδα εργασίας
μεταξύ του ΓΛΚ και της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να επεξεργαστεί έναν οδικό
χάρτη για το πώς θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα σχετικά με
οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς για όλες τις οντότητες που
ανήκουν ή ελέγχονται από την Κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν. Από τα μέσα
Σεπτεμβρίου του 2014, η διαδικασία πραγματικής ροής δεδομένων προς την
ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει χώρα κανονικά.

4. Δράσεις περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Ελληνικού
Στατιστικού Συστήματος.

Η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από το
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, προτίθεται να προχωρήσει σε δράσεις που
σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργικής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας και
στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου όλων των Ανεξάρτητων Αρχών,
συμπεριλαμβανομένης και της ΕΛΣΤΑΤ, με στόχο τη δυνατότητα απρόσκοπτης
εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.
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Οι μεταρρυθμιστικές αυτές ενέργειες θα περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός γενικού
συνόλου θεμελιωδών κανόνων που θα είναι εφαρμοστέοι σε όλες τις Ανεξάρτητες
Αρχές, θα είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και θα διευθετούν
μεταξύ άλλων:


την σχέση μεταξύ των αρχών/φορέων και της Κυβέρνησης, καθώς και των
λοιπών ενδιαφερόμενων μερών,



την διακυβέρνηση και τον μηχανισμό λήψεων αποφάσεων, ο οποίος θα είναι
ανεξάρτητος από οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση,



τους κανόνες πρόσληψης,



την οικονομική αυτονομία,



τη διοικητική επάρκεια, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας προσφυγής –
ανάθεσης σε ξένους πάροχους υπηρεσιών



τη λειτουργική αυτονομία.

Τέλος, επισημαίνεται ότι Ελληνική Κυβέρνηση είναι έτοιμη σε συνεργασία με την
ΕΛΣΤΑΤ και την EUROSTAT να συνεχίσει να συμβάλλει στην αποτελεσματική
υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Κοινό Συνολικό Ελληνικό Σχέδιο
Δράσης για τα Στατιστικά Στοιχεία, στον βαθμό που οι εν λόγω δράσεις εξαρτώνται
από αυτήν.
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