ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών1 αποσκοπεί στη διασφάλιση και διαρκή βελτίωση της
ποιότητας των στατιστικών στοιχείων που παράγει. Ταυτόχρονα, τηρεί απαρέγκλιτα
τους προβλεπόμενους κανόνες και εκπληρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.
Με αυτόν τον τρόπο στοχεύει:
1) στην παραγωγή στατιστικών στοιχείων τα οποία να είναι αξιόπιστα και ακριβή
σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά,
2) στην παραγωγή στατιστικών στοιχείων τα οποία να είναι χρήσιμα και συναφή για
τη δημόσια πολιτική και την οικονομία,
3) να κερδίζει και να ανανεώνει συνεχώς την εμπιστοσύνη των χρηστών όσον
αφορά στην αξιοπιστία των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων.
Επίσης, το Υπουργείο, ως φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ),
επιδιώκει την άριστη συνεργασία με τη Eurostat και τις άλλες Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με όλους τους υπόλοιπους φορείς που
παράγουν στατιστικά στοιχεία.

2. Κανόνες και αρχές της πολιτικής ποιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
Η πολιτική ποιότητας του Υπουργείου βασίζεται:




στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητές του που αφορούν στα θέματα ποιότητας
των επίσημων στατιστικών, όπως οι εν λόγω υποχρεώσεις και αρμοδιότητες
προβλέπονται στον εθνικό και στον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Νόμο,
στις αρχές και στους δείκτες των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

Η πολιτική ποιότητας του Υπουργείου καθορίζεται από τους ακόλουθους κανόνες
και αρχές:
1) Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάχυση των στατιστικών του, το Υπουργείο
ακολουθεί ομοιόμορφα πρότυπα και εναρμονισμένες μεθόδους με το Ευρωπαϊκό
Στατιστικό Σύστημα και εφαρμόζει τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, όπως η
«καταλληλότητα», η «ακρίβεια», η «έγκαιρη υποβολή», η «εμπρόθεσμη υποβολή»,
η «προσβασιμότητα», η «σαφήνεια», η «συγκρισιμότητα» και η «συνοχή», όπως
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Στο παρόν έγγραφο ο όρος ‘’Υπουργείο’’ αναφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών
και στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Οικονομικών φορείς που παράγουν
στατιστικές
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αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009.
2) Το Υπουργείο επιθεωρεί τακτικά και συστηματικά τις στατιστικές του διαδικασίες
και το στατιστικό του προϊόν και πραγματοποιεί βελτιώσεις όπου υπάρχει ανάγκη.
Εκθέσεις ποιότητας των στατιστικών εργασιών του Υπουργείου αναρτώνται στο
διαδικτυακό του τόπο.
3) Το Υπουργείο υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με άλλους παραγωγούς
στατιστικών όπως η ΕΛΣΤΑΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας και ακρίβειας των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων.
4) Τα στοιχεία που παρέχονται στο Υπουργείο από άλλους κρατικούς φορείς και
διοικητικές πηγές υπόκεινται σε ελέγχους πριν από τη χρησιμοποίησή τους για την
παραγωγή στατιστικών, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας
τους.
5) Το Υπουργείο συνεργάζεται με κλιμάκια τεχνικής βοήθειας από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε θέματα κυρίως μεθοδολογικά, με σκοπό τη
διασφάλιση στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας.
6) Το Υπουργείο προσπαθεί να επωφεληθεί πλήρως από τις δυνατότητες που
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, με
σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής στοιχείων, της αξιοπιστίας και της
εγκαιρότητας των στατιστικών αποτελεσμάτων, καθώς και για την εξοικονόμηση
χρόνου και πόρων.
7) Το Υπουργείο δεν δημοσιεύει τα στοιχεία των επιμέρους φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης και δεν τα κοινοποιεί σε μεμονωμένους χρήστες των στατιστικών
στοιχείων. Το Υπουργείο κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά στους σχετικούς φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης μόνο αν και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους
σκοπούς κατάρτισης των δημοσιονομικών στατιστικών (συμπεριλαμβάνοντας τις
περιπτώσεις δημοσιονομικών ελέγχων για την ορθότητα των στοιχείων). Σε
περίπτωση που προκύψει ανάγκη να δοθούν τα δεδομένα κάποιου φορέα Γενικής
Κυβέρνησης σε δικαστήρια για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας σχετικά με την
ορθότητα των υπολογισμών των δημοσιονομικών στατιστικών - δηλαδή, όσον
αφορά τη συμμόρφωση των εν λόγω υπολογισμών με το νόμο τότε το Υπουργείο
έχει υποχρέωση να προσκομίσει τα δεδομένα στις δικαστικές αρχές.
8) Στο Υπουργείο εφαρμόζονται μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της
ακεραιότητας των στατιστικών βάσεων δεδομένων.
9) Μία βασική προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η ικανοποίηση των αναγκών
των χρηστών στατιστικών στοιχείων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το
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Υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση των αναγκών
των χρηστών, μέσω της αύξησης της παραγωγής και της διάχυσης των στατιστικών
στοιχείων καθώς και μέσω της διαρκούς βελτίωσης του ιστοχώρου του,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διαθεσιμότητα πόρων και τις εθνικές και διεθνείς
υποχρεώσεις του.
10) Το Υπουργείο συλλέγει, μέσω της ιστοσελίδας του, σχόλια και παρατηρήσεις
των χρηστών για το στατιστικό του προϊόν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του όσον
αφορά τη διάχυση των στατιστικών, με σκοπό τη βελτίωσή τους, καθώς και τον
εντοπισμό νέων αναγκών και απαιτήσεων για την παραγωγή στατιστικών.

3. Πολιτική Προνομιακής Πρόσβασης στα στατιστικά στοιχεία
Το Υπουργείο, κατά τη διάχυση των στατιστικών του εφαρμόζει, μεταξύ άλλων, την
αρχή 6 «Αμεροληψία και Αντικειμενικότητα» του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις
Ευρωπαϊκές Στατιστικές. Οι ημερομηνίες ανακοινώσεων των στατιστικών στοιχείων
προαναγγέλλονται σε ένα ημερολόγιο ανακοινώσεων που αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου. Πριν από τη δημοσίευση των στατιστικών
στοιχείων, αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους που
δεν συμμετέχουν στην παραγωγή τους. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελεί η
κοινοποίηση
στατιστικών
στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων
σχετικών
διευκρινήσεων, πριν από τη δημοσίευσή τους, στον Υπουργό Οικονομικών, στον
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής, οι οποίοι μπορούν να έχουν προνομιακή χρονικά πρόσβαση στα
στατιστικά στοιχεία δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοσίευσή τους
αποκλειστικά για δική τους χρήση. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι
την δημοσίευση, τα στοιχεία φέρουν την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ».
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