Πρόςβαςθ ςε εμπιςτευτικά δεδομζνα για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ
Τι είναι τα εμπιςτευτικά δεδομζνα για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ
Εμπιςτευτικά δεδομζνα για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ είναι ανωνυμοποιθμζνα
δεδομζνα, αλλά από τα οποία είναι κεωρθτικϊσ δυνατι θ ζμμεςθ ταφτιςθ των
ςτατιςτικϊν μονάδων (ερευνωμζνων).
Ποιοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) χορθγεί, ςε ερευνθτικοφσ φορείσ και
μεμονωμζνουσ ερευνθτζσ που πραγματοποιοφν ςτατιςτικζσ αναλφςεισ, πρόςβαςθ ςε
εμπιςτευτικά δεδομζνα για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 8,
παράγραφοσ 5 του Στατιςτικοφ Νόμου 3832/2010, όπωσ ιςχφει, τον Κανονιςμό
831/2002 τθσ Επιτροπισ όςον αφορά τθν πρόςβαςθ ςε εμπιςτευτικά δεδομζνα για
επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, όπωσ τροποποιικθκε από τον Κανονιςμό 1104/2006 τθσ
Επιτροπισ, κακϊσ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτο Ευρωπαϊκό Στατιςτικό Σφςτθμα που
ακολουκοφνται από τθ Eurostat και τισ Στατιςτικζσ Υπθρεςίεσ άλλων κρατϊν μελϊν. Η
ΕΛΣΤΑΤ παρζχει τθν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα αυτά μόνο κάτω από αυςτθρά
ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ που περιγράφονται κατωτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 8,
παράγραφοσ 6 του Κανονιςμοφ Στατιςτικϊν Υποχρεϊςεων των φορζων του Ελλθνικοφ
Στατιςτικοφ Συςτιματοσ (ΕΛΣΣ).
Υποβολι αίτθςθσ για πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα
Ο ενδιαφερόμενοσ ερευνθτικόσ φορζασ ι μεμονωμζνοσ ερευνθτισ, ςτο εξισ
«ερευνθτισ», πρζπει να υποβάλει επιςιμωσ αίτθςθ ςτο Τμιμα Παροχισ Στατιςτικισ
Πλθροφόρθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Στατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων τθσ ΕΛΣΤΑΤ,
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.statistics.gr ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο (link):
http://www.statistics.gr/el/statistical-data-request
Στθν αίτθςθ ο ερευνθτισ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία ταυτότθτάσ του (επωνυμία/
ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου), κακϊσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ (επωνυμία/ ονοματεπϊνυμο,
ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), των
εξουςιοδοτθμζνων από αυτόν ατόμων που κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία. Η αίτθςθ
πρζπει να ςυνοδεφεται από λεπτομερι ερευνθτικι πρόταςθ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα
επιςτθμονικά πρότυπα, θ οποία κα αναφζρει με επαρκείσ λεπτομζρειεσ: α) τον νόμιμο
ςκοπό τθσ ζρευνασ, β) τον φορζα που εντζλλεται τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ, ι αιτείται
πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, γ) τθν ιδιότθτα του ερευνθτι (ςτθν περίπτωςθ μεμονωμζνου
ερευνθτι), δ) τα ςυγκεκριμζνα άτομα που κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα, ε) τον
τρόπο και τα μζςα πρόςβαςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, ςτ) τα δθμοςιεφςιμα
(ανακοινϊςιμα) αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και η) τον απαιτοφμενο χρόνο για τθ
διενζργεια τθσ ζρευνασ.
Χοριγθςθ πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα
Το αίτθμα του ερευνθτι υποβάλλεται ςτον Πρόεδρο τθσ ΕΛΣΤΑΤ, με ειςιγθςθ τθσ
Διεφκυνςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ που παράγει τα ςχετικά δεδομζνα. Ο Πρόεδροσ δφναται να
ηθτιςει τθ ςφγκλθςθ τθσ Επιτροπισ Στατιςτικοφ Απορριτου τθσ ΕΛΣΤΑΤ, για τθν
εξζταςθ του αιτιματοσ και τθν υποβολι ςε αυτόν ειςιγθςθσ περί τθσ δυνατότθτασ
ικανοποίθςθσ ι μθ του αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ κετικισ ειςιγθςθσ και εάν θ
ικανοποίθςθ του αιτιματοσ απαιτεί ειδικι επεξεργαςία δεδομζνων που ςυνεπάγεται
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τθν απαςχόλθςθ προςωπικοφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ για οριςμζνο χρόνο, θ Διεφκυνςθ Στατιςτικισ
Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων, ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ εμπλεκόμενεσ, ςτθν
ανωτζρω επεξεργαςία, Διευκφνςεισ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, προβαίνει ςε μια εκτίμθςθ του
κόςτουσ λόγω αυτισ τθσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω ειςθγιςεισ, ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ αποφαςίηει για
τθν ικανοποίθςθ ι μθ του αιτιματοσ.
Η απόφαςθ του Προζδρου τθσ ΕΛΣΤΑΤ γνωςτοποιείται ςτον ερευνθτι από το Τμιμα
Παροχισ Στατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ. Αν ο Πρόεδροσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ εγκρίνει τθ χοριγθςθ
των ςτοιχείων, ο ερευνθτισ, αφοφ ενθμερωκεί από το ανωτζρω Τμιμα για το
ενδεχόμενο κόςτοσ χοριγθςθσ, πρζπει να ςυνυπογράψει με τθν ΕΛΣΤΑΤ ςφμβαςθ (ςε 2
αντίγραφα), ςφμφωνα με τθν προχπόκεςθ (γ) ανωτζρω, προκειμζνου αυτά να του
χορθγθκοφν.
Υπόδειγμα τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ, κακϊσ και υποδείγματα τθσ εξουςιοδότθςθσ και
τθσ Διλωςθσ Τιρθςθσ Στατιςτικοφ Απορριτου –τα οποία ςυμπλθρϊνονται ςτθν
περίπτωςθ όπου πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα πρόκειται να ζχουν και μεμονωμζνοι
ερευνθτζσ που απαςχολοφνται από τον ερευνθτι ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του– είναι
διακζςιμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΕΛΣΤΑΤ, ςτουσ ςυνδζςμουσ:
http://www.statistics.gr/el/microdata_contract
http://www.statistics.gr/el/microdata_auth
http://www.statistics.gr/el/microdata_confidentiality
και, ςε ζντυπθ μορφι, ςτθ Διεφκυνςθ Στατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ και Εκδόςεων.
Ο ερευνθτισ, αφοφ ςυμπλθρϊςει και υπογράψει τα 2 αντίγραφα τθσ ςφμβαςθσ τα
διαβιβάηει, μαηί με τισ εξουςιοδοτιςεισ και τισ υπογεγραμμζνεσ Δθλϊςεισ Τιρθςθσ
Εμπιςτευτικότθτασ των εξουςιοδοτθμζνων από αυτόν ατόμων που κα ζχουν πρόςβαςθ
ςτα ςτοιχεία, ςτο Τμιμα Παροχισ Στατιςτικισ Πλθροφόρθςθσ. Μετά τθν υπογραφι των
δφο αντιγράφων τθσ ςφμβαςθσ από τον Πρόεδρο τθσ ΕΛΣΤΑΤ, το ζνα ταχυδρομείται
ςτον ερευνθτι από το ανωτζρω Τμιμα, το οποίο διαβιβάηει, επίςθσ, τα ςτοιχεία ςτον
ερευνθτι μόλισ ετοιμαςκοφν τα ςχετικά αρχεία από τθν αρμόδια για τθν παραγωγι των
ςτοιχείων Διεφκυνςθ. Στθν περίπτωςθ που υπάρχει κόςτοσ για τθν παραγωγι των
ςτοιχείων, θ διαβίβαςι τουσ γίνεται μετά τθν καταβολι του αντιτίμου από τον
ερευνθτι.
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