ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ο/H κάτωθι υπογράφων/φουσα:
1. Δεσμεύομαι από όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και
του/της νόμιμου εκπροσώπου του/της……….……………………………………………………/
ερευνητή/τριας……………………………………………..(συμπληρώνεται κατά περίπτωση)
βάσει της οποίας παρέχεται στα εξουσιοδοτούμενα από το/τη νόμιμο
εκπρόσωπο πρόσωπα / στον/στην ερευνητή/τρια και στα εξουσιοδοτούμενα
από αυτόν/ην πρόσωπα (διαγράφεται κατά περίπτωση) δικαίωμα πρόσβασης
σε εμπιστευτικά δεδομένα1, εφεξής «στοιχεία» της Έρευνας…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….της
ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να διεξαχθεί επιστημονική έρευνα με θέμα ……………………
………………………………………………..……………………………………………………………………..…..
2. Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α. Θα επεξεργάζομαι τα στοιχεία περιοριζόμενος/νη στην απολύτως απαραίτητη
για τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας διαδικασία.
β. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της έρευνας, αλλά και μετά το πέρας αυτής, εις το
διηνεκές, θα τηρώ κατ’ απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο και θα χρησιμοποιώ
αποκλειστικά για το σκοπό της επιστημονικής έρευνας τα στοιχεία, καθώς και
τα ατομικά δεδομένα που τυχόν θα περιέλθουν εις γνώση μου, κατά την
επεξεργασία των στοιχείων, απαγορευομένης ρητώς: α) της χρησιμοποίησής
τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανόμενου οικονομικού, ή
άλλου οφέλους προσωπικού ή τρίτων, καθώς και οποιασδήποτε φύσης
πολιτικού, συλλογικού ή διαφορετικά οριζόμενου σκοπού ή απόφασης, β) της
χρησιμοποίησής τους για την επιβολή φόρων, δασμών, τελών και συναφών
επιβαρύνσεων, γ) της χρησιμοποίησής τους σε οποιαδήποτε διαδικασία
ενώπιον φορολογικών, δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων
διοικητικών αρχών.
γ. Θα καταστρέφω ή θα διαγράφω, με πάσαν υπευθυνότητα, τα στοιχεία αμέσως
μετά την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου για τη διενέργεια της
επιστημονικής έρευνας, ο οποίος καθορίζεται στην ερευνητική πρόταση,
λαμβάνοντας όλα τα δέοντα μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτηση των
στοιχείων από οιοδήποτε τρίτο, με όλα τα εύλογα μέσα που μπορεί αυτός να
χρησιμοποιήσει.
3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α. Δεν θα παραποιώ με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία που παρέχονται από την
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Ως «εμπιστευτικά δεδομένα», νοούνται τα δεδομένα που επιτρέπουν μόνο τον έμμεσο εντοπισμό
των οικείων στατιστικών μονάδων. Για να καθοριστεί αν στατιστική μονάδα είναι ή όχι
αναγνωρίσιμη, συνεκτιμώνται όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορούν εύλογα να χρησιμοποιήσουν
τρίτοι για να αναγνωρίσουν τη στατιστική μονάδα. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα
που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό των στατιστικών μονάδων. Ο όρος «πρόσβαση σε
εμπιστευτικά δεδομένα ερευνών» περικλείει και τη διάθεση ανωνυμοποιημένων μικροδεδομένων,
σε περίπτωση που επιτρέπουν τον έμμεσο εντοπισμό των οικείων στατιστικών μονάδων.

ΕΛΣΤΑΤ.
β. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της έρευνας, αλλά και μετά το πέρας αυτής, εις το
διηνεκές, δεν θα αποκαλύπτω, συζητώ, ανταλλάσσω ή μεταβιβάζω τα στοιχεία
(ή μέρος των στοιχείων), καθ’ οιονδήποτε τρόπο (άμεσο ή έμμεσο) και υπό
οιαδήποτε μορφή σε (με) τρίτους, παρά μόνο σε (με) αυτούς που ρητά
αναφέρονται στην ερευνητική πρόταση ότι θα έχουν πρόσβαση.
γ. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της έρευνας, αλλά και μετά το πέρας αυτής, εις το
διηνεκές, δεν θα συζητώ ή ανταλλάσσω καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τρίτους,
παρά μόνο με αυτούς που ρητά αναφέρονται στην ερευνητική πρόταση ότι θα
έχουν πρόσβαση, κανένα συμπέρασμα που ο ίδιος εξήγαγα από τα στοιχεία, το
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση του στατιστικού απορρήτου των
στοιχείων.
δ. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της έρευνας, αλλά και μετά το πέρας αυτής, εις το
διηνεκές, δεν θα δημοσιοποιώ ή διαθέτω με οποιονδήποτε τρόπο
αποτελέσματα της έρευνας που μπορεί να οδηγήσουν εμμέσως στην
αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων.
Με την υπογραφή αυτής της Δήλωσης, βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει
τη Δήλωση στο σύνολό της, καθώς και τους όρους της σύμβασης, για τους οποίους
καθ’ όσον με αφορά αναλαμβάνω την υποχρέωση ρητά κι ανεπιφύλακτα να τηρώ
απαρέγκλιτα. Κατανοώ και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, επίσης, ότι οποιαδήποτε
παραβίαση των όρων αυτής της Δήλωσης και του νόμου μπορεί να επισύρει την
επιβολή, σε βάρος μου, των κυρώσεων, όπως προβλέπονται στη σύμβαση και στο
νόμο.
, …………/………/201…
Ο/Η Δηλ………..

