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Η Ελληνική τατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΣ) στο πλαίσιο της αποστολής της για τη
διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της Χώρας στοχεύει,
μεταξύ άλλων, να έχει και να διαφυλάττει την εμπιστοσύνη των στατιστικών μονάδων
—νοικοκυριών, επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων— οι οποίες παρέχουν εμπιστευτικά
δεδομένα τους για την παραγωγή στατιστικών. Η ΕΛΣΑΣ βασίζει το στατιστικό της
έργο στην εμπιστοσύνη των ανωτέρω στατιστικών μονάδων, αφού μέσω αυτής είναι σε
θέση να συλλέγει πρωτογενή στοιχεία για την παραγωγή των στατιστικών της. τη βάση
αυτής της εμπιστοσύνης η ΕΛΣΑΣ προστατεύει σε όλα τα στάδια της στατιστικής
παραγωγής το απόρρητο των ατομικών δεδομένων που συλλέγει από τις στατιστικές
μονάδες.
Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τους κανόνες και αρχές που εφαρμόζει η ΕΛΣΑΣ
για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου. Οι ανωτέρω κανόνες και αρχές έχουν
προκύψει με βάση την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ισχύουσες
ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές για το στατιστικό απόρρητο.
1. ΟΡΙΜΟΙ
Ως «απόρρητα δεδομένα» νοούνται δεδομένα που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό των
οικείων στατιστικών μονάδων
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. τα
εμπιστευτικά δεδομένα περιλαμβάνονται και τα ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα
ερευνών, σε περίπτωση που επιτρέπουν τον έμμεσο εντοπισμό των οικείων στατιστικών
μονάδων.
Ως «χρήση για στατιστικούς σκοπούς» νοείται η χρήση για την ανάπτυξη και παραγωγή
στατιστικών.
2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Η πολιτική στατιστικού απορρήτου της ΕΛΣΑΣ βασίζεται:
α) στις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του Ελληνικού τατιστικού Νόμου
(Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως εξειδικεύονται περαιτέρω
στον Κανονισμό τατιστικών Τποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού τατιστικού
υστήματος (ΕΛ) και στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΑΣ,
β) στις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον
Κανονισμό 2015/759, καθώς και στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 557/2013 της
Επιτροπής όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για
επιστημονικούς σκοπούς,
γ) στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές τατιστικές (αρχή 5 και δείκτες
αυτής), στις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επίσημες στατιστικές
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(αρχή 6) και στη Διακήρυξη του Διεθνούς τατιστικού Ινστιτούτου (ISI) για την
επαγγελματική Δεοντολογία (επαγγελματική αξία 1 και δεοντολογική αρχή 6).
3. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΑΡΧΕ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ
ΕΛΣΑΣ
Η πολιτική στατιστικού απορρήτου της ΕΛΣΑΣ καθορίζεται από τους ακόλουθους
κανόνες και αρχές:


Ατομικά δεδομένα νοικοκυριών και ιδιωτικών επιχειρήσεων που συλλέγονται,
σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, από την ΕΛΣΑΣ για στατιστική
επεξεργασία είναι απολύτως εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς και δεν δημοσιεύονται ούτε διαδίδονται σε τρίτους.
Απαγορεύεται ρητώς η χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών: α) για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανομένου οικονομικού, ή άλλου
οφέλους, καθώς και οποιασδήποτε φύσης πολιτικού, συλλογικού ή διαφορετικά
οριζόμενου σκοπού ή απόφασης, β) για την επιβολή φόρων, δασμών, τελών και
συναφών επιβαρύνσεων και γ) σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον
φορολογικών, δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων διοικητικών
αρχών.



Αντίγραφα συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στατιστικών ερευνών της
ΕΛΣΑΣ ή/και πιστοποιητικά σχετικά με τις απαντήσεις στα ανωτέρω
ερωτηματολόγια παρέχονται μόνο σε εκείνον που παρέσχε τα σχετικά στοιχεία.
την περίπτωση όπου ο πάροχος των στοιχείων είναι νομικό πρόσωπο τα
αντίγραφα ή/και πιστοποιητικά παρέχονται στον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε
νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.



Η ΕΛΣΑΣ δεν δημοσιεύει τα στοιχεία των επιμέρους φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης και δεν τα κοινοποιεί σε μεμονωμένους χρήστες των στατιστικών
στοιχείων. Η ΕΛΣΑΣ συζητά τα δεδομένα αυτά με τους σχετικούς φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης (το εποπτεύον Τπουργείο ενός φορέα ή το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους ή το Ελεγκτικό υνέδριο) ή την Σράπεζα της Ελλάδος,
μόνο αν –και μόνο σε αυτό το βαθμό που– η ΕΛΣΑΣ εκτιμά ότι αυτό είναι
αναγκαίο για τους σκοπούς της κατάρτισης των δημοσιονομικών
στατιστικών. το βαθμό που η ΕΛΣΑΣ θα πρέπει να παρέχει τα δεδομένα των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε δικαστήρια για τους σκοπούς οποιασδήποτε
έρευνας σχετικά με την ορθότητα των στατιστικών υπολογισμών των
δημοσιονομικών στατιστικών –δηλαδή, όσον αφορά τη συμμόρφωση των εν
λόγω υπολογισμών με το νόμο– και μόνο για το σκοπό αυτό, η ΕΛΣΑΣ θα το
πράξει.



Η ΕΛΣΑΣ λαμβάνει κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για τη διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των απόρρητων και
εμπιστευτικών δεδομένων. Εφαρμόζει, επίσης, μέτρα φυσικής και λογικής
ασφάλειας για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των
στατιστικών βάσεων δεδομένων.
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Σο προσωπικό της ΕΛΣΑΣ που χειρίζεται πρωτογενές υλικό σε επίπεδο
στατιστικής μονάδας (συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και λοιπά αρχεία με
ατομικά δεδομένα στατιστικών μονάδων), σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή,
λαμβάνει τα δέοντα, κατά περίπτωση, μέτρα, με πάσαν υπευθυνότητα, ώστε το
υλικό αυτό να μην είναι προσβάσιμο σε τρίτους. Σο ανωτέρω υλικό, όταν δεν
είναι πλέον απαραίτητο στην ΕΛΣΑΣ για την παραγωγή στατιστικών,
καταστρέφεται ή διαγράφεται, κατά περίπτωση, από το προσωπικό της, με
πάσαν υπευθυνότητα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτηση του συνόλου ή
μέρους του υλικού από οιονδήποτε τρίτο, με όλα τα εύλογα μέσα που μπορεί
αυτός να χρησιμοποιήσει. Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του,
αλλά και μετά το πέρας αυτής, εις το διηνεκές, το προσωπικό της ΕΛΣΑΣ δεν
δημοσιοποιεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο αποτελέσματα της στατιστικής
έρευνας/εργασίας στην οποία αφορά το εν λόγω υλικό που μπορεί να οδηγήσουν,
αμέσως ή εμμέσως, στην αποκάλυψη ατομικών δεδομένων.



Οι στατιστικές που καταρτίζονται από την ΕΛΣΑΣ με βάση τα συλλεγόμενα
πρωτογενή στοιχεία δημοσιεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται η
άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των ερευνώμενων μονάδων
(νοικοκυριών και επιχειρήσεων) που παρείχαν τα στοιχεία ή στις οποίες
αφορούν τα στοιχεία.



τατιστικά στοιχεία στατιστικής έρευνας/εργασίας της ΕΛΣΑΣ πριν από την
ολοκλήρωσή της και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τηρούνται ως
απόρρητα και δεν διαδίδονται σε τρίτους.



Η ΕΛΣΑΣ μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας των
ερευνητών σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο
Ευρωπαϊκό τατιστικό ύστημα, χωρίς να υπονομεύεται το υψηλό επίπεδο
προστασίας των δεδομένων αυτών. Καθορίζονται σαφείς προϋποθέσεις για τη
χορήγηση σε ερευνητές πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα, οι οποίες τηρούνται
αυστηρά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης πρόσβασης
δημοσιοποιούνται.



Σο προσωπικό της ΕΛΣΑΣ ενημερώνεται σχετικά με τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την τήρηση του στατιστικού απορρήτου στα διάφορα στάδια της
παραγωγής στατιστικών, από τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων μέχρι τη
διάχυση των στατιστικών, καθώς και για τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε
περίπτωση παραβίασης του στατιστικού απορρήτου. τις αρμόδιες Διευθύνσεις
που διενεργούν στατιστικές έρευνες/εργασίες παρέχονται επιμέρους οδηγίες
σχετικά με το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο μπορούν να διατεθούν στατιστικά
δεδομένα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των ερευνώμενων
μονάδων είτε άμεσα είτε έμμεσα.



Οι ιδιώτες-συνεργάτες και οι στατιστικοί ανταποκριτές που χρησιμοποιούνται
από την ΕΛΣΑΣ για τη συλλογή και τον έλεγχο πρωτογενών στοιχείων
στατιστικών ερευνών της, καθώς και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που
παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην ΕΛΣΑΣ ή στους οποίους ανατίθενται
στατιστικές εργασίες για λογαριασμό της δεσμεύονται για την τήρηση του
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στατιστικού απορρήτου των στοιχείων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία
χειρίζονται και υπογράφουν Δήλωση Σήρησης τατιστικού Απορρήτου.


ε όλα τα ερωτηματολόγια των στατιστικών ερευνών που διενεργεί η ΕΛΣΑΣ
επισημαίνεται σε εμφανές σημείο ο απόρρητος χαρακτήρας των συλλεγόμενων
στοιχείων και η χρήση τους αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, με
παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του τατιστικού Νόμου.
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