ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3832/2010
όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011,
3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014,
4334/2015 και ηην από 18/11/2012 Ππάξη Νομοθεηικού Πεπιεσομένος

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ
ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (ΔΛ...)
Άπθπο 1
Απσέρ και πεπιεσόμενο ηος ΔΛ...
1. Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα (ΔΛ...) είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, ησλ
εξγαζηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ εθηέιεζε ζηαηηζηηθψλ
εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ επίζεκσλ
ζηαηηζηηθψλ ηεο ρψξαο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε
δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
2. Φνξείο ηνπ ΔΛ... είλαη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), αλεμάξηεηε
αξρή, ε νπνία ζπληζηάηαη κε ην άξζξν 10, θαη απνηειεί ηελ εζληθή ζηαηηζηηθή
ππεξεζία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009 (L 87/164),
θαζψο θαη νη ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,
πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ή ηελ ππνρξέσζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11.
3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, νη φξνη "ζηαηηζηηθέο", "αλάπηπμε",
"παξαγσγή", "δηάδνζε", "ζπιινγή ζηνηρείσλ", "ζηαηηζηηθή κνλάδα", "απφξξεηα
ζηνηρεία", "ρξήζε γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο", "άκεζε ηαχηηζε" θαη "έκκεζε ηαχηηζε"
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009.
4. Οη εξγαζίεο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... γηα ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηάδνζε
ησλ ζηαηηζηηθψλ δηέπνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αξρέο ηεο "επαγγεικαηηθήο
αλεμαξηεζίαο", ηεο "ακεξνιεςίαο", ηεο "αληηθεηκεληθφηεηαο", ηεο "αμηνπηζηίαο", ηνπ
"ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ" θαη ηεο "ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο", φπσο νη
αξρέο απηέο θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
223/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ
2009 θαη αλαπηχζζνληαη ζηνλ θψδηθα νξζήο πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο
ζηαηηζηηθέο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ, φπσο θάζε θνξά
ηζρχνπλ.
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5. Καηά ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ νη θνξείο ηνπ
ΔΛ... εθαξκφδνπλ ηνλ θψδηθα νξζήο πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο,
φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
6. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηάδνζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ..., νη θνξείο ηνπ ΔΛ...
αθνινπζνχλ νκνηφκνξθα πξφηππα θαη ελαξκνληζκέλεο κεζφδνπο εθαξκφδνληαο ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο, φπσο ε "θαηαιιειφηεηα", ε "αθξίβεηα", ε
"έγθαηξε ππνβνιή", ε "εκπξφζεζκε ππνβνιή", ε "πξνζβαζηκφηεηα", ε "ζαθήλεηα", ε
"ζπγθξηζηκφηεηα" θαη ε "ζπλνρή", φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
7. Δπίζεκεο ζηαηηζηηθέο ηνπ ΔΛ... είλαη νη ζηαηηζηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη,
παξάγνληαη θαη δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., θαζψο θαη απφ ηνπο ινηπνχο θνξείο
ηνπ ΔΛ..., εθφζνλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 11.
Άπθπο 1Α
Δπίζημοι ζηαηιζηικοί θοπείρ
1. ην Διιεληθφ ηαηηζηηθφ Πξφγξακκα (ΔΛ..Π.) πεξηιακβάλνληαη: ε Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), άιιεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί, νη νπνίνη
δηαρεηξίδνληαη ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θξαηηθνί θαη δεκνηηθνί θνξείο θαη
νξγαληζκνί εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο έξεπλεο θαη ινηπά ζέκαηα
ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ.
2. Σν Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα (ΔΛ...) απνηειείηαη απφ ηελ Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) θαη ηηο άιιεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο πνπ
δηαρεηξίδνληαη ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
(ΔΛ.ΣΑΣ.), είλαη Αλεμάξηεηε Αξρή ε νπνία ζπζηήλεηαη κε ην άξζξν 10 ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη απνηειεί ηελ εζληθή ζηαηηζηηθή αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009 (L 87/164). Σν Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα
(ΔΛ...) παξάγεη επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην Δπξσπατθφ
ηαηηζηηθφ Πξφγξακκα θαη αλήθεη ζην Δπξσπατθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα.
3. Σν Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα (ΔΛ...) θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπίζεκνπ ηαηηζηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο (ΔΛ..Π.). Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή θαη ηηο άιιεο εζληθέο αξρέο, γηα ηελ παξαγσγή ησλ επίζεκσλ θαη
ησλ επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην Δπξσπατθφ ηαηηζηηθφ Πξφγξακκα.
Οκνίσο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ
Σξαπεδψλ δχλαηαη, ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ ηνκέσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, λα
ρξεζηκνπνηεί, άκεζα ή έκκεζα, ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη απφ ην ΔΛ..., γηα ηελ
παξαγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ησλ επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ πνπ
νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2533/1998, εθφζνλ ε αλαγθαηφηεηα απηή έρεη
αηηηνινγεζεί.
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Άπθπο 2
Βαζικέρ απσέρ λειηοςπγίαρ και ςποσπεώζειρ ηων θοπέων ηος ΔΛ...
1. Η ΔΛ.ΣΑΣ. ζπληνλίδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ...
πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ επίζεκσλ
ζηαηηζηηθψλ ηεο ρψξαο. Η ΔΛ.ΣΑΣ. δηαβηβάδεη ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ζηελ επξσπατθή
ζηαηηζηηθή ππεξεζία (Eurostat).
2. Οη θνξείο ηνπ ΔΛ... ππνρξενχληαη λα αλαπηχζζνπλ, παξάγνπλ θαη δηαδίδνπλ ηηο
ζηαηηζηηθέο, θαζψο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛ..., φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κεθαιαίνπ Α`. Με απφθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζεζπίδεηαη «Καλνληζκφο ηαηηζηηθψλ
Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ...», ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Με ηνλ
Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα θξηηήξηα ππαγσγήο ησλ θνξέσλ ηνπ
ΔΛ..., ζηνλ θαηάινγν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11, θαζψο θαη νη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππαγσγή απηή.
3. Οη ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (ΦΔΚ 65 Α`), ππνρξενχληαη λα
εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο πεγέο θαη ηα δεκφζηα κεηξψα
θαη αξρεία, ηα νπνία ηεξνχληαη απφ απηέο, εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά, καγλεηηθά ή
άιια αλάινγα κέζα, παξέρνληαο πξσηνγελή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πξσηνγελείο
πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Σα λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη ελψζεηο
πξνζψπσλ θαη ηα θπζηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε
ζηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ... ζε φιεο ηηο πεγέο ή ηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη εγγξάθσο ή
κε ειεθηξνληθά, καγλεηηθά ή άιια αλάινγα κέζα θαη λα παξέρνπλ έγθαηξα θαη κε
αθξίβεηα θάζε ζηνηρείν ή πξσηνγελή πιεξνθνξία πνπ δεηείηαη απφ απηνχο ηνπο
θνξείο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο
ηνπ ΔΛ... γηα ηελ παξαγσγή ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη
ζηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ.
4. Η παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, πνπ έρεη ηελ
ηδηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ ή ππαιιήινπ ή ιεηηνπξγνχ ηνπ
θξάηνπο ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ππαιιήισλ ησλ νξγαληζκψλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., πνπ έρεη θπξσζεί κε
ην λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26 Α`), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, ηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ, θαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο ζε
πεγέο, κεηξψα ή αξρεία ή ηελ παξνρή ζηνηρείσλ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα
ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη δχλαηαη λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.
Δηδηθφηεξα γηα κέινο δηνίθεζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην παξάπησκα απηφ ζπληζηά
ζπνπδαίν ιφγν πνπ δηθαηνινγεί ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Η πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη
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απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 3
ςμβοςλεςηική Δπιηποπή ηος Δλληνικού ηαηιζηικού ςζηήμαηορ
1. πληζηάηαη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο
(Τ.ΔΠ.ΔΛ...).
2. Η Τ.ΔΠ.ΔΛ... ζπγθξνηείηαη απφ δεθαεπηά (17) κέιε κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ
ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία σο
ρξήζηεο. Κάζε έλα απφ ηα κέιε, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ππνδεηθλχεηαη αληίζηνηρα
απφ:
α) ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,
β) ηελ Κπβέξλεζε ηεο Διιάδνο,
γ) ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
δ) ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ),
ε) ην Διιεληθφ Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην,
ζη) ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο Γ..Δ.Δ. (ΙΝ.Δ.Γ..Δ.Δ.),
δ) ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο,
ε) ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ)
ζ) ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (Ο.Κ.Δ.),
η) ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (Δ.Κ.Κ.Δ.),
ηα) ην Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ (ΚΔ.Π.Δ.),
ηβ) ηελ Παλειιήληα
(ΠΑ..Δ.ΓΔ..),

πλνκνζπνλδία

Δλψζεσλ

Γεσξγηθψλ

πλεηαηξηζκψλ

ηγ) ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ,
ηδ) ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (Ι.Ο.Β.Δ.),
ηε) ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε - Οηθνλνκηθέο θαη Υξεκαηνδνηηθέο
Τπνζέζεηο (DG ECFIN),
ηζη) ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) θαη
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ηδ) ηελ Δπξσπατθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηηο ηαηηζηηθέο (European
Statistical Advisory Committee).
Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. είλαη απηνδηθαίσο κέινο ηεο Τ.ΔΠ.ΔΛ... θαη
ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ρσξίο ςήθν.
3. Η Τ.ΔΠ.ΔΛ... ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Σα
κέιε ηεο νξίδνληαη κε ζεηεία ηεζζάξσλ (4) εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί κία κφλν
θνξά. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ιήμεο ηεο ζεηείαο ή απνρψξεζεο κειψλ ηεο
Τ.ΔΠ.ΔΛ... θαη κέρξη ηνλ νξηζκφ λέσλ κειψλ, ε Τ.ΔΠ.ΔΛ... κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κε ειιηπή ζπγθξφηεζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.
4. Η Τ.ΔΠ.ΔΛ... ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά δχν (2) θνξέο αλά έηνο.
5. Ο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη γηα ζεηεία δχν (2) εηψλ, κε ςεθνθνξία
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο.
6. Με απφθαζε ηεο Τ.ΔΠ.ΔΛ... ζεζπίδεηαη ν Καλνληζκφο Δζσηεξηθήο
Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο. Η ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο
Τ.ΔΠ.ΔΛ... παξέρνληαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Η δαπάλε ιεηηνπξγίαο ηεο
Τ.ΔΠ.ΔΛ... βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
7. Η Τ.ΔΠ.ΔΛ... ζπλδξάκεη ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. φζνλ αθνξά ηε ζπλεθηίκεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ζην ζπληνληζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
8. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ
εηήζηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ ε
Τ.ΔΠ.ΔΛ... γλσκνδνηεί ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ζρεηηθά κε ηα εμήο:
α) Σνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα ρξεηαζζεί ε αλάπηπμε λέσλ ζηαηηζηηθψλ
απφ ην ΔΛ...
β) Σελ ελαιιαγή ή κε ηεο πξνηεξαηφηεηαο παξαγσγήο πθηζηακέλσλ ζηαηηζηηθψλ
απφ ην ΔΛ...
γ) Σνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απμεζεί ε ρξεζηκφηεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ
ηνπ ΔΛ... γηα ηνπο ρξήζηεο.
δ) Καηά πφζνλ ην εχξνο, ην επίπεδν ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο θαη ην θφζηνο ησλ
ζηαηηζηηθψλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.
9. Η Τ.ΔΠ.ΔΛ... γλσκνδνηεί επίζεο ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ., εθφζνλ ππνβιεζεί ζε απηή
ζρεηηθφ εξψηεκα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ
ρξεζηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ΔΛ..., ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο
πθηζηακέλσλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ ΔΛ..., θαη ηελ πνιηηηθή δηάδνζεο ζηαηηζηηθψλ νη
νπνίεο παξάγνληαη απφ θνξείο ηνπ ΔΛ...
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10. Δάλ ε Τ.ΔΠ.ΔΛ... δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ή ε γλψκε ηεο ζχκθσλα κε ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαη ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο
λφκνπ δελ δνζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη πξνο ηνχην απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.,
ε ζρεηηθή πξάμε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. εθδίδεηαη θαη ρσξίο απηήλ.
Άπθπο 4
ςμβοςλεςηική Δπιηποπή Οπθήρ Ππακηικήρ
1. πληζηάηαη αλεμάξηεηε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ πέληε κέιε,
σο εμήο:
α) έλα κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε Βνπιή,
β) έλα κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
(Eurostat),
γ) έλα κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ πκβνπιεπηηθφ Φνξέα γηα ηε
Γηαθπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηηζηηθήο (ESGAB),
δ) έλα κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ
πζηήκαηνο (ESSC) θαη
ε) έλα κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα.
2.Έξγν ηεο επηηξνπήο είλαη απνθιεηζηηθά ε θαηάξηηζε εηήζηαο έθζεζεο ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 1-6 (ζεζκηθφ πιαίζην) ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο γηα
ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο ζην Διιεληθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα. Η επηηξνπή
ππνβάιιεη ηελ έθζεζε ηεο ζηελ Βνπιή αθνχ ελεκεξψζεη ηνλ Δπξσπατθφ
πκβνπιεπηηθφ Φνξέα γηα ηε Γηαθπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηηζηηθήο. Η έθζεζε
ηεο επηηξνπήο έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Η επηηξνπή δελ έρεη αξκνδηφηεηεο σο
πξνο ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη σο πξνο ηε ζπιινγή, παξαγσγή
θαη δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
3. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο επηιέγνληαη κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ κε εμαηξεηηθή
ηθαλφηεηα θαη εζληθή ή/θαη δηεζλή επαγγεικαηηθή πείξα ζηα πεδία πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο.
4. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη κε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο.
5. ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο ζπκκεηέρεη ν πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ν νπνίνο
κεηέρεη επίζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, ρσξίο ςήθν.
6. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο δηνξίδνληαη γηα δηεηή ζεηεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ.
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7. Η εηήζηα έθζεζε ηεο επηηξνπήο, δεκνζηνπνηείηαη, αθνχ ππνβιεζεί ζηε Βνπιή.
8. Οη θνξείο ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο παξέρνπλ ζηελ επηηξνπή ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηά απφ αίηεζή ηεο
πνπ ππνβάιιεηαη ζην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα.
9. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ππνρξενχληαη λα κελ απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο ζηηο
νπνίεο έιαβαλ πξφζβαζε κέζσ δηαδηθαζηψλ ηεο επηηξνπήο, εάλ ελεκεξσζνχλ απφ ηνλ
αξκφδην θνξέα φηη νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο είλαη δηθαηνινγεκέλα εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηήξα.
10. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο δχλαληαη λα απνκαθξπλζνχλ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπο κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο.
11. ηα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ θαηαβάιιεηαη ακνηβή.
12. Η ηερληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο παξέρνληαη απφ ηελ
ΔΛ.ΣΑΣ. κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο επηηξνπήο. Η δαπάλε
ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
Άπθπο 5
Παπαγωγή ζηαηιζηικών
1. Η ΔΛ.ΣΑΣ., χζηεξα απφ γλψκε ηεο Τ.ΔΠ.ΔΛ... ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εγθξίλεη αλά ηξηεηία ην Διιεληθφ ηαηηζηηθφ
Πξφγξακκα (ΔΛ..Π.). Σν ΔΛ..Π. εγθξίλεηαη έσο ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ
πξνεγνχκελνπ ηεο εθαξκνγήο έηνπο.
2. Σν ΔΛ..Π. πεξηιακβάλεη ηα θχξηα πεδία θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ πξνβιεπφκελσλ
δξάζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ.
ην ΔΛ..Π. θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο, ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ζε πιεξνθνξίεο
γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο θνηλνηηθέο θαη δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ησλ
ινηπψλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ..., θαη νη ζηαηηζηηθέο πνπ απαηηείηαη λα θαηαξηηζηνχλ,
αθνχ ζηαζκηζζνχλ νη αλάγθεο ζε αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη
ην δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε θαηάξηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηνπο
ππφρξενπο θνξείο.
3. Σν ΔΛ..Π. ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ζηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ, δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηάηαη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ..
4. Σν ΔΛ..Π. πξαγκαηνπνηείηαη:
α) κε ζηαηηζηηθέο δξάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ..., νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην
ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ,
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β) κε άκεζεο ζηαηηζηηθέο ελέξγεηεο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ..., ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο,
ηδίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αηθληδηαζηηθψλ αλαγθψλ.
5. Με βάζε ην ΔΛ..Π., θάζε θνξέαο ηνπ ΔΛ... θαηαξηίδεη εηήζην ζηαηηζηηθφ
πξφγξακκα εξγαζίαο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. κέρξη ην
ηέινο Ιαλνπαξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εθαξκνγήο έηνπο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
6. Η ΔΛ.ΣΑΣ., πξηλ απφ ην ηέινο Μαΐνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εθαξκνγήο έηνπο,
θαη κεηά απφ γλψκε ηεο Τ.ΔΠ.ΔΛ... ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, θαηαξηίδεη αληίζηνηρν εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ζην
νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηα εηήζηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... Σν
εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ
θαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο
ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αλαξηάηαη ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ..
7. Σν εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πεξηιακβάλεη:
α) ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ηα αξκφδηα
φξγαλα γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο θαη
β) ην γεληθφ πιαίζην, ηνπο ζθνπνχο, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ
εξεπλψλ, θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα
ηε δηεμαγσγή ηνπο.
ην εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πξνζδηνξίδνληαη επίζεο:
α) νη ελέξγεηεο, πνπ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα, κε βάζε ηηο αλάγθεο αληαπφθξηζεο ζηηο
ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν,
β) ηα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηε κείσζε ηνπ
θφξηνπ αληαπφθξηζεο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... θαη
γ) ηα λνκνζεηηθά κέηξα θαη ηα κέηξα δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ
πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ...
8. Οη ζηαηηζηηθέο εξγαζίεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εηήζηα ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα
εξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... θαη ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη
εηδηθψο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζθνπνχο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ηελ
αλάιπζε θφζηνπο- απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπο θαη ην
βάξνο γηα ηνπο ππφρξενπο θνξείο.

Άπθπο 6
Ποιόηηηα ζηαηιζηικών
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1. Γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΔΛ..., νη
ζηαηηζηηθέο ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... αλαπηχζζνληαη, παξάγνληαη θαη δηαδίδνληαη κε
βάζε νκνηφκνξθα πξφηππα θαη ελαξκνληζκέλεο κεζφδνπο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 6. ηνλ
Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνβιέπνληαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο ησλ
θνξέσλ ηνπ ΔΛ..., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε πνηφηεηα ησλ
ζηαηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο νη δηαδηθαζίεο
ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή θαη ε δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ
ειιείκκαηνο θαη πξνβιέπνληαη νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία επαιήζεπζεο απφ ηελ
ΔΛ.ΣΑΣ. ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζηαηηζηηθέο απηέο.
2. Οη ινηπνί θνξείο ηνπ ΔΛ... ππνβάιινπλ ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. εθζέζεηο γηα ηελ
πνηφηεηα ησλ δηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο, κε
βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζρεηηθά κε ηε δνκή, ηελ πεξηνδηθφηεηα, ηελ
πιεξφηεηα, ηε ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο νηθείνπο νξηζκνχο ή ινγηζηηθνχο θαλφλεο, ηελ
εζσηεξηθή ηνπο ζπλνρή, ηελ αμηνπηζηία θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ
αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη εθζέζεηο απηέο
ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε έηνο, θαηά ην ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηνλ
ηχπν θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν, πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ
Τπνρξεψζεσλ.
Άπθπο 7
Γιάδοζη ηων ζηαηιζηικών
1. Η Γηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ηνπο ινηπνχο
θνξείο ηνπ ΔΛ..., κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ ηνπ άξζξνπ 1
παξάγξαθνο 4, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8.
2. Οη θνξείο ηνπ ΔΛ... ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ
ρξεζηψλ ζηηο ζηαηηζηηθέο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο θαη φπσο νξίδεηαη
εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ.
3. Οη θνξείο ηνπ ΔΛ... κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ηεξνχλ δεκφζηα αξρεία γηα
ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, πνπ ζπιιέγνληαη ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο θαη αθνξνχλ κεκνλσκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ εγγξαθέο πνπ έρνπλ θαηαζηεί
αλψλπκεο, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ δελ
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, είηε άκεζα είηε έκκεζα, αλ ιεθζνχλ ππφςε φια ηα ζρεηηθά
κέζα ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο.
4. Οη θνξείο ηνπ ΔΛ... επηηξέπεηαη λα δηαδψζνπλ ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα, πνπ
ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαχηηζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ,
απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ
Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζε ηνπο λα κε
ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην, ή
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β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ
απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ.
Άπθπο 8
ηαηιζηικό απόππηηο
1. Δάλ νη θνξείο ηνπ ΔΛ... έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ζηνηρεία ή έρνπλ πξφζβαζε ζε
ζηνηρεία, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ κνλάδσλ
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ
ιακβάλνληαη άκεζα γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, ή έκκεζα, απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο
πεγέο, ππνρξενχληαη λα πξνζηαηεχνπλ απηά ηα ζηνηρεία θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ
απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Απαγνξεχεηαη ζε φινπο ηνπο θνξείο
ηνπ ΔΛ... νπνηαδήπνηε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Οη θνξείο ηνπ
ΔΛ... νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη
δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ κε ηα ηερληθά ή άιια
κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. Δάλ παξαβηαζηεί ην
απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην, εθηφο απφ ηηο πνηληθέο
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 252, 253, 370Β, 370Γ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα
θαη ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 2392/1996 (ΦΔΚ 60 Α΄), επηβάιινληαη θαη νη δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.
2. Οη θνξείο ηνπ ΔΛ... πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ή ηελ ππνρξέσζε ζπιινγήο
ζηνηρείσλ ππνρξενχληαη λα δηαβηβάδνπλ απφξξεηα ζηνηρεία ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη δελ
κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηελ αξρή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ, εθφζνλ ηα ζηνηρεία
απηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ ή γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ. Οη θνξείο ηνπ
ΔΛ... κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηε δηαβίβαζε απφξξεησλ ζηνηρείσλ ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ.
κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ηελ εζληθή άκπλα, ηελ θξαηηθή
αζθάιεηα θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρψξαο. Με ηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ
Τπνρξεψζεσλ πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζήθνπζα απνηχπσζε θαη δηαβίβαζή
ηνπο, εθφζνλ απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε, παξαγσγή θαη
Γηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 223/2009
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ 2009, ρσξίο
λα δηαθπβεχεηαη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
3. Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ... ζηελ
ΔΛ.ΣΑΣ. ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο θαη ζε απηά έρεη
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην
ζθνπφ απηφλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε
απφξξεηα ζηνηρεία θαη ζε άιια πξφζσπα, εθηφο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο, ζηα νπνία
αλαηίζεληαη ζηαηηζηηθέο εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δηαζθαιίδνληαο ζε θάζε
πεξίπησζε ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ
απνξξήηνπ θαη απφ ηα πξφζσπα απηά.
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4. Σα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη απφ δεκφζηεο πεγέο, ζηηο νπνίεο θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο έρνπλ φινη πξφζβαζε, δελ ζεσξνχληαη απφξξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ.
5. Οη θνξείο ηνπ ΔΛ... επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχλ, ζε εξεπλεηέο πνπ δηεμάγνπλ
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία, ηα νπνία
θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε ηαχηηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ.
Δθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ δηαβηβαζζεί ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. απφ ινηπνχο θνξείο ηνπ
ΔΛ..., απαηηείηαη άδεηα ηνπ θνξέα ηνπ ΔΛ... πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ απφξξεησλ ζηνηρείσλ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο.
6. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ...,
κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ, κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο, δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε ρξήζεο απηψλ
ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε
ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη κεηά ηε
ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
7. Η παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ
νπνηνδήπνηε πξφζσπν ππαγφκελν ζην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαη δχλαηαη λα
επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.
Άπθπο 9
Γιοικηηικέρ κςπώζειρ
1. Με απφθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. επηβάιινληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ή ζην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ή ζην θπζηθφ πξφζσπν νη αθφινπζεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, γηα παξάβαζε
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, ηνλ Καλνληζκφ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ... θαη απφ θάζε άιιε δηάηαμε πνπ
αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο πξφζβαζεο ζε πεγέο, κεηξψα ή αξρεία ή ηελ παξνρή
ζηνηρείσλ, γηα ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη δηάδνζε ζηαηηζηηθψλ:
α) χζηαζε γηα άξζε ηεο παξάβαζεο κέζα ζε νξηζκέλε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία.
β) Πξφζηηκν χςνπο απφ ρίιηα (1.000) επξψ έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ, εάλ
παξέιζεη άπξαθηε ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία γηα άξζε ηεο παξάβαζεο.
Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη είλαη αλάινγε
πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Η ππνηξνπή ζπληζηά
επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.
2. Με απφθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο
(10.000) επξψ έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην
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απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη
πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν
πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Η ππνηξνπή ζπληζηά
επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.
3. Με ηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα εθαξκνγήο
ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2.
4. Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
5. Οη πξάμεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη πξφζηηκα ζπληζηνχλ
εθηειεζηφ ηίηιν θαη επηδίδνληαη ζε φπνηνλ επηβάιινληαη. Η είζπξαμε ησλ πξνζηίκσλ
απηψλ γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ.
356/1974), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΣΑΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ
(ΔΛ.ΣΑΣ.) Ω ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ
Άπθπο 10
ύζηαζη ΔΛ.ΣΑΣ.
1. πληζηάηαη Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή κε ηελ επσλπκία "Διιεληθή ηαηηζηηθή
Αξρή" (ΔΛ.ΣΑΣ.). Η ΔΛ.ΣΑΣ. απνιαχεη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δηνηθεηηθήο
θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη δελ ππφθεηηαη ζε έιεγρν απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα ή
άιιε δηνηθεηηθή αξρή. Η ΔΛ.ΣΑΣ. έρεη δηαθεθξηκέλε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη
παξίζηαηαη απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν δηθαηψκαηα ή
ππνρξεψζεηο ηεο, θαζψο θαη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο.
2. Η ιεηηνπξγία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ππάγεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο.
3. Έδξα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. νξίδεηαη ν Γήκνο Πεηξαηψο. Η επίζεκε νλνκαζία ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ. ζηελ αγγιηθή γιψζζα είλαη Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.) θαη
ζηε γαιιηθή γιψζζα Authoritć Statistique Hellćnique (EL.STAT.).
4. Η ΔΛ.ΣΑΣ. έρεη ζθνπφ ηε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ, θαζψο
θαη ηε δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ηελ θαηάξηηζε κειεηψλ, νη νπνίεο: α)
αθνξνχλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα, β) ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ράξαμεο θαη αμηνιφγεζεο
πνιηηηθψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ (δείθηεο αμηνιφγεζεο), γ)
ππνβάιινληαη ζε δηεζλείο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο θαη δ)
αθνξνχλ ζην γεληθφ θνηλφ ή θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζην
εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ.
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Άπθπο 11
Απμοδιόηηηερ ηηρ ΔΛ.ΣΑΣ.
1. Η ΔΛ.ΣΑΣ. αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδαο (Γ.Γ. Δ..Τ.Δ.), πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1
ηνπ π.δ. 224/1986 (ΦΔΚ 91 Α`), θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ηεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα
λφκν, απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 223/2009 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε.
2. Η ΔΛ.ΣΑΣ. ηδίσο:
α. Καηαξηίδεη θαη εθηειεί ην εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα θαη παξάγεη θαη
δεκνζηεχεη κε ηελ ηδηφηεηα ηεο "εζληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο", φπσο νξίδεηαη ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 223/2009, ηηο επίζεκεο, εζληθέο θαη
επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο ηεο ρψξαο θαη δηελεξγεί θάζε είδνπο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο,
ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, απνγξαθέο θαη κειέηεο.
β. Δθπξνζσπεί ηελ Διιάδα σο "εζληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία", ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ 223/2009, ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
θάζε άιιν αξκφδην δηεζλή νξγαληζκφ.
γ. πλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία - Eurostat θαη ηηο άιιεο
ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο ησλ άιισλ
θξαηψλ - κειψλ θαη ηηο εζληθέο αξρέο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη κε
άιινπο δηεζλείο θνξείο θαη νξγαληζκνχο γηα ζηαηηζηηθά ζέκαηα θαη ζπκκεηέρεη ζηηο
νηθείεο ζηαηηζηηθέο επηηξνπέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ, σο "εζληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία".
δ. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε, έγθπξε θαη απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ηεο ζηαηηζηηθήο
πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηεο
νηθνλνκηθήο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ηεο ρψξαο.
ε. πλεξγάδεηαη κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ,
φπσο ηδίσο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα, θέληξα κειεηψλ θαη κε
θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα
ζηαηηζηηθά ζέκαηα, ηελ ελνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ
ζηαηηζηηθήο ηνπ ΔΛ... θαη ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο.
ζη. Μπνξεί λα δηαβνπιεχεηαη, λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα ζπκπξάηηεη κε φινπο ηνπο
θνξείο ηνπ ΔΛ... γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ ζε ζηαηηζηηθνχο
ζθνπνχο ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηνπο.
δ. Αλαπηχζζεη, δηαρέεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα νξζήο πξαθηηθήο ηεο
Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο - Eurostat, ζην πιαίζην ηνπ ΔΛ... Δηδηθφηεξα,
παξέρεη ζπκβνπιέο κεζνδνινγηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηαηηζηηθά εξγαιεία πξνο ηνπο
ινηπνχο θνξείο ηνπ ΔΛ... θαη πξνο θάζε άιιν δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα θαη
αλαιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, δεκφζησλ
ή ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο θαη δηεζλείο αξρέο θαη
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πξαθηηθέο, ψζηε λα ππάξμεη δηάρπζε θνηλά απνδεθηήο κεζνδνινγίαο θαη πεξαηηέξσ
εθαξκνγή απηήο.
ε. Μεξηκλά γηα ηελ εκπέδσζε ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο πνηνηηθψλ θαη
αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο απφ ην ζχλνιν
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ...
ζ. Μεξηκλά επίζεο γηα ηε δηαξθή αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, κέζσ
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε
ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο.
3. Με απφθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
νξίδνληαη νη εζληθέο αξρέο, θαηά ηελ πξφβιεςε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 223/2009, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ
παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ, ζην πιαίζην ηνπ ΔΛ... Ο
θαηάινγνο ησλ «εζληθψλ αξρψλ» δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή
Τπεξεζία (Eurostat) θαη δεκνζηεχεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε θνηλνηηθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη
ζπλαληήζεηο, νξίδεηαη εθπξφζσπνο απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.. Η εθπξνζψπεζε κπνξεί λα
αλαηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ζε εζληθή αξρή ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ.
5. Με απφθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
νξίδνληαη νη θνξείο ηνπ ΔΛ... πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ή ηελ ππνρξέσζε
ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Ο θαηάινγνο απηφο αλαξηάηαη ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
6. Η ΔΛ.ΣΑΣ. πηζηνπνηεί σο "επίζεκεο" ζηαηηζηηθέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ
άιινπο θνξείο ηνπ ΔΛ..., κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 23 σο
πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Η πηζηνπνίεζε παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Οη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
7. Η ΔΛ.ΣΑΣ. παξέρεη ηε γλψκε ηεο, πξηλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζηε Βνπιή, γηα
θάζε δηάηαμε, ε νπνία αθνξά ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. ή ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ηεο ρψξαο ή
κε ηελ νπνία ν παξψλ λφκνο ηξνπνπνηείηαη ξεηψο ή ζησπεξψο. Σν απηφ ηζρχεη γηα
θάζε δηάηαμε, κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη λέεο ή αλαδηαξζξψλνληαη δηνηθεηηθέο
πεγέο θαη δεκφζηα κεηξψα ή αξρεία ηεξνχκελα εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά,
καγλεηηθά ή άιια αλάινγα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ ην ζρέδην θάζε ζρεηηθήο δηάηαμεο ππνβάιιεηαη ζηελ
ΔΛ.ΣΑΣ. θαηά ην λσξίηεξν δπλαηφ ρξνληθφ ζεκείν θαη πξηλ ηε ζρεηηθή δεκφζηα
δηαβνχιεπζε. Δθφζνλ ε ΔΛ.ΣΑΣ. ζπληάμεη έθζεζε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ, απηή
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο ζηε Βνπιή πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο δηάηαμεο πξνο
ζπδήηεζε.
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Άπθπο 12
Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ και Γιασείπιζηρ
1. Με απφθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζεζπίδεηαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο,
ν νπνίνο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά θνηλνηηθή θαη
εζληθή λνκνζεζία, ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ ΔΛ...
2. Με ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ, παξαιαβήο θαη επηζηξνθήο ησλ πξσηνγελψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
απνζηέιινπλ νη θνξείο ηνπ ΔΛ... ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ., ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κε ηνπο ππφινηπνπο θνξείο
ηνπ ΔΛ... θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο πξνζαξκνγήο ησλ θνξέσλ ηνπ
ΔΛ... ζηηο νδεγίεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο πξνο ην Δπξσπατθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα. Ο Καλνληζκφο
κπνξεί λα πξνβιέπεη, φηη ε εμεηδίθεπζε δηαηάμεψλ ηνπ κπνξεί λα γίλεηαη κε
απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ή κε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνξείο
ηνπ ΔΛ..., θαζψο θαη ε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δεκνζίεπζή ηνπο.
3. Δάλ παξαβηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο, επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
ζηνλ ππεχζπλν, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν
πνπ αλέξρεηαη απφ ρίιηα (1.000) επξψ έσο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ, αλάινγα
κε ηε βαξχηεηα, ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο, ην εχξνο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαη ηηο
ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Η έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ζε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο
θπξψζεσλ θαη ε ππνηξνπή ζπληζηνχλ επηβαξπληηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηελ
επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο. Με ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη
Γηαρείξηζεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
Άπθπο 13
Ππόεδπορ ηηρ ΔΛ.ΣΑΣ.
1. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. επηιέγεηαη κεηά απφ δηεζλή πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο
πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ απφ ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ απεξρφκελνπ Πξνέδξνπ. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη ηα
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ηα θαζήθνληα θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη νη πξνβιεπφκελεο απνδνρέο ηνπ, ε
πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ε πξάμε ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο
εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε φιν ηεο ην
πεξηερφκελν θαη θάζε άιιν ζηνηρείν αλαγθαίν γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο. Ο
Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. δηνξίδεηαη γηα πεληαεηή ζεηεία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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2. Απνθιεηζηηθά θξηηήξηα επηινγήο ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. είλαη: α)
ε πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, κε επαγγεικαηηθή ή αθαδεκατθή εμεηδίθεπζε ζην
αληηθείκελν ηεο ζηαηηζηηθήο ή ζπλαθψλ θιάδσλ ή ζε αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο ην
αληηθείκελν ησλ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ θαη β) ε ηθαλφηεηα ηνπ
ππνςεθίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ πνξεία, λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
338 παξ. 2 ΛΔΔ, ζην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζκνχ 223/2009 θαη ζηνλ Κψδηθα Οξζήο
Πξαθηηθήο γηα ηηο Δπξσπατθέο ηαηηζηηθέο. Δπηπξφζζεηα, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
πξέπεη λα δηαζέηεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ.
3. Γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ
ζπγθξνηεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο,
πεληακειή επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ. Έξγν ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ είλαη
ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Η ηερληθή
θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο επηηξνπήο παξέρνληαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. κε ηξφπν
πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο επηηξνπήο. Η δαπάλε ιεηηνπξγίαο ηεο
επηηξνπήο βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Ωο κέιε ηεο επηηξνπήο
νξίδνληαη απνθιεηζηηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή ή αθαδεκατθή εμεηδίθεπζε ζην
αληηθείκελν ηεο ζηαηηζηηθήο ή ζπλαθψλ θιάδσλ ή ζε αληηθείκελν ζπλαθέο πξνο ην
αληηθείκελν ησλ ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη
σο εμήο:
(α) έλα κέινο πξνηείλεηαη απφ ηε Βνπιή,
(β) έλα κέινο νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,
(γ) έλα κέινο πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat),
(δ) έλα κέινο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ πκβνπιεπηηθφ Φνξέα γηα ηε
Γηαθπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηηζηηθήο (ESGAB) θαη
(ε) έλα κέινο πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ
πζηήκαηνο (ESSC).
ηελ πξφηαζε ησλ κειψλ θαη ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο
εκπεηξνγλσκφλσλ αλαθέξνληαη ηα πξνζφληα, βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε πξφηαζε ή ν
νξηζκφο ηνπο.
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
ζηνηρείν πνπ ζπιιέγεη, ε επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ζηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηελ επηινγή ηνπ ππνςεθίνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην κέγηζην
βαζκφ ζηα λφκηκα θξηηήξηα επηινγήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δελ ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε ηεο
επηηξνπήο, κπνξεί λα δηνξίζεη σο Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ηνλ ππνςήθην πνπ επηιέγεη
ν ίδηνο, κεηά απφ πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε ζηελ επηηξνπή πιήξνπο αηηηνινγίαο ηεο
επηινγήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ απνθιεηζηηθά θξηηήξηα επηινγήο, θαη αθνχ ε επηηξνπή ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηελ
θξίζε ηεο ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηα θξηηήξηα επηινγήο. Η
εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ, ε αηηηνινγία ηεο ηπρφλ απνθιίλνπζαο απφ
ηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο επηινγήο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ε ζρεηηθή επ’
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απηήο θξίζε ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ
ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα κία κφλν θνξά κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία επηινγήο λένπ Πξνέδξνπ
δελ νινθιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ απεξρνκέλνπ, ε ζεηεία απηνχ
παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαησηέξσ νξηδνκέλσλ, έσο ην
δηνξηζκφ λένπ Πξνέδξνπ, εθηφο εάλ ε επηινγή ηνπ είρε γίλεη ρσξίο ζχκθσλε θξίζε
ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ, νπφηε ε ζεηεία ηνπ παξαηείλεηαη ην πνιχ γηα ηξεηο
(3) κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Γηα ηελ αλαλέσζε δελ απαηηείηαη ε
δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε
πνπ ε επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ είρε γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή θαη ρσξίο
ζχκθσλε θξίζε ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ. ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ζεηείαο,
γηα ηελ νπνία δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ, εάλ ε απφθαζε αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο εθδνζεί κεηά ηελ πξνθήξπμε, ε
δηαδηθαζία πνπ έρεη αξρίζεη καηαηψλεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαλέσζε ηεο ζεηείαο
ηνπ απεξρφκελνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, θαη εθφζνλ κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ απφ ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο ηνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηινγήο λένπ Πξνέδξνπ, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη απηνδηθαίσο θαη ε ζεηεία ηνπ απεξρφκελνπ Πξνέδξνπ
αλαλεψλεηαη απηνδηθαίσο.
ε πεξίπησζε αλαλέσζεο, ε λέα ζεηεία αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ή απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο απηνδίθαηεο αλαλέσζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ παξαηάζεσο πνπ ππήξμε κεηά
ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζεηείαο. Γελ επηηξέπεηαη λα νξηζζεί εθ λένπ Πξφεδξνο ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ., πξφζσπν πνπ έρεη εθπέζεη απφ ηελ ηδηφηεηα απηή.
4. Οη παξάγξαθνη 4, 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3051/ 2002 (ΦΔΚ 220 Α΄)
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
Άπθπο 14
Απμοδιόηηηερ Πποέδπος
1. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., αζθεί φιεο
ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο
λνκνζεζίαο, ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο θαη ησλ
βέιηηζησλ δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. έρεη ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) εγθξίλεη ην ΔΛ..Π,
β) θαηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ΔΛ...
θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ,
γ) θαηαξηίδεη ην εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ηελ
έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο,
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δ) απνθαζίδεη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 12
ηνπ παξφληνο λφκνπ,
ε) ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, ηα πξφηππα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ηνπ
ΔΛ... ζηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat) θαη γεληθφηεξα ζρεηηθά κε
ηε δηαβίβαζε, ππνβνιή ή γλσζηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο θαη
δηεζλνχο ζηαηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο,
ζη) είλαη αξκφδηνο γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ
ηνπ ΔΛ... πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάδνζε ησλ
επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ρψξαο, θαζψο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ ζηαηηζηηθψλ,
δ) κπνξεί λα απνθαζίδεη ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ,
απνγξαθψλ θαη κειεηψλ, επηπιένλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΛ..Π. θαη ζην
εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.,
ε) εθπξνζσπεί ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο, ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ,
θάζε Αξρήο θαη ηξίησλ. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ
εθπξνζψπεζή ηεο ζηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ή ζε ππάιιειν ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ.,
ζ) πξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπο, παξέρεη ηηο ππεξεζηαθέο εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε ελέξγεηαο
πνπ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ζπγθξνηεί νκάδεο
εξγαζίαο απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ ή ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. νξίδνληαο
θαη ην αληηθείκελν ηνπο,
η) πξνΐζηαηαη ηεξαξρηθά θαη πεηζαξρηθά ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη κεξηκλά
γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπεξεζηαθνχ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ηα) θαηαξηίδεη ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο θαη ηζνινγηζκνχο ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ.,
ηβ) είλαη αξκφδηνο γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη αλαιακβάλεη σο δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ
ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ηηο ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο,
ηγ) αλαθαηαλέκεη αλά θαηεγνξία, θιάδν θαη εηδηθφηεηα ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.,
ηδ) δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζε άιια φξγαλα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη λα
εμνπζηνδνηεί κε απφθαζε ηνπ φξγαλα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. λα ππνγξάθνπλ «κε εληνιή
Πξνέδξνπ» έγγξαθα ή άιιεο πξάμεηο ηεο κε απνθάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη κε
αλάξηεζε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε
δεκνζίεπζε ηνπο.
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ηε) αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ν
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
2. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ, ν Πξφεδξνο αλαπιεξψλεηαη ζηελ
άζθεζε φισλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηαηηζηηθψλ Δξεπλψλ,
θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο θαη απηνχ, απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή
Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο.
Άπθπο 15
Δγγςήζειρ ανεξαπηηζίαρ - Κωλύμαηα
1. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. απνιαχεη πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο δεζκεπφκελνο
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ απφ ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο. Ο
Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ηειεί ππνρξεσηηθά ζε θαζεζηψο πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο.
2. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. δχλαηαη λα παπζεί, κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνλ
δηφξηζε, γηα αδπλακία άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ιφγσ θσιχκαηνο, λφζνπ ή
αλαπεξίαο ή γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο
ηδίσο ε απνθάιπςε εκπηζηεπηηθψλ ζεκάησλ, γηα ηα νπνία έιαβε γλψζε θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ή ε θαηάρξεζε ηεο ζέζεο ηνπ γηα ίδην, πξνζσπηθφ ή
εκπνξηθφ φθεινο. Οη ιφγνη παχζεο δελ επηηξέπεηαη λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ
επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπ αλεμαξηεζία.
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη πάζεο θχζεσο
απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
Άπθπο 16
Πόποι - Πποϋπολογιζμόρ
1.

Οη πφξνη ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. είλαη ηδίσο:

(α) ηα έζνδα απφ πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζην Γεληθφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ,
(β) ηα έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο,
(γ) ηα έζνδα απφ ηελ έλαληη ηηκήκαηνο δηάζεζε ζηαηηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο απφ
έξεπλεο, κειέηεο, ζηαηηζηηθέο εξγαζίεο, δεκνζηεχζεηο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πξνο
ηξίηνπο,
(δ) ηα έζνδα απφ ηελ έλαληη ηηκήκαηνο εθηέιεζε ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην
εζληθψλ, θνηλνηηθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ,
(ε) ηα έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο, δσξεέο θαη ινηπέο εηζθνξέο απφ δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχο θνξείο,
(ζη) ηα έζνδα απφ ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ,
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(δ) ηα έζνδα απφ θάζε άιιε λφκηκε αηηία.
2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πεξηιακβάλεη φια ηα θνλδχιηα πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηε δηάζεζε ζηνπο ρξήζηεο ζηαηηζηηθψλ πςειήο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε
φιεο ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο ππνρξεψζεηο. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ, ν νπνίνο είλαη θαη
δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ ηεο. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ είλαη δπλαηή ε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εγγξαθή ή αχμεζε πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κε ηζφπνζε κείσζε άιισλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η
εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Απνινγηζκνχ
θαη ηνπ Γεληθνχ Ιζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο θαη ειέγρνπ ηεο εθηέιεζεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο.
Η ΔΛ.ΣΑΣ. έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ν ηζνινγηζκφο, φπσο εηδηθφηεξα
νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ
δχν (2) νξθσηνχο ινγηζηέο. Σα ζηνηρεία απηά θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ. Οη ινγαξηαζκνί θαη ν απνινγηζκφο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ππφθεηληαη ζηνλ
πξνιεπηηθφ θαη ζηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Η Αξρή εμαηξείηαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ N. 4270/2014 θαη ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ Ν.δ. 496/1974, φπσο ηζρχεη.
3. Κάζε δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ηδίσο φζνλ
αθνξά ην ινγηζηηθφ ζρέδην πνπ εθαξκφδεη, ην είδνο, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ
ινγαξηαζκψλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί, ηελ έγθξηζε θαη εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ
ηεο, ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ σο θαη ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ
πξνπιεξσκήο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ, ηελ ηακεηαθή δηαρείξηζε, ηελ
εμφθιεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, ηε δηαρείξηζε δηαζεζίκσλ, ηνλ έιεγρν ηεο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηηο θάζε είδνπο ζπκβάζεηο (ηδίσο πξνκήζεηαο αγαζψλ,
αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, κίζζσζεο, εθκίζζσζεο, αγνξάο ή
εθπνίεζεο αθηλήησλ), θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ θαηαλνκή
ησλ δαπαλψλ θάζε απνγξαθήο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ.»
Άπθπο 17
Γημοζίεςζη και διάδοζη ζηαηιζηικών ζηοισείων
Γιάθεζη πποϊόνηων ηηρ ΔΛ.ΣΑΣ.
1. Σα πξντφληα, ηα πάζεο θχζεο δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηδίσο ην
εηδηθήο θχζεο δηθαίσκα ηνπ θαηαζθεπαζηή βάζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
δεδνκέλσλ, απφ ηελ εθηέιεζε ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ, εξεπλψλ, κειεηψλ,
πξνγξακκάησλ ή άιισλ εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. αλήθνπλ
απνθιεηζηηθά ζε απηή.
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2. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία,
δεκνζηεχνληαη ή δηαδίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζε
φπνηα κνξθή (έληππε, ειεθηξνληθή ή άιιε) θξίλεηαη σο ε πιένλ πξφζθνξε, ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 8.
3. Η ΔΛ.ΣΑΣ. έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη ρσξίο ηίκεκα, κε επηθχιαμε γηα ηα
ζρεηηθά έμνδα ή ην θφζηνο, ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη θαη λα ηα αλαξηά ζην δηαδηθηπαθφ ηεο
ηφπν. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ εμφδσλ κπνξεί λα γίλεηαη έλαληη
ηηκήκαηνο, κε ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο δηάζεζεο θαη ηηκνιφγεζεο, πνπ νξίδνληαη
ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
4. Η δηάζεζε, ζε κεκνλσκέλα πξφζσπα ή θνξείο, πξντφλησλ εξεπλψλ ή κειεηψλ ή
ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ή επεμεξγαζίαο,
αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη κπνξεί λα γίλεηαη έλαληη
ηηκήκαηνο, βάζεη ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο θαη ηηκνιφγεζεο, πνπ
νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
Άπθπο 18
Γνωζηοποίηζη ζηην Απσή Πποζηαζίαρ Γεδομένων Πποζωπικού Υαπακηήπα
1. Η ΔΛ.ΣΑΣ. γλσζηνπνηεί ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αξρείνπ ή ηελ έλαξμε ηεο επεμεξγαζίαο
αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6 ηνπ λ. 2472/1997 (ΦΔΚ 50 Α`).
2. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. νξίδεηαη σο "Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο", θαηά ην
άξζξν 2 παξ. δ` ηνπ λ. 2472/ 1997, γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.
Άπθπο 19
Μεηαθοπά Τπηπεζιών - Θέμαηα πποζωπικού
1. Οη νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Τ.Δ., φπσο νξίδνληαη ζην
π.δ. 226/2000 (ΦΔΚ 195 Α`), θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο, καδί κε ηηο νξγαληθέο
ζέζεηο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζε απηέο, κεηαθέξνληαη ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη
απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ππεξεζίεο, ζέζεηο θαη πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
Μεηαθέξνληαη επίζεο νη πθηζηάκελεο πξνζσπνπαγείο ζέζεηο, θαζψο θαη ην
πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ
ρξφλνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ κεηαθέξεηαη θαηαηάζζεηαη ζηα ίδηα κηζζνινγηθά
θιηκάθηα θαη δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη φια ηα
επηδφκαηα θαη εηδηθφηεξα ην "θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο" (φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα
57 ηνπ λ. 2324/1995, ΦΔΚ 146 Α`, θαη 72 ηνπ λ. 3746/2009, ΦΔΚ 27 Α`), πνπ
ιακβάλεη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ λ. 1882/ 1990 (ΦΔΚ 43 Α`) θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2685/1999 απφ
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1.1.2011 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ (ηαθηηθνχο κφληκνπο,
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη κεηαθιεηνχο ππαιιήινπο) ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
2. Σα πθηζηάκελα ππεξεζηαθά θαη πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
ηεο Δ..Τ.Δ. απνηεινχλ εθεμήο ππεξεζηαθά θαη πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ.
3. Πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Δ..Τ.Δ. κε απφζπαζε,
ζπλερίδεη λα ππεξεηεί ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. κέρξη ηε ιήμε ηεο απφζπαζεο ηνπ.
4. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. εμαθνινπζεί λα δηέπεηαη απφ ην ίδην ζπληαμηνδνηηθφ
θαη αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο θχξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο, πνπ είρε σο
πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Τ.Δ.
Άπθπο 20
Οπγάνωζη ηηρ ΔΛ.ΣΑΣ.
1. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ
πξφηαζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ζεζπίδεηαη ν Οξγαληζκφο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Με ηνλ Οξγαληζκφ
απηφλ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 2503/1997 (ΦΔΚ
107 Α`) θαη ηα ζέκαηα κεηάζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
2. ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζπληζηάηαη Σκήκα Δξεπλψλ θαη
Μειεηψλ, ην νπνίν ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.. ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ αλήθεη ε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., φπσο ηδίσο ε
εθπφλεζε κειεηψλ θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ κε αληηθείκελν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη
καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηηο
πξννπηηθέο ησλ ζηαηηζηηθψλ εξγαζηψλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, ηελ αμηνπνίεζε, ηε δεκνζίεπζε θαη ηε δηάδνζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. δχλαηαη επίζεο
λα αλαηεζεί ζην Σκήκα Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ ή ζε ζηειέρε πνπ ππεξεηνχλ ζε απηφ
θαη νξίδνληαη πξνο ηνχην απφ ηνλ Πξφεδξν, ε εθπφλεζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ
κειεηψλ, απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
ή κε άιινπο θνξείο, θαζψο θαη ε εθηέιεζε θάζε άιιεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
3. ην Σκήκα Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ ζπληζηψληαη δέθα (10) νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθνχ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ δηελεξγείηαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
ΔΛ.ΣΑΣ. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ σο θαη ν αξηζκφο ησλ
ζέζεσλ αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν θαζνξίδνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ην ρξφλν
έθδνζεο ηεο πξνθήξπμεο γηα πιήξσζε ησλ ζέζεσλ δελ έρεη αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ ν
Οξγαληζκφο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ απηνχ ή ν Οξγαληζκφο δελ θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία απηά, ζηελ πξνθήξπμε,
κε ηελ νπνία επίζεο νξίδνληαη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά θξηηήξηα θαη πξνζφληα γηα
ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.δ. 50/2001
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(ΦΔΚ 39 Α΄) θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Αξκφδηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
φισλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνθήξπμεο είλαη ν Πξφεδξνο
ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηνπ N. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), φπσο ηζρχνπλ. Η θάιπςε ησλ ζέζεσλ
κπνξεί λα γίλεη θαη κε κεηάηαμε πξνζσπηθνχ κε ηα ίδηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζφληα απφ ην Γεκφζην ή απφ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή λνκηθά
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ΓΔΚΟ κε εηζεγκέλεο ζην
ρξεκαηηζηήξην θαη ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ
ηνπο θεθαιαίνπ, χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. Η κεηάηαμε δηελεξγείηαη κε
απνθάζεηο ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη ε
κεηάηαμε Τπνπξγνχ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
4. πληζηάηαη ζηελ θεληξηθή ππεξεζία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κία (1) ζέζε Ννκηθνχ
πκβνχινπ, ζηελ νπνία πξνζιακβάλεηαη κε πάγηα αληηκηζζία Γηθεγφξνο παξ’ Αξείσ
Πάγσ. Καζήθνληα ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ είλαη ε παξνρή ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. λνκηθψλ
ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ θαη γεληθά θάζε είδνπο λνκηθψλ ππεξεζηψλ
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμψδηθεο ή
δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζήο ηεο κεηά απφ αλάζεζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο. Ο Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. χζηεξα απφ πξνθήξπμε,
ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα θξηηήξηα, ηα πξνζφληα θαη νη φξνη ακνηβήο θαη ζπλεξγαζίαο.
Η δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο δηθεγφξσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ N. 4194/2013
δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
Άπθπο 21
Πεπιοςζία ηηρ ΔΛ.ΣΑΣ.
1. Σν αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζην Γήκν Πεηξαηά, θαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ
Πεηξαηψο, Δπνληηψλ θαη Α. Μνπξάηε, πεξηέξρεηαη θαηά πιήξε θπξηφηεηα,
απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακία άιιε δηαηχπσζε ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Η ζρεηηθή πξάμε κεηαγξαθήο ζηα βηβιία ηνπ αξκφδηνπ
ππνζεθνθπιαθείνπ θαη θηεκαηνινγηθνχ γξαθείνπ απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν,
ηέινο ή δηθαίσκα ππέξ ηξίησλ.
2. Κηλεηά πξάγκαηα θαη θάζε είδνπο εμνπιηζκφο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή έρεη δηαηεζεί
ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Τ.Δ., πεξηέξρνληαη ρσξίο θακία
άιιε δηαηχπσζε ζηελ θπξηφηεηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
3. Σν ζήκα θαη ην φλνκα ρψξνπ (domain name) ηεο Δ..Τ.Δ. απνηεινχλ εθεμήο ζήκα
θαη φλνκα ρψξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ..
4. Η ΔΛ.ΣΑΣ. ππνθαζίζηαηαη σο εηδηθφο δηάδνρνο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ πεγάδνπλ απφ ζπκβάζεηο, ην αληηθείκελν
ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ή αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα, ηηο αξκνδηφηεηεο ή ην έξγν ηεο
θαηαξγνχκελεο κε ην παξφλ Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Τ.Δ.
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5. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Δ..Τ.Δ. πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κεηαθέξνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
6. Δθθξεκείο δίθεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αλαθνξηθά κε ζέκαηα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ηεο Δ..Τ.Δ. ζπλερίδνληαη ζην φλνκα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., σο εηδηθνχ
δηαδφρνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ρσξίο άιιε δηαηχπσζε, ρσξίο λα επέξρεηαη βίαηε
δηαθνπή ηνπο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη δήισζε πεξί επαλαιήςεψο ηνπο.
7. Η ΔΛ.ΣΑΣ. απνιακβάλεη φισλ ησλ νπζηαζηηθψλ θαη δηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
Άπθπο 22
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη:
α. Η Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, ε νπνία
ζπλεζηήζε κε ην π.δ. 224/1986, β. ην Δζληθφ πκβνχιην ηαηηζηηθήο πνπ ζπλεζηήζε
κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1819/1988 (ΦΔΚ 256 Α`), γ. ηα άξζξα 1, 2, 3, 5, 6, 7 θαη 11 ηνπ
λ. 2392/1996 (ΦΔΚ 60 Α) θαη ην άξζξν 8 ηνπ λ.1819/1988 (ΦΔΚ 256 Α`) θαη δ. θάζε
άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ είλαη αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ
ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη ζην λφκν απηφλ, κε εμαίξεζε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 10 ηνπ λ. 2392/1996 νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο
ΔΛ.ΣΑΣ.
Άπθπο 23
Μεηαβαηικέρ και λοιπέρ διαηάξειρ
1. Μέρξη ην δηνξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 12, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αζθεί
φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν
απηφλ.
2. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., κέρξη ηελ
έθδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
π.δ. 208/1996 (ΦΔΚ 165 Α`).
3. Όπνπ ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη Γεληθή Γξακκαηεία Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο (Γ.Γ. Δ..Τ.Δ.) ή Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
ηεο Διιάδνο (Δ..Τ.Δ.), λνείηαη εθεμήο ε ΔΛ.ΣΑΣ.
4. Όπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ν Τπνπξγφο
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ν Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο ή ν Τπνπξγφο
πληνληζκνχ, σο αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή ηελ άζθεζε
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηηο ππεξεζίεο, ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε, ηε ξχζκηζε
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δεηεκάησλ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο Δ..Τ.Δ., λνείηαη εθεμήο ν
Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
5. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
θαη πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 55Γ` ηνπ
Καηαζηαηηθνχ ηεο, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.3424/1927 (ΦΔΚ 298 Α`), φπσο ηζρχνπλ,
θαη ην άξζξν 5 ηνπ Πξσηνθφιινπ (αξηζ. 4) γηα ην θαηαζηαηηθφ ηνπ επξσπατθνχ
ζπζηήκαηνο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΔ C
115/201 ηεο 9.5.2008) δελ ζίγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
6. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3470/2006 θαη ε παξάγξαθνο 12 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3144/2003 ζπκπιεξψλεηαη σο εμήο: «Η Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
(ΔΛ.ΣΑΣ.) επηηξέπεηαη λα αλαζέηεη κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, γηα ζπγθεθξηκέλν
έξγν, ζε εηαηξηθέο θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή, γηα νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη φρη
πέξαλ ηνπ νθηακήλνπ, ζε θπζηθά πξφζσπα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο κεηαθνξά
πιηθνχ, ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ θαη ζπλαθείο εξγαζίεο θαη άιιεο ππεξεζίεο πνπ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ, πξνο εμππεξέηεζε αλαγθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο.».
7. Μέρξη 31.12.2012 νη δαπάλεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο εθθαζαξίδνληαη κε δηαηάθηε
ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο,
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, δηαηάμεηο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3871/ 2010 (ΦΔΚ 141 Α) εγγξάθνληαη ζε Δηδηθφ
Φνξέα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο
γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κέρξη 31.12.2012. Γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλσηέξσ δαπαλψλ κεηψλεηαη ηζφπνζα ε πίζησζε πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ηελ
επηρνξήγεζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.
8. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.)
θπξψλνληαη θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηα απνηειέζκαηα
ηνπ πξαγκαηηθνχ (de facto) πιεζπζκνχ ηεο απνγξαθήο ηνπ έηνπο 2011 γηα ηηο
δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 4 ηνπ λ. 3852/2010 θαη θαηαλέκεηαη
αλαινγηθά, ηπρφλ πιεζπζκφο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλεκεζεί ζηηο
δεκνηηθέο απηέο θνηλφηεηεο, ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο.
9. Η απνδεκίσζε κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε απφ ηελ Διιεληθή
ηαηηζηηθή Αξρή θαηά ην έηνο 2012 ζηηο εξγαζίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ - Καηνηθηψλ ηνπ 2011 θαη δελ
απνδεκηψζεθε γηα ηηο εξγαζίεο απηέο κε άιιε απφθαζε κέρξη ζήκεξα θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., πνπ εθδίδεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Η δαπάλε απφ ηελ απφθαζε απηή ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο
δέθα ρηιηάδεο πεληαθφζηα (10.500) επξψ.
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Άπθπο 24
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
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