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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τους εποπτευόμενους φορείς του που παράγουν 
στατιστικές, ως μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) (στο εξής «ο 
Φορέας»), στο πλαίσιο της διασφάλισης και της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας 
των στατιστικών του στοχεύει, μεταξύ άλλων, να έχει και να διαφυλάττει την 
εμπιστοσύνη των στατιστικών μονάδων (νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων 
του δημόσιου τομέα), οι οποίες παρέχουν εμπιστευτικά δεδομένα τους για την 
παραγωγή στατιστικών. Στην βάση αυτής της εμπιστοσύνης ο Φορέας 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 ο Φορέας 
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. Στην περίπτωση των 
δεδομένων που αφορούν φορείς του δημόσιου τομέα, η παρούσα πολιτική 
εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο που οριοθετεί την 
ενωσιακή και εθνική πολιτική περί διάθεσης ανοικτών δεδομένων, όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

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 την 
στατιστική μονάδα. Στα 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. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η πολιτική στατιστικού απορρήτου του Φορέα, βασίζεται: 

i) στις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του ελληνικού Στατιστικού Νόμου 
(Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) και στον Κανονισμό Λειτουργίας και 
Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, όπως ισχύουν, 

ii) στις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμό 2015/759, καθώς και στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 557/2013 
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της Επιτροπής όσον αφορά στην πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για 
επιστημονικούς σκοπούς, 

iii) στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (αρχή 5 και 
δείκτες αυτής), στις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επίσημες 
στατιστικές (αρχή 6) και στην Διακήρυξη του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου 
(ISI) για την επαγγελματική Δεοντολογία (επαγγελματική αξία 1 και 
δεοντολογική αρχή 6).

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η πολιτική στατιστικού απορρήτου του Φορέα καθορίζεται από τους ακόλουθους 
κανόνες και αρχές: 

1) Ατομικά δεδομένα στατιστικών μονάδων που συλλέγονται, σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική μορφή, από τον Φορέα για στατιστική επεξεργασία είναι απολύτως 
εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν 
δημοσιεύονται ούτε διαδίδονται σε τρίτους.

2) Το προσωπικό του Φορέα που χειρίζεται πρωτογενές υλικό σε επίπεδο 
στατιστικής μονάδας, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνει τα δέοντα, 
κατά περίπτωση, μέτρα, με κάθε υπευθυνότητα, ώστε το υλικό αυτό να μην 
είναι προσβάσιμο σε τρίτους. Το ανωτέρω υλικό, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο στον 
Φορέα για την παραγωγή στατιστικών, καταστρέφεται ή διαγράφεται, κατά 
περίπτωση, από το προσωπικό του, με κάθε 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 του Φορέα 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

3) Ο Φορέας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά 
και οργανωτικά) για την διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των 
απόρρητων και εμπιστευτικών δεδομένων. Λαμβάνει, επίσης, όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των 
στατιστικών βάσεων δεδομένων.

4) Οι στατιστικές που καταρτίζονται από τον Φορέα με βάση τα συλλεγόμενα 
πρωτογενή στοιχεία δημοσιεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται η 
άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των στατιστικών μονάδων που 
παρείχαν τα στοιχεία ή στις οποίες αφορούν τα στοιχεία.  

5) Στατιστικά στοιχεία στατιστικής έρευνας/εργασίας του Φορέα πριν από την 
ολοκλήρωσή της και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τηρούνται ως 
απόρρητα και δεν διαδίδονται σε τρίτους.

6) Ο Φορέας μεριμνά για την προσβασιμότητα των ερευνητών σε εμπιστευτικά 
δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό 
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Σύστημα, χωρίς να υπονομεύεται το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
αυτών. Η χορήγηση σε ερευνητές πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για 
επιστημονικούς σκοπούς γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στον ελληνικό Στατιστικό Νόμο και εξειδικεύονται περαιτέρω στον 
Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, όπως κάθε φορά 
ισχύουν. 

7) Το προσωπικό του Φορέα ενημερώνεται σχετικά με τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου στα διάφορα στάδια της 
παραγωγής στατιστικών, από την συλλογή των πρωτογενών στοιχείων μέχρι την 
διάχυση των στατιστικών, καθώς και για τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε 
περίπτωση παραβίασης του στατιστικού απορρήτου, όπως αυτές αναφέρονται 
στον ελληνικό Στατιστικό Νόμο και εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό 
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, όπως κάθε φορά ισχύουν..


