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Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τους κανόνες και αρχές που εφαρμόζει το ΕΚΤ για 
τη διάχυση των στατιστικών που παράγει κατά προτεραιότητα στους τομείς της 
Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), στη βάση της εθνικής 
νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος, των ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών για τη διάχυση των στατιστικών, 
των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και των κανονισμών για τη διάθεση των 
δημόσιων δεδομένων.  

Συγκεκριμένα το ΕΚΤ, με μακρά παράδοση στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης, 
εντός και εκτός της χώρας, διαθέτει ως δημόσιο αγαθό τα στατιστικά στοιχεία που 
παράγει σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες (ερευνητές, ιδιώτες, δημόσιους 
και ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς, μέσα μαζικής ενημέρωσης, Δημόσια Διοίκηση 
κ.λπ.). 

Η διάχυση των στατιστικών πραγματοποιείται από το ΕΚΤ με βάση τις αρχές της 
ανοικτής πρόσβασης και τις προϋποθέσεις τήρησης των στατιστικών αρχών της 
«επαγγελματικής ανεξαρτησίας», της «αμεροληψίας», της «αντικειμενικότητας», 
της «αξιοπιστίας», του «στατιστικού απορρήτου» και της σχέσης «κόστους-
αποτελεσματικότητας», όπως οι αρχές αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759 και αναπτύσσονται 
στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.  

 

1. Ορισμοί  

Ο όρος «επαγγελματική ανεξαρτησία» σημαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να 
αναπτύσσονται, να παράγονται και να διαδίδονται με ανεξάρτητο τρόπο, ιδίως όσον 
αφορά την επιλογή των τεχνικών, των ορισμών, των μεθοδολογιών και των πηγών 
που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης το χρόνο και το περιεχόμενο όλων των 
μορφών διάδοσης, και ότι η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών γίνεται χωρίς καμία 
πίεση από πολιτικές ομάδες ή ομάδες συμφερόντων, Ενωσιακές ή εθνικές αρχές.  

Ο όρος «αμεροληψία»1 σημαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, να 
παράγονται και να διαδίδονται ουδέτερα, καθώς και ότι πρέπει να επιφυλάσσεται ίση 
μεταχείριση σε όλους τους χρήστες.  

Ο όρος «αντικειμενικότητα» σημαίνει ότι οι στατιστικές πρέπει να αναπτύσσονται, 
να παράγονται και να διαδίδονται συστηματικά, αξιόπιστα και αμερόληπτα2· 
συνεπάγεται τη χρήση επαγγελματικών και δεοντολογικών προτύπων, καθώς και το 
γεγονός ότι οι πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούνται είναι διαφανείς για τους 
χρήστες και για όσους απαντούν στις έρευνες. 

Ο όρος «αξιοπιστία» σημαίνει ότι οι κοινοτικές στατιστικές πρέπει να μετρούν όσο 
το δυνατόν πιο πιστά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και συνέπεια την 
πραγματικότητα που προβλέπεται να παρουσιάζουν· συνεπάγεται τη χρήση 
επιστημονικών κριτηρίων για την επιλογή των πηγών, των μεθόδων και των 
διαδικασιών.  

Ο όρος «στατιστικό απόρρητο» σημαίνει την προστασία των απορρήτων στοιχείων 
που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και τα οποία λαμβάνονται άμεσα 
για στατιστικούς σκοπούς ή, έμμεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές· συνεπάγεται 
επίσης την απαγόρευση της χρήσης για μη στατιστικούς σκοπούς των στοιχείων και 
την απαγόρευση της παράνομης δημοσιοποίησής τους.  

                                                           
1 Από τον αγγλικό όρο “impartiality” 
2 Χωρίς την ύπαρξη μεροληψίας (bias) 
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Ο όρος «σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας» σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής 
των στατιστικών πρέπει να είναι ανάλογο της σπουδαιότητας των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων και οφελών, ότι οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι ο φόρτος ανταπόκρισης πρέπει να μειώνεται στο 
ελάχιστο. Οι ζητούμενες πληροφορίες πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να 
λαμβάνονται άμεσα από διαθέσιμα αρχεία ή πηγές.  

Ως «διάχυση (ή διάδοση) στατιστικών» νοείται η δραστηριότητα με την οποία τα 
στατιστικά στοιχεία καθίστανται προσβάσιμα στους χρήστες.  

Ως «εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς» νοούνται 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα, αλλά από τα οποία είναι θεωρητικά δυνατή η έμμεση 
ταύτιση των στατιστικών μονάδων (ερευνωμένων).  

 

2. Νομοθετικό πλαίσιο  

Η πολιτική διάχυσης του ΕΚΤ βασίζεται και λαμβάνει υπόψη:  

 τις διατάξεις περί διάδοσης των στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Νόμου 
(Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως εξειδικεύονται 
περαιτέρω στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του 
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος,  

 τις διατάξεις περί διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών του Κανονισμού (ΕΚ) 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759,  

 τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, στις θεμελιώδεις 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επίσημες στατιστικές και στη Διακήρυξη του 
Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI) για την επαγγελματική Δεοντολογία.  

 

3. Κανόνες και Αρχές της Πολιτικής Διάχυσης  

Η πολιτική διάχυσης του ΕΚΤ καθορίζεται από τους ακόλουθους κανόνες και αρχές: 

1. Το ΕΚΤ παρέχει ισότιμη και ταυτόχρονη πρόσβαση όλων των χρηστών στις 

παραγόμενες στατιστικές του, τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες και αρχές 

που περιλαμβάνονται στην πολιτική του περί στατιστικού απορρήτου, η οποία 

δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr/ .  

2. Η κύρια πηγή πληροφόρησης του ΕΚΤ για τις στατιστικές του είναι ο δικτυακός 

τόπος http://metrics.ekt.gr/ , στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι 

χρήστες, χωρίς κανένα περιορισμό. Τα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται στον 

δικτυακό αυτό τόπο, σε μορφή πινάκων καθώς και σε σχετικές εκδόσεις και 

συμπληρωματικές μελέτες τεκμηρίωσης. Επιπλέον, τα στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν ευρωπαϊκές στατιστικές αποστέλλονται στη Eurostat στην οποία 

δημοσιεύονται στη σχετική βάση δεδομένων 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.    

3. Στατιστικά στοιχεία ΕΤΑΚ που δεν περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο 

http://metrics.ekt.gr/ χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους χρήστες κατόπιν 

σχετικού τους αιτήματος, εφόσον δεν εμπίπτουν στο στατιστικό απόρρητο.  

4. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εθνικών και των διεθνών χρηστών, το 

ΕΚΤ μεριμνά για την επικαιροποίηση και τη διαθεσιμότητα, σε συνεχή βάση, του 

περιεχομένου του δικτυακού του τόπου και των στατιστικών του δημοσιευμάτων, 

τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.  

5. Το ΕΚΤ μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της μορφής και του περιεχομένου του 

δικτυακού τόπου http://metrics.ekt.gr/, και των άλλων τρόπων διάχυσης των 

παραγόμενων στατιστικών, εκδόσεων, μελετών κ.λπ., έτσι ώστε να 

https://metrics.ekt.gr/sites/metrics-ekt/files/pages-pdf/EKT_Policy_StatisticalConfidentiality_el.pdf
http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/
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εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, 

σύμφωνα με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα. Για τη διασφάλιση ότι οι 

στατιστικές του διαχέονται με τρόπο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών, 

το ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη του τα σχετικά σχόλια και τις επισημάνσεις των 

χρηστών, όπως συλλέγονται στον δικτυακό τόπο .  

6. Κάθε χρόνο το ΕΚΤ καταρτίζει και δημοσιεύει Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών, 

το οποίο περιλαμβάνει τις προγραμματιζόμενες στατιστικές έρευνες/εργασίες του 

για το επόμενο έτος. Στο εν λόγω Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών το ΕΚΤ 

προαναγγέλλει για κάθε προγραμματιζόμενη στατιστική έρευνα/εργασία το 

τρίμηνο δημοσίευσης των σχετικών αποτελεσμάτων.  

7. Το ΕΚΤ δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr/ τα μεταδεδομένα 

και τις εκθέσεις ποιότητας των στατιστικών ερευνών και εργασιών που υλοποιεί.  

8. Το ΕΚΤ παρουσιάζει τα αποτελέσματα των στατιστικών ερευνών με σαφή και 

κατανοητή μορφή που διευκολύνει την ορθή ερμηνεία και χρήση τους, τόσο από 

ειδικούς στα συγκεκριμένα θέματα όσο και από το ευρύ κοινό. Για τη βελτίωση 

της κατανόησης των στατιστικών από τους χρήστες των στατιστικών στοιχείων, 

το ΕΚΤ εκπονεί και δημοσιεύει μελέτες σε ευρύτερες θεματικές ΕΤΑΚ, ώστε να 

καταδεικνύεται η σημασία τεκμηρίωσης με αξιόπιστες στατιστικές.     

9. Οι στατιστικές δημοσιεύσεις του ΕΚΤ είναι αντικειμενικές και διαχωρίζονται 

σαφώς από πολιτικές δηλώσεις. Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να σχολιάζει 

δημόσια την κριτική που γίνεται σε στατιστικές του, καθώς και την κακή χρήση 

ή παρανόηση αυτών, στο βαθμό που κρίνεται πρόσφορο. Για τη βελτίωση της 

κατανόησης των στατιστικών, το ΕΚΤ πραγματοποιεί συστηματικά ημερίδες με 

σχετική θεματολογία, για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών.  

10. Το ΕΚΤ παρέχει δωρεάν τις στατιστικές πληροφορίες που παράγει. Τα  έντυπα 

στατιστικά δημοσιεύματα και οι ειδικές εκδόσεις διατίθενται επίσης δωρεάν, σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτυακού τόπου http://metrics.ekt.gr/ και σε 

έντυπη, εφόσον είναι διαθέσιμη.  

11. Το ΕΚΤ ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων του. Τα στατιστικά 

στοιχεία, τα μεταδεδομένα, οι εκδόσεις και τα λοιπά έγγραφα που δημοσιεύονται 

στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ διατίθενται με την άδεια Creative Commons 

Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0., 

εκτός αν προσδιορίζεται ρητώς διαφορετικά. Όταν  η  επαναχρησιμοποίηση  

περιλαμβάνει  οποιαδήποτε  τροποποίηση στοιχείων  ή  κειμένου, 

συμπεριλαμβανομένης  της  μετάφρασης  κειμένου, αυτό αναφέρεται σαφώς 

στον τελικό χρήστη της πληροφορίας, 

http://metrics.ekt.gr/
http://metrics.ekt.gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el

