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Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού
Συστήματος (ΦΕΚ Β’ 3482/2017, Αριθμ. 7303/Β2-577)1, 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 οι οποίες παρέχουν εμπιστευτικά δεδομένα τους για την
παραγωγή στατιστικών. Στη βάση αυτής της εμπιστοσύνης και της εκ νόμου
υποχρέωσής του, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προστατεύει σε όλα τα στάδια της
στατιστικής παραγωγής το απόρρητο των δεδομένων που συλλέγει.

1. Ορισμοί
Ως «απόρρητα δεδομένα» νοούνται δεδομένα που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό
των οικείων στατιστικών μονάδων διά της αποκαλύψεως εξατομικευμένων
πληροφοριών.
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 «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» προσδιορίζεται κάθε πληροφορία που
αναφέρεται σε ή/και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης
(ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.),
φυσικά
χαρακτηριστικά,
εκπαίδευση,
εργασία
(προϋπηρεσία,
εργασιακή
συμπεριφορά κλπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία,
οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο
(φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των
δεδομένων. Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται
το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει
αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που
χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική.
Ως «χρήση για στατιστικούς σκοπούς» νοείται η αποκλειστική χρήση για την
ανάπτυξη και παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και αναλύσεων.
Ως «στατιστική μονάδα» νοείται η βασική μονάδα παρατήρησης, δηλαδή φυσικό
πρόσωπο, οικονομικός φορέας και άλλες επιχειρήσεις, στα οποία αναφέρονται τα
στοιχεία.

2. Νομοθετικό πλαίσιο
Η πολιτική στατιστικού απορρήτου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης βασίζεται και
λαμβάνει υπόψη:


1

τις 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), όπως κάθε φορά ισχύουν,

Ο κατάλογος των φορέων του ΕΛΣΣ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.statistics.gr/documents/20181/1196143/National_Authorities_HSS_11102017_GR.pdf/7d1a0e00-5fb7-4858-b59820250f8b1659
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τις 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
της Επιτροπής όσον αφορά την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για
επιστημονικούς σκοπούς,



τον 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 στη Διακήρυξη του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου
(ISI) για την επαγγελματική Δεοντολογία (επαγγελματική αξία 1 και
δεοντολογική αρχή 6 και 12).



Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

3. Κανόνες και Αρχές της Πολιτικής Στατιστικού Απορρήτου
1.

Τα ατομικά δεδομένα στατιστικών μονάδων ή τα απλά2 δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που συλλέγονται, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, από το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης για στατιστική επεξεργασία είναι απολύτως εμπιστευτικά,
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν δημοσιεύονται
ούτε διαδίδονται σε τρίτους.

2.

Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 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. Κατά την άσκηση των
καθηκόντων του, αλλά και μετά το πέρας αυτών, εις το διηνεκές, το προσωπικό
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 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.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λαμβάνει κατάλληλα κανονιστικά, διοικητικά,
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής και λογικής
προστασίας των απόρρητων και εμπιστευτικών δεδομένων. Εφαρμόζει, επίσης,
μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στατιστικών
βάσεων δεδομένων.

4.

Η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών στατιστικών στοιχείων, αποτελεί
βασική προτεραιότητα για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την
ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, μέσω της αύξησης της παραγωγής και
της βελτίωσης της προσβασιμότητας των στατιστικών στοιχείων, καθώς και
μέσω της διαρκούς βελτίωσης του δικτυακού του τόπου, λαμβάνοντας πάντα
υπόψη τη διαθεσιμότητα πόρων και τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις του.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δεν συλλέγει ευαίσθητα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Ευαίσθητα
χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση,
στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε
συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές
διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα
ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά
δεδομένα.
2
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5.

Οι στατιστικές που καταρτίζονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με βάση
τα συλλεγόμενα πρωτογενή στοιχεία δημοσιεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να
αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των στατιστικών
μονάδων ή των φυσικών προσώπων που παρείχαν τα στοιχεία ή που αφορούν
τα στοιχεία.

6.

Στατιστικά στοιχεία στατιστικής έρευνας/εργασίας του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης, πριν από την ολοκλήρωσή της και τη δημοσίευση των
αποτελεσμάτων της, τηρούνται ως απόρρητα και δε διαδίδονται σε τρίτους.

7.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή και των σχετικών
Μνημονίων Συνεργασίας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρέχει στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή απόρρητα ή /και εμπιστευτικά δεδομένα που
αφορούν τις στατιστικές ΕΤΑΚ για την κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών ή
άλλων στατιστικών στις οποίες είναι απαραίτητα.

8.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης επιθεωρεί τακτικά και συστηματικά τις
στατιστικές του διαδικασίες και το στατιστικό του προϊόν και πραγματοποιεί
βελτιώσεις όπου υπάρχει ανάγκη. Αναρτά τις εκθέσεις ποιότητας των
στατιστικών διαδικασιών (ερευνών/εργασιών) του στο διαδικτυακό του τόπο.

9.

Με στόχο την περαιτέρω χρήση των στατιστικών στοιχείων που παράγει για
ερευνητικούς σκοπούς, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μεριμνά για την αύξηση
της προσβασιμότητας των ερευνητών σε ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα
ερευνών3.

10. Στατιστικά στοιχεία των στατιστικών ερευνών/ εργασιών του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης πριν από την ολοκλήρωσή τους και τη δημοσίευση των
αποτελεσμάτων τους τηρούνται ως απόρρητα και δεν διαδίδονται σε τρίτους.
Αποκλειστική εξαίρεση αποτελεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην οποία τα
αποτελέσματα των ευρωπαϊκών στατιστικών παρουσιάζονται σε εύλογo χρονικό
διάστημα πριν την αποστολή τους στη Eurostat.
11. Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης δεσμεύεται από σχετική
Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου, για 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.
12. Οι ιδιώτες-συνεργάτες και οι στατιστικοί ανταποκριτές που χρησιμοποιούνται για
τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων σε έρευνες που διενεργεί το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης επιλέγονται από την ΕΛΣΤΑΤ μέσω του σχετικού μητρώου το οποίο
τηρεί και ως εκ τούτου δεσμεύονται για την τήρηση του στατιστικού
απορρήτου των στοιχείων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία χειρίζονται και
υπογράφουν Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου.
13. Σε όλα τα ερωτηματολόγια των στατιστικών ερευνών που διενεργεί το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης επισημαίνεται σε εμφανές σημείο ο απόρρητος χαρακτήρας
των συλλεγόμενων στοιχείων και η χρήση τους αποκλειστικά για στατιστικούς
σκοπούς, με παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
4. Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για τους δικτυακούς
τόπους του ΕΚΤ
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι πλήρως συμμορφωμένο με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Για όλους τους
Δικτυακούς Τόπους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ισχύει η Πολιτική

3

Προς το παρόν τα μικροδεδομένα των ερευνών αποστέλλονται και διατίθενται μέσω της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Αρχής (Eurostat).
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Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, όπως επικαιροποιείται και ισχύει κάθε
φορά.
Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα –όπου υπάρχουν- υποβάλλονται σε
νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα συλλέγονται για
καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε
επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπού. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί
να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της
πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας
είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για
τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί.
Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή,
διαγράφονται ή διορθώνονται από τον ίδιο τον χρήστη μόνο και χωρίς
καθυστέρηση. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την
ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τη λειτουργία
του λογαριασμού του κάθε χρήστη.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δεν αποθηκεύει δεδομένα που έχουν διαγραφεί
από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα backup). Παράλληλα,
παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης,
διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης σε
αυτοματοποιημένη απόφαση στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον
κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης μπορεί να
επικοινωνεί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση privacy@ekt.gr .
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