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Η Υπηρεσία Στατιστικής του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), στο
πλαίσιο της αποστολής της φροντίζει και για την διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της
ποιότητας των στατιστικών που παράγει και στοχεύει, µεταξύ άλλων, να έχει και να διαφυλάττει
την εµπιστοσύνη των στατιστικών µονάδων —ανέργων, επιχειρήσεων/εργοδοτών— οι οποίες
παρέχουν εµπιστευτικά δεδοµένα τους για την παραγωγή στατιστικών. Ο ΟΑΕ∆ βασίζει το
στατιστικό του έργο στην εµπιστοσύνη των ανωτέρω στατιστικών µονάδων, αφού µέσω αυτής είναι
σε θέση να συλλέγει πρωτογενή στοιχεία για την παραγωγή των στατιστικών του. Στη βάση αυτής
της εµπιστοσύνης η Υπηρεσία Στατιστικής του ΟΑΕ∆ 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 Υπηρεσία Στατιστικής
του ΟΑΕ∆ 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. 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 τη 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. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η πολιτική στατιστικού απορρήτου της Υπηρεσίας Στατιστικής του ΟΑΕ∆ βασίζεται:
α) 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 του ΟΑΕ∆,
β) 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 της Επιτροπής όσον αφορά την πρόσβαση σε
εµπιστευτικά δεδοµένα για επιστηµονικούς σκοπούς,

γ) 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 στη ∆ιακήρυξη
του ∆ιεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI) για την επαγγελµατική ∆εοντολογία (επαγγελµατική
αξία 1 και δεοντολογική αρχή 6).

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕ∆
Η πολιτική στατιστικού απορρήτου του ΟΑΕ∆ καθορίζεται από τους ακόλουθους κανόνες και
αρχές:
•

Ατοµικά δεδοµένα εγγεγραµµένων ανέργων και επιχειρήσεων/εργοδοτών που
συλλέγονται, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, από την Υπηρεσία Στατιστικής του
ΟΑΕ∆ και χρησιµοποιούνται 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 Υπηρεσίας
Στατιστικής του ΟΑΕ∆ ή/και πιστοποιητικά σχετικά µε τις απαντήσεις στα ανωτέρω
ερωτηµατολόγια παρέχονται µόνο σε εκείνον που παρέσχε τα σχετικά στοιχεία. Στην
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.

•

Ο ΟΑΕ∆ 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.

•

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Στατιστικής του ΟΑΕ∆ 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. Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών
καθηκόντων του, αλλά και µετά το πέρας αυτής, εις το διηνεκές, το προσωπικό της
Υπηρεσίας Στατιστικής του ΟΑΕ∆ 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 Υπηρεσία Στατιστικής του ΟΑΕ∆ µε βάση
τα συλλεγόµενα πρωτογενή στοιχεία δηµοσιεύονται µε τέτοιον τρόπο ώστε να

αποκλείεται η άµεση ή έµµεση αποκάλυψη της ταυτότητας των ερευνώµενων µονάδων
(ανέργων και επιχειρήσεων/εργοδοτών) που παρείχαν τα στοιχεία ή στις οποίες
αφορούν τα στοιχεία.
•

Στατιστικά στοιχεία στατιστικής έρευνας/εργασίας της Υπηρεσίας Στατιστικής του
ΟΑΕ∆ πριν από την ολοκλήρωσή της και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της
τηρούνται ως απόρρητα και δεν διαδίδονται σε τρίτους.

•

Η Υπηρεσία Στατιστικής του ΟΑΕ∆ 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 Στατιστικό Σύστηµα, 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.

•

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Στατιστικής του ΟΑΕ∆ 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. Στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις 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 τυχόν χρησιµοποιούνται
από την Υπηρεσία Στατιστικής του ΟΑΕ∆ για τη συλλογή και τον έλεγχο πρωτογενών
στοιχείων στατιστικών ερευνών του, καθώς και οι εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που
παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην Υπηρεσία Στατιστικής του ΟΑΕ∆ ή στους οποίους
ανατίθενται στατιστικές εργασίες για λογαριασµό του δεσµεύονται για την τήρηση του
στατιστικού απορρήτου των στοιχείων στα οποία έχουν πρόσβαση ή τα οποία
χειρίζονται και υπογράφουν ∆ήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου.

•

Σε όλα τα ερωτηµατολόγια των στατιστικών ερευνών που διενεργεί η Υπηρεσία
Στατιστικής του ΟΑΕ∆ επισηµαίνεται σε εµφανές σηµείο ο απόρρητος χαρακτήρας
των συλλεγόµενων στοιχείων και η χρήση τους αποκλειστικά για στατιστικούς
σκοπούς, µε παραποµπή στις σχετικές διατάξεις του Στατιστικού Νόµου.

