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Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 25(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«άλλες εθνικές αρχές» σημαίνει τα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτός της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την
ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών·
«άμεση ταυτοποίηση» σημαίνει την αναγνώριση μίας στατιστικής μονάδας από το όνομα ή τη
διεύθυνσή της ή από κάποιο δημόσια προσβάσιμο αριθμό εγγραφής·
«ανάπτυξη» σημαίνει τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη θέσπιση, ενδυνάμωση και βελτίωση των
στατιστικών μεθόδων, προτύπων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και
διάδοση των στατιστικών, καθώς και στο σχεδιασμό νέων στατιστικών·
«αρχεία ιδιωτών» σημαίνει αρχεία, μητρώα ή βάσεις δεδομένων που κατέχονται από νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, τα οποία περιέχουν ποσοτικές ή και ποιοτικές πληροφορίες, υπό οποιαδήποτε
μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης, που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη
και παραγωγή στατιστικών·
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«διάδοση» σημαίνει τη δραστηριότητα με την οποία οι στατιστικές καθίστανται προσβάσιμες στους
χρήστες·
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας·
«διοικητικά αρχεία» σημαίνει τα αρχεία, μητρώα ή τις βάσεις δεδομένων υπουργείων, τμημάτων και
υπηρεσιών της Δημοκρατίας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αρχών τοπικής διοίκησης που
περιέχουν ποσοτικές ή/και ποιοτικές πληροφορίες για τους υπό εξέταση πληθυσμούς, οι οποίες
χρησιμεύουν στην ανάπτυξη και παραγωγή των στατιστικών·
«Εθνικό Στατιστικό Σύστημα» ή «ΕθνΣΣ» σημαίνει τη Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες εθνικές αρχές·
«έμμεση ταυτοποίηση» σημαίνει την αναγνώριση μίας στατιστικής μονάδας με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο πλην της άμεσης ταυτοποίησης·
«εμπιστευτικά στοιχεία» ή «εμπιστευτικά δεδομένα» σημαίνει τα στοιχεία που συλλέγονται και
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών, εφόσον καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση
ταυτοποίηση στατιστικών μονάδων αποκαλύπτοντας εξατομικευμένες πληροφορίες τους, για τον
καθορισμό δε μίας στατιστικής μονάδας ως ταυτοποιήσιμης, συνεκτιμώνται όλα τα πιθανά μέσα που
δύναται εύλογα να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για να την αναγνωρίσουν·
«επίσημες στατιστικές» σημαίνει τις ευρωπαϊκές στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και
διαδίδονται από τη Στατιστική Υπηρεσία και από τις άλλες εθνικές αρχές, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες στατιστικές καταρτίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία·
«έρευνα» σημαίνει οποιαδήποτε συλλογή στοιχείων η οποία διενεργείται με σκοπό την παραγωγή
στατιστικών·
«ευρωπαϊκές στατιστικές» σημαίνει τις στατιστικές που αναφέρονται στο Άρθρο 1 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 και καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα·
«Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα» ή «ΕΣΣ» σημαίνει τη σύμπραξη μεταξύ της στατιστικής αρχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), η οποία είναι γενική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών, που είναι αρμόδιες σε κάθε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών για την ανάπτυξη,
παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών·
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L119,
4.5.2016,
σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-λίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων).

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L164,
31.3.2009,
σ. 87,
L123,
19.5.2015,
σ. 90.

«Κανονισμός (EK) αριθ. 223/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του
Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινο-τήτων,
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759ˑ
«λειτουργός» σημαίνει τον εργαζόμενο στη Στατιστική Υπηρεσία ή στις άλλες εθνικές αρχές υπό
οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς·
«μεταδεδομένα» σημαίνει τις πληροφορίες που καθορίζουν και περιγράφουν τα στατιστικά στοιχεία,
όπως και τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των στατιστικών·
«νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλο
οργανισμό δημοσίου δικαίου, που ιδρύεται με νόμο της Δημοκρατίας προς το δημόσιο συμφέρον και
στο οποίο η Δημοκρατία ασκεί άμεσα ή έμμεσα καθοριστική επιρροή, διορίζοντας περισσότερα από
τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του·
«παραγωγή» σημαίνει το σύνολο των δραστηριοτήτων σχετικά με τη συλλογή, φύλαξη, επεξεργασία
και ανάλυση που απαιτούνται για τον καταρτισμό των στατιστικών·
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«στατιστικές» σημαίνει τις ποσοτικές και ποιοτικές, συγκεντρωτικές και αντιπροσωπευτικές
πληροφορίες που χαρακτηρίζουν ένα συλλογικό φαινόμενο ενός υπό εξέταση πληθυσμού·
«στατιστική μονάδα» σημαίνει τη βασική μονάδα παρατήρησης στην οποία αναφέρονται οι
στατιστικές, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νοικοκυριά, υποστατικά, οικονομικοί φορείς, όπως
επιχειρήσεις, γεωργικές ή άλλες εκμεταλλεύσεις και οποιαδήποτε μονάδα ή έννοια που δύναται να
αποτελέσει αντικείμενο έρευνας·
«Στατιστική Υπηρεσία» σημαίνει τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας·
«στοιχεία» ή «δεδομένα» σημαίνει οποιαδήποτε ποσοτικά ή και ποιοτικά χαρακτηριστικά ή
πληροφορίες που αφορούν μία στατιστική μονάδα·
«συλλογή στοιχείων» σημαίνει τις απογραφικές και δειγματοληπτικές έρευνες και όλες τις άλλες
μεθόδους απόκτησης πληροφοριών από διάφορες πηγές, περιλαμβανομένων των αρχείων και
πληροφοριακών συστημάτων των υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών της Δημοκρατίας, των
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και των αρχών τοπικής διοίκησης που δύναται να
αξιοποιηθούν για την παραγωγή στατιστικών·
«χρήση για στατιστικούς σκοπούς» σημαίνει την αποκλειστική χρήση στοιχείων για την ανάπτυξη και
παραγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων και αναλύσεων·
Στατιστική
Υπηρεσία και
άλλες εθνικές
αρχές.

3.-(1) Η Στατιστική Υπηρεσία ορίζεται ως η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη για το συντονισμό
όλων των δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων
στατιστικών, οι οποίες καθορίζονται στο ετήσιο και στο πολυετές πρόγραμμα στατιστικών
δραστηριοτήτων.
(2) Η Στατιστική Υπηρεσία ενεργεί ως το αποκλειστικό σημείο επαφής για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Eurostat) σε στατιστικά ζητήματα.
(3)(α) Η αρμοδιότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά το συντονισμό, καλύπτει τις άλλες
εθνικές αρχές.
(β) Η Στατιστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για το συντονισμό του στατιστικού προγραμματισμού,
της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της ποιότητας, της μεθοδολογία, της διαβίβασης των
στοιχείων και της επικοινωνία σχετικά με τις δράσεις του ΕΣΣ.
(γ) Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας στη βάση διμερών
ρυθμίσεων με τις άλλες εθνικές αρχές, όποτε κρίνεται αναγκαίο.
(4) Η Στατιστική Υπηρεσία μεριμνά για την τήρηση και δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο
καταλόγου των άλλων εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση
των ευρωπαϊκών στατιστικών, καθώς και των επικεφαλής τους για θέματα επίσημων στατιστικών, ο
οποίος δύναται να αναθεωρείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Στατιστικές
αρχές.

4.-(1) Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών στη Δημοκρατία διέπεται
από τις στατιστικές αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, αντικειμενικότητας,
αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, όπως αυτές
ορίζονται στο Άρθρο 2, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και περαιτέρω
αναπτύσσονται στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, που προβλέπεται στο
άρθρο 10.
(2) Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών διενεργείται λαμβάνοντας
υπόψη τις εκάστοτε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες στατιστικές πρακτικές.

Διευθυντής
Στατιστικής
Υπηρεσίας και
επικεφαλής
για θέματα
επίσημων
στατιστικών στις
άλλες εθνικές
αρχές.

5.-(1) Οι λειτουργοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στον
παρόντα Νόμο, είναι επαγγελματικά ανεξάρτητοι.

(2) Η Στατιστική Υπηρεσία διασφαλίζει την τήρηση των στατιστικών αρχών που προβλέπονται
στο άρθρο 4.
(3) Ο Διευθυντής-
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(α)

έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τις στατιστικές μεθόδους, τα
πρότυπα, τις διαδικασίες και τις διεργασίες, καθώς και για το περιεχόμενο και τον χρόνο
δημοσιοποίησης των στατιστικών που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται
από τη Στατιστική Υπηρεσία·

(β)

αποφασίζει για τα ζητήματα που αφορούν στην εσωτερική διαχείριση της Στατιστικής
Υπηρεσίας·

(γ)

ενεργεί με ανεξάρτητο τρόπο κατά την άσκηση των στατιστικών του καθηκόντων και
δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιοδήποτε κυβερνητικό ή άλλο θεσμικό όργανο,
φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό·

(δ)

είναι υπεύθυνος για τις εργασίες της Στατιστικής Υπηρεσίας και την εκτέλεση του
προϋπολογισμού της·

(ε)

δημοσιεύει ετήσια έκθεση πεπραγμένων·

(στ) συντονίζει τις στατιστικές δραστηριότητες των άλλων εθνικών αρχών οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών,
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3·
(ζ)

καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές, όπου κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών εντός του
ΕθνΣΣ και παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή τους, η ευθύνη του δε για τη
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές περιορίζεται μόνο εντός
της Στατιστικής Υπηρεσίαςˑ και

(η)

εκπροσωπεί το ΕθνΣΣ στο ΕΣΣ.

(4)(α) Στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για τις επίσημες στατιστικές, σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, η Στατιστική Υπηρεσία καλεί τις άλλες εθνικές αρχές να
ορίσουν ένα λειτουργό ως επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών, ο οποίος έχει την ευθύνη
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 4 που
προβλέπουν για τις στατιστικές αρχές και της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (3) που προβλέπουν για
τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας των επίσημων στατιστικών.
(β) Οι άλλες εθνικές αρχές ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή για τυχόν αλλαγές των λειτουργών
που έχουν οριστεί ως επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών.
(5) Οι άλλες εθνικές αρχές, που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των
επίσημων στατιστικών, εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες
γραμμές του Διευθυντή.
Σύσταση
Επιτροπής
Συντονισμού για
τις Επίσημες
Στατιστικές.

6.-(1) Ιδρύεται Επιτροπή Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές, η οποία αποτελείται από το
Διευθυντή και τους επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών των άλλων εθνικών αρχών.

(2) Ο Διευθυντής συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής Συντονισμού για τις
Επίσημες Στατιστικές.
(3) Αρμοδιότητα της Επιτροπής Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές είναι η ενημέρωση και
ο συντονισμός των μελών του ΕθνΣΣ σε θέματα ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των επίσημων
στατιστικών, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς των μελών του ΕθνΣΣ στον καταρτισμό των
προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.
(4) Η Επιτροπή Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές δύναται να εκδίδει κανόνες που
ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της.
Λειτουργία
Στατιστικού
Συμβουλίου.

7.-(1) Το Στατιστικό Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του ΕθνΣΣ.

(2) Το Στατιστικό Συμβούλιο παρακολουθεί, γνωμοδοτεί και υποβάλλει εισηγήσεις ως προς την
ετοιμασία, εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων και
συμβουλεύει το Διευθυντή και τους επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών στις άλλες εθνικές
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αρχές αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο εδάφιο
(1) του άρθρου 4.
(3) Το Στατιστικό Συμβούλιο συνίσταται από τον πρόεδρο και δώδεκα (12) άλλα μέλη, ως
ακολούθως:
(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·
(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή
εκπρόσωπό του·
(γ)

το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή
εκπρόσωπό του·

(δ) το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας·
(ε)

έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου·

(στ) έναν εκπρόσωπο των άλλων εθνικών αρχών, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής
Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές·
(ζ)

δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων·

(η) δύο (2) εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων·
(θ) δύο (2) ακαδημαϊκούς από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας· και
(ι)

έναν εκπρόσωπο της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας.

(4) Πρόεδρος και μέλη του Στατιστικού Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα που κατέχουν γνώσεις
και πείρα ή ασχολούνται με θέματα στατιστικής ή άλλα συναφή θέματα.
(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο και τα μέλη του Στατιστικού Συμβουλίου.
(6) Η θητεία του προέδρου και των μελών του Στατιστικού Συμβουλίου, εκτός των ως εκ της
θέσεώς τους (ex officio) μελών, είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί για μία περαιτέρω θητεία.
(7) Μέλος του Στατιστικού Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της
Δημοκρατίας δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, κοινοποιώντας γραπτώς στο
Υπουργικό Συμβούλιο την απόφασή του.
(8) Οι εξουσίες του Στατιστικού Συμβουλίου ασκούνται από τα μέλη του, ακόμα και σε περίπτωση
χηρείας οποιασδήποτε θέσης αυτού.
(9) Το Στατιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός ενός μηνός από την ημέρα κοινοποίησης προς
αυτό, από το Διευθυντή, οποιουδήποτε προγράμματος στατιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και
οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο.
(10) Το Στατιστικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας
του.
Προγράμματα
στατιστικών
δραστηριοτήτων.

8.-(1) Η Στατιστική Υπηρεσία, με τη συνεισφορά των άλλων εθνικών αρχών, καταρτίζει πολυετές
πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων, διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών, στο οποίο
περιλαμβάνονται οι έρευνες ή άλλες εργασίες οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της
εν λόγω χρονικής περιόδου, το οποίο κοινοποιείται στο Στατιστικό Συμβούλιο:
Νοείται ότι, έρευνα ή άλλη εργασία δύναται να διεξαχθεί αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό,
δημογραφικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό ή γεωργικό θέμα.
(2) Στο πολυετές πρόγραμμα αναφέρονται ο σκοπός και η γενική περιγραφή κάθε έρευνας ή
άλλης εργασίας, το υπολογιζόμενο κόστος και το χρονοδιάγραμμα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτής.
(3) Το πολυετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Υπουργός Οικονομικών μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων υλοποίησής
του.
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(4) Η Στατιστική Υπηρεσία, με τη συνεισφορά των άλλων εθνικών αρχών, καταρτίζει επιπροσθέτως ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων, το οποίο κοινοποιείται στο Στατιστικό
Συμβούλιο, και σε αυτό περιλαμβάνονται οι έρευνες ή άλλες εργασίες που αναφέρονται στο πολυετές
πρόγραμμα οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.
(5) Κατά τη διαδικασία ετοιμασίας του πολυετούς και του ετήσιου προγράμματος στατιστικών
δραστηριοτήτων, η Στατιστική Υπηρεσία μεριμνά, ώστε να λαμβάνει επαρκή πληροφόρηση για τις
ανάγκες διάφορων ομάδων χρηστών για στατιστικά στοιχεία, τέτοιες δε ομάδες χρηστών ορίζονται ο
ευρύτερος δημόσιος τομέας, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι κοινωνικοί εταίροι, η ακαδημαϊκή και
ερευνητική κοινότητα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό γενικότερα.
(6) Το πολυετές και το ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων καταρτίζονται μέχρι το
τέλος του μηνός Οκτωβρίου του έτους που προηγείται της έναρξης της περιόδου στην οποία αφορούν.
(7) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές δύναται, σε έκτακτες ή απρόβλεπτες
περιπτώσεις, να προβαίνουν στη διεξαγωγή έρευνας ή άλλης εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στο
πολυετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων:
Νοείται ότι, στις πιο πάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις
του παρόντος Νόμου που αφορούν στην έρευνα ή άλλη εργασία που περιλαμβάνεται στο πολυετές
πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων.
(8) Η Στατιστική Υπηρεσία αξιολογεί σε τακτή βάση την υλοποίηση των προγραμμάτων
στατιστικών δραστηριοτήτων.
Συνεργασία με
την Κεντρική
Τράπεζα της
Κύπρου.

9.-(1) Στο βαθμό που ορισμένες από τις ευρωπαϊκές στατιστικές ενδέχεται να καταρτίζονται από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, υπό την ιδιότητά της ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών, η Στατιστική Υπηρεσία και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνεργάζονται, στη
βάση διμερών ρυθμίσεων και συμμορφούμενες με τις στατιστικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο
4, με σκοπό τη διασφάλιση της παραγωγής πλήρων και συνεκτικών ευρωπαϊκών στατιστικών και την
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στους ερωτώμενους.
(2) Η Στατιστική Υπηρεσία και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να συνάπτουν διμερή
μνημόνια συνεργασίας για την οριοθέτηση και τον καθορισμό του μεταξύ τους πεδίου συνεργασίας.

Κώδικας Ορθής
Πρακτικής για
τις ευρωπαϊκές
στατιστικές.

10.-(1) Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών διέπεται από τις αρχές
του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές που καθορίζεται στο πλαίσιο του ΕΣΣ.

(2) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές μεριμνούν για την εφαρμογή του κώδικα
που προβλέπεται στο εδάφιο (1), ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού στις επίσημες
στατιστικές.
Κριτήρια
στατιστικής
ποιότητας.

11. Οι επίσημες στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται στη βάση ομοιόμορφων
ευρωπαϊκών προτύπων και εναρμονισμένων μεθόδων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των
αποτελεσμάτων και, στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες εθνικές
αρχές τα κριτήρια αξιολόγησης της στατιστικής ποιότητας που ορίζονται στο Άρθρο 12, παράγραφος
1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, ήτοι η καταλληλότητα, η ακρίβεια, η έγκαιρη υποβολή, η
εμπρόθεσμη υποβολή, η προσβασιμότητα και η σαφήνεια, η συγκρισιμότητα και η συνοχή.

Ανάθεση
εργασίας σε
ιδιώτες.
73(Ι) του 2016.

12.-(1) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές δύναται να αναθέτουν τη διεξαγωγή
οποιασδήποτε έρευνας ή τμήματος έρευνας ή άλλης εργασίας σε ιδιώτη με τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων
Συμβάσεων για Συναφή Θέματα Νόμο, υπό τη γενική επίβλεψη του Διευθυντή ή του επικεφαλής για
θέματα επίσημων στατιστικών ή εκπροσώπων τους.
(2) Η ανάθεση έρευνας ή τμήματος έρευνας ή άλλης εργασίας σε ιδιώτη, η οποία συνεπάγεται εκ
μέρους του επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται τηρουμένων των
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
(3) Η διασφάλιση της τήρησης του στατιστικού απορρήτου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την ανάθεση εργασίας σε ιδιώτη.
(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε ιδιώτες κατά τη διεξαγωγή των εργασιών
που ανατίθενται σε αυτούς δυνάμει των διατάξεων αυτού και, σε περίπτωση παράβασής τους,
υπόκεινται στις προβλεπόμενες από αυτό ποινές.
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Συλλογή
στοιχείων.

13.-(1)(α) Για σκοπούς συλλογής στοιχείων, οποιοσδήποτε λειτουργός της Στατιστικής Υπηρεσίας
ή άλλης εθνικής αρχής και οποιοσδήποτε ιδιώτης ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 έχει
εξουσία να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας ή άλλης
εργασίας που διεξάγεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(β) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για τον καθορισμό
κατάλληλης μεθόδου για την παροχή και καταγραφή των στοιχείων.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η παροχή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς
από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υποχρεωτική, στο βαθμό που τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως
απαραίτητα για την παραγωγή επίσημων στατιστικών.
(3) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληροφορούν το πρόσωπο από το οποίο
ζητείται η παροχή στοιχείων για(α) τη διεξαγωγή έρευνας ή άλλης εργασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,
(β) το σκοπό της έρευνας ή άλλης εργασίας,
(γ) το στατιστικό απόρρητο. και
(δ) τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση άρνησης, παράλειψης ή αμέλειας παροχής
στοιχείων, μη συμμόρφωσης με τα τεθέντα χρονικά πλαίσια ή παροχής ψευδών, ελλιπών ή
ανακριβών στοιχείων.
(4) Επιπροσθέτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κατά τη συλλογή στοιχείων τηρούνται
οι στατιστικές αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 4, οι πρόνοιες του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για
τις ευρωπαϊκές στατιστικές που προβλέπονται στο άρθρο 10, τα κριτήρια στατιστικής ποιότητας που
προβλέπονται στο άρθρο 11 και οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές
καθορίζονται από το Διευθυντή αναφορικά με την παραγωγή και τη διάδοση των στατιστικών.

Πρόσβαση,
χρήση και
ενσωμάτωση
διοικητικών
αρχείων και
αρχείων
ιδιωτών.

14.-(1) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους, προκειμένου να μειώνεται η επιβάρυνση για τους ερωτώμενους και να βελτιώνεται η ποιότητα
των στατιστικών, έχουν δικαίωμα-

(α) πρόσβασης και χρήσης, άμεσα και χωρίς χρέωση, όλων των διοικητικών αρχείων και αρχείων
ιδιωτών που περιέχουν δεδομένα αναγκαία για την κατάρτιση των επίσημων στατιστικών,
(β)

να ενσωματώνουν στις διαδικασίες παραγωγής τους τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α)
αρχεία, στο βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων
στατιστικών που καθορίζονται στο πολυετές και στο ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών
δραστηριοτήτων, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

Νοείται ότι, η πρόσβαση σε αρχεία ιδιωτών πραγματοποιείται κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την
ταυτοποίηση των στατιστικών μονάδων.
(2)(α) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές αναπτύσσουν με τους κατόχους των
διοικητικών αρχείων και των αρχείων ιδιωτών τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας.
(β) Ειδικότερα, για τα διοικητικά αρχεία που δημιουργούνται και τηρούνται από φορείς της
δημόσιας διοίκησης, όπως υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες της Δημοκρατίας, νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου και αρχές τοπικής διοίκησης, η Στατιστική Υπηρεσία συμμετέχει και εκφράζει άποψη
σε κάθε στάδιο απόφασης όσον αφορά τον αρχικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τροποποίηση ή την
πιθανή κατάργησή τους, ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω χρήση των αρχείων για σκοπούς
παραγωγής επίσημων στατιστικών.
(3) H Στατιστική Υπηρεσία αναρτά τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί στον διαδικτυακό
της τόπο, οι δε φορείς της δημόσιας διοίκησης, όπως υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες της
Δημοκρατίας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αρχές τοπικής διοίκησης, χρησιμοποιούν τα εν
λόγω συστήματα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και τα ενσωματώνουν κατάλληλα στα
διοικητικά τους αρχεία.
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(4) Διοικητικά αρχεία, που διατίθενται από τους κατόχους τους στη Στατιστική Υπηρεσία και στις
άλλες εθνικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή επίσημων στατιστικών,
συνοδεύονται από τα σχετικά μεταδεδομένα, τα οποία δημιουργούνται με ευθύνη των κατόχων των
αρχείων σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία και βάσει των προτύπων που η ίδια καθορίζει.
(5) Οι κάτοχοι των διοικητικών αρχείων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή επίσημων
στατιστικών, διαθέτουν τα εν λόγω αρχεία, άμεσα ή έμμεσα, στη Στατιστική Υπηρεσία και στις άλλες
εθνικές αρχές, σύμφωνα με κοινά συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα, τα οποία ορίζονται κατά τρόπο
που να ικανοποιούνται οι προθεσμίες υποβολής των ευρωπαϊκών στατιστικών στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Eurostat), ενημερώνουν και λαμβάνουν δε τη σύμφωνη γνώμη της Στατιστικής Υπηρεσίας
σε περίπτωση που προτίθενται να παρατείνουν τις προθεσμίες υποβολής στοιχείων από πρόσωπα.
Διάδοση των
επίσημων
στατιστικών.

15.-(1) Η διάδοση των επίσημων στατιστικών γίνεται με πλήρη συμμόρφωση ως προς τις
στατιστικές αρχές, που προβλέπονται στο άρθρο 4, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του
στατιστικού απορρήτου και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης, όπως απαιτείται με βάση την
αρχή της αμεροληψίας.
(2) Η διάδοση των επίσημων στατιστικών διενεργείται από τη Στατιστική Υπηρεσία, τις άλλες
εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων
τους.

Προστασία των
εμπιστευτικών
στοιχείων.

16.-(1) Οι κανόνες και τα μέτρα που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (11) εφαρμόζονται, ώστε
να διασφαλίζεται ότι τα εμπιστευτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς
σκοπούς και να αποτρέπεται η παράνομη δημοσιοποίησή τους.
(2) Τα εμπιστευτικά στοιχεία που συλλέγονται αποκλειστικά για την παραγωγή των επίσημων
στατιστικών χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία, τις άλλες εθνικές αρχές και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat), στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς:
Νοείται ότι, απαγορεύεται η χρήση των εμπιστευτικών στοιχείων για οποιουσδήποτε άλλους
σκοπούς, πέραν των στατιστικών:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι άλλοι σκοποί, πέραν των στατιστικών, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και μη
περιοριστικά διοικητικούς, νομικούς, φορολογικούς σκοπούς και σκοπούς ελέγχων στις στατι-στικές
μονάδες.
(3) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία υπό την
προϋπόθεση ότι η πρόσβαση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ανάπτυξη, παραγωγή και
διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών ή για τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών
στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Στατιστικής Υπηρεσίας, των άλλων εθνικών αρχών
και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και ότι η αναγκαιότητα αυτή έχει επαρκώς αιτιολογηθεί.
(4) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων
τους, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να
εξασφαλίζουν τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων (έλεγχος αποκάλυψης
στατιστικών στοιχείων) που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες στατιστικές.
(5) Οι επίσημες στατιστικές που καταρτίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες εθνικές
αρχές με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνα ή από άλλες πηγές δημοσιεύονται κατά
τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των προσώπων που
παρέχουν τα δεδομένα ή των στατιστικών μονάδων στις οποίες αναφέρονται.
(6) Επίσημες στατιστικές που ενδεχομένως να καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση στατιστικής
μονάδας δύναται να διαδοθούν από τη Στατιστική Υπηρεσία, τις άλλες εθνικές αρχές και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) μόνο στην περίπτωση που η στατιστική μονάδα συμφωνεί
ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδομένων:
Νοείται ότι, τα στοιχεία που λαμβάνονται από πηγές που είναι νόμιμα διαθέσιμες στο κοινό και οι
οποίες παραμένουν στη διάθεση του κοινού δεν χρήζουν προστασίας και ως εκ τούτου, η Στατιστική
Υπηρεσία δύναται να δημοσιοποιεί ονομαστικό κατάλογο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και αρχών τοπικής διοίκησης, που να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη
διεύθυνση, την οικονομική δραστηριότητα και οποιοδήποτε άλλο νομίμως δημόσια προσβάσιμο
στοιχείο.
(7) Η διαβίβαση εμπιστευτικών στοιχείων μεταξύ της Στατιστικής Υπηρεσίας, των άλλων εθνικών
αρχών και των μελών του ΕΣΣ επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαβίβαση είναι
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αναγκαία για την αποτελεσματική ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών
στατιστικών ή τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Παράρτημα Ι.

(8) Οι λειτουργοί της Στατιστικής Υπηρεσίας και των άλλων εθνικών αρχών, καθώς και
οποιοσδήποτε ιδιώτης ο οποίος ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 δίδουν ένορκη
διαβεβαίωση, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος I, ότι δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες που
περιέρχονται εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η δε υποχρέωση τήρησης του
στατιστικού απορρήτου συνεχίζει να υφίσταται και μετά τη λήξη των καθηκόντων ή και της σύμβασής
τους.
(9) Τα δεδομένα που συλλέγονται ή αποκτώνται κατά τη διεξαγωγή έρευνας ή άλλης εργασίας
συνεχίζουν να θεωρούνται εμπιστευτικά, ανεξαρτήτως εάν τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας ή
άλλης εργασίας έχουν δημοσιευθεί.
(10) Η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ώστε
οποιαδήποτε παραβίαση του στατιστικού απορρήτου να αποτρέπεται και να τιμωρείται.
(11) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που προβλέπουν
για την επιβολή ποινών, που αφορούν στην προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων εφαρμόζονται
και στην περίπτωση διαβίβασης εμπιστευτικών στοιχείων μεταξύ της Στατιστικής Υπηρεσίας, των
άλλων εθνικών αρχών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Πρόσβαση σε
εμπιστευτικά
δεδομένα της
Στατιστικής
Υπηρεσίας για
επιστημονικούς,
ερευνητικούς
σκοπούς.
Παράρτημα ΙΙ.

17.-(1) Η πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα που συλλέγει η Στατιστική Υπηρεσία απευθείας
από τις στατιστικές μονάδες, τα οποία καθιστούν δυνατή μόνο την έμμεση ταυτοποίηση των
στατιστικών μονάδων, επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Διευθυντή, εφόσον τα εν λόγω δεδομένα είναι
απαραίτητα για συγκεκριμένα επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,
τα αποτελέσματα των οποίων δεν αποκαλύπτουν συγκεκριμένες στατιστικές μονάδες και δεν
χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.
(2)(α) Η πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) παρέχεται
κατόπιν έγκρισης από το Διευθυντή της αίτησης παροχής στοιχείων, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα
με τον τύπο του Παραρτήματος II, η δε έγκριση αίτησης παροχής στοιχείων επέχει θέση δεσμευτικού
συμβολαίου μεταξύ του αιτητή και της Στατιστικής Υπηρεσίας.
(β) Η μορφή και το περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης δύναται να αναθεωρείται σύμφωνα με
οδηγίες του Διευθυντή.
(3) Οι ρυθμίσεις και προϋποθέσεις πρόσβασης στα εμπιστευτικά δεδομένα που κατέχει η
Στατιστική Υπηρεσία καθορίζονται από το Διευθυντή.

Παρεκκλίσεις
κατά την
άσκηση των
δικαιωμάτων
που
αναφέρονται
στον Κανονισμό
(ΕΕ) 2016/679.
Αδικήματα
και ποινές.

18. Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα Άρθρα 15, 16, 18 και 21
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται
για στατιστικούς σκοπούς, η Στατιστική Υπηρεσία και οι άλλες εθνικές αρχές δύναται να παρεκκλίνουν
από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα εν λόγω άρθρα και από το Άρθρο 12 του ιδίου
Κανονισμού, εφόσον η άσκηση των δικαιωμάτων πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να παρακωλύσει
σοβαρά την επίτευξη των στατιστικών σκοπών.

19.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 13 και 14, πρόσωπο το οποίο(α)

αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να παρέχει στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία ή σε άλλη
εθνική αρχή·

(β)

δεν συμμορφώνεται με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία ή άλλη εθνική
αρχή για τη συλλογή στοιχείων·

(γ)

παρέχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία ή σε άλλη εθνική
αρχή· ή

(δ)

αρνείται την πρόσβαση της Στατιστικής Υπηρεσίας ή άλλης εθνικής αρχής σε διοικητικά
αρχεία ή σε αρχεία ιδιωτών με σκοπό τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ
(€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
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(2) Λειτουργός της Στατιστικής Υπηρεσίας ή άλλης εθνικής αρχής και οποιοσδήποτε ιδιώτης ο
οποίος ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 που παραβιάζει εκούσια την εμπιστευτικότητα
στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Στατιστική Υπηρεσία ή άλλη εθνική αρχή ή παραβαίνει τις
διατάξεις του άρθρου 16 είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε
χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο(α) χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση δημοσιοποιεί ή κοινοποιεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
εκτός της συνήθους άσκησης των καθηκόντων του, οποιαδήποτε πληροφορία που
περιήλθε εις γνώσιν του κατά την άσκηση των καθηκόντων του· ή
(β) δημοσιοποιεί ή κοινοποιεί πληροφορία που έχει στην κατοχή του και η οποία εν γνώσει
του τού αποκαλύφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή
(γ) ψευδώς παριστάνει ότι ασκεί καθήκοντα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή
ζητά πληροφορίες, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένο να το πράξει,
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα της
Στατιστικής Υπηρεσίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 17 παραβιάσει τους όρους της έγκρισης
παροχής στοιχείων που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(5) Ερευνητής, ο οποίος έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Eurostat) με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ή λαμβάνει
εμπιστευτικά στοιχεία στη βάση αντίστοιχης νομοθεσίας οποιουδήποτε κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος παραβιάζει στο έδαφος της Δημοκρατίας το στατιστικό απόρ-ρητο,
είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(6) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε ενέργειες που καταστρατηγούν και επηρεάζουν την
επαγγελματική ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας και των άλλων εθνικών αρχών, όπως
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων
στατιστικών, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες
ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Έκδοση
Κανονισμών.

20. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο χρήζει ή είναι
δεκτικό καθορισμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση.
15(Ι) του 2000.

21. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000
καταργείται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
[Άρθρο 16(8)]

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
Εγώ ο/η ………………………………………………………… (αρ. δελτίου ταυτ. …………….)
βεβαιώνω ενόρκως ότι, κατά την άσκηση των εξουσιών που μου παρέχει ο περί Επίσημων
Στατιστικών Νόμος για το σκοπό διεξαγωγής έρευνας ή άλλης εργασίας, θα προβώ σε
αληθή και ακριβή συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου και τις τυχόν οδηγίες που μου δίδονται και δε θα αποκαλύπτω σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός από τον Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας/επικεφαλής
για θέματα επίσημων στατιστικών στις άλλες εθνικές αρχές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό, πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μου κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Υπογραφή …………………………………..……

Ημερομηνία ...……………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
[Άρθρο 17(2)]
Διευθυντή
Στατιστικής Υπηρεσίας
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ο/Η/Το
......................................................................................................................................., που
εκπροσωπείται από τον/την ...................................................................., αιτείται από τον
Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας την άδεια πρόσβασης σε εμπιστευτικά στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας προς χρήση τους για επιστημονικό/ ερευνητικό πρόγραμμα δυνάμει
του άρθρου 17 του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου.
Προς υποστήριξη και εξέταση της αίτησης παραθέτω τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. περιγραφή του προγράμματος για το οποίο αιτούνται τα στοιχεία, ο σκοπός του και
οι πηγές χρηματοδότησής του·
2. περιγραφή των στοιχείων που ζητούνται και αιτιολόγηση της ανάγκης χρήσης
εμπιστευτικών δεδομένων για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας·
3. όνομα/τα των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και στοιχεία
επικοινωνίας τους·
4. ασφαλιστικές πρόνοιες που θα ληφθούν κατά την επεξεργασία και φύλαξη των
στοιχείων ώστε να διασφαλιστεί το στατιστικό απόρρητο·
5. περιγραφή αποτελεσμάτων που θα δημοσιευτούν και τρόπος δημοσίευσης.
Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχω προς υποστήριξη της αίτησής μου είναι αληθείς
και ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν εμπλέκονται σε νομική αντιδικία με
οποιαδήποτε στατιστική μονάδα για την οποία ζητούνται στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Δηλώνω ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος για το οποίο έχουν ζητηθεί τα στοιχεία θα
λάβω κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία του στατιστικού απορρήτου και δε θα διαθέσω
τα στοιχεία σε άτομα πέραν των δηλωθέντων σε αυτή την αίτηση.
Δηλώνω επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, δε θα διαθέσω τα στοιχεία
σε τρίτους, δε θα τα χρησιμοποιήσω περαιτέρω για άλλους σκοπούς και θα φροντίσω για
την καταστροφή/διαγραφή τους από οποιοδήποτε μέσο και τρόπο φύλαξής τους.
Αναγνωρίζω ότι παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω
αποτελεί ποινικό αδίκημα και υπόκειται στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 19 του
περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου.
Υπογραφή αιτητή

................................... Ημερομηνία ..........................................

Διεύθυνση επικοινωνίας ..............................................................................................
Εκ μέρους του/της.................................................................................

(σφραγίδα)

