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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (Τ.Ε.Ε. - Ν.Ε.) του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και 

Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της αποστολής του 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 Ενεργειακών Επιθεωρητών — οι 

οποίοι παρέχουν εμπιστευτικά δεδομένα ιδιοκτητών / διαχειριστών / ενοικιαστών / τεχνικών υπεύθυνων ακινήτων για την παραγωγή στατιστικών. Το 

Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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, το Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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 το Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «ατομικά δεδομένα» σημαίνει δεδομένα που αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

Ως «απόρρητα δεδομένα» νοούνται δεδομένα που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό των οικείων στατιστικών μονάδων. Επίσης, η «Στατιστική μονάδα» 

αναγνωρίζεται άμεσα από το όνομα και την διεύθυνσή της ή από τον αριθμό εγγραφής που της έχει επίσημα παραχωρηθεί. 

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. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η πολιτική στατιστικού απορρήτου του Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε.  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 στις αρμοδιότητες του Τ.Ε.Ε.-

Ν.Ε.,  

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 Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε.   

Η πολιτική στατιστικού απορρήτου του Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε.  καθορίζεται από τους ακόλουθους κανόνες και αρχές:  

 Ατομικά δεδομένα εγγεγραμμένων ιδιοκτητών / διαχειριστών / ενοικιαστών / τεχνικών υπεύθυνων ακινήτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

συλλέγονται σε ηλεκτρονική μορφή, από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές 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. 

  Το Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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 του Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. που χειρίζεται πρωτογενές υλικό σε επίπεδο στατιστικής μονάδας (αρχεία με ατομικά δεδομένα στατιστικών μονάδων), 

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 του Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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 το Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. με βάση τα συλλεγόμενα πρωτογενή στοιχεία δημοσιεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να 

αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των ερευνώμενων μονάδων (ιδιοκτητών / διαχειριστών / ενοικιαστών / τεχνικών υπεύθυνων 

ακινήτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και Ενεργειακών Επιθεωρητών) που παρείχαν τα στοιχεία ή στις οποίες αφορούν τα στοιχεία.  

 Στατιστικά στοιχεία στατιστικής έρευνας/εργασίας του Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. πριν από την ολοκλήρωσή της και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τηρούνται 

ως απόρρητα και δεν διαδίδονται σε τρίτους. 

 Το Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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 είναι οι ακόλουθες: 

α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα Α, με το οποίο θα αιτούνται την παραχώρηση 

των δεδομένων. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να παραθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες θα αποτελέσουν και κριτήριο για την παροχή ή όχι 

των στοιχείων:  

(i) Χαρακτηριστικά του αιτούντα: εκπαιδευτικό ίδρυμα, ερευνητικός οργανισμός, εμπορική επιχείρηση, ιδιώτης κτλ.  

(ii) Περιγραφή της έρευνας/μελέτης, χρήση των αιτούμενων δεδομένων, πιθανοί χρήστες.  

(iii) Περιγραφή των δεδομένων που ζητούνται και αιτιολόγηση της ανάγκης για χρήση εμπιστευτικών δεδομένων.  

(iv) Ασφαλιστικές δικλείδες που τηρούνται από τον αιτούντα για τη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου κατά την επεξεργασία των 

στοιχείων.  

(v) Διαδικασίες έκδοσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας/μελέτης. Στην αίτηση θα περιέχεται και δήλωση μη περαιτέρω 

χρήσης, μη διάθεσης σε τρίτους και καταστροφής των δεδομένων που λήφθηκαν με την περάτωση της έρευνας/μελέτης.  



  
 

β. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης θα συντάσσεται σχετικό έγγραφο από το Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε., στο οποίο θα διατυπώνονται 

αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης του αιτήματος και εν συνεχεία, θα κοινοποιείται στον αιτούντα. 

γ. Τα στοιχεία που τελικά θα παραχωρηθούν δεν πρέπει να είναι περισσότερα από όσα δικαιολογεί η έρευνα/μελέτη και, σε όλες τις περιπτώσεις, 

δε θα περιλαμβάνουν τα ονόματα ή επωνυμίες των στατιστικών μονάδων.  

 Το προσωπικό του Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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. Στην αρμόδια ∆ιεύθυνση που διενεργεί 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 το Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε.  για τη συλλογή και τον έλεγχο πρωτογενών 

στοιχείων στατιστικών ερευνών του, καθώς και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στο Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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 το Τ.Ε.Ε.-Ν.Ε. 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. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕYΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Ο/η/το [όνομα αιτούντα/ιδρύματος/οργανισμού] που εκπροσωπείται από τον/την [όνομα υπεύθυνου έρευνας], αιτείται την άδεια παραχώρησης από την 

Υπηρεσία δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα προς χρήση τους για επιστημονικό/ερευνητικό πρόγραμμα δυνάμει του περί στατιστικού απορρήτου του 

Ελληνικού Στατιστικού Νόμου (Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 Προς υποστήριξη και εξέταση της αίτησης παραθέτω τις ακόλουθες πληροφορίες:  

1. Περιγραφή του προγράμματος για το οποίο αιτούνται τα δεδομένα, ο σκοπός του και οι πηγές χρηματοδότησής του  

2. Περιγραφή των δεδομένων που ζητούνται και αιτιολόγηση της ανάγκης χρήσης προσωπικών δεδομένων για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας  

3. Όνομα/τα των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. 

4. Ασφαλιστικές πρόνοιες που θα ληφθούν κατά την επεξεργασία και φύλαξη των δεδομένων 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 δεδομένα εμπιστευτικού χαρακτήρα.  

Δηλώνω, επίσης, ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για το οποίο έχουν ζητηθεί τα στοιχεία, δε θα τα διαθέσω σε τρίτους, δε θα τα 

χρησιμοποιήσω περαιτέρω για άλλους σκοπούς και θα φροντίσω για την καταστροφή/διαγραφή τους από οποιοδήποτε τόπο και τρόπο φύλαξής τους. 

 Ημερομηνία           Εκ μέρους του/της [όνομα ιδρύματος]  

Υπογραφή αιτούντα 


