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Επισπεύδον Υπουργείο:  

Υπουργείο Οικονομικών  

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού/Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,  

 τηλ. 210 33 32 647, ministeroffice@minfin.gr; σε συνεργασία  

με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  και ειδικότερα τη Γενική Δ/νση Στατιστικών 

πληθυσμού, απασχόλησης και κόστους ζωής, τηλ.: 2131352151 

 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Χ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  

Α. Οι Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών είναι μια ευρείας 

κλίμακας στατιστική εργασία η οποία διενεργείται κάθε δέκα χρόνια. Η 

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται με βάση ενωσιακούς και 

διεθνείς κανόνες δικαίου (Κανονισμός 763/2008 και λοιποί εφαρμοστικοί 
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κανονισμοί, Συστάσεις Ηνωμένων Εθνών). Οι Απογραφές ΚΠΚ αποσκοπούν 

στη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας, 

το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς 

και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού, για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, 

ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. Τα στατιστικά στοιχεία 

που προκύπτουν από τις γενικές απογραφές ενδιαφέρουν άμεσα κάθε πολίτη 

και μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο διενέργειας ακαδημαϊκών και 

λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και να χρησιμοποιηθούν ως 

βασικό μέσο για τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων  

(κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, ρύθμιση εκλογικών θεμάτων 

κ.λπ.) και να αποτελέσουν το βασικό πλαίσιο δειγματοληψίας για τη 

διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών. 

Β. Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας είναι μια ευρείας κλίμακας 

στατιστική εργασία, η οποία διενεργείται κάθε δέκα χρόνια βάσει 

Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Απογραφή αποσκοπεί στην εξέταση 

των τάσεων στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων της Χώρας, ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη βάση 

στατιστικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, 

την αξιολόγηση και την επανεξέταση των σχετικών πολιτικών, ιδίως της 

Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για 

την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και των πολιτικών για το περιβάλλον, την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της και των πολιτικών 

για τη χρήση γης και ορισμένων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  

Οι Απογραφές Κτιρίων - Πληθυσμού και Γεωργίας - Κτηνοτροφίας αποτελούν 

πάγια ανάγκη, αλλά και υποχρέωση της χώρας, η οποία έχει νομοθετικό 

έρεισμα τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 σχετικά 

με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης και τον Κανονισμό ΕΚ  2018/1091 

για την απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας.  Οι απογραφές είναι αναγκαίες, 

για τον λόγο ότι συγκεντρώνουν στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να συμβάλλουν 

κατά το δυνατόν στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στη διάχυση/επέκταση της στατιστικής 

πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  

 

 

 



3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  

 

Τα στατιστικά στοιχεία που θα προκύψουν από τις Απογραφές ΚΠΚ 

ενδιαφέρουν κάθε πολίτη, καθώς συμβάλλουν στη χάραξη της 

κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της Χώρας, καθώς και διάφορους χρήστες, 

ακαδημαϊκούς και λοιπούς ερευνητές. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από 

την Απογραφή Γ-Κ ενδιαφέρουν άμεσα τον αγροτικό πληθυσμό και έμμεσα 

κάθε πολίτη, καθώς συμβάλλουν στην χάραξη των κατευθύνσεων της 

κοινωνικο-οικονομικής και αγροτικής ανάπτυξης της Χώρας. 

 

 

 

 

 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο 
παρελθόν; 

ΝΑΙ                                 
 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;  

  

Για τις προηγούμενες απογραφές εκδίδονταν προεδρικά διατάγματα, 

κανονιστικές αποφάσεις και νόμοι  που ρύθμιζαν τα θέματα που τις 

αφορούσαν. 

5. 
Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας 

i) με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης; 

 
Τα εκδιδόμενο κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο 

ρύθμιζε αποκλειστικά την χρονική περίοδο που 

αφορούσε η κάθε απογραφή. Για την απογραφή 

έτους 2021 κρίθηκε απαραίτητη η ρύθμιση του 

συνόλου των θεμάτων της με νόμο, ώστε όλα τα 

διαδικαστικά, οργανωτικά, διοικητικά και 

οικονομικά ζητήματα που χρήζουν ρύθμισης στο 

πλαίσιο των Γενικών Απογραφών να 

αντιμετωπιστούν συνολικά και ενιαία. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, επίσης, η ύψιστη 

δυνατή συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών 

φορέων στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία 

ii) με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης 
της υφιστάμενης νομοθεσίας; 

iii) με διάθεση περισσότερων 
ανθρώπινων και υλικών 
πόρων; 



μέσω της διαβούλευσης και η διαφάνεια της 

διαδικασίας. 

 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;                ΝΑΙ                     ΟΧΙ          
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες χώρα/ες της Ε.Ε. ή 
του ΟΟΣΑ: 

 
Συναφείς πρακτικές εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Όσον 

αφορά στην Ε.Ε., οι πρακτικές αυτές ρυθμίζονται με 

βάση Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και, συγκεκριμένα, Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 763/2008 σχετικά με τις απογραφές 

πληθυσμού και στέγασης και τον Κανονισμό   

2018/1091 για την απογραφή γεωργίας-

κτηνοτροφίας. Ειδικότερα ζητήματα ρυθμίζονται με 

εφαρμοστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
 
 
 

iii) σε διεθνείς οργανισμούς: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008R0763
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008R0763
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32008R0763


 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

  

 

                                                                                                                                                                 
 

 

 
                                                                                               

 

 

 
                                                                                                     

 

 
 

 Όλοι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης εξυπηρετούνται σε μικρό ή μεγάλο 

βαθμό, καθώς μέσω των γενικών απογραφών πληθυσμού-κατοικιών 

και γεωργίας-κτηνοτροφίας συγκεντρώνονται στοιχεία απαραίτητα για 

τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και αγροτικής πολιτικής σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διευκολύνεται η λήψη 

ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας και σχεδιάζονται όλες οι στατιστικές έρευνες ειδικού 

κοινωνικο-οικονομικού ενδιαφέροντος βάσει των οποίων παράγονται 

ειδικότεροι δείκτες στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις Γενικές Απογραφές και τις συνδεόμενες με 

αυτές στατιστικές έρευνες, παρέχονται στοιχεία για τους δείκτες 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13, 15, 16, 17.                      

                                                                                     

 
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  



i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου 

είναι η ρύθμιση του γενικού πλαισίου 

διεξαγωγής των Γενικών Απογραφών κατά το 

έτος 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), καθώς και των προ-απογραφικών 

εργασιών που υλοποιούνται το έτος 2021 και 

των μετα-απογραφικών εργασιών που 

υλοποιούνται κατά το έτη 2022-2024 για τις 

Απογραφές ΚΠΚ και τα έτη 2021-2022 για την 

Απογραφή Γ-Κ. Οι Γενικές Απογραφές 

συνιστούν μια εκτεταμένη και σύνθετη 

στατιστική εργασία, η οποία απαιτεί υψηλού 

επιπέδου οργανωτικό σχεδιασμό.  

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται με τις 

Γενικές Απογραφές είναι απαραίτητα για τη 

χάραξη οικονομικής και κοινωνικής 

πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός των 

Απογραφών είναι να συμβάλλουν κατά το 

δυνατόν στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας, στη διάχυση/επέκταση της 

στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Αποτελούν βασικό 

εργαλείο διενέργειας ακαδημαϊκών και 

λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων και 

βασικό μέσο για τη ρύθμιση ποικίλων 

διοικητικών και νομικών θεμάτων  

(κατανομή κρατικών επιχορηγήσεων στους 

ΟΤΑ, ρύθμιση εκλογικών θεμάτων κ.λπ.), 

αποτελούν  δε το βασικό πλαίσιο 

δειγματοληψίας για τη διενέργεια πολλών 

άλλων στατιστικών εργασιών. Παρέχουν την 

απαραίτητη βάση στατιστικής γνώσης για 

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 

επανεξέταση των σχετικών πολιτικών. Στον 

τομέα της Γεωργίας-Κτηνοτροφίας τα 

στοιχεία από την Απογραφής Γεωργίας-

Κτηνοτροφίας είναι η βάση για την Κοινή 

Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την 

αγροτική ανάπτυξη, καθώς και των 

πολιτικών για το περιβάλλον, την 



προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον 

μετριασμό της και των πολιτικών για τη 

χρήση γης και ορισμένων στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 
 

 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης 

• Οικονομική / Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές 
(δισ.)               

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές               

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)               
Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις 
τράπεζες, % ΑΕΠ)               
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % 
ΑΕΠ)               

Πρωτογενές πλεόνασμα (ως % ΑΕΠ)               
Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή               

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα 
στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 
στόχος (3ετία) 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ        
Αναλογία άμεσης και έμμεσης φορολογίας        
Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα από 
τον φόρο ή τους φόρους στους οποίους 
αφορούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.         

Ποσά που εισπράχθηκαν από φορολογικούς 
ελέγχους        
Ποσοστό πράξεων διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων 
που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν όλω από τα 
δικαστήρια 

       

 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια 
θα είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης 
ρύθμισης:          
 
ΑΜΕΣΗ           ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, εξηγήστε: 

Η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής 

Πληθυσμού-Κατοικιών γίνεται κυρίως μέσω 

διαδικτυακών εφαρμογών και, εφόσον αυτό δεν 

καταστεί δυνατό, με ειδικά έντυπα 

ερωτηματολόγια, και της Απογραφής Κτιρίων με 

ηλεκτρονικά μέσα ή και έντυπα ερωτηματολόγια, 

εάν προκύψει σχετική ανάγκη. Η συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων γίνεται με ηλεκτρονική 



αυτοαπογραφή του νοικοκυριού ή με προσωπική 

συνέντευξη – όταν δεν είναι δυνατή η 

αυτοαπογραφή – λαμβάνοντας όλα τα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι 

πληροφορίες καταχωρούνται στο ανάλογο 

ερωτηματολόγιο είτε από τους απογραφόμενους 

είτε από όργανα των Απογραφών ΚΠΚ που 

ορίζονται για να εκτελέσουν την εργασία αυτή σε 

συγκεκριμένη περιοχή, κατά τη διάρκεια 

καθορισμένου χρονικού διαστήματος, ώστε να 

καλυφθούν οι απαιτήσεις της καθολικότητας και 

της χρονικής σύμπτωσης. 

Η συλλογή για την Απογραφή Γεωργίας αποτελεί 

ένα μικτό σύστημα, που περιλαμβάνει 

αυτοαπογραφή των εκμεταλλεύσεων και, όπου 

αυτό δεν είναι εφικτό, συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων μέσω συνεντεύξεων με 

ραντεβού σε δημοτικά και κοινοτικά 

καταστήματα, μέσω τηλεφώνου και κατ’ 

εξαίρεση με συνέντευξη με φυσική παρουσία, 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα προστασίας 

της δημόσιας υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις, για 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 

που θα αναπτυχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Η αρχική προσέγγιση για τη συλλογή των 

στοιχείων αφορούσε σε συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων με προσωπική συνέντευξη 

αλλά, δεδομένων των συνθηκών που 

διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού (COVID-19), η μεθοδολογία 

τροποποιήθηκε και απαιτήθηκε να γίνει 

ανασχεδιασμός της απογραφικής διαδικασίας, 

στοχεύοντας στην υγειονομική προστασία του 

πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση 

βασίζεται στην αξιοποίηση της σύγχρονης 

τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός θα 

μπορεί να προβεί σε ηλεκτρονική αυτοαπογραφή 

μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) 

εφαρμογής. Στις περιπτώσεις που δεν θα 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σχεδιάζεται η 

απογραφή των ατόμων μέσω συνέντευξης, όπου 



θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται μέσω 

ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ειδικά 

διαμορφωμένη ασφαλή βάση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Στην ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) το οποίο 

απαρτίζεται από πολλαπλά υποσυστήματα που 

υποστηρίζουν την παραγωγή και διάχυση των 

διαφόρων στατιστικών αποτελεσμάτων. 

Ειδικά για τις απογραφές, θα υπάρξει ειδική βάση 

δεδομένων – πληροφοριακό σύστημα, το οποίο 

θα αξιοποιηθεί τόσο κατά τη φάση συλλογής, 

επεξεργασίας των δεδομένων, όσο και για τη 

μελλοντική αποθήκευση των τελικών στατιστικών 

αποτελεσμάτων και τη διάχυσή τους. 

 

 

ii)  Εάν είναι έμμεση, εξηγήστε: 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 
ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                            
ΝΑΙ                       

Εξηγήστε: 

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος Στατιστικών 

Μητρώων (κτιρίων, πληθυσμού, γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων) για την ασφαλή αποθήκευση 

των τελικών στατιστικών αποτελεσμάτων, αλλά 

και κατά την επέκταση των υφιστάμενων 

συστημάτων και εφαρμογών για τη στατιστική 

επεξεργασία των συλλεγέντων δεδομένων, θα 

υπάρχει μέριμνα για την πλήρη τήρηση των 

προβλεπόμενων στη Βίβλο Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού. 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού 
συστήματος με άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ                      

Αναφέρατε ποια είναι αυτά τα 
συστήματα: 

 

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα αποτελεί 

μέρος του ευρύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος 

της ΕΛΣΤΑΤ, με τρόπο που να διασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητά του με τα ήδη υφιστάμενα 

υποσυστήματα, αλλά και με τις βάσεις 

δεδομένων των προηγούμενων απογραφών. 

Επιπλέον, εκ του σχεδιασμού του, θα διασφαλίζει 

τη συνεργασία του με το σύστημα 



επιχειρηματικής ευφυΐας που ήδη υπάρχει και 

λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ.  

Τέλος, για τη διάχυση των αποτελεσμάτων θα 

υπάρχει συνεργασία και διασύνδεση με το 

κεντρικό σύστημα διάχυσης στατιστικών 

δεδομένων απογραφών της Eurostat (Census 

Hub). 

Επίσης, έχει προβλεφθεί η σύνδεση με άλλα 

μητρώα, όπως το Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό την 

κατάρτιση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου.  

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;                                        ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 

Δεν απαιτείται, καθώς το εν λόγω πληροφοριακό 

σύστημα εντάσσεται στο γενικότερο ΟΠΣ της 

ΕΛΣΤΑΤ και διέπεται από τους ίδιους κανόνες και 

παραμέτρους. Η μακρόχρονη εμπειρία σε 

ανάλογα πληροφοριακά συστήματα έχει 

αξιοποιηθεί για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 

του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος. 

 
 
 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

 
Άρθρο 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Περιγράφεται ο σκοπός των Απογραφών Κτιρίων και 

Πληθυσμού-Κατοικιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 

763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

που είναι η συγκέντρωση πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων 

για τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, τα δημογραφικά, 

οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και 

τις συνθήκες στέγασής του, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες στατιστικής πληροφόρησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την 

χάραξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του Κράτους 

και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Χώρας προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Δίδονται βασικοί ορισμοί με βάση τους οποίους θα γίνει η 

συλλογή των στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ. 

 

 

 

 

Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των Απογραφών Κτιρίων και 

Πληθυσμού-Κατοικιών, οι οποίες διενεργούνται σε κάθε 

Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, 

Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό της χώρας, καθώς και σε 

περιοχές εκτός οικισμών όταν υπάρχει κτίριο ή κατοικία. 

 

 

 

 

 

Καθορίζεται ο χρόνος διεξαγωγής της Απογραφής Γ-Κ καθώς 

και η περίοδος αναφοράς των στοιχείων. 

 

 

 

 

 

 

 

Ορίζεται ο σκοπός της Απογραφής Γ-Κ, ως η ακριβής 

καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων της χώρας και των μεταβλητών τους για την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της διάρθρωσης των 

εκμεταλλεύσεων αυτών. 

 

 

 

 



Άρθρο 6 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 7 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 8 

 
 
 
 
 

Άρθρο 9 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 10 

 

 

 

 

 

Άρθρο 11 

 

 
 
 
 

Άρθρο 12 

 
 
 
 
 

Άρθρο 13 

 
 
 
 
 

Καθορίζονται οι έννοιες της γεωργικής - κτηνοτροφικής 

εκμετάλλευσης, του κατόχου και του διαχειριστή της 

εκμετάλλευσης, καθώς και της ζωικής μονάδας. 

 

 

 

 

Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ. 

 

 

 

 

 

Καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των Απογραφών Γ-Κ. και της 

συλλογής των στοιχείων. 

 

 

 

Καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας της Απογραφής ΚΠΚ και της 

συλλογής των στοιχείων. 

 

 

 

 

Ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διενέργεια - 

συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ. 

 

 

 

Ρυθμίζονται θέματα του ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών 

Απογραφών και προβλέπονται τα συλλογικά και 

μονοπρόσωπα όργανα που θα απασχοληθούν σε αυτήν. 

 

 

Ρυθμίζονται διοικητικά ζητήματα των συλλογικών και 

ατομικών οργάνων των Γενικών Απογραφών. 

 

 

 

Ρυθμίζονται διοικητικά θέματα σχετικά με τη διενέργεια των 

Γενικών Απογραφών και προβλέπονται παρεκκλίσεις από 

ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να διενεργηθούν 

απρόσκοπτα όλες οι εργασίες (μετακινήσεις και υπερωριακή 

απασχόληση). Επίσης, παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 14 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 15 

 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 16 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Άρθρο 17 

 
 
 
 
 

Άρθρο 18 

 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 19 

στον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για ρύθμιση λεπτομερειών και 

ρυθμίζεται το καθεστώς ανέργων που θα απασχοληθεί στις 

Γενικές Απογραφές. 

 

 

Ορίζονται θέματα αποζημίωσης των Τομεαρχών, Απογραφέων 

και Συνοδών - Διερμηνέων (μονοπρόσωπων οργάνων της 

Απογραφής) και παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Οικονομικών με αποφάσεις του, κατόπιν εισήγησης 

του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, να καθορίζει το ύψος και τις λοιπές 

λεπτομέρειες της αποζημίωσης. 

 

 

Ορίζονται ζητήματα αποζημίωσης των συλλογικών οργάνων 

των Γενικών Απογραφών και παρέχεται η νομοθετική 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο 

της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με κοινές αποφάσεις τους να καθορίζουν τις 

αποζημιώσεις. 

 

 

Ορίζεται ο τρόπος καταχώρισης και φύλαξης των μεταβλητών 

των Γενικών Απογραφών σε βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ 

τηρουμένων των προϋποθέσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία των Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).  

 

 

Καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Στατιστικού 

Μητρώου Κτιρίων και Πληθυσμού και ο τρόπος τήρησης και 

ενημέρωσής του. 

 

 

Καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Στατιστικού 

Γεωργικού Μητρώου και ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσής 

του. 

 

 

Προβλέπεται ότι η διενέργεια πιλοτικών ερευνών, η 

διαδικασία καθορισμού και έγκρισης των αυτοτελών οικισμών, 

ο τύπος, η μορφή και ο τρόπος συμπλήρωσης των 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 20 

 
 
 
 
 
 

Άρθρο 21 

 
 
 
           Παραρτήματα 
 
 
             Παράρτημα Ι  
 
 
 
 
 
             Παράρτημα ΙΙ 

ερωτηματολογίων και των λοιπών βοηθητικών εντύπων, 

καθώς και οι οδηγίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή 

τους, η διενέργεια έρευνας κάλυψης, ο τρόπος της 

επεξεργασίας των στοιχείων των ερωτηματολογίων, τα 

Παρατήματα και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την 

προπαρασκευή, οργάνωση, διενέργεια των Γενικών 

Απογραφών και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, 

καθορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

 

Προβλέπεται η υποστήριξη της ΕΛΣΤΑΤ για τη διενέργεια των 

Γενικών Απογραφών από άλλους φορείς του Κράτους.  

 

 

 

 

Ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος σχεδίου νόμου. 

 

 

 

 

 

Αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που καταγράφονται 

κατά τη διενέργεια απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – 

Κατοικιών.   

 

 

Αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν οι 

μεταβλητές της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας έτους 

2021.  

 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙ

Α 
ΔΙΟΙΚΗΣ

Η, 
ΔΙΑΦΑΝ

ΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ

ΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣ

ΗΣ 
ΑΜΕΣΑ Αύξηση εσόδων            



Μείωση 
δαπανών       

Εξοικονόμηση 
χρόνου x  x    

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 
αποτελεσματικό

τητα 

x     

Άλλο        

ΕΜΜΕ
ΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
x x x x  x 

Δίκαιη 
μεταχείριση 

πολιτών 
 x x x x x  

Αυξημένη 
αξιοπιστία / 
διαφάνεια 

θεσμών 

x x x x x 

Βελτιωμένη 
διαχείριση 
κινδύνων 

x  x x x x 

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Γενικότερα, τα αποτελέσματα των Γενικών Απογραφών, καθώς και η σύσταση των 

στατιστικών μητρώων που προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση, συμβάλλουν στην 

παραγωγή έγκυρων και έγκαιρων στατιστικών δεδομένων με την πλέον επίκαιρη 

διαθεσιμότητα, αλλά και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση/ενόχληση του πολίτη (μέσω 

της σύστασης των μητρώων). Η διαθεσιμότητα στατιστικής πληροφορίας σε μικρές 

περιοχές, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω των δειγματοληπτικών στατιστικών 

ερευνών αλλά συγκεντρώνεται μόνο μέσω της καθολικής διαδικασίας της απογραφής, 

προσφέρει στην Πολιτεία περαιτέρω εργαλεία για ενημέρωση και λήψη σημαντικών 

αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣ

Η, 
ΔΙΑΦΑΝΕ

ΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ

ΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣ

ΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓ
ΗΣ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός 
/ 

προετοιμασ
ία 

Χ        

Υποδομή / 
εξοπλισμός x         



Προσλήψεις 
/ 

κινητικότητ
α 

x         

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 
εμπλεκομέν

ων 
x         

Άλλο          

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

Α & 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

x        

Διαχείριση 
αλλαγών 
κατά την 
εκτέλεση 

x        

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

x         

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Για την επιτυχία των προπαρασκευαστικών, απογραφικών και μεταπογραφικών 

εργασιών απαιτούνται οικονομικοί πόροι, ανθρώπινο δυναμικό και διοικητική 

υποστήριξη του κρατικού μηχανισμού, τα οποία ρυθμίζονται με το παρόν 

νομοσχέδιο. 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό των Γενικών Απογραφών των ετών 2021-2023, η 

εκτίμηση των δαπανών για την προετοιμασία και διενέργεια των γενικών 

απογραφών, το κόστος υποδομών και εξοπλισμού, την επεξεργασία και διάχυση των 

δεδομένων και τις δαπάνες για το ανθρώπινο δυναμικό, ανέρχεται σε 101.429.789,89 

€, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών: 85.341.519,89 €. 

Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας: 16.088.270,00 € εκ των οποίων 3.000.000 € 

προέρχονται από οικονομική ενίσχυση της Ε.Ε. 

Επισημαίνεται ότι σε ποσοστό άνω του 70% η δαπάνη αφορά σε αποζημιώσεις 

στατιστικών οργάνων πλην ΕΛΣΤΑΤ. 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣ

Η, 
ΔΙΑΦΑΝΕ

ΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ
ΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚ
ΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ

ΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ
ΤΑ 



ΚΙΝΔΥΝ
ΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩ
Ν 

Αναγνώριση 
/ 

εντοπισμός 
κινδύνου 

  x     

Διαπίστωση 
συνεπειών 
κινδύνων 

στους 
στόχους 

        

Σχεδιασμός 
αποτροπής 

/ 
αντιστάθμι

σης 
κινδύνων 

   x     

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν 

Πιλοτική 
εφαρμογή    x      

Ανάδειξη 
καλών 

πρακτικών 
κατά την 

υλοποίηση 
της 

ρύθμισης 

  x   

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιώ

ν 
διαχείρισης 
κινδύνων 

     x     

Άλλο          

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Κίνδυνοι προκύπτουν σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των 

πολιτών, λόγω κυρίως του μεγάλου εύρους της επεξεργασίας. 

Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν αναγνωριστεί και εφαρμόζονται αντίστοιχα μέτρα 

μετριασμού/διαχείρισης του κινδύνου, ακολουθώντας την ισχύουσα ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ λειτουργεί διαχρονικά με 

υψηλά κριτήρια προστασίας και διαφύλαξης της ιδιωτικότητας στις διενεργούμενες 

έρευνές της, δεσμευόμενη από την ενωσιακή  και εθνική νομοθεσία περί στατιστικού 

απορρήτου. 

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών 

(ηλεκτρονική επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της 

γνωμοδότησης και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  



 

 

Ε.  Έκθεση διαβούλευσης 

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από 

την έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή 

από τους συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες 

Υπουργείο Εσωτερικών 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 

Ασφάλισης) 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και 

τον  

 
 
 
 
 Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ),  
 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
 
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας 
 
ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων). 

 
 
 

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 
 
Με όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ κατά τις 
συζητήσεις στα πλαίσια της ψήφισης των 
σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών. 
 
 
 

 
 
 



23. 

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www HYPERLINK "http://www.opengov.gr/" (ηλεκτρονική επισύναψη της 

έκθεσης) 

 
 
Επί των γενικών αρχών 
(«επί της αρχής») της 
αξιολογούμενης ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

 
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Επί των άρθρων της 
αξιολογούμενης ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που 
υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

file:///C:/Users/Georgia%20Bei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RQE65QFE/www%20HYPERLINK%20%22http:/www.opengov.gr/%22


 

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 54 του Συντάγματος, συλλέγονται στοιχεία 

που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό, ήτοι στον εγγεγραμμένο στα 

δημοτολόγια κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας Μόνιμο Πληθυσμό της 

Χώρας, από τον οποίο προκύπτουν οι βουλευτικές έδρες σε κάθε περιφέρεια 

της Χώρας. 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 
 
 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
 
 

Κανονισμός 

• Κανονισμός (ΕΕ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 

2008 σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και 

στέγασης. 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 543/2017 της 

Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού 

και στέγασης όσον αφορά τις τεχνικές 

προδιαγραφές των θεμάτων και των κατανομών 

τους. 

• Κανονισμός (ΕΕ) 712/2017 της Επιτροπής, της 20ής 

Απριλίου 2017, για τη θέσπιση του προγράμματος 

στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων για τις 

απογραφές πληθυσμού και στέγασης που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

• Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 881/2017 της 

Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2017, για την εφαρμογή 

του κανονισμού (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

απογραφές πληθυσμού και στέγασης, όσον αφορά 

τις ρυθμίσεις και τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, 

καθώς και τον τεχνικό μορφότυπο για τη διαβίβαση 



στοιχείων και για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2010. 

• Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1799/2018 της 

Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, για την 

ανάληψη προσωρινής άμεσης στατιστικής δράσης 

σχετικά με τη διάδοση επιλεγμένων θεμάτων της 

απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 2021 

γεωκωδικοποιημένων σε κάνναβο 1km2. 

• Κανονισμός 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 Κοινοτήτων. 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Ιουλίου 2018 σχετικά με τις ενοποιημένες 

στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 

την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1166/2008 και αριθ. 1337/2011 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1874 της 

Επιτροπής. 

• Κανονισμός 2015/759 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές στατιστικές. 

• Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 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). 

 

 

 
 
 

Οδηγία 

 

 
 
 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 

• Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών 

“Recommendations for the 2020 Censuses of 

Population and Housing” (United Nations Economic 

Commission for Europe, Conference of European 

Statisticians). 

• Συστάσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας 

του ΟΗΕ (FAO), οπως αυτές περιέχονται στο 

αναλυτικό εγχειρίδιο "Παγκόσμιο Πρόγραμμα για 

την Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας 2020" 

(WCA-Worod Programme for the Census of 

Agriculture 2020) 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς 

και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Ανώτατο ή άλλο 
εθνικό δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

 



 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ.  Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

 
 

 

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που 

προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 
 
 
  

Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / 

φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 



άρθρο 14 και 15 ΕΛΣΤΑΤ και Υπουργείο 
Οικονομικών 

Προσδιορισμός 
αποζημίωσης 
μονοπρόσωπων και 
συλλογικών οργάνων 
Απογραφών. 

 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  
 
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της 
αξιολογούμενης ρύθμισης; 

  
 
 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  
 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του 
νέου οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

 
 
 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 
 
 



40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

  

 

 


