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Αριθµός 264
Ο ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ
2000
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του περί Στατιστικής Νόµου (Ν.
του
οποιαδήποτε έρευνα αποφασιστεί από το
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή και το
η εν λόγω έρευνα ενσωµατώνεται χωρίς
καµµιά άλλη διαδικασία στο Πρόγραµµα
∆ραστηριοτήτων της
Κύπρου.
Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται
δυνάµει του άρθρου 15 του περί Στατιστικής Νόµου, Ν.
του 2000 καθο#
ρίζει ως ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του άρθρου 15 την 1η Μαΐου 2004
και εγκρίνει το ακόλουθο ∆ιάταγµα.
∆ιάταγµα σχετικά µε το άρθρο 15 (Συνεδρία Υπουργικού Συµβουλίου ηµε#
ροµηνίας 14.4.2004).
15.—(1)(α) Σε περίπτωση που το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφα#
σίζει τη διεξαγωγή έρευνας µε βάση το άρθρο 3(2)(α) του Κανονισµού του
Συµβουλίου µε αρ. 322/97 και ηµεροµηνία 17 Φεβρουαρίου 1997, η εν λόγω
έρευνα ενσωµατώνεται, χωρίς καµµιά άλλη διαδικασία, στο πενταετές πρό#
γραµµα στατιστικών δραστηριοτήτων.
(β) Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας µε βάση συµφωνία µεταξύ των εθνι#
κών αρµόδιων αρχών και της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοι#
νοτήτων (Eurostar) η εν λόγω έρευνα ενσωµατώνεται στο πενταετές πρό#
γραµµα στατιστικών δραστηριοτήτων, µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1)
του άρθρου 7.
(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του
Νόµου, επιτρέπε#
ται η διαβίβαση προς τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
εµπιστευτικών δεδοµένων, όταν αυτά είναι αναγκαία για την παραγωγή κοι#
νοτικών στατιστικών.
(3)(α) Πρόσβαση σε εµπιστευτικά δεδοµένα που έχουν διαβιβαστεί στη
Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάµει του εδαφίου (2)
είναι δυνατή/επιτρεπτή µόνο σε εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς της και σε
εξουσιοδοτηµένα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στα Γραφεία της υπηρε#
σίας µε σύµβαση και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για
τους οποίους έχουν διαβιβαστεί.
(β) Οποιαδήποτε χρήση των δεδοµένων που διαβιβάστηκαν δυνάµει του
εδαφίου (2), που δε γίνεται για τους σκοπούς για τους οποίους αυτά έχουν
διαβιβαστεί και οποιαδήποτε παράνοµη
τους, αποτελεί αδίκηµα
τιµωρούµενο µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή
µε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και µε
τις δύο αυτές ποινές.
παρόν ∆ιάταγµα ισχύει από την 1η Μαΐου 2004.

