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3. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόμενα

3.1 Σύντομη περιγραφή δεδομένων
Η έρευνα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί κατά Νομό, για
κάθε μήνα χωριστά τον αριθμό των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά βαρύτητα (θανατηφόρα και με
τραυματισμούς) και τον αριθμό των παθόντων ατόμων κατά κατηγορία αυτών (οδηγοί, μεταφερόμενοι,
πεζοί). Σε ετήσια βάση, γίνεται ευρύτερη ανάλυση των ατυχημάτων.
3.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
Ο τόπος του ατυχήματος ταξινομείται σύμφωνα με το Μητρώο Οικισμών Απογραφής 2001, με 8ψήφιο
γεωγραφικό κωδικό.
Το είδος της οδού που έγινε το ατύχημα ταξινομείται, ως Νέα Εθνική - Εθνική - Επαρχιακή ή Δημοτική
Οδό, με χρήση μιας ειδικής ταξινόμησης, για την Έρευνα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων.
Οι υπηκοότητες οδηγών και παθόντων προσώπων, ταξινομούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
3079/94.
3.3 Κάλυψη κλάδων
-

3.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών
1) Οδικό τροχαίο ατύχημα (με σωματικές βλάβες) θεωρείται το συμβάν που γίνεται στους δρόμους ή στις
πλατείες, που είναι ελεύθερες στη δημόσια χρήση (όχι στις αυλές, βιομηχανικούς χώρους, αμαξοστάσια
των επιχειρήσεων μεταφορών κλπ.), με συμμετοχή σε αυτό ενός ή περισσοτέρων οχημάτων, από τα
οποία το ένα τουλάχιστον βρισκόταν σε κίνηση κατά τη στιγμή του ατυχήματος και είχε ως αποτέλεσμα
τον θάνατο ή τον τραυματισμό προσώπου ή προσώπων.
2) Νεκρός θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, του οποίου ο θάνατος, επέρχεται την ίδια στιγμή ή μέσα σε
διάστημα 30 ημερών από το ατύχημα.
3) Τραυματίας θεωρείται το παθόν πρόσωπο, που υπέστη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του.
4) Βαριά τραυματισμένος θεωρείται το παθόν πρόσωπο, που υπέστη σοβαρή βλάβη, όπως
κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ακρωτηριασμό, πολλαπλό τραυματισμό με αποτέλεσμα το άτομο να χάσει
είτε την διανοητική του επαφή με το περιβάλλον είτε να κινδυνεύει σοβαρά η ζωή του.
5) Ελαφρά τραυματισμένος θεωρείται το παθόν πρόσωπο, που υπέστη απλή σωματική κάκωση, μη
ικανή να θέσει την ζωή του σε κίνδυνο.
6) Όχημα: στα οχήματα, για την παρακολούθηση του στατιστικού αντικειμένου, περιλαμβάνονται τα
αυτοκίνητα οχήματα, τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλλεϋ), οι μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα και
μοτοποδήλατα, τα αγροτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα οδοποιίας, τα ζωήλατα οχήματα και οι
χειράμαξες. Στα οχήματα δεν περιλαμβάνονται οι σιδηρόδρομοι και τα τράμ, εκτός αν στο ατύχημα
συμμετέχει όχημα μιας (1) από τις παραπάνω κατηγορίες, οπότε και οι σιδηρόδρομοι ή τα τράμ
θεωρούνται οχήματα.
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3.5 Στατιστικές μονάδες
Αριθμός των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και αριθμός των παθόντων ατόμων.
3.6 Πληθυσμός αναφοράς
Το σύνολο των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και ο αριθμός των παθόντων ατόμων κατά κατηγορία αυτών
(οδηγοί, μεταφερόμενοι, πεζοί).
3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Καλύπτονται όλοι οι Νομοί της Χώρας.
3.8 Χρονική κάλυψη
Η έρευνα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων παράγει αποτελέσματα από το έτος 1962
3.9 Περίοδος βάσης
-

4. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

1. Αριθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά βαρύτητα (θανατηφόρα και με τραυματισμούς)
2. Αριθμός παθόντων ατόμων κατά κατηγορία αυτών (οδηγοί, μεταφερόμενοι, πεζοί)

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Η έρευνα Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων διενεργείται σε μηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, γίνεται ευρύτερη
ανάλυση των ατυχημάτων.

6. Θεσμική εντολή

Περιεχόμενα

6.1 Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες
Το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι:
Νόμος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφοι 8 και 9 του
Νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/τ.Α΄): «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄):
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», από το
Άρθρο 45 του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄): «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», από το άρθρο
22 παράγραφος 1 του Νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄): «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 51 του Νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄): «Ενισχυμένα μέτρα
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εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού
χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις».
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
ευρωπαϊκές στατιστικές (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/164).
Άρθρο 14 του Νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄): «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄): «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή
Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής
(Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των
εθνικών και κοινοτικών στατιστικών Αρχών, μετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε στις 28
Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
Προεδρικό Διάταγμα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 8, 9, 10, 12 , 13, 14, 15 και 16 του Νόμου 2392/1996 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄): «Πρόσβαση της Γ.Γ.
ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση
θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
Ειδικότερα, η έρευνα των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων διενεργείται σύμφωνα με την Απόφαση
704/1993 του Συμβουλίου της Ε.Ε.
6.2 Διεθνείς συμφωνίες για ανταλλαγή δεδομένων
-

7. Εμπιστευτικότητα

Περιεχόμενα

7.1 Πολιτική εμπιστευτικότητας
Τα θέματα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθμίζονται
με τα άρθρα 6, 7 και 8 του Νόμου 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 παράγραφος 8 του
Νόμου 3842/2010 και το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010, καθώς και με το άρθρο 8 του Νόμου 2392/1996,
το οποίο επανήλθε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 8 του Νόμου 3842/2010.
Επιπλέον, η διάδοση των στατιστικών διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ με την τήρηση των στατιστικών αρχών
του Κώδικα Ορθής Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών, και ιδίως με την τήρηση της αρχής του
στατιστικού απορρήτου.
7.2 Εμπιστευτικότητα στην επεξεργασία δεδομένων
−

Η ΕΛΣΤΑΤ προστατεύει και δε διαδίδει τα στοιχεία, τα οποία έχει στη διάθεσή της ή στα οποία έχει
πρόσβαση, που καθιστούν δυνατή την άμεση ή έμμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων που τα
παρείχαν με την αποκάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριών, που λαμβάνονται άμεσα για στατιστικούς
σκοπούς ή έμμεσα από διοικητικές ή άλλες πηγές. Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε
να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων με τα τεχνικά ή άλλα μέσα
που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Στατιστικά αποτελέσματα, που ενδέχεται να
καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση της μονάδας των στατιστικών στοιχείων διαδίδονται από την
ΕΛΣΤΑΤ, αποκλειστικά και μόνον εφόσον:
α) τα αποτελέσματα αυτά έχουν τροποποιηθεί, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Στατιστικών
Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), με τέτοιο τρόπο, ώστε η
διάδοσή τους να μη θίγει το στατιστικό απόρρητο ή
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β) η μονάδα των στατιστικών στοιχείων συμφώνησε ανεπιφύλακτα για την αποκάλυψη των δεδομένων.
−

Τα απόρρητα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους φορείς του ΕΛΣΣ στην ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και σε αυτά έχει αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης μόνο το
προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό αυτόν και έχει οριστεί με πράξη του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

−

Ζητήματα που αναφέρονται στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου εξετάζονται από την Επιτροπή
Στατιστικού Απορρήτου που λειτουργεί στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι να
εισηγείται:
•

για το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο μπορούν να διατεθούν στατιστικά δεδομένα, έτσι ώστε να μην
είναι δυνατή η αναγνώριση της ερευνώμενης μονάδας, είτε άμεσα είτε έμμεσα,

•

κριτήρια ανωνυμοποίησης για τα μικροδεδομένα που παρέχονται σε χρήστες,

•

για τη χορήγηση, σε ερευνητές, πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς.

8. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόμενα

8.1 Ημερολόγιο ανακοινώσεων
Στα τέλη Δεκεμβρίου κάθε έτους η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύει ένα ημερολόγιο με τις ακριβείς ημερομηνίες των
ανακοινώσεων (Δελτίων Τύπου) μέσα στο προσεχές έτος.
8.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
Το ημερολόγιο διανέμεται στο Τύπο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δωρεάν ενώ διαχέεται μέσα από την
ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr) στη θέση "Ημερολόγιο
Ανακοινώσεων".
8.3 Πρόσβαση χρηστών
Τα στοιχεία διατίθενται ταυτόχρονα σε όλους τους χρήστες με την έκδοση Δελτίου Τύπου, το οποίο
αναρτάται στην ιστοσελίδα (http://www.statistics.gr) με τίτλο "Οδικά Τροχαία Ατυχήματα" την
προκαθορισμένη ημερομηνία.
Επίσης όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στους ετήσιους πίνακες οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα
(http://www.statistics.gr) στη θέση : Στατιστικά θέματα > Υγεία > Κοινωνική Προστασία > Ατυχήματα > Οδικά
Τροχαία Ατυχήματα.
Η ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα διέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής
της Eurostat με σεβασμό στην επαγγελματική ανεξαρτησία και με αντικειμενικό, επαγγελματικό και διαφανή
τρόπο με τον οποίο όλοι οι χρήστες έχουν την ίδια μεταχείριση.

9. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

Τα προσωρινά μηνιαία αποτελέσματα ανακοινώνονται, 2 μήνες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς ενώ τα
οριστικά ετήσια αποτελέσματα ανακοινώνονται, εννιά μήνες μετά το τέλος του έτους αναφοράς.

10. Μορφή διάχυσης

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τύπου
Αναρτώνται στην Ιστοσελίδα την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα.
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10.2 Δημοσιεύματα
1) «Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος».Διατίθεται σε συνδρομητές κατόπιν αμοιβής ή με αίτηση στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Δημοσιεύονται οριστικά ετήσια στοιχεία που αφορούν:
α. Οδικά Τροχαία Ατυχήματα
β. Πρόσωπα παθόντα σε οδικά τροχαία ατυχήματα
γ. Πρόσωπα παθόντα σε οδικά τροχαία ατυχήματα κατά ομάδες ηλικιών
δ. Πρόσωπα παθόντα σε οδικά τροχαία ατυχήματα, κατά κατηγορία παθόντων
2) «Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος». Διατίθεται σε συνδρομητές κατόπιν αμοιβής ή με
αίτηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Δημοσιεύονται οριστικά ετήσια στοιχεία που αφορούν:
α. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα
β. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα, κατά μήνα
γ. Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα, κατά ημέρα της εβδομάδας
δ. Παθόντα πρόσωπα, κατά κατηγορίες και ομάδες ηλικιών
3) «Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο». Διατίθεται σε συνδρομητές κατόπιν αμοιβής ή με αίτηση στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή. Δημοσιεύονται οριστικά μηνιαία στοιχεία που αφορούν οδικά τροχαία ατυχήματα και
παθόντα πρόσωπα.
Όλα τα παραπάνω δημοσιεύματα είναι διαθέσιμα στην:
Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
10.3 Βάση δεδομένων on-line
Η on-line βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database
10.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα
Τα μικροδεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως στην:
Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων είναι πάντα διασφαλισμένη (Κεφάλαιο 7).
10.5 Άλλη διάχυση δεδομένων
Ένας αριθμός πινακοποιημένων δεδομένων είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες από τον ιστότοπο
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
Επιπλέον πινακοποιημένα δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως στην:
Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr
Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων είναι πάντα διασφαλισμένη (Κεφάλαιο 7).
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11. Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης

Περιεχόμενα

11.1 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας
-

11.2 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας
-

12. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

12.1 Διασφάλιση ποιότητας
Ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται σε όλη τη διαδικασία της διενέργειας της έρευνας, δηλαδή από τη φάση της
συλλογής των στοιχείων μέχρι την κατάρτιση των πινάκων τους. Ειδικότερα :
- Στη φάση της συλλογής των στοιχείων ελέγχεται ο αριθμός των εισερχόμενων κατά μήνα
ερωτηματολογίων με τον αριθμό των ατυχημάτων που προκύπτουν από τις μηνιαίες αναφορές για την
κατάρτιση του δελτίου τύπου
- Στη φάση του ελέγχου/επεξεργασίας των ερωτηματολογίων διασταυρώνονται τα ατυχήματα με αυτά των
δελτίων τύπου
- Στη φάση της κατάρτισης των πινάκων συγκρίνονται τα οριστικά μηνιαία και ετήσια αποτελέσματα με τα
μηνιαία των δελτίων τύπου, αλλά και με τα οριστικά ετήσια του προηγούμενου έτους
12.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Μετά τους ελέγχους, τις διασταυρώσεις και τις συγκρίσεις που γίνονται σε κάθε φάση, όπου διορθώνονται
τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται και αφού γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές, τα αποτελέσματα που
προκύπτουν θεωρούνται υψηλής ποιότητας.

13. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

13.1 Ανάγκες χρηστών
Οι σημαντικότεροι χρήστες της έρευνας είναι, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Ινστιτούτο Μεταφορών, το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, φοιτητές - σπουδαστές - ερευνητές, κατασκευαστικές εταιρείες, η Eurostat ,ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΟΣΑ κ.α.
13.2 Ικανοποίηση χρηστών
Οι ανάγκες των χρηστών παρακολουθούνται σε τακτική βάση από το Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, με σκοπό την ικανοποίησή τους. Γενικά, υπάρχει ομαλή συνεργασία και όσο το δυνατόν
πιο άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα.
Ταυτόχρονα, το αρμόδιο Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης της ΕΛΣΤΑΤ, διενεργεί έρευνα
ικανοποίησης χρηστών κάθε έξι μήνες:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/library_news_letter.pdf
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13.3 Πληρότητα
Με βάση τις ανάγκες των χρηστών, η πληρότητα κρίνεται ικανοποιητική.

14. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

14.1 Συνολική ακρίβεια
Επειδή η έρευνα είναι απογραφική, τα οποιαδήποτε μη δειγματοληπτικά σφάλματα ( μη-ανταπόκρισης ή
επεξεργασίας) με τους κατάλληλους ελέγχους εντοπίζονται και διορθώνονται. Επιτυγχάνεται έτσι η
παραγωγή στοιχείων υψηλής ακρίβειας.
14.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα
Δεν υπάρχουν, διότι η έρευνα είναι απογραφική και η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση
διοικητικών πηγών.
14.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα
Κυρίως τα σφάλματα μη-ανταπόκρισης οφείλονται είτε στη μη αποστολή κάποιων ερωτηματολογίων ,οπότε
γίνονται υπομνήσεις (μέσω επιστολών ή τηλεφωνικά), είτε στη μη ή πλημμελή συμπλήρωση κάποιων
μεταβλητών, οι οποίες κατά τη διάρκεια του ελέγχου καλύπτονται απευθείας από τους υπαλλήλους του καθ
ύλην αρμοδίου Τμήματος της ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν επικοινωνίας με τις Αστυνομικές/Λιμενικές Αρχές.

15. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόμενα

15.1 Επικαιρότητα
Τα προσωρινά μηνιαία αποτελέσματα ανακοινώνονται, 60 ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς ενώ τα
οριστικά ετήσια αποτελέσματα ανακοινώνονται, 270 ημέρες μετά το τέλος του έτους αναφοράς.
15.2 Χρονική ακρίβεια
Δεν υπάρχουν εκπρόθεσμες δημοσιεύσεις.

16. Συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

16.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα
Δεν υπάρχει πρόβλημα γεωγραφικής συγκρισιμότητας.
Οι ορισμοί και οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται είναι κοινοί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
16.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα
Από 1-1-1996 ως νεκρός θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, του οποίου ο θάνατος, επέρχεται την ίδια στιγμή ή
μέσα σε διάστημα 30 ημερών από το ατύχημα. Πριν από αυτή την ημερομηνία ως νεκρός θεωρείτο το
πρόσωπο εκείνο, του οποίου ο θάνατος, επερχόταν την ίδια στιγμή ή μέσα σε διάστημα 3 ημερών από αυτό.
Διορθωτικός δείκτης 1963-1995 + 18% .
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Επίσης το έτος 1998 δημιουργήθηκε Μητρώο Εθνικών και Επαρχιακών Οδών.

17. Συνοχή

Περιεχόμενα

17.1 Διατομεακή συνοχή
Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εν λόγω στατιστικών αποτελεσμάτων με άλλα σχετικά στατιστικά
αποτελέσματα.
17.2 Εσωτερική συνοχή
Οι κοινές μεταβλητές της έρευνας με τις αντίστοιχες άλλων ερευνών, δεν παρουσιάζουν σημαντικές
διαφορές.

18. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Δεν υπάρχει επιβάρυνση παρά μόνο τα λειτουργικά έξοδα του αρμόδιου Τμήματος της Δ/νσης Κοινωνικών
Στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ.

19. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

19.1 Πολιτική αναθεώρησης
Για τις πληθυσμιακές αναγωγές χρησιμοποιούνται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία απογραφής. Οι
σταθμίσεις των δεδομένων αναθεωρούνται όταν είναι διαθέσιμα πιο πρόσφατα απογραφικά δεδομένα για
να απεικονισθούν οι νέες πληροφορίες στα σύνολα του πληθυσμού.
19.2 Πρακτική αναθεώρησης
Αφού αναγνωριστούν οι ανάγκες των χρηστών επανασχεδιάζεται, όποτε απαιτηθεί, το ερωτηματολόγιο, με
προσοχή ώστε να μην κινδυνέψει η συγκρισιμότητα διαχρονικά.

20. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

20.1 Τύπος των πρωτογενών δεδομένων
Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από διοικητικές πηγές (Αστυνομικές /Λιμενικές Αρχές).
20.2 Συχνότητα συλλογής των δεδομένων
Η συχνότητα συλλογής των δεδομένων είναι μηνιαία.
20.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδομένων
Αποστέλλονται στο Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης ερωτηματολόγια, τα ερωτήματα
των οποίων έχουν συμπληρωθεί από υπαλλήλους των Αστυνομικών /Λιμενικών Αρχών.
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20.4 Επικύρωση δεδομένων
Η επικύρωση των δεδομένων γίνεται με τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων που βασίζονται σε:
1. Διασταυρώσεις των οριστικών μεγεθών της έρευνας με τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία.
2. Συγκρίσεις των βασικών μεγεθών της έρευνας με τα αντίστοιχα μεγέθη της κύριας διοικητικής πηγής
(Αστυνομικές /Λιμενικές Αρχές).
20.5 Κατάρτιση δεδομένων
Τα δεδομένα ,αμέσως μετά τη συλλογή τους, ελέγχονται λογικά, κωδικοποιούνται, εισάγονται στην
ηλεκτρονική βάση και πινακοποιούνται.
20.6 Προσαρμογές
-

21. Σχόλια

Περιεχόμενα

-
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