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2. Δηζαγσγή

Πεξηερφκελα
H ηαηηζηηθή ησλ Γηαπξαρζέλησλ Αδηθεκάησλ απνβιέπεη ζηελ εηήζηα
απεηθφληζε,
ησλ
δηαπξαρζέλησλ
αδηθεκάησλ
ηεο
Υψξαο
(θαθνπξγήκαηα θαη πιεκκειήκαηα), αλεμάξηεηα απφ ηε κεηέπεηηα
πνξεία ηεο ππνζέζεσο, δειαδή ηε δίσμε θαη ηηκσξία ή ηε λφκηκε
απαιιαγή ηνπ δξάζηε.
Ζ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ γίλνληαη κε βάζε πηλαθνπνηεκέλσλ
ζηνηρείσλ (θαηά Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο), πνπ απνζηέιινληαη ζηελ
ΔΛΣΑΣ απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία.

2.1 Δηζαγσγή

3. Δλεκέξσζε κεηαδεδνκέλσλ
3.1 Μεηαδεδνκέλα πνπ
επηθπξώζεθαλ ηειεπηαία
3.2 Μεηαδεδνκέλα πνπ
αλαξηήζεθαλ ηειεπηαία
3.3 Μεηαδεδνκέλα πνπ
ελεκεξώζεθαλ ηειεπηαία

Πεξηερφκελα

Οθηψβξηνο 2014
Οθηψβξηνο 2014
Οθηψβξηνο 2014

4. ηαηηζηηθή παξνπζίαζε

Πεξηερφκελα

4.1 ύληνκε πεξηγξαθή δεδνκέλσλ
Ζ Έξεπλα Γηαπξαρζέλησλ Αδηθεκάησλ, αλαθέξεηαη ζηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο, ζε βαζκφ Καθνπξγήκαηνο ή Πιεκκειήκαηνο, γηα ηα νπνία νη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είηε επηιήθζεθαλ πξναλάθξηζεο είηε ππέβαιαλ ηηο ζρεηηθέο κελχζεηο ή εγθιήζεηο,
ζηνπο δξάζηεο (απηνπξγνχο ή ζπκκέηνρνπο) απηψλ.
H ζπιινγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο
& Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε), ε νπνία απνζηέιιεη εηήζηα πηλαθνπνηεκέλα ζηνηρεία θαη θαηφπηλ επεμεξγαζίαο
ηνπο, απφ ηε Σκήκα ηαηηζηηθψλ Γηθαηνζχλεο & Γεκφζηαο Σάμεο, δεκηνπξγνχληαη νη παξαθάησ πίλαθεο:
1) Γηαπξαρζέληα Αδηθήκαηα θαηά θαηεγνξίεο θαη ζεσξνχκελνη σο δξάζηεο απηψλ, θαηά θχιν.
2) Γηαπξαρζέληα Αδηθήκαηα θαηά γεληθέο θαηεγνξίεο θαη θαηά ΓΑΓ ή ΓΑΓ Πεξηθέξεηαο.
4.2 Υξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο
Ζ θαηάηαμε (ηαμηλόκεζε) ησλ αδηθεκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θεθάιαηα ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, κε
ηδηαίηεξε αλάιπζε γηα ηα αδηθήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ απμεκέλν εγθιεκαηνινγηθφ ελδηαθέξνλ.
Αλαιπηηθφηεξα εξεπλψληαη νη παξαβάζεηο κεξηθψλ Δηδηθψλ Πνηληθψλ Νφκσλ, φπσο επίζεο, θαη ηα
αδηθήκαηα ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα
4.3 Κάιπςε θιάδσλ
4.4 Έλλνηεο θαη νξηζκνί ησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ
1) Δίδνο Αδηθήκαηνο ζε βαζκφ Πιεκκειήκαηνο ή Καθνπξγήκαηνο (απηεπάγγειηα ή θαη΄ έγθιεζε
δησθφκελα), γηα ηα νπνία νη πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είηε επηιήθζεθαλ
πξναλάθξηζεο είηε ππέβαιαλ ηηο ζρεηηθέο κελχζεηο ή εγθιήζεηο, ζηνπο δξάζηεο (απηνπξγνχο ή
ζπκκέηνρνπο) απηψλ.
2) Σφπνο ηέιεζεο ηνπ Αδηθήκαηνο θαηά ΓΑΓ ή ΓΑΓ Πεξηθέξεηαο θαη θαηά Γηεχζπλζε ΓΑΓ ή Αζηπλνκηθή

2

Γηεχζπλζε.
3) Ππθλφηεηα νηθηζκνχ ζηνλ νπνίν ηειέζζεθε ην αδίθεκα: Αζηηθή: >10.000 θαηνίθνπο, Ζκηαζηηθή :2.00010.000, Αγξνηηθή: κέρξη 2.000.
4) Γξάζηεο αδηθεκάησλ (απηνπξγνί & ζπκκέηνρνη) αλά θχιν.
4.5 ηαηηζηηθέο κνλάδεο
ηαηηζηηθή κνλάδα είλαη ν δηαπξάμαο αδίθεκα γηα πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα θαη ην Γηαπξαρζέλ Αδίθεκα
(αλά Γεληθέο Καηεγνξίεο).
4.6 Πιεζπζκόο αλαθνξάο
Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ δηέπξαμαλ αδίθεκα, ζε φιε ηε Υψξα.
4.7 Πεξηνρή αλαθνξάο (γεσγξαθηθή θάιπςε)
Σν γεσγξαθηθφ επίπεδν αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ είλαη ην ζχλνιν ηεο Υψξαο.
4.8 Υξνληθή θάιπςε
Απφ ην 1983 νη Γηεπζχλζεηο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζπγθεληξψλνπλ κεληαία ζηνηρεία γηα ηα
Γηαπξαρζέληα Αδηθήκαηα (κεραλνγξαθηθά απφ ην 2000). ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ ππάξρνπλ
αλαξηεκέλνη εηήζηνη πίλαθεο απφ ην 1999.
4.9 Πεξίνδνο βάζεο
Γελ ππάξρεη.

5. Μνλάδα κέηξεζεο

Πεξηερφκελα

Ωο κνλάδα ππνινγηζκνχ ιακβάλεηαη: α) ην Γηαπξαρζέλ Αδίθεκα θαη β) ν Γξάζηεο ηνπ Αδηθήκαηνο.

6. Πεξίνδνο αλαθνξάο

Πεξηερφκελα

Έλα Ζκεξνινγηαθφ Έηνο.

7. Θεζκηθή εληνιή

Πεξηερφκελα

7.1 Ννκηθέο πξάμεηο θαη άιιεο ζπκθσλίεο
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΛΣΑΣ είλαη:
 Νόκνο 3832/2010 (ΦΔΚ 38/η.Α΄): «Διιεληθό ηαηηζηηθό ύζηεκα ύζηαζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο
Αξρήο ωο Αλεμάξηεηεο Αξρήο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 90 παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ
Νφκνπ 3842/2010 (ΦΔΚ 58/η.Α΄): «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο
θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ 3899/2010 (ΦΔΚ 212/η.Α΄):
«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο», απφ ην
Άξζξν 45 ηνπ Νφκνπ 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η.Α΄): «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρωζε ηωλ
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ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ», απφ ην άξζξν
22 παξάγξαθνο 1 ηνπ Νφκνπ 3965/2011 (ΦΔΚ 113/η.Α΄): «Αλακόξθωζε πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο, Γεκνζίωλ
Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ, ζύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Νφκνπ 4047/2012 (ΦΔΚ 31/η.Α΄): «Κύξωζε ηεο Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη ηνπ Κξαηηθνύ Πξνππνινγηζκνύ έηνπο 2011» θαη ηεο
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρπζκίζεηο θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ εθαξκνγήο ηνπ λ.
4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην - βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη
άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015
θαη ηωλ Τπνπξγείωλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δζωηεξηθώλ,
Οηθνλνκηθώλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάηωλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο
ζηξαηεγηθήο 2012-2015 θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 323 ηνπ Νφκνπ 4072/2012 (ΦΔΚ 86/η.
Α΄): «Βειηίωζε επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο - Νέα εηαηξηθή κνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο αθηλήηωλ Ρύζκηζε ζεκάηωλ λαπηηιίαο, ιηκέλωλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 1 ηεο απφ 18/11/2012 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228/η. Α΄)
«Γεκνζηνλνκηθνί θαλόλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν 93 ηνπ Νφκνπ 4182/2013 (ΦΔΚ 185/η.
Α΄): «Κώδηθαο θνηλωθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», απφ ην
άξζξν 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ Νφκνπ 4244/2014 (ΦΔΚ 60/η. Α΄): «Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο
2013/1/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 93/109/ΔΚ
ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη θαηά ηηο εθινγέο ηνπ
Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ηνπο πνιίηεο ηεο Έλωζεο πνπ θαηνηθνύλ ζε έλα θξάηνο – κέινο ηνπ
νπνίνπ δελ είλαη ππήθννη, ζην ειιεληθό δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2196/1994 (Α΄41) θαη άιιεο
δηαηάμεηο», απφ ην άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Γ.3 ηνπ Νφκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85/η. Α΄):
«Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 33 παξάγξαθνη 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 4258/2014 (ΦΔΚ 94/η. Α΄):
«Γηαδηθαζία Οξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάηωλ γηα ηα πδαηνξέκαηα – ξπζκίζεηο Πνιενδνκηθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), έηνπο
2012, ΦΔΚ 2390/η.Β΄/28-8-2012
Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 223/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά
κε ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 87/164).
Άξζξν 14 ηνπ Νόκνπ 3470/2006 (ΦΔΚ 132/η.Α΄): «Δζληθό πκβνύιην Δμαγωγώλ, θνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Άξζξν 3, παξάγξαθνο 1γ ηνπ Νφκνπ 3448/2006 (ΦΔΚ 57/η.Α΄): «Γηα ηελ πεξαηηέξω ρξήζε
πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάηωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ,
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξωζεο».
Κώδηθαο Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή ηαηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη εθδφζεθε σο χζηαζε ηεο
Δπηηξνπήο (Commission) ζηηο 25 Μαΐνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, αθεξαηφηεηα θαη
ππεπζπλφηεηα ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ Αξρψλ, κεηά ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, ε νπνία
πηνζεηήζεθε ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ ηαηηζηηθνχ
πζηήκαηνο.
Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 226/2000 (ΦΔΚ 195/η.Α΄): «Οξγαληζκόο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο».
Άξζξα 4, 12 , 13, 14, 15 θαη 16 ηνπ Νόκνπ 2392/1996 (ΦΔΚ 60/η.Α΄): «Πξόζβαζε ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ
ζε δηνηθεηηθέο πεγέο θαη δηνηθεηηθά αξρεία, Δπηηξνπή ηαηηζηηθνύ Απνξξήηνπ, ξύζκηζε ζεκάηωλ
δηελέξγεηαο απνγξαθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ζεκάηωλ ηεο Γ.Γ. ΔΤΔ».

Ννκνζεηηθή βάζε ηεο έξεπλαο ησλ δηαπξαρζέλησλ αδηθεκάησλ, απνηειεί ε ΚΤΑ 10080/2604/14/4/72 ησλ
Τπνπξγψλ Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο, Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θη
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ΚΤΑ 3894/Β77/84/4/79 ησλ Τπνπξγψλ πληνληζκνχ, Γηθαηνζχλεο, πγθνηλσληψλ
θαη Γεκφζηαο Σάμεο.
7.2 Γηεζλείο ζπκθσλίεο γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ
Γελ ππάξρνπλ.
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8. Δκπηζηεπηηθόηεηα

Πεξηερφκελα

8.1 Πνιηηηθή εκπηζηεπηηθόηεηαο
Σα ζέκαηα ηήξεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) ξπζκίδνληαη
κε ηα Άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Νφκνπ 3832/2010 φπσο ηζρχεη, κε ηα Άξζξα 8, 10 θαη 11(2) ηνπ Καλνληζκνχ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη κε ηα Άξζξα 10 θαη 15
ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛΣΑΣ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Ζ δηάδνζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δηελεξγείηαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ κε ηελ ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ ηνπ
Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο ησλ Δπξσπατθψλ ηαηηζηηθψλ, θαη ηδίσο κε ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ
απνξξήηνπ.
8.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ


Ζ ΔΛΣΑΣ πξνζηαηεχεη θαη δε δηαδίδεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ή ζηα νπνία έρεη
πξφζβαζε, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ άκεζε ή έκκεζε αλαγλψξηζε ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ πνπ
ηα παξείραλ κε ηελ απνθάιπςε εμαηνκηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ιακβάλνληαη άκεζα γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ή έκκεζα απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο πεγέο. Λακβάλεη φια ηα θαηάιιεια
πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ
κε ηα ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. ηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα, πνπ ελδέρεηαη λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο κνλάδαο ησλ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ δηαδίδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ εθφζνλ:
α) ηα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπσο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνλ Καλνληζκφ
ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Διιεληθνχ ηαηηζηηθνχ πζηήκαηνο (ΔΛ), κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε ε δηάδνζή ηνπο λα κε ζίγεη ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην ή
β) ε κνλάδα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκθψλεζε αλεπηθχιαθηα γηα ηελ απνθάιπςε ησλ
δεδνκέλσλ.



Σα απφξξεηα ζηνηρεία πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ ζηελ ΔΛΣΑΣ
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ζε απηά έρεη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα
πξφζβαζεο κφλν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη έρεη νξηζηεί κε πξάμε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ.



Ζ ΔΛΣΑΣ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε εξεπλεηέο πνπ δηελεξγνχλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα
επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ έκκεζε ηαχηηζε
ησλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ζ πξφζβαζε ρνξεγείηαη κε ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
α) έρεη θαηαηεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ εξεπλεηή, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή εξεπλεηηθή
πξφηαζε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα επηζηεκνληθά πξφηππα·
β) ε εξεπλεηηθή πξφηαζε αλαθέξεη κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα ην
νπνίν ζα ρνξεγεζεί πξφζβαζε, ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν
γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο·
γ) έρεη ζπλαθζεί, κεηαμχ ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ εξεπλεηή, ηνπ ηδξχκαηνο ζην νπνίν
εξγάδεηαη, ή ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εληέιιεηαη ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο, θαηά πεξίπησζε, ζχκβαζε
πνπ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξεπλεηψλ, ηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε
ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο θπξψζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ ησλ
ππνρξεψζεσλ.



Εεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
ηαηηζηηθνχ Απνξξήηνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ ΔΛΣΑΣ. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη
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λα εηζεγείηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛΣΑΣ:


γηα ην επίπεδν αλάιπζεο ζην νπνίν κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα
κελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο εξεπλψκελεο κνλάδαο, είηε άκεζα είηε έκκεζα,



θξηηήξηα αλσλπκνπνίεζεο γηα ηα κηθξνδεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζε ρξήζηεο,



γηα ηε ρνξήγεζε, ζε εξεπλεηέο, πξφζβαζεο ζε εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα γηα επηζηεκνληθνχο
ζθνπνχο.



Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΛΣΑΣ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη νη Ηδηψηεο πλεξγάηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο δηελεξγνχκελεο απφ
ηελ ΔΛΣΑΣ, πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε απφξξεηα ζηνηρεία
δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη έρνπλ ππνρξέσζε ρξήζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνθιεηζηηθά γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο ΔΛΣΑΣ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ
ηα αλσηέξσ πξφζσπα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.



Ζ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ ζηνηρείσλ θαη/ή ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνξξήηνπ απφ νπνηνλδήπνηε
ππάιιειν ή εξγαδφκελν ζηελ ΔΛΣΑΣ, ζπληζηά ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο παξάβαζεο
θαζήθνληνο θαη κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.



Με απφθαζε ηεο ΔΛΣΑΣ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν χςνπο απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ
έσο δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) επξψ ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ην
ζηαηηζηηθφ απφξξεην. Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη πάληνηε χζηεξα απφ αθξφαζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα
ηελ παξαβίαζε θαη είλαη αλάινγν πξνο ηε βαξχηεηα θαη ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Ζ ππνηξνπή
ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο δηνηθεηηθήο θπξψζεσο.

9. Πνιηηηθή αλαθνηλώζεσλ

Πεξηερφκελα

9.1 Ηκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία αλαθνίλσζεο. Σα νξηζηηθά εηήζηα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη,
έλα έηνο κεηά ην ηέινο ηνπ έηνπο αλαθνξάο.
9.2 Πξόζβαζε ζην εκεξνιόγην αλαθνηλώζεσλ
-

9.3 Πξόζβαζε ρξεζηώλ
Σα ζηνηρεία δηαηίζεληαη ηαπηφρξνλα ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, κε αλάξηεζε πηλάθσλ ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.statistics.gr, ζην ζχλδεζκν «ηαηηζηηθά ζέκαηα>Γηθαηνζχλε>Πνηληθή Γηθαηνζχλε> Γηαπξαρζέληα
Αδηθήκαηα».
Ζ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζηα δεδνκέλα δηέπεηαη απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο
ηεο Eurostat κε ζεβαζκφ ζηελ επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία θαη κε αληηθεηκεληθφ, επαγγεικαηηθφ θαη δηαθαλή
ηξφπν κε ηνλ νπνίν φινη νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ ίδηα κεηαρείξηζε.

10. πρλόηεηα δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

Σα νξηζηηθά εηήζηα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη έλα έηνο κεηά ην ηέινο ηνπ έηνπο αλαθνξάο.
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11. Μνξθή δηάρπζεο

Πεξηερφκελα

11.1 Γειηία Σύπνπ
11.2 Γεκνζηεύκαηα


Α. "ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο". Γηαηίζεηαη ζε ζπλδξνκεηέο ή ρξήζηεο, θαηφπηλ ακνηβήο ή κε
αίηεζε ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.



Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη νξηζηηθά, εηήζηα.



Γηαπξαρζέληα αδηθήκαηα θαη θαηαδηθαζζέληεο.

Β."πλνπηηθή ηαηηζηηθή Δπεηεξίδα ηεο Διιάδνο". Γηαηίζεηαη ζε ζπλδξνκεηέο ή ρξήζηεο, θαηφπηλ
ακνηβήο ή κε αίηεζε ζηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.
Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη είλαη νξηζηηθά, εηήζηα.


Γηαπξαρζέληα αδηθήκαηα θαη θαηαδηθαζζέληεο.
Όια ηα παξαπάλσ δεκνζηεχκαηα είλαη δηαζέζηκα ζηελ:
Γηεχζπλζε ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Δθδφζεσλ
Πεηξαηψο 46 & Δπνληηψλ, ΣΘ 80847, ΣΚ 18510 Πεηξαηάο
Σει. (+30) 213-1352173, FAX: (+30) 213-1352022
e-mail: data.dissem@statistics.gr

11.3 Βάζε δεδνκέλσλ on-line
Γελ ππάξρεη on-line βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε.
11.3.1 Πίλαθεο δεδνκέλσλ (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
Ζ ζπλνιηθή πξφζβαζε ζηε δηαδηθηπαθή ζειίδα ηεο αλαθεξφκελεο έξεπλαο, γηα ην έηνο 2013, αλέξρεηαη ζε
1.618 πξνβνιέο ζειίδσλ.
11.4 Πξόζβαζε ζε κηθξνδεδνκέλα
Γελ δηαηίζεληαη κηθξνδεδνκέλα γηα ηελ έξεπλα ησλ δηαπξαρζέλησλ αδηθεκάησλ γηαηί ζπιιέγνληαη
πηλαθνπνηεκέλα ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε).
11.5 Άιιε δηάρπζε δεδνκέλσλ
Έλαο αξηζκφο πηλαθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο απφ ηνλ ηζηφηνπν
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ είλαη πάληα δηαζθαιηζκέλε (Κεθάιαην 8).
11.5.1 Μεηαδεδνκέλα (επηζθεςηκόηεηα ρξεζηώλ ζηνλ ηζηνρώξν)
Ζ επηζθεςηκφηεηα ρξεζηψλ ζηνλ ηζηνρψξν γηα ηα κεηαδεδνκέλα, πεξηιακβάλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο
πξαγξάθνπ 11.3.1.
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12. Πξνζβαζηκόηεηα ηεθκεξίσζεο

Πεξηερφκελα

12.1 Σεθκεξίσζε επί ηεο κεζνδνινγίαο
Γελ θαηαξηίδεηαη.
12.1.1 Πιεξόηεηα κεηαδεδνκέλσλ (πνζνζηό)
Σν πνζνζηφ πιεξφηεηαο κεηαδεδνκέλσλ, είλαη 100% (αξηζκφο κεηαδεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη / αξηζκφ
κεηαδεδνκέλσλ πνπ εθαξκφδνληαη).
12.2 Σεθκεξίσζε επί ηεο πνηόηεηαο
Γελ θαηαξηίδεηαη.

13. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο

Πεξηερφκελα

13.1 Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο
Πνηνηηθνί έιεγρνη γίλνληαη θαζ΄ φιε ηε δηαδηθαζία, δειαδή απφ ηε θάζε ηεο ζπιινγήο ησλ πηλάθσλ απφ ηελ
Διιεληθή Αζηπλνκία έσο θαη ηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο, θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπο απφ ην Σκήκα
ηαηηζηηθψλ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο.
Σα δεδνκέλα επηθπξψλνληαη, κέζσ ινγηθψλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ θαη ηειηθά λα δηνξζσζνχλ
πηζαλά ιάζε. Αλ εληνπηζηνχλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ αδηθεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηα
πξνεγνχκελα έηε, δεηνχληαη δηεπθξηλίζεηο απφ ηηο δηνηθεηηθέο πεγέο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη
πξφθεηηαη γηα ιάζνο ή αλ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθέο απνθιίζεηο.
13.2 Αμηνιόγεζε πνηόηεηαο
Μεηά ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δηαζηαπξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
πξνζαξκνγέο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζεσξνχληαη πςειήο πνηφηεηαο.

14. Υξεζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

14.1 Αλάγθεο ρξεζηώλ
Οη ζεκαληηθφηεξνη ρξήζηεο ηεο Έξεπλαο ησλ Γηαπξαρζέλησλ Αδηθεκάησλ είλαη νη : Φνηηεηέο-πνπδαζηέο,
Καζεγεηέο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ,
Γηθεγφξνη, Γεκνζηνγξάθνη, ΜΜΔ, Τπνπξγεία θαη θπξίσο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ε EUROSTAT, ν
Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θιπ. θαη γεληθά φζνη εξεπλεηέο δηεμάγνπλ έξεπλα θαη ρξεηάδνληαη ζηνηρεία
ηεο Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο.
14.2 Ιθαλνπνίεζε ρξεζηώλ
ρεηηθή έξεπλα ρξεζηψλ δηελεξγείηαη απφ ην Σκήκα Παξνρήο ηαηηζηηθήο Πιεξνθφξεζεο, ζην link:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
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14.3 Πιεξόηεηα
Με βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ε πιεξφηεηα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.

15. Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία

Πεξηερφκελα

15.1 πλνιηθή αθξίβεηα
Δπεηδή ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή, ηα νπνηαδήπνηε κε δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα ( κε-αληαπφθξηζεο,
κέηξεζεο θιπ) κε ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο εληνπίδνληαη θαη δηνξζψλνληαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηε
δηνηθεηηθέο πεγέο. Δπηηπγράλεηαη έηζη ε παξαγσγή ζηνηρείσλ πςειήο αθξίβεηαο.
15.2 Γεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ ππάξρνπλ γηαηί ε έξεπλα είλαη απνγξαθηθή θαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε δηνηθεηηθψλ
πεγψλ.
15.3 Με δεηγκαηνιεπηηθά ζθάικαηα
Γελ παξνπζηάδνληαη ζθάικαηα θάιπςεο, ζθάικαηα ιφγσ κε απάληεζεο θαζψο θαη ζθάικαηα
επεμεξγαζίαο. Σα ηπρφλ ζθάικαηα κέηξεζεο πνπ παξαηεξνχληαη, εληνπίδνληαη εχθνια κέζσ ειέγρσλ θαη
δηαζηαπξψζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη δηνξζψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο απνθιίζεσλ.
15.3.1 θάικα θάιπςεο
Ο έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζπιιερζέλησλ πηλάθσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζηε θάζε ηεο ζπιινγήο ηνπο θαη
ην πνζνζηφ θάιπςεο ζηελ εμεηαδφκελε έξεπλα, είλαη 100%.
15.3.1.1 A2. Πνζνζηό ππεξθάιπςεο
Γελ παξαηεξείηαη θάιπςε κνλάδσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο.
15.3.1.2 A3. Κνηλέο κνλάδεο (πνζνζηό)
Γελ εθαξκφδνληαη κεηθηέο ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο.
15.3.2 θάικα κέηξεζεο
Καηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, δελ παξαηεξνχληαη ζθάικαηα κέηξεζεο.
15.3.3 θάικα κε αληαπόθξηζεο
Γελ παξαηεξνχληαη ζθάικαηα κε αληαπφθξηζεο.
15.3.4 θάικα επεμεξγαζίαο
Γελ παξαηεξνχληαη ζθάικαηα ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ επεμεξγαζία.
Πξαγκαηνπνηνχληαη πνηνηηθνί έιεγρνη ζε φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξντφληνο, απφ ην
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ζηάδην ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ έσο ηελ θαηάξηηζε ησλ Πηλάθσλ. Δηδηθφηεξα, ζην ζηάδην επεμεξγαζίαο
θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο, πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελνη ινγηθνί – ειεθηξνληθνί
έιεγρνη ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα ηπρφλ ζθάικαηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ κηθξν-δεδνκέλσλ.
15.3.5 θάικα από ηελ εθαξκνγή κνληέινπ
ηελ αλαθεξφκελε έξεπλα, δελ απαηηείηαη εθαξκνγή κνληέινπ.

16. Δπηθαηξόηεηα θαη ρξνληθή αθξίβεηα

Πεξηερφκελα

16.1 Δπηθαηξόηεηα
Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ην ηέινο ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 365 ήκεξεο.
16.2 Υξνληθή αθξίβεηα
Οη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο νθείινληαη ζε θαζπζηεξήζεηο αληαπφθξηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πεγψλ.

17. πγθξηζηκόηεηα

Πεξηερφκελα

17.1 Γεσγξαθηθή ζπγθξηζηκόηεηα
Οη νξηζκνί θαη νη κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ ζηεξίδνληαη ζε ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο Eurostat αιιά είλαη θνηλνί κε απηέο ησλ δηνηθεηηθψλ πεγψλ ηεο Υψξαο.
17.1.1 Αζπκκεηξία αληηθξηδόκελσλ (mirror) ζηαηηζηηθώλ (ζπληειεζηήο)
Υσξίο εθαξκνγή.
17.2 Γηαρξνληθή ζπγθξηζηκόηεηα
Με ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ, απφ ην έηνο αλαθνξάο 2010 ν πίλαθαο ησλ
δηαπξαρζέλησλ αδηθεκάησλ θαηά θαηεγνξίεο θαη γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηειέζεψο ηνπο, εκπινπηίζηεθε θαη
αλαθέξεηαη ζε ΓΑΓ ή ΓΑΓ Πεξηθέξεηαο κε αλάιπζε Γηεχζπλζεο ΓΑΓ ή Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο.

18. πλνρή

Πεξηερφκελα

18.1 Γηαηνκεαθή ζπλνρή
Οη πίλαθεο ηεο έξεπλαο είλαη ζπκβαηνί (Γεληθφ χλνιν Γηαπξαρζέλησλ Αδηθεκάησλ) κε απηνχο ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε).
18.1.1 πλνρή κεηαμύ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθώλ
Γελ ππάξρεη ζέκα ζπλνρήο κεηαμχ κεληαίσλ, ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ ζηαηηζηηθψλ γηαηί ε αλαθεξφκελε
έξεπλα είλαη εηήζηα.
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18.1.2 πλνρή κε Δζληθνύο Λνγαξηαζκνύο
Υσξίο εθαξκνγή.
18.2 Δζσηεξηθή ζπλνρή
Οη θνηλέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο κε ηηο αληίζηνηρεο άιισλ εξεπλψλ, δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
δηαθνξέο.

19. Κόζηνο θαη επηβάξπλζε

Πεξηερφκελα

Γελ έρεη εθηηκεζεί.

20. Αλαζεώξεζε δεδνκέλσλ

Πεξηερφκελα

20.1 Πνιηηηθή αλαζεώξεζεο
Σα δεδνκέλα αλαζεσξνχληαη φηαλ ηξνπνπνηείηαη ε Ννκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε απηά, ζχκθσλα κε ηελ
Πνιηηηθή Αλαζεσξήζεσλ ηεο ΔΛΣΑΣ (Μάηνο 2013).
20.2 Πξαθηηθή αλαζεώξεζεο
Αθνχ αλαγλσξηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ επαλαζρεδηάδνληαη, φπνηε απαηηεζεί, νη πίλαθεο, κε
πξνζνρή ψζηε λα κελ θηλδπλέςεη ε ζπγθξηζηκφηεηα δηαρξνληθά.

21. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία

Πεξηερφκελα

21.1 Σύπνο ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ
Σα πξσηνγελή δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία (Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο &
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε).
21.2 πρλόηεηα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Οη πίλαθεο ησλ δηαπξαρζέλησλ αδηθεκάησλ θαηαξηίδνληαη βάζε ζπγθεληξσηηθψλ εηήζησλ ζηαηηζηηθψλ
πηλάθσλ πνπ καο απνζηέιινληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, εληφο 3κήλνπ κεηά ην θιείζηκν ηνπ έηνπο
αλαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ.
21.3 Μέζνδνη ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ
Απνζηέιινληαη πίλαθεο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζην Σκήκα ηαηηζηηθψλ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο
Σάμεο ηεο ΔΛΣΑΣ, ην νπνίν θαηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπο δεκηνπξγεί αληίζηνηρνπο πίλαθεο πνπ αλαθέξνληαη
θπξίσο ζηα δηαπξαρζέληα αδηθήκαηα, ζηνπο ζεσξνχκελνπο σο δξάζηεο απηψλ θαη ζηνλ ηφπν ηέιεζεο ηνπ
αδηθήκαηνο θαηά ΓΑΓ ή ΓΑΓ Πεξηθέξεηαο .
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21.4 Δπηθύξσζε δεδνκέλσλ
Ζ επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ηε δηεμαγσγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ειέγρσλ πνπ βαζίδνληαη ζε:
1. Γηαζηαπξψζεηο ησλ πηλάθσλ κε αληίζηνηρνπο πίλαθεο πξνεγνχκελσλ εηψλ.
2. πγθξίζεηο ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο έξεπλαο κε αληίζηνηρα κεγέζε άιισλ ζηαηηζηηθψλ πεγψλ.
21.5 Καηάξηηζε δεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα, ακέζσο
δεκνζηνπνηνχληαη.

κεηά ηε

ζπιινγή ηνπο,

ειέγρνληαη ινγηθά,

πηλαθνπνηνχληαη θαη ηέινο

21.5.1 Πνζνζηό ηηκώλ κεηαβιεηώλ πνπ ππνθαζίζηαληαη (ηεθκαξηώλ ηηκώλ)
Γελ εθαξκφδεηαη.
21.6 Πξνζαξκνγέο
Γελ ππάξρνπλ.
21.6.1 Δπνρηθή δηόξζσζε
Γελ εθαξκφδνληαη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο ή εξγαιεία επνρηθήο πξνζαξκνγήο.

22. ρόιηα

Πεξηερφκελα

-
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