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1. Επικοινωνία
1.1 Υπηρεσία
1.2 Μονάδα Υπηρεσίας
1.3 Όνοµα υπευθύνου

1.4 Αρµοδιότητα υπευθύνου

1.5 Ταχυδροµική διεύθυνση
1.6 ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
1.7 Αριθµός τηλεφώνου
1.8 Αριθµός fax

Περιεχόµενα
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
∆ιεύθυνση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου και Υπηρεσιών (Γ4)
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας (Γ44)
Αργύρης Γεώργιος
Αποστολή και συλλογή ερωτηµατολογίων, έλεγχος και κωδικογράφηση
στοιχείων, της έρευνας ναυτικών ατυχηµάτων πλοίων και προσώπων
στη θάλασσα, παραγωγή και ποιοτικοί έλεγχοι αποτελεσµάτων και
κατάρτιση δηµοσιεύσιµων πινάκων.
Πειραιώς 46 & Επονιτών
g.argyris@statistics.gr
(+30) 2131353085
(+30) 2131352398

2. Εισαγωγή
2.1 Εισαγωγή

Περιεχόµενα
Η έρευνα των ναυτικών ατυχηµάτων πλοίων και προσώπων
διενεργείται για εθνικούς σκοπούς και περιλαµβάνει στατιστικές
καταγραφές, κυρίως των τραυµατισµών και των πνιγµών προσώπων,
αλλά και τις ζηµιές και βυθίσεις των πλοίων στη θάλασσα.

3. Ενηµέρωση µεταδεδοµένων
3.1 Μεταδεδοµένα που
επικυρώθηκαν τελευταία
3.2 Μεταδεδοµένα που
αναρτήθηκαν τελευταία
3.3 Μεταδεδοµένα που
ενηµερώθηκαν τελευταία

4. Στατιστική παρουσίαση

18510 Πειραιάς

Περιεχόµενα

∆εκέµβριος 2016
∆εκέµβριος 2016
∆εκέµβριος 2016

Περιεχόµενα

4.1 Σύντοµη περιγραφή δεδοµένων
Ο σκοπός της έρευνας στα ναυτικά ατυχήµατα πλοίων και προσώπων είναι η καταγραφή των ατυχηµάτων
(τραυµατισµοί, θάνατοι, αυτοκτονίες) προσώπων πάνω στα πλοία, και τα ατυχήµατα προσώπων, κυρίως
πνιγµοί που έγιναν σε περιοχή λιµένα ή ακτής που είναι σε δικαιοδοσία των λιµενικών αρχών.
Ακόµη καταγράφονται τα ατυχήµατα επιβατικών και εµπορικών πλοίων στη θάλασσα κατά το ταξίδι ή την
φορτοεκφόρτωση ή τον λιµενισµό (επισκευή, παροπλισµός) και µόνο για πλοία που η ολική τους
χωρητικότητα είναι άνω των 100 κοχ.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας περιλαµβάνουν κυρίως πνιγµούς λουοµένων στη θάλασσα, αλλά και
τραυµατισµούς ναυτικών ή επιβατών πάνω στα επιβατικά ή εµπορικά πλοία, αλλά και βυθίσεις, βλάβες ή
πυρκαγιές εµπορικών και επιβατικών πλοίων.
Η έρευνα είναι απογραφική και διενεργείται σε ετήσια βάση.
Τα στοιχεία συλλέγονται αποκλειστικά από τις λιµενικές αρχές όλης της χώρας και διενεργείται από το 1975
σύµφωνα µε την µόνιµη εγκύκλιο 1 ΥΕΝ/∆ΜΠ της 16-1-1975, που αντικαταστάθηκε από την µόνιµη κοινή
εγκύκλιο της 15-4-1998.
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4.2 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα ταξινόµησης
Η γεωγραφική ταξινόµηση είναι βασισµένη στην ταξινόµηση εδαφικών µονάδων NUTS 2.
4.3 Κάλυψη κλάδων
Καλύπτονται οι κλάδοι βάσει του NΑCE rev.2.
4.4 Έννοιες και ορισµοί των βασικών µεταβλητών
Οι µεταβλητές της έρευνας είναι:
α. τα παθόντα πρόσωπα (φύλλο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, αν
είναι ναυτικός, αν εργάζεται στο χώρο του λιµένα, αν είναι επισκέπτης ή λουόµενος ή διερχόµενος ή αν
εκτελούσε υπηρεσία ως τυχόν εργαζόµενος, σε ποια περιοχή της ακτής ή του λιµένα βρισκόταν την ώρα του
ατυχήµατος, ηµεροµηνία ατυχήµατος, ποιος έφταιγε για το ατύχηµα, από τη προκλήθηκε το ατύχηµα, ποια η
άµεση συνέπεια του ατυχήµατος, χαρακτηρισµός της σωµατικής βλάβης και αν απολύθηκε από την εργασία
του αν ήταν ναυτικός και αν ο παθών βρισκόταν πάνω σε πλοίο την ώρα του ατυχήµατος.)
β. τα παθόντα πλοία (όνοµα πλοίου, χωρητικότητα κ.ο.χ. λιµένας νηολόγησης του, κατηγορία πλοίου, αν
ήταν κενό φορτίου, αν υπήρχε δόλος ή αµέλεια στο ατύχηµα και στοιχεία υπαιτίου, την θαλάσσια περιοχή
που βρισκόταν το πλοίο, την κατάσταση του σκάφους π.χ. σε ταξίδι, σε ρυµούλκηση κλπ, την κατάσταση
της θάλασσας, την ένταση του ανέµου, την ορατότητα, την ηµεροµηνία ατυχήµατος, αν υπάρχει βλάβη στο
φορτίο ή τραυµατισµός-απώλεια πρόσωπου, ποιο γεγονός προκάλεσε το ατύχηµα και που αποδίδεται
αυτό.)
Οι ορισµοί είναι:
α. Κατηγορία πλοίου (π.χ. φορτηγό, επιβατικό, αλιευτικό κλπ),
β. ∆.∆.Σ. ∆ιεθνές. ∆ιακριτικό. Σήµα.
γ. Κ.ο.χ. καθαρή ολική χωρητικότητα πλοίου,
δ. Λιµένας και αριθµός νηολόγησης του,
ε. Είδος φορτίου
στ. Θαλάσσια περιοχή ατυχήµατος.
4.5 Στατιστικές µονάδες
Τα πλοία και τα πρόσωπα.
4.6 Πληθυσµός αναφοράς
Πλοία και πρόσωπα στα οποία έχουν καταχωρηθεί ατυχήµατα (τραυµατισµοί, θάνατοι, αυτοκτονίες)
προσώπων πάνω στα πλοία. Τα ατυχήµατα προσώπων, κυρίως πνιγµοί που έγιναν σε περιοχή λιµένα ή
ακτής που είναι σε δικαιοδοσία των λιµενικών αρχών. Επιπλέον τα ατυχήµατα επιβατικών και εµπορικών
πλοίων στη θάλασσα κατά το ταξίδι ή την φορτοεκφόρτωση ή τον λιµενισµό (επισκευή, παροπλισµός) και
µόνο για πλοία που η ολική τους χωρητικότητα είναι άνω των 100 KOX.
4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Το σύνολο των Λιµένων της Χώρας.
4.8 Χρονική κάλυψη
Το χρονικό διάστηµα για το οποίο είναι διαθέσιµοι οι πίνακες της έρευνας είναι από το 1999 έως και το
2015, σε ετήσια βάση.
4.9 Περίοδος βάσης
∆εν υφίσταται.

5. Μονάδα µέτρησης

Περιεχόµενα

Οι µονάδες µέτρησης είναι τα Λιµάνια, ο αριθµός των πλοίων, ο αριθµός των παθόντων προσώπων.

6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόµενα

Ηµερολογιακό έτος.
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7. Θεσµική εντολή

Περιεχόµενα

7.1 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 ∆ανείων, Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας και άλλες
διατάξεις», από το άρθρο πρώτο του Νόµου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄): «Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προυπολογισµού έτους 2011» και της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015
και των Υπουργείων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών,
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 323 του Νόµου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.
Α΄): «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες ακινήτων Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και από το άρθρο 7
παράγραφος 1 της από 18/11/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/τ. Α΄)
«∆ηµοσιονοµικοί κανόνες και άλλες διατάξεις», από το άρθρο 93 του Νόµου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.
Α΄): «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις», από το
άρθρο 6 παράγραφος 8 του Νόµου 4244/2014 (ΦΕΚ 60/τ. Α΄): «Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ
σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος – µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄41) και άλλες
διατάξεις», από το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Γ.3 του Νόµου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄):
«Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» και από το άρθρο 33 παράγραφοι 5α και 5β του Νόµου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄):
«∆ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις Πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), έτους
2012, ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012
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,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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 ∆ιάταγµα 226/2000 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄): «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
Άρθρα 4, 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».
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Μόνιµη Εγκύκλιος 1 ΥΕΝ/∆ΜΠ της 16-1-1975 που αντικαταστάθηκε από την Μόνιµη Κοινή Εγκύκλιο
της 15-4-1998
7.2 ∆ιεθνείς συµφωνίες για ανταλλαγή δεδοµένων
∆εν υφίστανται.

8. Εµπιστευτικότητα

Περιεχόµενα

8.1 Πολιτική εµπιστευτικότητας
Τα θέµατα τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ρυθµίζονται
µε τα Άρθρα 7, 8 και 9 του Νόµου 3832/2010 όπως ισχύει, µε τα Άρθρα 8, 10 και 11(2) του Κανονισµού
Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος και µε τα Άρθρα 10 και 15
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
Πιο συγκεκριµένα:
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.
8.2 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
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.
Η ΕΛΣΤΑΤ µπορεί να χορηγεί σε ερευνητές που διενεργούν στατιστικές αναλύσεις για
επιστηµονικούς σκοπούς, πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την έµµεση ταύτιση
των στατιστικών µονάδων. Η πρόσβαση χορηγείται µε τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) έχει κατατεθεί σχετική αίτηση από τον ερευνητή, η οποία συνοδεύεται από λεπτοµερή ερευνητική
πρόταση σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα·
β) η ερευνητική πρόταση αναφέρει µε επαρκείς λεπτοµέρειες το σύνολο των δεδοµένων για το
οποίο θα χορηγηθεί πρόσβαση, τις µεθόδους ανάλυσης των δεδοµένων και τον απαιτούµενο χρόνο
για τη διενέργεια της έρευνας·
γ) έχει συναφθεί, µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του µεµονωµένου ερευνητή, του ιδρύµατος στο οποίο
εργάζεται, ή του Οργανισµού που εντέλλεται τη διενέργεια της έρευνας, κατά περίπτωση, σύµβαση
που καθορίζει τους όρους πρόσβασης, τις υποχρεώσεις των ερευνητών, τα µέτρα για την τήρηση
του απορρήτου των στατιστικών δεδοµένων και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτών των
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υποχρεώσεων.
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 στον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ:
•

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.

Το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και οι Ιδιώτες Συνεργάτες που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σε στατιστικές έρευνες διενεργούµενες από
την ΕΛΣΤΑΤ, που αποκτούν, µε οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
δεσµεύονται από το απόρρητο και έχουν υποχρέωση χρήσης αυτών των στοιχείων αποκλειστικά για
στατιστικούς σκοπούς της ΕΛΣΤΑΤ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από
τα ανωτέρω πρόσωπα και µετά τη λήξη των καθηκόντων τους.
Η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και/ή του στατιστικού απορρήτου από οποιονδήποτε
υπάλληλο ή εργαζόµενο στην ΕΛΣΤΑΤ, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης
καθήκοντος και µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
Με απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ, µπορεί να επιβληθεί πρόστιµο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε όποιον παραβιάζει το απόρρητο των στοιχείων ή/και το στατιστικό
απόρρητο. Το πρόστιµο επιβάλλεται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου για την παραβίαση και
είναι ανάλογο προς τη βαρύτητα και τις συντρέχουσες περιστάσεις. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική
περίπτωση για την επιµέτρηση της διοικητικής κυρώσεως.

9. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόµενα

9.1 Ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Περιλαµβάνεται ο χρόνος διάθεσης των στοιχείων της έρευνας στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων.
9.2 Πρόσβαση στο ηµερολόγιο ανακοινώσεων
Το ηµερολόγιο ανακοινώσεων διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
http://www.statistics.gr/el/calendar
9.3 Πρόσβαση χρηστών
ΟΙ χρήστες έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της έρευνας µέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ
(www.statistics.gr)
Αναρτώνται τα δελτία τύπου και οι πίνακες αποτελεσµάτων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SMA33/http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SMA34/-

10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόµενα

Τα αποτελέσµατα της έρευνας βρίσκονται στην βιβλιοθήκη, το αργότερο µέχρι 2 µήνες µετά τη λήξη του
ερευνώµενου έτους (έτος αναφοράς).
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11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόµενα

11.1 ∆ελτία Τύπου
Καταρτίζεται ετήσιο ∆ελτίο Τύπου.
11.2 ∆ηµοσιεύµατα
∆εν καταρτίζονται.
11.3 Βάση δεδοµένων on-line
Οι χρήστες µπορούν να πληροφορηθούν τα στοιχεία της έρευνας από το internet στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις :
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SMA33/http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SMA34/11.3.1 Πίνακες δεδοµένων (επισκεψιµότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Η πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα των ατόµων που έπαθαν ατύχηµα σε πλοία και θαλάσσιες περιοχές
ευθύνης λιµενικών αρχών, για το έτος 2015 ανέρχεται σε 151 προβολές σελίδων(συνολικά hits).
Η πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα των ναυτικών ατυχηµάτων Ελληνικών εµπορικών πλοίων, για το έτος
2015 ανέρχεται σε 95 προβολές σελίδων(συνολικά hits).

11.4 Πρόσβαση σε µικροδεδοµένα
Τα µικροδεδοµένα είναι διαθέσιµα κατόπιν αιτήσεως στην:
∆ιεύθυνση 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
Για λόγους εµπιστευτικότητας πρόσβαση στα µικροδεδοµένα επιτρέπεται µόνον κάτω υπό αυστηρές
προϋποθέσεις και µε τήρηση πάντοτε σχετικής διαδικασίας.
11.5 Άλλη διάχυση δεδοµένων
∆εν υφίσταται.

12. Προσβασιµότητα τεκµηρίωσης

Περιεχόµενα

12.1 Τεκµηρίωση επί της µεθοδολογίας
∆εν υπάρχει σχετικό µεθοδολογικό σηµείωµα.
12.1.1 Πληρότητα µεταδεδοµένων (ποσοστό)
Το ποσοστό της πληρότητας των µεταδεδοµένων , είναι 100%.
12.2 Τεκµηρίωση επί της ποιότητας
∆εν υφίσταται σχετικό κείµενο τεκµηρίωσης επί της ποιότητας.

13. ∆ιαχείριση ποιότητας

Περιεχόµενα

13.1 ∆ιασφάλιση ποιότητας
Οι έλεγχοι για την διασφάλιση της ποιότητας αφορούν κυρίως στην σύγκριση των διαθέσιµων στοιχείων
ενός έτους µε τα αντίστοιχα του προηγούµενου.
Σε περιπτώσεις που υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση, στα παραγόµενα στοιχεία τότε διενεργούνται
ενδελεχείς έλεγχοι στο πρωτογενές υλικό καθώς και επικοινωνία µε τους αρµόδιους φορείς που παρέχουν
τα στοιχεία και στη συνεχεία δικαιολογούνται και επιβεβαιώνονται .
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται στο ακόλουθο link:
http://www.statistics.gr/el/policies
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13.2 Αξιολόγηση ποιότητας
Αναφορικά µε τη ποιότητα των στατιστικών στοιχείων της έρευνας ατυχηµάτων πλοίων και προσώπων στη
θάλασσα, κατά την διάρκεια συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων διενεργούνται λογικοί, ποιοτικοί και
µηχανογραφικοί έλεγχοι και διορθώνονται τυχόν λάθη που µπορεί να προκύψουν.

14. Χρησιµότητα

Περιεχόµενα

14.1 Ανάγκες χρηστών
Ο χρήστες είναι κυρίως άτοµα ή φορείς που εµπλέκονται σε ζητήµατα που αφορούν τη ναυτιλία για
επαγγελµατικούς, εκπαιδευτικούς – ερευνητικούς και άλλους σκοπούς.
14.2 Ικανοποίηση χρηστών
Στοιχεία για το προφίλ των χρηστών, τον βαθµό ικανοποίησής τους και άλλες σχετικές πληροφορίες
παρέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Βιβλιοθήκης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
14.3 Πληρότητα
Η πληρότητα της έρευνας ατυχηµάτων πλοίων και προσώπων στη θάλασσα, είναι 100%.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόµενα

15.1 Συνολική ακρίβεια
Η συνολική ακρίβεια της έρευνας ατυχηµάτων πλοίων και προσώπων στη θάλασσα είναι ικανοποιητική, µε
κύρια πηγή σφαλµάτων τα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα.
15.2 ∆ειγµατοληπτικά σφάλµατα
Η έρευνα ατυχηµάτων πλοίων και προσώπων στη θάλασσα είναι απογραφική, δεν υπάρχουν
δειγµατοληπτικά σφάλµατα γιατί η συλλογή των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά από τις Λιµενικές Αρχές.
15.3 Μη δειγµατοληπτικά σφάλµατα
Σφάλµατα κάλυψης δεν υπάρχουν γιατί η έρευνα αναφέρεται σε όλη την Χώρα.
Τα µη δειγµατοληπτικά σφάλµατα αφορούν το βαθµό ανταπόκρισης των παροχών των στοιχείων των
Λιµενικών Αρχών. Κυρίως σφάλµατα αναφέρονται λόγω πληµµελούς συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων
από τα Λιµεναρχεία οποία ελέγχονται και διορθώνονται.
15.3.1 Σφάλµα κάλυψης
Η έρευνα είναι απογραφική, δεν υπάρχει σφάλµα κάλυψης.
15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
∆εν υπάρχει.
15.3.1.2 A3. Κοινές µονάδες (ποσοστό)
∆εν υπάρχει.
15.3.2 Σφάλµα µέτρησης
Στην περίπτωση που υπάρχουν λανθασµένα στοιχεία από τις λιµενικές αρχές, διορθώνονται µετά από
σχετική επικοινωνία µαζί τους.
15.3.3 Σφάλµα µη ανταπόκρισης
Σφάλµατα µη ανταπόκρισης είναι ελάχιστα. Ελέγχεται η ανταπόκριση των υπόχρεων φορέων προς
αποστολή στοιχείων.
15.3.4 Σφάλµα επεξεργασίας
Γίνεται έλεγχος των καταχωρηµένων δεδοµένων.
15.3.5 Σφάλµα από την εφαρµογή µοντέλου
∆εν υπάρχει.

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόµενα
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16.1 Επικαιρότητα
Τα στοιχεία οριστικοποιούνται και οριστικοποιούνται δύο µήνες µετά τη λήξη του έτους αναφοράς.
16.2 Χρονική ακρίβεια
Η παραγωγή των αποτελεσµάτων είναι έγκαιρη και το στατιστικό προϊόν επίκαιρο.

17. Συγκρισιµότητα

Περιεχόµενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιµότητα
∆εν υφίσταται.
17.1.1 Ασυµµετρία αντικριζόµενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
∆εν υπάρχει.
17.2 ∆ιαχρονική συγκρισιµότητα
Τα παραγόµενα στοιχεία ελέγχονται ως προς τη διαχρονική τους συγκρισιµότητα από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή.

18. Συνοχή

Περιεχόµενα

18.1 ∆ιατοµεακή συνοχή
∆εν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία από άλλες πηγές ή φορείς του ΕΛΣΣ για αυτήν την έρευνα.
18.1.1 Συνοχή µεταξύ µηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Υπάρχει συνοχή σε στατιστικά στοιχεία της έρευνας ατυχηµάτων πλοίων και προσώπων στη θάλασσα.
18.1.2 Συνοχή µε Εθνικούς Λογαριασµούς
∆εν διενεργείται κάποια άλλη σχετική έρευνα από τους Εθνικούς Λογαριασµούς.
18.2 Εσωτερική συνοχή
Η εσωτερική συνοχή των στοιχείων (µεταξύ σειρών δεδοµένων και µεταξύ µεταβλητών) ελέγχεται από την
ΕΛΣΤΑΤ στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των στοιχείων.

19. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόµενα

∆εν έχει εκτιµηθεί.

20. Αναθεώρηση δεδοµένων

Περιεχόµενα

20.1 Πολιτική αναθεώρησης
Η έρευνα ακολουθεί την εγκύκλιο της πολιτικής αναθεώρησης της ΕΛΣΤΑΤ
http://www.statistics.gr/el/policies
20.2 Πρακτική αναθεώρησης
Ακολουθείται η πολιτική αναθεώρησης της ΕΛΣΤΑΤ.

21. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόµενα

21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδοµένων
Τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας ναυτικών ατυχηµάτων βασίζονται σε διοικητικές πηγές και παρέχονται
από τις Λιµενικές αρχές. Συλλέγονται απογραφικά στοιχεία που αφορούν στον συνολικό αριθµό των
λιµένων, πλοίων και ατυχηµάτων παθόντων προσώπων σύµφωνα µε την Μόνιµη Κοινή Εγκύκλιο της 15-41998 που αντικατέστησε την Μόνιµη Εγκύκλιο 1 του ΥΕΝ/∆ΜΠ της 16-1-1975.
21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδοµένων
Η συχνότητα συλλογής των δεδοµένων είναι µηνιαία.
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21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδοµένων
Η ΕΛΣΤΑΤ, ∆/νση Στατιστικών Εµπορείου και Υπηρεσιών, το τµήµα εµπορικής ναυτιλίας αποστέλλει
ερωτηµατολόγια προς τούς εµπλεκόµενους φορείς και στην συνέχεια συγκεντρώσει τα απαιτούµενα
στοιχεία µέσω ταχυδροµείου.
21.4 Επικύρωση δεδοµένων
Γίνονται έλεγχοι στα πρωτογενή δεδοµένα (λογικοί, ποιοτικοί, µηχανογραφικοί) και ως προς την
χρονολογική τους συνέπεια. Οι περιπτώσεις που εξετάζονται είναι οι µεγάλες διακυµάνσεις από έτος σε
έτος. Με την χρήση λογικών, ποιοτικών ελέγχων διορθώνονται τυχόν λάθη που µπορεί να προκύψουν.
21.5 Κατάρτιση δεδοµένων
Τα αρχικά δεδοµένα, ελέγχονται, επεξεργάζονται, εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση και καταρτίζονται
πίνακες µε τα τελικά αποτελέσµατα.
21.5.1 Ποσοστό τιµών µεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκµαρτών τιµών)
Μη εφαρµόσιµο, η έρευνα είναι απογραφική.
21.6 Προσαρµογές
∆ε γίνεται προσαρµογή.
21.6.1 Εποχική διόρθωση
Μη εφαρµόσιµο.

22. Σχόλια

Περιεχόµενα
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