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1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα

1.1 Υπηρεσία

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

1.2 Μονάδα Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

1.3
1.4
1.5
1.6

Σοφία Μπάλλα, Κλεονίκη Θεοδωράκη
Προϊσταμένη Τμήματος, Υπάλληλος
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 185 10 Πειραιάς
s.balla@statistics.gr , k.theodoraki@statistics.gr

Όνομα υπευθύνου
Αρμοδιότητα υπευθύνου
Ταχυδρομική διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
1.7 Αριθμός τηλεφώνου
1.8 Αριθμός fax

justistat@statistics.gr
(+30) 213 1352135, 213 1352771
(+30) 213 1352764
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2. Εισαγωγή

2.1 Εισαγωγή

Περιεχόμενα
Η Στατιστική της Πολιτικής Δικαιοσύνης αποβλέπει στην ετήσια απεικόνιση,
των εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας – Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων
και Εφετείων – σχετικά με τη διαχείριση από αυτά των υποθέσεων
Πολιτικής Δικαιοσύνης. Στον τομέα της Πολιτικής Δικαιοσύνης
συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες των Υποθηκοφυλακείων και
Συμβολαιογράφων.

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

Περιεχόμενα
Απρίλιος 2015
Απρίλιος 2015
Απρίλιος 2015

4. Στατιστική παρουσίαση

Περιεχόμενα

4.1 Σύντομη περιγραφή δεδομένων
Για τις πολιτικές αποφάσεις που εκδίδονται από τα Ειρηνοδικεία, τα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία, αποστέλλονται στο
Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της ΕΛΣΤΑΤ στατιστικά ερωτηματολόγια ή πίνακες, τα
ερωτήματα των οποίων έχουν συμπληρωθεί από τους δικαστές ή γραμματείς των οικείων δικαστηρίων.
Τα στοιχεία που αφορούν τις συμβολαιογραφικές πράξεις που συνάπτονται, τα διαμαρτυρικά που συντάσσονται,
καθώς και τις πράξεις που καταχωρούνται στα Υποθηκοφυλακεία, υποβάλλονται από τους Συμβολαιογράφους και
τους Υποθηκοφύλακες μέσω ετήσιων στατιστικών πινάκων.
4.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
Η δικαστική περιφέρεια, ταξινομείται με χρήση μιας ειδικής ταξινόμησης για την Έρευνα Πολιτικής Δικαιοσύνης.
Η οικονομική δραστηριότητα (στις πτωχεύσεις), έως το 2007 ταξινομείται σύμφωνα με την ΣΤΑΚΟΔ 03, η οποία
είναι η Ελληνική έκδοση της NACE Rev1.1. Από το 2008 χρησιμοποιείται η ΣΤΑΚΟΔ 08, που στο τριψήφιο επίπεδο
είναι ταυτόσημη με την NACE Rev2.
Οι γεωγραφικές περιοχές (στις πτωχεύσεις), ταξινομούνται σύμφωνα με την ταξινόμηση NUTS.
4.3 Κάλυψη κλάδων

4.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών
Πολιτικά Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια, τα οποία είναι αρμόδια για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών.
Τα Ειρηνοδικεία έχουν αρμοδιότητα:
α) για όλες τις διαφορές που αποτιμώνται σε χρήμα και που η αξία του αντικειμένου τους δεν υπερβαίνει τα
20.000 Ευρώ,
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β) για όλες τις διαφορές, κύριες και παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης αν, το συμφωνημένο μίσθωμα κάθε
μήνα δεν υπερβαίνει τα 600 Ευρώ.
Ανεξάρτητα από την αξία των αντικειμένων της διαφοράς υπάγονται σε αυτά μικροδιαφορές και άλλες ειδικές
διαδικασίες όπως ζημιές σε δέντρα – κλήματα - καρπούς, περιορισμούς της κυριότητας και άλλα.
Μονομελή Πρωτοδικεία:
α) Σε αυτά υπάγονται όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα και που η αξία του
αντικειμένου τους είναι πάνω από 20.000 Ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως τα 250.000 Ευρώ.
β) Για όλες τις διαφορές, κύριες και παρεπόμενες, από σύμβαση μίσθωσης αν, το συμφωνημένο μίσθωμα κάθε
μήνα είναι πάνω από 600 Ευρώ.
γ) Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους.
Σύμφωνα με τα άρθρα 16 & 17 του Κ.Πολ.Δ., ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων υπάγονται, μεταξύ άλλων, διαφορές ανάμεσα στους
επαγγελματίες ή τους βιοτέχνες, είτε μεταξύ τους είτε με τους πελάτες τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που
κατασκεύασαν αυτοί - διαφορές από συλλογική σύμβαση εργασίας - διαφορές με οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης - διαφορές που αφορούν τις αμοιβές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων - διαφορές που αφορούν
το ποσοστό ή την πληρωμή του ασφαλίστρου - διαφορές από προσβολή της νομής ή κατοχής κινητών ή ακινήτων διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθμιση της
οικογενειακής στέγης και την κατανομή των κινητών μεταξύ των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας - διαφορές που
αφορούν την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης σωματείων ή συνεταιρισμών.
Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία έχουν αρμοδιότητα για όλες τις διαφορές για τις οποίες δεν είναι αρμόδια τα
Ειρηνοδικεία ή τα Μονομελή Πρωτοδικεία.
Εφετεία: Στην αρμοδιότητα των εφετείων, υπάγονται, οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των Πολυμελών και
Μονομελών Πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους.
Συμβολαιογράφοι: Αποτελούν άμισθους δημόσιους λειτουργούς. Διορίζονται μετά από δημόσιο διαγωνισμό, σε
ήδη υπάρχουσες έδρες συμβολαιογραφείων με κύριο καθήκον τη σύνταξη συμβολαίων, δημοσίων διαθηκών,
προσυμφώνων κ.λ.π. Η επαγγελματική τους κατάσταση διέπεται από τον Κώδικα Συμβολαιογράφων ενώ είναι
οργανωμένοι σε Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.
Υποθηκοφύλακες: Αποτελούν κατά κύριο λόγο άμισθους δημόσιους λειτουργούς. Το έργο τους αφορά την τήρηση
βιβλίων με: α) τις εγγραφές υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων σε ακίνητα, β) τις μεταγραφές πράξεων
για ακίνητα και γ) τις καταχωρίσεις αγωγών και άλλων πράξεων σχετικών με τα ακίνητα.
4.5 Στατιστικές μονάδες
•
•

•

Εκδοθείσες αποφάσεις Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων
Συναφθείσες συμβολαιογραφικές πράξεις
Καταχωρηθείσες πράξεις σε Υποθηκοφυλακεία

4.6 Πληθυσμός αναφοράς
•

Το σύνολο των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία όλης της Χώρας.

•

Το σύνολο των συμβολαιογραφικών πράξεων που συνάφθηκαν στους Συμβολαιογράφους όλης της Χώρας.

•

Το σύνολο των πράξεων που καταχωρήθηκαν στα Υποθηκοφυλακεία όλης της Χώρας.

4.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Καλύπτονται όλες οι δικαστικές περιφέρειες της Χώρας.
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4.8 Χρονική κάλυψη
Η έρευνες Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων, Εφετείων και Συμβολαιογράφων παράγουν αποτελέσματα από το 1958, σε
ετήσια βάση.
Η έρευνα Υποθηκοφυλακείων παράγει αποτελέσματα από το 1969, σε ετήσια βάση.
4.9 Περίοδος βάσης
Δεν υπάρχει.

5. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

1. Αριθμός εκδοθεισών αποφάσεων Ειρηνοδικείων – Πρωτοδικείων - Εφετείων,
2. Αριθμός πτωχεύσεων και ποσό παθητικού (σε ευρώ)
3. Αριθμός συμβολαιογραφικών πράξεων και αξία χαρτοσήμου (σε ευρώ)
4. Αριθμός πράξεων υποθηκοφυλακείων και δικαιώματα (σε ευρώ)

6. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Ένα ημερολογιακό έτος.

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 Δανείων, Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας 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 Δημοσιονομικής 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
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια 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
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διατάξεις» και από το άρθρο 7 παράγραφος 1 της από 18/11/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 228/τ. Α΄) «Δημοσιονομικοί 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 Δεκεμβρίου 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΄): «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα –
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης 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, 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, 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».

Επιπλέον, οι νομικές πράξεις που διέπουν την έρευνα της Πολιτικής Δικαιοσύνης είναι η ΚΥΑ 10498/Β115/63 και ο
Νόμος 3493/56.
7.2 Διεθνείς συμφωνίες για ανταλλαγή δεδομένων
Δεν υπάρχουν.

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 Διαχείρισης 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
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 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 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
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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
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ανακοίνωσης. Τα οριστικά ετήσια αποτελέσματα ανακοινώνονται, ένα έτος
μετά το τέλος του έτους αναφοράς.
9.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
9.3 Πρόσβαση χρηστών
Τα στοιχεία διατίθενται ταυτόχρονα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ανάρτηση πινάκων στην ιστοσελίδα
http://www.statistics.gr, στο σύνδεσμο «Στατιστικά θέματα>Δικαιοσύνη>Πολιτική Δικαιοσύνη».
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.

10. Συχνότητα διάχυσης

Περιεχόμενα

Τα οριστικά ετήσια αποτελέσματα ανακοινώνονται, ένα έτος μετά το τέλος του έτους αναφοράς.

11. Μορφή διάχυσης

Περιεχόμενα

11.1 Δελτία Τύπου
11.2 Δημοσιεύματα
1) «Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος» διατίθεται σε συνδρομητές κατόπιν αμοιβής ή με αίτηση στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Δημοσιεύονται οριστικά ετήσια στοιχεία που αφορούν:
 Εργασίες δικαστηρίων
 Εισαχθείσες προς κρίση υποθέσεις στα Ειρηνοδικεία, φύσεως ιδιωτικού δικαίου και εκδοθείσες
αποφάσεις
 Εκδοθείσες αποφάσεις ιδιωτικού δικαίου από τα Πρωτοδικεία, κατά περιφέρειες Εφετείων
 Εκδοθείσες οριστικές αποφάσεις διαζυγίων, κατά λόγο διαζυγίου, υπαιτιότητα και διάρκεια
λυθέντος γάμου
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 Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, κατά ιδιότητα πτωχευσάντων
 Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, κατά ιδιότητα πτωχευσάντων και κατά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας
 Συναφθείσες συμβολαιογραφικές πράξεις, κατά αντικείμενο και αξία χρησιμοποιηθέντος
χαρτοσήμου
 Εργασίες Υποθηκοφυλακείων
2) «Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος» διατίθεται σε συνδρομητές κατόπιν αμοιβής ή με αίτηση
στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Δημοσιεύονται οριστικά ετήσια στοιχεία που αφορούν:
 Εργασίες δικαστηρίων
 Εκδοθείσες αποφάσεις διαζυγίων, κατά διάρκεια λυθέντος γάμου
 Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, κατά ιδιότητα πτωχευσάντων
 Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
 Συναφθείσες συμβολαιογραφικές πράξεις, κατά αντικείμενο
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
11.3 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
11.3.1 Πίνακες δεδομένων (επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Η συνολική πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα της αναφερόμενης έρευνας, για το έτος 2013, ανέρχεται σε 4.439
προβολές σελίδων.
11.4 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 8).
11.5 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
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Η εμπιστευτικότητα των στοιχείων είναι πάντα διασφαλισμένη (Κεφάλαιο 8).
11.5.1 Μεταδεδομένα (επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Η επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο για τα μεταδεδομένα, περιλαμβάνεται στα στοιχεία της πραγράφου
11.3.1.

12. Προσβασιμότητα τεκμηρίωσης

Περιεχόμενα

12.1 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας
Δεν καταρτίζεται.
12.1.1 Πληρότητα μεταδεδομένων (ποσοστό)
Το ποσοστό πληρότητας μεταδεδομένων, είναι 100% (αριθμός μεταδεδομένων που παρέχονται / αριθμό
μεταδεδομένων που εφαρμόζονται).
12.2 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας
Δεν καταρτίζεται.

13. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

13.1 Διασφάλιση ποιότητας
Ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται καθ΄ όλη τη διαδικασία, δηλαδή από τη φάση της συλλογής των στοιχείων έως την
κατάρτιση πινάκων τους.
Χρησιμοποιείται έμπειρο προσωπικό που εμπλέκεται σε διαδοχικές φάσεις, όπως στη συλλογή, που περιλαμβάνει
και επικοινωνία με τις διοικητικές πηγές, στον αρχικό έλεγχο κατά την κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων και
στον τελικό έλεγχο, που γίνεται μετά την πινακοποίηση των στοιχείων. Το γεγονός αυτό δίνει στο προσωπικό τη
δυνατότητα να έχει μια σφαιρική και διαχρονική εικόνα των διοικητικών πηγών που έχει υπό την ευθύνη του.
Τα δεδομένα επικυρώνονται, μέσω λογικών ελέγχων προκειμένου να εντοπιστούν και τελικά να διορθωθούν πιθανά
λάθη. Αν εντοπιστούν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των αποφάσεων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, γίνεται
περαιτέρω διερεύνηση σε συνεργασία με τις διοικητικές πηγές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για
λάθος ή αν πρόκειται για πραγματικές αποκλίσεις.
Παράλληλα, ελέγχεται αν έχουν συλλεχθεί ερωτηματολόγια από όλες τις διοικητικές πηγές των Χώρας καθώς και αν
έχουν ορθά συμπληρωθεί όλες οι μεταβλητές των ερωτηματολογίων τους. Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων
παραλήψεων γίνονται υπομνήσεις (μέσω επιστολών ή τηλεφωνικά), στις εμπλεκόμενες διοικητικές πηγές.
13.2 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.
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14. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

14.1 Ανάγκες χρηστών
Οι σημαντικότεροι χρήστες των ερευνών μας καθώς και οι κυριότερες ανάγκες αυτών είναι οι εξής:





Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων δικαιωμάτων → Εργασίες δικαστηρίων, αποφάσεις
διαζυγίων, εισαχθείσες υποθέσεις Ειρηνοδικείων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις,
εργασίες Υποθηκοφυλακείων
Πανεπιστήμια → Εργασίες δικαστηρίων, αποφάσεις διαζυγίων, συμβολαιογραφικές πράξεις, εργασίες
Υποθηκοφυλακείων
Τράπεζα της Ελλάδος → Συμβολαιογραφικές πράξεις, εργασίες Υποθηκοφυλακείων

14.2 Ικανοποίηση χρηστών
Σχετική έρευνα χρηστών διενεργείται από το Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης, στο link:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-conferences
14.3 Πληρότητα
Με βάση τις ανάγκες των χρηστών, η πληρότητα κρίνεται ικανοποιητική.

15. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

15.1 Συνολική ακρίβεια
Επειδή η έρευνα είναι απογραφική, τα οποιαδήποτε μη δειγματοληπτικά σφάλματα (μη-ανταπόκρισης ή
επεξεργασίας) με τους κατάλληλους ελέγχους εντοπίζονται και διορθώνονται, σε συνεργασία με τις διοικητικές
πηγές. Επιτυγχάνεται έτσι η παραγωγή στοιχείων υψηλής ακρίβειας.
15.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα
Δεν υπάρχουν γιατί η έρευνα είναι απογραφική και η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση διοικητικών
πηγών.
15.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα
Κυρίως τα σφάλματα μη-ανταπόκρισης οφείλονται είτε στη μη αποστολή ερωτηματολογίων από κάποιες διοικητικές
πηγές, 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 τους με τις σχετιζόμενες διοικητικές πηγές.
15.3.1 Σφάλμα κάλυψης
Ο έλεγχος της πληρότητας των συλλεχθέντων ερωτηματολογίων, πραγματοποιείται στη φάση της συλλογής τους
μέσω των επικαιροποιημένων Μητρώων του Διοικητικού Φορέα που εποπτεύει τις απογραφόμενες μονάδες. Η
επικαιροποίηση των αναφερόμενων Μητρώων γίνεται κάθε χρόνο, κατόπιν άμεσης επικοινωνίας με τους αρμόδιους
Φορείς.
Εκτιμάται ότι το ποσοστό κάλυψης στις εξεταζόμενες έρευνες, είναι ~90%. Για την εξάλειψη των αναφερόμενων
σφαλμάτων γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπομνήσεις (μέσω επιστολών ή τηλεφωνικά).
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15.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
Δεν παρατηρείται κάλυψη μονάδων που δεν ανήκουν στον πληθυσμό της έρευνας.
15.3.1.2 A3. Κοινές μονάδες (ποσοστό)
Δεν εφαρμόζονται μεικτές στατιστικές διαδικασίες.

15.3.2 Σφάλμα μέτρησης
Κατά τη συλλογή των δεδομένων, δεν παρατηρούνται σφάλματα μέτρησης.
15.3.3 Σφάλμα μη ανταπόκρισης
Ο έλεγχος της έγκυρης συμπλήρωσης των συλλεχθέντων ερωτηματολογίων, πραγματοποιείται στη φάση της
κωδικογράφησής τους. Οι περιπτώσεις μη ανταπόκρισης, καλύπτονται απευθείας από τους υπαλλήλους του καθ’
ύλην αρμοδίου Τμήματος της ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν επικοινωνίας τους με τις σχετιζόμενες διοικητικές πηγές, ενώ μέσω
επιστολών στέλνονται σχετικές υπομνήσεις.
15.3.4 Σφάλμα επεξεργασίας
Δεν παρατηρούνται σφάλματα στο τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων - επεξεργασία.
Πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι σε όλη τη διαδικασία παραγωγής του στατιστικού προϊόντος, από το στάδιο
της συλλογής των στοιχείων έως την κατάρτιση των Πινάκων. Ειδικότερα, στο στάδιο επεξεργασίας και σε
συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής, πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι λογικοί – ηλεκτρονικοί έλεγχοι ώστε
να αποφευχθούν τα τυχόν σφάλματα στην επεξεργασία των μικρο-δεδομένων.
15.3.5 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντέλου
Στην αναφερόμενη έρευνα, δεν απαιτείται εφαρμογή μοντέλου.

16. Επικαιρότητα και χρονική ακρίβεια

Περιεχόμενα

16.1 Επικαιρότητα
Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος της ολοκλήρωσης της συλλογής των στοιχείων και της διαθεσιμότητας των
δεδομένων είναι 365 ήμερες.
16.2 Χρονική ακρίβεια
Οι τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται σε καθυστερήσεις ανταπόκρισης των διοικητικών πηγών.

17. Συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

17.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα
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Οι ορισμοί και οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται δεν στηρίζονται σε συμφωνίες μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ και της Eurostat αλλά είναι κοινοί με αυτές των διοικητικών πηγών της Χώρας.
17.1.1 Ασυμμετρία αντικριζόμενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)
Χωρίς εφαρμογή.
17.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα
Κυριότερες αλλαγές στα ερωτηματολόγια των ερευνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών:

Η οικονομική δραστηριότητα (στις πτωχεύσεις), έως το 2007 ταξινομείται σύμφωνα με την ΣΤΑΚΟΔ 03, η
οποία είναι η Ελληνική έκδοση της NACE Rev1.1. Από το 2008 χρησιμοποιείται η ΣΤΑΚΟΔ 08, που στο
τριψήφιο επίπεδο είναι ταυτόσημη με την NACE Rev2.

Το 2005 (στις συμβολαιογραφικές πράξεις) καταργήθηκε η καταβολή χαρτοσήμου για αντίγραφα και
πιστοποιητικά.

Το 2007 (στα διαζύγια) άλλαξε η ομαδοποίηση στη διάρκεια γάμου.

18. Συνοχή

Περιεχόμενα

18.1 Διατομεακή συνοχή
Οι στατιστικές των ερευνών Πολιτικής Δικαιοσύνης δεν είναι πάντα συμβατές (αριθμός αποφάσεων) με αυτές των
οικείων δικαστηρίων διότι δεν συμπληρώνονται όλα τα στατιστικά δελτία (των δικαστικών αποφάσεων) από τους
δικαστές ή τους γραμματείς των Δικαστηρίων.
18.1.1 Συνοχή μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Δεν υπάρχει θέμα συνοχής μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών γιατί η αναφερόμενη έρευνα
είναι ετήσια.
18.1.2 Συνοχή με Εθνικούς Λογαριασμούς
Χωρίς εφαρμογή.
18.2 Εσωτερική συνοχή
Οι κοινές μεταβλητές της έρευνας με τις αντίστοιχες άλλων ερευνών, δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

19. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Δεν έχει εκτιμηθεί.

20. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

20.1 Πολιτική αναθεώρησης
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Τα δεδομένα αναθεωρούνται όταν τροποποιείται η Νομοθεσία που σχετίζεται με αυτά, σύμφωνα με την Πολιτική
Αναθεωρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ (Μάιος 2013).
20.2 Πρακτική αναθεώρησης
Αφού αναγνωριστούν οι ανάγκες των χρηστών επανασχεδιάζεται, όποτε απαιτηθεί, το ερωτηματολόγιο, με προσοχή
ώστε να μην κινδυνέψει η συγκρισιμότητα διαχρονικά.

21. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

21.1 Τύπος των πρωτογενών δεδομένων
Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από διοικητικές πηγές δεδομένων.
21.2 Συχνότητα συλλογής των δεδομένων
Η συχνότητα συλλογής των δεδομένων είναι τριμηνιαία.
21.3 Μέθοδοι συλλογής των δεδομένων
Για τις πολιτικές αποφάσεις που εκδίδονται από τα Ειρηνοδικεία, τα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία, αποστέλλονται στο
Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της ΕΛΣΤΑΤ στατιστικά έντυπα ερωτηματολόγια ή πίνακες, τα
ερωτήματα των οποίων έχουν συμπληρωθεί από τους δικαστές ή γραμματείς των οικείων δικαστηρίων.
Τα στοιχεία που αφορούν τις συμβολαιογραφικές πράξεις που συνάπτονται, τα διαμαρτυρικά που συντάσσονται,
καθώς και τις πράξεις που καταχωρούνται στα Υποθηκοφυλακεία, υποβάλλονται από τους Συμβολαιογράφους και
τους Υποθηκοφύλακες μέσω ετήσιων στατιστικών πινάκων.
21.4 Επικύρωση δεδομένων
Η επικύρωση των δεδομένων γίνεται με τη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων που βασίζονται σε:
1. Διασταυρώσεις του πρωτογενούς υλικού με αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενου έτους.
2.

Συγκρίσεις των βασικών μεγεθών της έρευνας με αντίστοιχα μεγέθη άλλων στατιστικών πηγών.

21.5 Κατάρτιση δεδομένων
Τα δεδομένα, αμέσως μετά τη συλλογή τους, ελέγχονται λογικά, κωδικοποιούνται, εισάγονται στην ηλεκτρονική
βάση, πινακοποιούνται και τέλος δημοσιοποιούνται.
21.5.1 Ποσοστό τιμών μεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκμαρτών τιμών)
Δεν εφαρμόζεται.
21.6 Προσαρμογές
Δεν υπάρχουν.
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21.6.1 Εποχική διόρθωση
Δεν εφαρμόζονται στατιστικές τεχνικές ή εργαλεία εποχικής προσαρμογής.

22. Σχόλια

Περιεχόμενα

-
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