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1. Επικοινωνία

Περιεχόμενα

1.1 Υπηρεσία

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.)

1.2 Μονάδα Υπηρεσίας

Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

1.3 Όνομα υπευθύνου

Σοφία Μπάλλα, Κλεονίκη Θεοδωράκη

1.4 Αρμοδιότητα υπευθύνου

Προϊσταμένη Τμήματος, Υπάλληλος

1.5 Ταχυδρομική διεύθυνση

Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 185 10 Πειραιάς

1.6 Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

s.balla@statistics.gr , k.theodoraki@statistics.gr ,
justistat@statistics.gr

1.7 Αριθμός τηλεφώνου

(+30) 213 1352135, 213 135 2771

1.8 Αριθμός fax

(+30) 213 1352764
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2. Επικαιροποίηση μεταδεδομένων

Περιεχόμενα

2.1 Ημερομηνία τελευταίας επικύρωσης των μεταδεδομένων

Μάρτιος 2018

2.2 Ημερομηνία τελευταίας ανάρτησης των μεταδεδομένων
2.3 Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης των
μεταδεδομένων

Απρίλιος 2019

3. Στατιστική παρουσίαση

Απρίλιος 2019

Περιεχόμενα

3.1 Σύντομη περιγραφή δεδομένων
Η έρευνα διαζυγίων διενεργείται σε ετήσια βάση και συγκεντρώνει στοιχεία από τις αποφάσεις διαζυγίων
που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία της χώρας. Από το έτος 2016 η έρευνα διενεργείται με
χωριστό στατιστικό δελτίο στα Πρωτοδικεία. Πριν από το έτος αναφοράς 2016 τα αιτούμενα στοιχεία
ήταν ενταγμένα σε ένα ενιαίο στατιστικό δελτίο που αφορούσε τις αποφάσεις της Πολιτικής δικαιοσύνης
εν γένει.
Για κάθε απόφαση διαζυγίου συμπληρώνεται από τον αρμόδιο Δικαστή και υποβάλλεται μέσω της
Γραμματείας των Δικαστηρίων στην ΕΛΣΤΑΤ το ‘’Στατιστικό Δελτίο Διαζυγίου’’.
3.2 Χρησιμοποιούμενο σύστημα ταξινόμησης
Τα στοιχεία που συλλέγονται ταξινομούνται γεωγραφικά και παρουσιάζονται κατά δικαστικές
περιφέρειες Πρωτοδικείων και Εφετείων. Η δικαστική περιφέρεια, ταξινομείται με χρήση μιας ειδικής
ταξινόμησης για τα πολιτικά δικαστήρια της Χώρας α’ και β΄ βαθμού δικαιοδοσίας.
3.3 Κάλυψη κλάδων
--3.4 Έννοιες και ορισμοί των βασικών μεταβλητών
Πολιτικά Δικαστήρια: Τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών.
Τύποι διαζυγίων: α) συναινετικά και β) κατ΄αντιδικία (Νόμος 1329/1983, Κεφ. 7ο Διαζύγιο, άρθρα 1438 1441 Αστικού Κώδικα)
Λόγοι διαζυγίων (αφορούν στα διαζύγια κατ’ αντιδικία): τετραετής / διετής διάσταση, ισχυρός
κλονισμός, λοιποί λόγοι, όπως η αφάνεια σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο. Όταν ο λόγος διαζυγίου είναι
άγνωστος (δεν έχει απαντηθεί) αθροίζεται στους λοιπούς λόγους (από το έτος 2016 και μετά).
Υπαιτιότητα (αφορά στα διαζύγια κατ’ αντιδικία): Η ευθύνη του/της συζύγου που αναφέρεται ο λόγος
διαζυγίου.
Αριθμός τέκνων: Πόσα τέκνα έχουν προέλθει από τον σε λύση γάμο, με ανάλυση σε ανήλικα και ενήλικα,
ώστε να προκύψουν τα εξαρτώμενα και μη τέκνα. H κατηγοριοποίηση σε εξαρτώμενα και μη εξαρτώμενα
είναι διαθέσιμη από τα στοιχεία του έτους 2016 και μετά.
Ηλικία συζύγων: λαμβάνεται υπόψη η ηλικία του/της συζύγου κατά την άσκηση της αγωγής ή της
αίτησης.
Υπηκοότητα του/της συζύγου: α) ελληνική υπηκοότητα, β) υπηκοότητα χώρας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) υπηκοότητα χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) άγνωστη. Στην περίπτωση διπλής υπηκοότητας,
όπου η μια εκ των δύο είναι ελληνική, καταχωρίζεται η ελληνική. H μεταβλητή της υπηκοότητας είναι
διαθέσιμη από τα στοιχεία του έτους 2016 και μετά.
3.5 Στατιστικές μονάδες
Αποφάσεις διαζυγίων, άτομα
3.6 Πληθυσμός αναφοράς
Το σύνολο των αποφάσεων διαζυγίων που εκδίδονται (εξαιρούνται δηλαδή οι απορριπτικές αποφάσεις
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και οι ακυρώσεις γάμων)
3.7 Περιοχή αναφοράς (γεωγραφική κάλυψη)
Καλύπτονται όλες οι δικαστικές περιφέρειες της Χώρας.
3.8 Χρονική κάλυψη
Η έρευνα εργασιών των διαζυγίων παράγει αποτελέσματα από το 1960, σε ετήσια βάση.
3.9 Περίοδος βάσης
Δεν υπάρχει.

4. Μονάδα μέτρησης

Περιεχόμενα

Αριθμός αποφάσεων διαζυγίων, άτομα

5. Περίοδος αναφοράς

Περιεχόμενα

Ένα ημερολογιακό έτος.

6. Θεσμική εντολή

Περιεχόμενα

6.1 Νομικές πράξεις και άλλες συμφωνίες

Εθνικό επίπεδο
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 και ισχύει
 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, 8, 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».
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την ΕΛΣΤΑΤ και το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα παρουσιάζεται αναλυτικά
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στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/legal-framework
Επιπλέον, οι νομικές πράξεις που διέπουν την έρευνα Διαζυγίων είναι η ΚΥΑ 10498/Β115/63 και το Π.Δ.
38/22.01.1981.
Ευρωπαϊκή νομοθεσία:. Κανονισμός 1260/2013, διαζύγια σε εθελοντική βάση.
6.2 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 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.
http://www.statistics.gr/el/statistical-confidentiality

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
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
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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 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.

8. Πολιτική ανακοινώσεων

Περιεχόμενα

8.1 Ημερολόγιο ανακοινώσεων

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία ανακοίνωσης. Τα οριστικά ετήσια αποτελέσματα ανακοινώνονται,
15 μήνες μετά το τέλος του έτους αναφοράς.
8.2 Πρόσβαση στο ημερολόγιο ανακοινώσεων
-
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8.3 Πρόσβαση χρηστών

Τα στοιχεία διατίθενται ταυτόχρονα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ανάρτηση πινάκων στην
ιστοσελίδα http://www.statistics.gr, στο σύνδεσμο Στατιστικές Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες ->
Πολιτική Δικαιοσύνη  Διαζύγια
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU09/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

Ετήσια.

10. Προσβασιμότητα και σαφήνεια

Περιεχόμενα

10.1 Δελτία Τύπου

Εκδίδονται Δελτία Τύπου μη προγραμματισμένα.
10.2 Δημοσιεύματα

Α. "Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος" 1930-2009 - Διατίθεται σε έντυπη μορφή σε συνδρομητές ή
χρήστες, έναντι μικρού τιμήματος ή δωρεάν (και επ’ ανταλλαγή) κατόπιν αίτησης στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή για τους δημόσιους φορείς. Ψηφιακά διατίθεται στον κατωτέρω σύνδεσμο
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007369&p_topic=10007369
 Εκδοθείσες οριστικές αποφάσεις διαζυγίων, κατά λόγο διαζυγίου, υπαιτιότητα και
διάρκεια λυθέντος γάμου


Β."Συνοπτική Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος" 1962-2009 - Διατίθεται σε έντυπη μορφή σε
συνδρομητές ή χρήστες, έναντι μικρού τιμήματος ή δωρεάν (και επ’ ανταλλαγή) κατόπιν αίτησης στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους δημόσιους φορείς. Ψηφιακά διατίθεται στον κατωτέρω σύνδεσμο
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007372&p_topic=10007372
 Εκδοθείσες αποφάσεις διαζυγίων, κατά διάρκεια λυθέντος γάμου
Γ. "Στατιστική Δικαιοσύνης" 1961-1996 - Διατίθεται σε έντυπη μορφή σε συνδρομητές ή χρήστες, έναντι
μικρού τιμήματος ή δωρεάν (και επ’ ανταλλαγή) κατόπιν αίτησης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή για τους
δημόσιους φορείς. Ψηφιακά διατίθεται στον κατωτέρω σύνδεσμο
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007927&p_topic=10007927
Για περισσότερες πληροφορίες για όλα τα ανωτέρω δημοσιεύματα απευθυνθείτε στην:
Ελληνική Στατιστική Αρχή
Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΘ 80847, ΤΚ 18510 Πειραιάς
Τηλ. (+30) 213 1352313-5, 213 1352347-9, FAX: (+30) 213 1352819
e-mail: library@statistics.gr, info@statistics.gr
10.3 Βάση δεδομένων on-line

Οι πίνακες διαζυγίων είναι διαθέσιμοι στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ όπως περιγράφεται στο 8.3
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU09/-
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Δεν υπάρχει on-line βάση δεδομένων στην οποία να είναι δυνατή η πρόσβαση.
10.3.1 Πίνακες δεδομένων (επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο)
Η συνολική πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα της αναφερόμενης έρευνας, για το έτος 2017 ανέρχεται σε
1795 προβολές σελίδων.
10.4 Πρόσβαση σε μικροδεδομένα

Τα μικροδεδομένα είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ΕΛΣΤΑΤ ώστε να
διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων (Κεφάλαιο 8).
http://www.statistics.gr/el/scientific_provision_data
10.5 Άλλη διάχυση των δεδομένων

Στους χρήστες υπάρχει δυνατότητα να δοθούν ειδικά διαμορφωμένα στοιχεία ακολουθώντας τη
διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJU24/http://www.statistics.gr/el/provision-of-statistical-data
http://www.statistics.gr/el/tailor-made-products
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
10.5.1 Μεταδεδομένα - επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο
Η επισκεψιμότητα χρηστών στον ιστοχώρο για τα μεταδεδομένα, περιλαμβάνεται στα στοιχεία της
παραγράφου 10.3.1.
10.6 Τεκμηρίωση επί της μεθοδολογίας

Δεν καταρτίζεται.
10.6.1 Πληρότητα μεταδεδομένων - ποσοστό
Τα μεταδεδομένα είναι πλήρη (αριθμός μεταδεδομένων που παρέχονται σε σχέση με τον αριθμό
μεταδεδομένων που εφαρμόζονται).
10.7 Τεκμηρίωση επί της ποιότητας

Δεν καταρτίζεται.

11. Διαχείριση ποιότητας

Περιεχόμενα

11.1 Διασφάλιση ποιότητας

Ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται καθ΄ όλη τη διαδικασία, δηλαδή από τη φάση της συλλογής των στοιχείων έως
την κατάρτιση πινάκων.
Ελέγχεται αν έχουν συλλεχθεί τα στατιστικά δελτία από όλα τα Πρωτοδικεία, καθώς και αν έχουν ορθά
συμπληρωθεί όλες οι μεταβλητές. Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων παραλήψεων γίνονται υπομνήσεις
(μέσω επιστολών ή τηλεφωνικά), στις Γραμματείες των Πρωτοδικείων και γίνονται οι ανάλογες
συμπληρώσεις/ διορθώσεις.
Έμπειρο προσωπικό εμπλέκεται σε διαδοχικές φάσεις, όπως στη συλλογή, που περιλαμβάνει και
επικοινωνία με τους ερευνώμενους, στον αρχικό λογικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας των δελτίων 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 ερευνώμενων μονάδων.
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Τα δεδομένα επικυρώνονται μέσω λογικών ελέγχων, προκειμένου να εντοπιστούν και τελικά να
διορθωθούν πιθανά λάθη. Αν εντοπιστούν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό των πράξεων, 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.
11.2 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, η
ποιότητα των στοιχείων που προκύπτουν θεωρείται ικανοποιητική.

12. Χρησιμότητα

Περιεχόμενα

12.1 Ανάγκες χρηστών

Οι σημαντικότεροι χρήστες των στοιχείων είναι:
 United Nations Statistics Division: Demographic Yearbook
 Eurostat
 Πανεπιστήμια και ερευνητές
 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
12.2 Ικανοποίηση χρηστών

Σχετική έρευνα χρηστών διενεργείται από το Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης, στον σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/user-satisfaction-survey
12.3 Πληρότητα δεδομένων

H πληρότητα των δεδομένων και η ανάλυση των στοιχείων κρίνεται ικανοποιητική.

13. Ακρίβεια και αξιοπιστία

Περιεχόμενα

13.1 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.
13.2 Δειγματοληπτικά σφάλματα

Δεν υπάρχουν γιατί η έρευνα είναι απογραφική και η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση
διοικητικών πηγών.
13.3 Μη δειγματοληπτικά σφάλματα

α. Μη απάντηση σε επίπεδο μονάδας
Tα σφάλματα μη-απόκρισης που οφείλονται στη μη αποστολή ερωτηματολογίων από τους
ερευνώμενους, αντιμετωπίζονται με υπομνήσεις (κυρίως τηλεφωνικά), ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη δυνατή κάλυψη.
β. Μη απάντηση σε επίπεδο ερώτησης
Tα σφάλματα μη-απόκρισης που οφείλονται σε μη ή πλημμελή συμπλήρωση κάποιων
μεταβλητών, αντιμετωπίζονται με επικοινωνία των υπαλλήλων του αρμοδίου Τμήματος της
ΕΛΣΤΑΤ με τους ερευνώμενους (Γραμματείς Δικαστηρίων), προκειμένου να συμπληρωθούν ή
διορθωθούν τα ελλιπή στοιχεία.
13.3.1 Σφάλμα κάλυψης

8

Ο έλεγχος της πληρότητας των συλλεχθέντων ερωτηματολογίων, πραγματοποιείται στη φάση της
συλλογής τους μέσω του επικαιροποιημένου μητρώου των Πρωτοδικείων. Η κάλυψη ελέγχεται
μέσω συμπληρωματικών πηγών, όπως των συγκεντρωτικών στοιχείων αριθμού διαζυγίων που
διαβιβάζουν τα Πρωτοδικεία σε τριμηνιαία βάση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ).
Το ποσοστό κάλυψης εκτιμάται στο ~95%. Για την εξάλειψη των αναφερόμενων σφαλμάτων
γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπομνήσεις.
13.3.1.1 A2. Ποσοστό υπερκάλυψης
Δεν παρατηρείται κάλυψη μονάδων που δεν ανήκουν στον πληθυσμό της έρευνας.
13.3.1.2 A3. Κοινές μονάδες (ποσοστό)
Δεν εφαρμόζονται μεικτές στατιστικές διαδικασίες.
13.3.2 Σφάλμα μέτρησης
Κατά τη συλλογή των δεδομένων, ελέγχονται σφάλματα μέτρησης μέσω απόδοσης ενός
μοναδικού αριθμού καταχώρισης σε κάθε απόφαση διαζυγίου.
13.3.3 Σφάλμα επεξεργασίας
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.
13.3.4 Σφάλμα από την εφαρμογή μοντέλου
Στην αναφερόμενη έρευνα, δεν απαιτείται εφαρμογή μοντέλου.

14. Εγκαιρότητα και χρονική συνέπεια

Περιεχόμενα

14.1 Εγκαιρότητα

Ο χρόνος που μεσολαβεί από το έτος αναφοράς των στοιχείων και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων είναι
δεκαπέντε (15) μήνες.
14.2 Χρονική συνέπεια

Οι τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται σε καθυστερήσεις απόκρισης των ερευνώμενων.

15. Συνοχή και συγκρισιμότητα

Περιεχόμενα

15.1 Γεωγραφική συγκρισιμότητα

Οι ορισμοί και οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται δεν στηρίζονται σε συμφωνίες μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ και της Eurostat, αλλά είναι ενιαίοι με αυτούς των διοικητικών πηγών της Χώρας.
Τα στοιχεία παράγονται σε επίπεδο δικαστικών περιφερειών (Πρωτοδικείων/Εφετείων).
15.1.1 Ασυμμετρία αντικριζόμενων (mirror) στατιστικών (συντελεστής)

9

Χωρίς εφαρμογή.
15.2 Διαχρονική συγκρισιμότητα

Η διαχρονική συγκρισιμότητα εξασφαλίζεται από τον ενιαίο τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των
δεδομένων διαχρονικά. Κυριότερες αλλαγές στα ερωτηματολόγια της έρευνας κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών:

Το 2016 άλλαξε το στατιστικό δελτίο διαζυγίου. Συγκεκριμένα, σχεδιάσθηκε ένα ξεχωριστό
δελτίο για ανάγνωση από οπτικό αναγνώστη (OCR) και αποσπάσθηκε από την Έρευνα
Αποφάσεων Πολιτικής Δικαιοσύνης της οποίας αποτελούσε τμήμα. Προστέθηκαν οι μεταβλητές
της υπηκοότητας του/της συζύγου και ζητείται ο διαχωρισμός του αριθμού των τέκνων σε
εξαρτώμενα (ανήλικα) και μη εξαρτώμενα (ενήλικα) (βλ. ορισμούς 3.4)
15.3 Διατομεακή συνοχή

15.3.1 Συνοχή μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών
Δεν υπάρχει θέμα συνοχής μεταξύ μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών, διότι η αναφερόμενη
έρευνα είναι ετήσια.
15.3.2 Συνοχή με Εθνικούς Λογαριασμούς
Χωρίς εφαρμογή.
15.4 Εσωτερική συνοχή

Η έρευνα έχει συνάφεια με την έρευνα γάμων και τα στοιχεία συγκρίνονται μεταξύ τους για συνοχή.
Επίσης προκύπτουν κοινοί δείκτες.

16. Κόστος και επιβάρυνση

Περιεχόμενα

Δεν έχει εκτιμηθεί επακριβώς, ωστόσο τα ζητούμενα στοιχεία είναι περιορισμένα και προκύπτουν εύκολα
από το φάκελο της υπόθεσης διαζυγίου.

17. Αναθεώρηση δεδομένων

Περιεχόμενα

17.1 Πολιτική αναθεωρήσεων

Η αναθεώρηση των στοιχείων, εφόσον χρειαστεί, βασίζεται στην εγκύκλιο της πολιτικής αναθεωρήσεων
της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμό:
http://www.statistics.gr/documents/20181/c9d89f00-8f9a-4b2d-acd7-97928aac82bf
17.2 Πρακτική αναθεωρήσεων

Τα παραγόμενα στοιχεία είναι οριστικά. Οι ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις στα ερωτηματολόγια ή
στους παραγόμενους πίνακες, που πραγματοποιούνται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των
χρηστών, κοινοποιούνται στους χρήστες μέσω των μεταδεδομένων.

18. Στατιστική επεξεργασία

Περιεχόμενα

18.1 Τύπος των πρωτογενών δεδομένων

Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της χώρας.
18.2 Συχνότητα συλλογής των δεδομένων

Η συχνότητα συλλογής των δεδομένων είναι τριμηνιαία.
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18.3 Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Τα αιτούμενα στοιχεία υποβάλλονται από τις Γραμματείες των Πρωτοδικείων της χώρας απ’ ευθείας στην
ΕΛΣΤΑΤ μέσω προτυποποιημένου στατιστικού δελτίου διαζυγίου, σχεδιασμένο για την ανάγνωση του από
οπτικό αναγνώστη.
18.4 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
(στοιχεία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), στοιχεία
Ληξιαρχείων, στοιχεία γάμων).
18.5 Κατάρτιση δεδομένων

Τα δεδομένα, αμέσως μετά τη συλλογή τους, ελέγχονται λογικά, κωδικοποιούνται αυτόματα μέσω OCR,
εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση, ελέγχονται τα λάθη, πινακοποιούνται και τέλος δημοσιοποιούνται.
Στη συγκεκριμένη απογραφική έρευνα δεν εφαρμόζονται εκτιμήσεις, σταθμίσεις, προσαρμογές για μη
απόκριση κλπ.
18.5.1 Ποσοστό τιμών μεταβλητών που υποκαθίστανται (τεκμαρτών τιμών)
Δεν εφαρμόζεται.
18.6 Προσαρμογές

Δεν υπάρχουν.
18.6.1 Εποχική διόρθωση
Δεν εφαρμόζονται στατιστικές τεχνικές ή εργαλεία εποχικής προσαρμογής.

19. Σχόλια

Περιεχόμενα

-
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