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Στόχος 
 

1. Εκτίµηση του πραγµατικού µεγέθους των τραυµατισµών σε οδικά 
ατυχήµατα 

 
 
2. Ποσοτικοποίηση του βαθµού ελλιπούς καταγραφής των παθόντων 
 
 
3. Καθορισµός κατάλληλης µεθοδολογίας για τη σύνδεση των 

διαθέσιµων βάσεων δεδοµένων (ΣΚΑΕΙ – ΚΕΠΠΑ) 
 
 
Έυρος έρευνας: οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες - κοινή µεθοδολογία 
 
 
 



 

 

Μεθοδολογία  
 
1. Ορισµός κατάλληλης περιοχής µελέτης 

Ώστε οι παθόντες που καταγράφονται από την Τροχαία να µεταφέρονται 
σε συγκεκριµένα Νοσοκοµεία 

 

2. Επιλογή κατάλληλων µεταβλητών για τον εντοπισµό των 

κοινών καταγραφών 
 

3. ∆ιαδικασία σύνδεσης δεδοµένων  
 Εξαγωγή του αρχείου κοινών καταγραφών και ξεχωριστή αποθήκευση 

των µη κοινών καταγραφών  

 

4. Υπολογισµός των συντελεστών ελλιπούς καταγραφής και των 

αντίστοιχων διορθωτικών συντελεστών 
 



 

Βάσεις δεδοµένων  
 

1. Βάση δεδοµένων ΕΣΥΕ:  
 

Στοιχεία που συλλέγει η Τροχαία µε βάση επιτόπια έρευνα στον 
τόπο του ατυχήµατος και συµπλήρωση ειδικού εντύπου από τους 
αστυνοµικούς 

 
 

2. ΣΚΑΕΙ (Σύστηµα Καταγραφής Ατυχηµάτων Εξωτερικών Ιατρείων): 
 

Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής τραυµατιών το οποίο συλλέγει 
στοιχεία από τέσσερα νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα (σε Αθήνα, Βόλο, 
Κέρκυρα) 

 
 



 

Εφαρµογή της µεθοδολογίας 
 

• Περιοχή µελέτης: Κέρκυρα 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των παθόντων των οδικών ατυχηµάτων 
στο νησί µεταφέρεται στο συγκεκριµένο Νοσοκοµείο οπού λειτουργεί 
το ΣΚΑΕΙ 

 
Παθόντες που τελικά διακοµίστηκαν σε άλλα νοσοκοµεία 
κατεγράφησαν στο σύστηµα  ΣΚΑΕΙ 

 
 

• Περίοδος έρευνας: 1996-2003 
 
 
 



 

Εφαρµογή της µεθοδολογίας (2) 
 

Επιλογή Μεταβλητών:  
 

- Τύπος χρήστη οδού (οδηγός, επιβάτης, πεζός, ποδηλάτης),  
- Χρόνος του ατυχήµατος (έτος, µήνας, ηµέρα),  
- Ηλικία και το φύλο παθόντος,  
- Εθνικότητα παθόντος,  
- Τύπος οχήµατος του παθόντος 
 

• Πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις 
µεταβλητές ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των 
καταγραφών των δύο βάσεων δεδοµένων 

 



 

Εφαρµογή της µεθοδολογίας (3) 
 

Σύνδεση Βάσεων ∆εδοµένων:  
 

• Ντετερµινιστική σύνδεση (λόγω του σχετικά περιορισµένου 
µεγέθους των βάσεων δεδοµένων) σε συνδυασµό µε 
χειροκίνητο έλεγχο των συνδέσεων 

 
+ Πιο αξιόπιστη από πιθανοτική σύνδεση 
- ∆εν µπορεί να εφαρµοστεί σε βάσεις δεδοµένων πολύ µεγάλου 

µεγέθους 
 
• Κριτήριο σύνδεσης:  

Συµφωνία των τιµών σε επελεγµένα σύνολα µεταβλητών 
 

• Χρήση διαφορετικών συνόλων (σε τύπο και αριθµό 
µεταβλητών) 

 



 

Εφαρµογή της µεθοδολογίας (4) 
 

Υπολογισµός διορθωτικών συντελεστών: 
 

Πραγµατικό σύνολο των παθόντων   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

Αριθµός παθόντων που κατεγράφησαν από την Τροχαία 
 
 

Πραγµατικό σύνολο των παθόντων:  
 

Αριθµός παθόντων που κατεγράφησαν από την Τροχαία 
+ 

παθόντες που έλειπαν από τη βάση δεδοµένων της Τροχαίας και 
κατεγράφησαν στο ΣΚΑΕΙ 

 
 



 

Αποτελέσµατα 
 
Σύνολο παθόντων ΣΚΑΕΙ: 11.915  
97 (0,8%) νεκροί 
11818 (99,2%) τραυµατίες.  
 
Σύνολο παθόντων Τροχαίας: 2.082   
172 (8,3%) νεκροί 
1910 (91,7%) τραυµατίες 
 
• Καταγραφή µη θανάσιµα τραυµατιών από την Τροχαία ελλιπής  
 
• Καταγραφή νεκρών στο σύστηµα ΣΚΑΕΙ ελλιπής (λόγω 

θανάτων στον τόπο του ατυχήµατος που δεν µεταφέρονται 
ποτέ στα εξωτερικά ιατρεία) 

 



 

Αποτελέσµατα (2)    
 

Νεκροί Τραυµατίες

Βάση δεδοµένων Βάση δεδοµένων

Τροχαίας (172 - 96,6%) Τροχαίας (1910 - 16%)

ΣΚΑΕΙ (97 - 54,4%)

Κοινές καταγραφές (1262 - 10,6%)

Κοινές καταγραφές (91 - 51,1%) ΣΚΑΕΙ (11267 - 94,6%)  
 
 
∆ιορθωτικοί συντελεστές: 
 

 Νεκροί Τραυµατίες 
Τροχαία 1,035 6,238 
ΣΚΑΕΙ 1,840 1,060 
 



 

Αποτελέσµατα (3) 
 

Βαθµός ασυµφωνίας καταγραφών  
της σοβαρότητας του τραυµατισµού Τροχαίας - ΣΚΑΕΙ: 
 
Σοβαρότητα τραυµατισµού N % 

Ίδια σοβαρότητα τραυµατισµού 603 47.8% 

Σοβαρά τραυµατίας (ΣΚΑΕΙ) – Ελαφρά τραυµατίας (Τροχαία) 577 45.7% 

Ελαφρά τραυµατίας (ΣΚΑΕΙ) – Σοβαρά τραυµατίας (Τροχαία) 82 6.5% 

Σύνολο κοινών καταγραφών 1,262 100.0% 
 

Η Τροχαία κατηγοριοποιεί λανθασµένα µεγάλο ποσοστό σοβαρά 
τραυµατιών ως ελαφρά τραυµατίες (45,7%)  
 

Ένα µικρό ποσοστό (6,5%) ελαφρά τραυµατιών καταγράφεται ως 
σοβαρά τραυµατίες 
 



 

Αποτελέσµατα (4) 
 
Ποσοστό ελλιπούς καταγραφής τραυµατιών:  
 

• Υψηλότερο στους νέους: 
 

 0-14 15-17 
Άνδρες 7,304 9,205 
Γυναίκες 5,829 9,364 
 

(υπόλιπες ηλικίες: µεταξύ 5 και 6 για τους άνδρες / γυναίκες) 
 
• Υψηλότερο για τις γυναίκες (6,803 έναντι 6,001 των ανδρών) 
 
• Υψηλότερο για επιβαίνοντες σε δίκυκλα (7,016) και ποδήλατα 

(10,231)  
(αυτοκίνητα: 3,093, φορτηγά: 1,619, λεωφορεία: 2,333) 

 



 

Έρευνα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  
 
• Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SafetyNet 
 
• Κοινή µεθοδολογία - δυνατότητα για περαιτέρω διαξαγωγή 

συγκρίσεων 
 
• ∆ιορθωτικοί συντελεστές υπολογίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη 

έναν επιπλέον παράγοντα: τη σοβαρότητα του 

τραυµατισµού του παθόντα 
 
• Οι διορθωτικοί συντελεστές που υπολογίζονται απεικονίζουν:  

για κάθε παθόντα δεδοµένης σοβαρότητας (σύµφωνα µε την 
Τροχαία), πόσοι είναι οι πραγµατικοί παθόντες µε MAIS 
(µεγαλύτερο ή) ίσο µε µια προκαθορισµένη τιµή. 
 



 

Συµπεράσµατα  
 
1. Έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων που αφορούν στους 

τραυµατίες λόγω της έλλιπούς καταγραφής τους από την 
Τροχαία  

 
2. Σηµαντικές διαφορές στο βαθµό ελλιπούς καταγραφής 

ανάλογα µε την πηγή των στοιχείων (Τροχαία – ΣΚΑΕΙ) 
 
3. Εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό των µη-θανάσιµων τραυµατισµών 

καταγράφονται από την Τροχαία (16%) 
 
4. Η ελλιπής καταγραφή των παθόντων έχει σηµαντικό 

αντίκτυπο στις εκτιµήσεις των οικονοµικών επιπτώσεων από 
τα οδικά ατυχήµατα οι οποίες βασίζονται στα στοιχεία της 
Τροχαίας 



 

 



 

Συµπεράσµατα (2) 
 
5. Η σοβαρότητα των τραυµατισµών τείνει να υποεκτιµάται από 

την Τροχαία περισσότερο από ότι υπερεκτιµάται 
 
6. Τα διαθέσιµα στοιχεία τραυµατιών δεν είναι συγκρίσιµα 

ανάµεσα στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. λόγω των διαφορετικών 
ορισµών της σοβαρότητας 

 
7. Συγκριτικά µε τις άλλες χώρες που συµµετείχαν στην 

Ευρωπαϊκή έρευνα, η Ελλάδα παρουσιάζει τον υψηλότερο 
βαθµό ελλιπούς καταγραφής των µη-θανάσιµα τραυµατιών, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στους ελαφρά τραυµατίες 

 
 



 

Περαιτέρω Έρευνα 
 
1. ∆ιεξαγωγή παρόµοιας ανάλυσης στο σύνολο της επικράτειας  
 

2. Ανάπτυξη συστήµατος συστηµατικής σύνδεσης των 
στοιχείων Τροχαίας και Νοσοκοµείων, για την καταγραφή και 
παρακολούθηση του πραγµατικού αριθµού παθόντων 
οδικών ατυχηµάτων 

 
 
 
 


