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Στόχος


Αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αδυναµιών της ανάλυσης
στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα
• ∆ηµιουργία µιας πλήρους εικόνας αναφορικά µε τους
εµπλεκόµενους φορείς στη συλλογή, κωδικοποίηση, αποθήκευση,
επεξεργασία και δηµοσίευση των στοιχείων
• Αξιολόγηση της διαθεσιµότητας και της ποιότητας των
υφιστάµενων στοιχείων για τη διεξαγωγή αξιόπιστων αναλύσεων



Τα αποτελέσµατα µπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα στις
αναλύσεις των πραγµατικών αιτιών των οδικών ατυχηµάτων και
τον καθορισµό των απαραίτητων επεµβάσεων στο οδικό δίκτυο
της χώρας

Μεθοδολογία









Καταγραφή πηγών στοιχείων οδικών ατυχηµάτων και έκθεσης
στον κίνδυνο στην Ελλάδα
Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας στις υφιστάµενες µεθόδους
αξιοποίησης στοιχείων οδικής ασφάλειας
Αξιοποίηση εµπειρίας από σειρά ερευνητικών έργων και
διπλωµατικών εργασιών του Τοµέα Μεταφορών και
Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ
Συνεργασία µε όλους τους φορείς (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΕΣΥΕ, Τροχαία,
ΥΜΕ κλπ.)

Αναλυτική περιγραφή υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων στην
Ελλάδα
Σύνθεση δυνατοτήτων και αδυναµιών ανάλυσης (διαθεσιµότητα,
ποιότητα στοιχείων)

∆οµή της παρουσίασης



Περιγραφή υφιστάµενων βάσεων δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων
στην Ελλάδα
Περιγραφή βάσεων δεδοµένων µε άλλα σχετικά στοιχεία
(κυκλοφορούντα οχήµατα, άδειες οδήγησης, οχηµατοχιλιόµετρα)



Περιγραφή µεθόδων ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων
Ανάλυση απαιτήσεων για αξιόπιστες αναλύσεις οδικής ασφάλειας



Σύνθεση δυνατοτήτων ανάλυσης



• ∆ιαθεσιµότητα απαιτούµενων στοιχείων
• Ποιότητα διαθέσιµων στοιχείων


Προτάσεις
• Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιµων στοιχείων
• Τρόποι συλλογής των πρόσθετων απαιτούµενων στοιχείων

Σύνοψη βάσεων δεδοµένων
στοιχείων οδικών ατυχηµάτων

Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων
οδικών ατυχηµάτων (1/6)


Η βάση δεδοµένων της ΕΣΥΕ: λεπτοµερή εξατοµικευµένα
στοιχεία (1985-2003)
• Ατύχηµα
• Όχηµα
• Παθών



∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος (∆ΟΤΑ)
• Ανανεωµένο από 1996



Ορισµός νεκρού: Ενιαίος ευρωπαϊκός ορισµός
• 30 ηµέρες από το ατύχηµα



Στατιστικές
• ∆ηµοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών
• Αποστολή στοιχείων σε διεθνείς οργανισµούς (CARE, Eurostat
κλπ.)

Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων
οδικών ατυχηµάτων (2/6)


Η βάση δεδοµένων της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας του Υ∆Τ:
λεπτοµερή εξατοµικευµένα στοιχεία



Σηµατική αναφορά τροχαίου ατυχήµατος
• Τόπος και χρόνος ατυχήµατος
• Πλήθος οχηµάτων και παθόντων



Αναφορά τροχαίου ατυχήµατος
• Ατύχηµα
• Όχηµα
• Παθών



Καταγραφή κατάστασης του οχήµατος
• Προσπάθεια καταγραφής υπαιτιότητας



Στατιστικές
• ∆ηµοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών

Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων
οδικών ατυχηµάτων (3/6)


Η βάση δεδοµένων του ΥΠΕΧΩ∆Ε: επιλεγµένα στοιχεία
• Τόπος και χρόνος ατυχήµατος
• Πλήθος οχηµάτων και παθόντων
• Τύπος και συνθήκες ατυχήµατος



∆ελτίο Απογραφής Ατυχήµατος
• Έως το 1996



Ενηµέρωση από ∆ΟΤΑ
• Από το 1997

Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων
οδικών ατυχηµάτων (4/6)


Τα αρχεία νοσηλευθέντων των νοσοκοµείων
• Καταγραφή αιτίας εισαγωγής
• Καταγραφή παθόντων οδικών ατυχηµάτων



Παρουσιάζουν τον χαµηλότερο βαθµό ελλιπούς καταγραφής
∆εν τηρείται κεντρικό αρχείο, δεν είναι µηχανογραφηµένα



Αρχείο Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού ΕΣΥΕ



• Καταγραφή χρόνου και αιτίας θανάτου


Στατιστικές
• ∆ηµοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών

Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων
οδικών ατυχηµάτων (5/6)


Η βάση δεδοµένων των Νοσοκοµείων: λεπτοµερή
εξατοµικευµένα στοιχεία (1997-2003)
• Ατυχήµατα
• Παθόντες



Κέντρο Έρευνας Πρόληψης Παιδικού Ατυχήµατος (ΚΕΠΠΑ)



Καταγραφή των περιστατικών που εµφανίζονται στα εξωτερικά
ιατρεία επιλεγµένων Νοσοκοµείων, τα οποία καλύπτουν επαρκώς
και αντιπροσωπευτικά σηµαντικές περιοχές της χώρας
• Προσωπική συνέντευξη στον παθόντα ή/και στον συνοδό του
• Αξιοποίηση αρχείων νοσοκοµείου

Οι βάσεις δεδοµένων στοιχείων
οδικών ατυχηµάτων (6/6)


Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας - Υπηρεσία Στατιστικών
Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ)



Η βάση δεδοµένων της ΥΣΑΕ: λεπτοµερή στοιχεία ατυχηµάτων
µε παθόντες ή/και υλικές ζηµιές
• Ατύχηµα
• Οδηγός
• Ζηµία



Μοναδική πηγή στοιχείων οδικών ατυχηµάτων µε µόνο υλικές
ζηµιές



Καταγραφή µόνο των ατυχηµάτων που δηλώνονται

Συνολική αποτίµηση (1/2)

Συνολική αποτίµηση (2/2)
Έτος
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ΕΣΥΕ*
(1)
1737
1790
1829
1830
1909
2043
2157
2105
2182
2116
2037
1880
1654
1605
1619

Πηγή
Τροχαία*
(2)
1986
2013
1995
2008
2076
2149
2175
2141
2229
2181
2103
1910
1655
1613
1547

Νοσοκοµεία
(3)
2247
2246
2252
1986
2221
2435
2540
2333
2324
2226
2176
2012
1809

*έως το 1995 επί τόπου, από το 1996 εντός 30 ηµερών

Συντελεστής αναγωγής
Tροχ.-ΕΣΥΕ Νοσοκ./ΕΣΥΕ
Μέσος
(2)-(1)
=(3)/(1)
Όρος
249
1,29
223
1,25
166
1,23
1,20
178
1,09
167
1,16
106
1,19
18
1,18
36
1,11
47
1,07
65
1,05
1,09
66
1,07
30
1,07
1
1,09
8
-72

Οι βάσεις δεδοµένων µε άλλα
σχετικά στοιχεία (1/3)


Η βάση δεδοµένων κυκλοφορούντων οχηµάτων του ΥΜΕ:
λεπτοµερή εξατοµικευµένα στοιχεία
• Τεχνικά χαρακτηριστικά οχηµάτων
• Χαρακτηριστικά άδειας κυκλοφορίας



Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε στατιστικές αναλύσεις
οδικών ατυχηµάτων παρέχοντας ιδιαίτερα χρήσιµους δείκτες



Παράµετροι που περιορίζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης
• Ελλιπής καταγραφή αποσύρσεων
• Καµία πληροφορία για τα οχήµατα που δεν κυκλοφορούν πλέον
• Καµία πληροφορία για τα µοτοποδήλατα (αρµοδιότητα Υ∆Τ)

Οι βάσεις δεδοµένων µε άλλα
σχετικά στοιχεία (2/3)


Η βάση δεδοµένων αδειών οδήγησης ΥΜΕ: λεπτοµερή
εξατοµικευµένα στοιχεία
• Χαρακτηριστικά άδειας οδήγησης
• Χαρακτηριστικά οδηγού



Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε στατιστικές αναλύσεις
οδικών ατυχηµάτων παρέχοντας ιδιαίτερα χρήσιµους δείκτες



Παράµετροι που περιορίζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης
• Ελλιπής διαγραφή θανόντων οδηγών
• Καµία πληροφορία για τους οδηγούς που δεν κυκλοφορούν
• Καµία πληροφορία για τα µοτοποδήλατα (αρµοδιότητα Υ∆Τ)

Οι βάσεις δεδοµένων µε άλλα
σχετικά στοιχεία (3/3)


Στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων: έως το 1993



Μελέτη Louis – Berger (1979-1989)
• Ετήσια Μέση Ηµερήσια Κυκλοφορία (ΕΜΗΚ) του κύριου
υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας
• Μετρήσεις µε µηχανήµατα και παρατηρητές στους κλάδους όλων
των κύριων κόµβων (σταθµοί µόνιµοι, ελέγχου, κάλυψης)



Nέα Εθνική Έρευνα Προέλευσης – Προορισµού (1993)
• Παρόµοια διαδικασία εκτίµησης ΕΜΗΚ
• Αριθµός οχηµάτων ανά τύπο και χιλιόµετρο
• Σχεσιακή βάση δεδοµένων



Μηχανογράφηση διελεύσεων σταθµών διοδίων (από το 2002)
• ∆εν δηµοσιεύονται



Άλλες επιµέρους µελέτες

Ανάλυση Στοιχείων (1/2)



Ανάλυση απόλυτων αριθµών/ποσοστών: δίνει µια γενική εικόνα
του προβλήµατος, µη επιτρέποντας τη διεξαγωγή συγκρίσεων



Ανάλυση δεικτών: αποδίδει µε πληρέστερο και αντικειµενικότερο
τρόπο τις παραµέτρους οδικής ασφάλειας, αφού λαµβάνεται
υπόψη η έκθεση στον κίνδυνο
• ∆είκτες σοβαρότητας ατυχηµάτων (νεκροί ανά ατυχήµατα)
• ∆είκτες επικινδυνότητας κατηγοριών οδηγών, οχηµάτων, οδικού
δικτύου (νεκροί ανά οχηµατοχιλιόµετρα, κυκλοφορούντα
οχήµατα, ενεργούς οδηγούς)

Ανάλυση Στοιχείων (2/2)

Σύνθεση δυνατοτήτων (1/2)


Ο παραπάνω κατάλογος στοιχείων αναφέρεται στην ιδανική
περίπτωση πληρότητας και διαθεσιµότητας όλων των στοιχείων



Στην πραγµατικότητα, αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία είτε δεν
είναι διαθέσιµα, είτε είναι διαθέσιµα σε ακατάλληλη µορφή.



∆ιαθεσιµότητα στοιχείων
• ∆ιαθέσιµα στοιχεία
• Πρόσθετα απαιτούµενα στοιχεία (τρόποι συλλογής)



Ποιότητα στοιχείων
• Στοιχεία κατάλληλα για απευθείας χρήση
• Στοιχεία για χρήση µετά από πρόσθετη επεξεργασία

Σύνθεση δυνατοτήτων(2/2)

Συµπεράσµατα (1/2)


Το δυναµικό των βάσεων δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων στην
Ελλάδα είναι σηµαντικό



Τα υφιστάµενα συστήµατα για την καταγραφή των δεδοµένων
των ατυχηµάτων επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιµων
αποτελεσµάτων σε µακροσκοπικό αλλά και µικροσκοπικό και
επίπεδο



Η απουσία αντίστοιχου συστήµατος καταγραφής στοιχείων
έκθεσης στον κίνδυνο (οχ.-χλµ.) σε οργανωµένες βάσεις
δεδοµένων περιορίζει σηµαντικά τις δυνατότητες ανάλυσης



Οι βάσεις δεδοµένων στην Ελλάδα δεν είναι συνδεδεµένες
µεταξύ τους και δεν υπάρχει συστηµατική συνεργασία µεταξύ
των αρµόδιων φορέων

Συµπεράσµατα (2/2)


Η αξιόπιστη ανάλυση των στοιχείων των οδικών ατυχηµάτων έχει
να αντιµετωπίσει σήµερα στην Ελλάδα σειρά προβληµάτων που
σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των
απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στα ατυχήµατα
•
•
•
•



Χρονική υστέρηση στη διαθεσιµότητα
Ελλιπής βαθµός λεπτοµέρειας
Χαµηλή αξιοπιστία ορισµένων παραµέτρων
Ασυµβατότητα στις διάφορες κατηγοριοποιήσεις

Οι προσπάθειες συλλογής στοιχείων κυκλοφορίας ήταν ως
σήµερα αποσπασµατικές

Προτάσεις (1/2)


Η συλλογή των απαραίτητων εξατοµικευµένων στοιχείων
κυκλοφορίας αποτελεί σύνθετη διαδικασία, η οποία θα έπρεπε να
υποστηρίζεται από κατάλληλο ολοκληρωµένο σύστηµα σε εθνικό
επίπεδο



Με ανάλογο τρόπο µε εκείνον που συλλέγονται τα αντίστοιχα
στοιχεία οδικών ατυχηµάτων της ΕΣΥΕ, θα µπορούσαν
παράλληλα να συλλέγονται και στοιχεία οχηµατοχιλιοµέτρων (και
επιβατοχιλιοµέτρων)
• Συνεργασία µεταξύ πολλών αρµόδιων φορέων
• Χρονοβόρα διαδικασία
• Μη αµελητέο οικονοµικό κόστος

Προτάσεις (2/2)


Προκειµένου για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος της
έλλειψης στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο, η ενδεδειγµένη
µέθοδος είναι η συλλογή στοιχείων µε έρευνες πεδίου
• Κατάλληλα διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο
• ∆είγµα διαστρωµατωµένο ανά χαρακτηριστικά οδηγού, οχήµατος,
οδικού δικτύου
• Αντιπροσωπευτικό και επαρκές δείγµα
• Επεξεργασία και αποθήκευση στοιχείων



Με την οργάνωση και διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών πεδίου σε
τακτά χρονικά διαστήµατα εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα
αναλυτικών, αξιόπιστων και επίκαιρων στοιχείων έκθεσης στον
κίνδυνο, αυξάνοντας σηµαντικά τις δυνατότητες ανάλυσης
στοιχείων οδικών ατυχηµάτων

