
 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Κόστος Ατυχημάτων με 
μόνο Υλικές Ζημιές

16%

Κόστος Ατυχημάτων με 
Ελαφρά Τραυματίες

14%

Κόστος Ατυχημάτων με 
Σοβαρά Τραυματίες

4%

Κόστος Ελαφρά 
Τραυματιών

7%

Κόστος Ατυχημάτων με 
Νεκρούς

3%

Κόστος Σοβαρά 
Τραυματιών

8%

Κόστος Νεκρών
47%

 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ 

 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφιερώνεται στον πατέρα μου Ηλία, 
στη μητέρα μου Νανά, και στην αδερφή μου Ειρήνη. 
 

Δημήτρης Λιακόπουλος 
 

  



 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 
προτύπου υπολογισμού των οικονομικών ωφελειών από τη μείωση του 
αριθμού των ατυχημάτων και των αντίστοιχων παθόντων προσώπων. 
Μετά από εξέταση των ελληνικών προσπαθειών και με βάση κυρίως τη 
διεθνή βιβλιογραφία, επιλέχτηκε ο βέλτιστος συνδυασμός των 
υπάρχουσων μεθόδων, και στη συνέχεια συλλέχθηκαν τα απαιτούμενα 
στοιχεία από τη σχετική βιβλιογραφία και οργανισμούς στην Ελλάδα 
(ΕΣΥΕ, Τροχαία, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, 
Ασφαλιστικές Εταιρίες, κλπ.) και τέλος άλλα στοιχεία εκτιμήθηκαν από 
ειδικούς του κάθε κλάδου. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, 
υπολογίστηκαν τα επιμέρους στοιχεία κόστους και αναπτύχθηκε το 
σχετικό πρότυπο υπολογισμού. Στην Ελλάδα για το 1999 βρέθηκε ότι οι 
ωφέλειες για κάθε ζωή που σώζεται στα οδικά ατυχήματα, ανέρχονται 
στα 180 εκ. δρχ, ενώ το συνολικό ετήσιο κόστος των συνεπειών των 
ατυχημάτων ανέρχεται στα 816 δις δρχ. Το πρότυπο που αναπτύχθηκε 
παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού του κόστους των ατυχημάτων και 
για άλλα έτη και για άλλα κράτη. 

 

  



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This Diploma Thesis aims to the development of a model for the 
calculation of economic benefits from the reduction in the number of 
road accidents and related casualties.  After the examination of studies 
in Greece and based mainly on international bibliography, the optimum 
combination of methodologies was chosen and subsequently the 
necessary data from the Greek bibliography and organizations 
(Statistics, Police, Emergency services, Hospitals, Justice, Insurance, 
etc.) were collected and cross-checked by experts' estimations.  After 
the data validation, the particular cost elements were calculated and the 
related model was developed.  In Greece of 1999, the benefits from 
each life saved in road accidents is as high as 530 thousand euros, 
whereas the total annual cost of road accidents is as high as 2,4 million 
euros. The model developed can be useful for the quantification of 
benefits from the reduction in the number of accidents and related 
casualties for other years and other countries. 
 

 

  



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση των 
οικονομικών ωφελειών που θα αποφέρουν τα μέτρα βελτίωσης της 
οδικής ασφάλειας, η οποία πραγματοποιείται με την ανάπτυξη 
προτύπου που υπολογίζει τις οικονομικές συνέπειες των ατυχημάτων 
που θα αποτρέπονταν. 
 
Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή επιχειρείται ο υπολογισμός των στοιχείων 
κόστους των οδικών ατυχημάτων, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
ατυχήματος και του θύματος. Στη συνέχεια επιχειρείται η ανάπτυξη 
προτύπου υπολογισμού ετήσιων ωφελειών από τη μείωση των 
ατυχημάτων, το οποίο περιέχει αναλυτικά όλες τις μεταβλητές των 
στοιχείων κόστους, επιτρέποντας έτσι την εύκολη επικαιροποίησή του 
στο μέλλον. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί το συνολικό 
κόστος των ατυχημάτων που επιβάρυναν την ελληνική κοινωνία με έτος 
αναφοράς το 1999. 
 
Μετά από εξέταση των ελληνικών προσπαθειών και με βάση κυρίως τη 
διεθνή βιβλιογραφία, επιλέχτηκε ο βέλτιστος συνδυασμός των 
υπάρχουσων μεθόδων, και στη συνέχεια συλλέχθηκαν τα απαιτούμενα 
στοιχεία από τη σχετική βιβλιογραφία και οργανισμούς στην Ελλάδα 
(ΕΣΥΕ, Τροχαία, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, 
Ασφαλιστικές Εταιρίες, κλπ.) και τέλος άλλα στοιχεία εκτιμήθηκαν από 
ειδικούς του κάθε κλάδου. 
 
Η οικονομική προσέγγιση των συνεπειών των οδικών ατυχημάτων 
πρέπει να υπολογίζει πολλές παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί που 
στην ορολογία ονομάζονται «στοιχεία κόστους» είναι συνήθως πολύ 
δύσκολο να υπολογιστούν, και μερικές φορές αδύνατο. Για το λόγο αυτό 
καμία έρευνα δεν έχει υπολογίσει όλα τα στοιχεία κόστους, γεγονός που 
δηλώνει ότι το κόστος των οδικών ατυχημάτων είναι λίγο έως πολύ 
υποτιμημένο. 
 
Για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου κόστους των οδικών 
ατυχημάτων αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν διορθωτικοί συντελεστές 
του αριθμού των ατυχημάτων και των παθόντων προσώπων, κυρίως για 
να συμπεριληφθεί το κόστος των ατυχημάτων τα οποία δεν 
καταγράφονται, αλλά και για να μην υπερεκτιμηθούν κάποια επιμέρους 
στοιχεία κόστους. 
 
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε πρότυπο υπολογισμού των οικονομικών 
ωφελειών που θα έχει η ελληνική κοινωνία από την αποτροπή των 
οδικών ατυχημάτων που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Το πρότυπο αυτό 
χρησιμοποιεί ως μεταβλητές όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τον 
υπολογισμό του συνολικού ετήσιου κόστους των ατυχημάτων για το 
1999, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τον 
υπολογισμό του κόστους των ατυχημάτων που συνέβησαν σε άλλο έτος, 
περασμένο ή μελλοντικό, αλλά και εκείνων που συνέβησαν σε άλλο 

  



κράτος, αρκεί να ενημερωθούν οι μεταβλητές σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
στοιχεία και νόμισμα του κράτους αυτού. 
 
Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, υπολογίστηκαν τα εξής στοιχεία 
κόστους:  

-το κόστος των πρώτων βοηθειών και διακομιδής (C ), ΕΚΑΒ

-το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης (C ), ΝΟΣΟΚ

-το κόστος της αποκατάστασης σοβαρά τραυματιών (C ), ΑΠΟΚ

-το κόστος του απολεσθέντος παραγωγικού έργου (C ), ΕΡΓ

-το κόστος του πόνου, της θλίψης και της οδύνης (C ),  ΠΘΟ

-το κόστος των υλικών ζημιών (CΥΛΖΗΜ), 
-το κόστος της Τροχαίας (CΤΡΟΧ), 
-το κόστος της Πυροσβεστικής (C ), ΠΥΡΟΣ

),  -το κόστος των ασφαλιστικών εταιριών (CΑΣΦΑΛ

-και τέλος το κόστος δικαστικών εξόδων (C ). ΔΙΚΑΣ

Αυτά εφαρμόστηκαν στις σχέσεις του προτύπου για τον υπολογισμό του 
συνολικού ετήσιου κόστους των ατυχημάτων: 
 

∑ ++⋅+=
tr,q,p,

p-ΑΠΟΚp-ΝΟΣΟΚp-ΝΟΣΟΚr-p-ΕΚΑΒΠΑΘΟΝΤΩΝ CfC[(CC  

]β)fCfC t-r-q-pp-ΠΘΟp-ΠΘΟt-q-p-ΕΡΓt-q-p-ΕΡΓ ⋅⋅+⋅+  

∑ +⋅+⋅=
rp,

r-p-ΤΡΟΧr-p-ΤΡΟΧpΥΛΖΗΜ-pΥΛΖΗΜ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ fCf[(CC  

]γ)fCfCfC r-pp-ΔΙΚΑΣp-ΔΙΚΑΣp-ΑΣΦΑΛp-ΑΣΦΑΛr-p-ΠΥΡΟΣr-p-ΠΥΡΟΣ ⋅⋅+⋅+⋅+  
 
και CTOTAL=CΠΑΘΟΝΤΩΝ+CΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 
Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας είναι ότι στην Ελλάδα το 1999 το ετήσιο κόστος λόγω θανάτων 
σε οδικά ατυχήματα ξεπερνά τα 382,4 δις δρχ και αποτελεί το 47% του 
συνολικού ετήσιου κόστους των οδικών ατυχημάτων. Ακολουθούν το 
κόστος των ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές και το κόστος των 
ατυχημάτων με ελαφρά τραυματία, που είναι ίσα με 132,5 και 115,6 δις 
δρχ αντίστοιχα, και αποτελούν το 16% και 14% του συνολικού ετήσιου 
κόστους αντίστοιχα. Επίσης βρέθηκε ότι οι ωφέλειες για κάθε ζωή που 
σώζεται στα οδικά ατυχήματα, ανέρχονται στα 180 εκ. δρχ. 
 

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Κόστους  
Ανά Σοβαρότητα Τραυματισμού/Ατυχήματος.  

 
Συνολικό Ετήσιο Κόστος

Ποσό (δρχ) Ποσοστό επί του συνολικού
Νεκροί 382.440.308.755 47%

Σοβαρά Τραυματίες 69.172.323.021 8%
Ελαφρά Τραυματίες 54.233.474.815 7%

Ατυχήματα με Νεκρούς 27.868.301.708 3%
Ατυχήματα με Σοβαρά Τραυματίες 34.576.365.842 4%
Ατυχήματα με Ελαφρά Τραυματίες 115.751.649.219 14%
Ατυχήματα με μόνο Υλικές Ζημιές 132.477.292.718 16%

ΣΥΝΟΛΟ 816.519.716.078 100%

Σοβαρότητα

 

  



Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιτρέπουν 
πλέον την ποσοτικοποιημένη θεώρηση των ωφελειών από τη μείωση 
των ατυχημάτων κατά την αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων που 
αφορούν τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφισταμένων 
συγκοινωνιακών έργων. Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε αναλύσεις κόστους-
ωφελειών (cost-benefit analysis), όσο και σε πολυκριτηριακές αναλύσεις 
(mutlicriteria analysis). 
 
Με βάση τις τελευταίες θεωρίες για τον υπολογισμό των ωφελειών από 
τη μείωση των ατυχημάτων και των θυμάτων τους προκύπτει  ότι η 
μέθοδος του ανθρωπίνου κεφαλαίου αδυνατεί να εκτιμήσει την 
υποκειμενική ή και την αντικειμενική αξία της ανθρώπινης ζωής, και έτσι 
την προσεγγίζει σε σχέση με το τι παράγει ο κάθε άνθρωπος. Οι 
σύγχρονες πρακτικές υπολογισμού του κόστους των οδικών 
ατυχημάτων χρησιμοποιούν το κριτήριο της «πρόθεσης να πληρώσω» 
(ΠΝΠ), ώστε να δίνεται στην ίδια την κοινωνία η δυνατότητα της 
εκτίμησης της αξίας της ζωής. Συνεπώς, για τον υπολογισμό του 
ανθρωπίνου κόστους χρειάζεται η χρησιμοποίηση της μεθόδου ΠΝΠ 
στις σχετικές έρευνες υπολογισμού του κόστους των οδικών 
ατυχημάτων.  
 
Τέλος, είναι απαραίτητο ο υπολογισμός του κόστους των οδικών 
ατυχημάτων να πάρει θεσμοθετημένη μορφή και να πραγματοποιείται σε 
τακτά διαστήματα. Κατ’αυτό τον τρόπο τα ποσοτικοποιημένα στοιχεία 
που αφορούν στις ωφέλειες από τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά (με κατάλληλη νομοθετική 
ρύθμιση) στην αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων. 
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1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1. Γενική επισκόπηση 
 
Οι μετακινήσεις ανθρώπων και η μεταφορά αγαθών αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντικές ανάγκες στις σύγχρονες κοινωνίες. Την ίδια στιγμή όμως, 
αυτή η μετακίνηση, κυρίως όταν γίνεται οδικώς, εγκυμονεί ένα από τα 
μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνου απώλειας ζωής ή τραυματισμού σε 
σύγκριση με κάθε άλλη καθημερινή ασχολία. Κατά τη διάρκεια της 
ημέρας λοιπόν, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν χρησιμοποιείται 
κάποιο οδικό μεταφορικό μέσο, παρά οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Στην 
Ελλάδα κατά το έτος 1999 συνέβησαν περίπου 300.000 ατυχήματα, 
όπως προκύπτει από την αναλυτική επεξεργασία και διόρθωση των 
σχετικών στοιχείων της ΕΣΥΕ (24.231 ατυχήματα) και ΥΣΑΕ (245.080 
ατυχήματα), στα οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 2.100 
πολίτες, τραυματίστηκαν σοβαρά ή ελαφρά περίπου 75.000 πολίτες, 
και προκλήθηκαν πολλές υλικές ζημιές. Τα ατυχήματα αυτά έχουν 
ιδιαίτερα σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην 
ελληνική κοινωνία. Η οδική ασφάλεια είναι κατά συνέπεια ένα πολύ 
σημαντικό πεδίο μελέτης των μεταφορών και της συγκοινωνιακής 
υποδομής. 
 
Εντωμεταξύ, όσο σημαντική είναι η οδική ασφάλεια, εξίσου σημαντικοί 
είναι και άλλοι παράγοντες όπως η αποδοτικότητα του έργου - που 
εκφράζεται συνήθως με την μορφή οικονομίας του χρόνου - και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει. Η βασική επιδίωξη της 
πολιτικής των μεταφορών είναι η προσέγγιση της κατάλληλης 
ισορροπίας των προαναφερθέντων τριών παραγόντων. Αντιστοιχώντας 
συνεπώς υπολογίσιμες τιμές στις ωφέλειες λόγω μείωσης χρόνου 
μεταφορών, μείωσης ατυχημάτων και μείωσης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δίνεται η δυνατότητα στους μελετητές και σε εκείνους που 
παίρνουν τις αποφάσεις από την πλευρά της Πολιτείας (κράτος, 
περιφερειακή, νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση) να υπολογίσουν 
αντικειμενικά τα κόστη και τα οφέλη των επενδυτικών επιλογών και να 
κάνουν τη βέλτιστη χρήση των γενικώς περιορισμένων πόρων. 
 
Η οικονομική προσέγγιση του προβλήματος των οδικών ατυχημάτων 
αντιμετώπισε συχνά δυσμενή κριτική από πολλούς που πιστεύουν ότι 
είναι αδύνατο, λάθος και ίσως ηθικά όχι συνετό να αποτιμηθεί με τη 
χρήση οικονομικών μεγεθών η αξία της ανθρώπινης ζωής, του «πόνου, 
της θλίψης και της οδύνης» που προκαλείται από τον τραυματισμό ή την 
απώλεια ενός θύματος οδικού ατυχήματος. Ο υπολογισμός των ποσών 
προς επένδυση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των πολιτών μιας 
χώρας παρέμενε όμως να αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Έτσι στην 
δεκαετία του 1950, στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησαν οι 
πρώτες εκτιμήσεις του κοινωνικοοικονομικού κόστους των οδικών 
ατυχημάτων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε «αναλύσεις κόστους-
ωφελειών» (cost-benefit analysis) ή «πολυκριτηριακές αναλύσεις» 
(Perrson, 1992; Hopkin, 1993), κατά τις οποίες συγκρίνεται το οικονομικό 
όφελος το οποίο θα επιτευχθεί από τη μείωση των ατυχημάτων, με 
άλλες παραμέτρους ενός υποψήφιου συγκοινωνιακού έργου, όπως το 
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κόστος κατασκευής, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η αποδοτικότητα και 
άλλα. 
 
Στις πρώτες αυτές έρευνες, η οικονομική προσέγγιση των ατυχημάτων 
βασίστηκε στη μέθοδο του «κόστους αποκατάστασης» (cost of 
restitution), σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται τι θα κόστιζε στην 
κοινωνία να επαναφέρει το παθόντα, τους συγγενείς του και τους φίλους 
του (και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους), στην κατάσταση που 
βρίσκονταν πριν το ατύχημα. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται 
το κόστος των ιατρικών εξόδων, το κόστος των υλικών ζημιών, τα 
λειτουργικά έξοδα των υπηρεσιών της τροχαίας, της πυροσβεστικής και 
της άμεσης βοήθειας, και τελικώς τα διοικητικά έξοδα των ασφαλιστικών 
εταιριών. Η μέθοδος αυτή όμως αδυνατούσε να υπολογίσει την αξία 
της ανθρώπινης ζωής, όπου αργότερα στην ορολογία ονομάστηκε ως 
«αξία μίας στατιστικής ζωής» για να γίνει σαφές ότι δεν αναφέρεται σε 
μία συγκεκριμένη ζωή, αλλά στην αξία μίας μικρής μείωσης του κινδύνου 
για ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων ώστε να αναμένεται στατιστικά να 
σωθεί η ζωή ενός από αυτών (COST313, 1994; ETSC, 1997). 
 
Με στόχο λοιπόν την εκτίμηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής 
αναπτύχθηκε η μέθοδος του «ανθρωπίνου κεφαλαίου» (human capital 
approach), με την οποία η αξία της ανθρώπινης ζωής εξισώθηκε με την 
συμβολή της στην οικονομία. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή 
αντιστοιχήθηκε μία τιμή στη συμβολή του θύματος στην οικονομία αν το 
ατύχημα δεν γινόταν, η οποία θεωρήθηκε ίση με την «καθαρή» 
παρούσα αξία του παραγωγικού έργου που απωλέσθηκε λόγω του 
θανάτου ή του τραυματισμού του θύματος (net lost output). Δηλαδή, η 
παρούσα αξία της κατανάλωσης του παθόντα αφαιρούταν από την 
παρούσα αξία της παραγωγής (COST313, 1994). 
 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για την οικονομική 
προσέγγιση του λεγόμενου «ανθρώπινου κόστους» (human cost), το 
οποίο περιλαμβάνει το κόστος της μείωσης της προσδοκώμενης ζωής, 
της απώλειας της ποιότητας ζωής και των φιλοδοξιών, τη φυσική και 
ψυχολογική οδύνη των θυμάτων, και την ψυχολογική οδύνη των 
συγγενών τους. Στη φυσική και ψυχολογική οδύνη των θυμάτων και 
ψυχολογική οδύνη των συγγενών τους, αποδόθηκε πια ο όρος «του 
πόνου, της θλίψης και της οδύνης» (pain, grief and suffering). Ο 
υπολογισμός του κόστους αυτού, ουσιαστικά αποδίδει εκείνο το ποσό το 
οποίο η κοινωνία είναι διατεθειμένη να πληρώσει για να αποφύγει τις 
αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες ενός θανάτου ή τραυματισμού μέλους 
της λόγω οδικού ατυχήματος. Σε μερικές έρευνες αυτό το κόστος 
εκτιμάται σύμφωνα με τις αποφάσεις δικαστηρίων (court awarded) για 
αποζημιώσεις λόγω απώλειας ζωής ή υγείας (loss of life or limp), ενώ σε 
άλλες έρευνες υπολογίζεται η ελάχιστη τιμή που μπορεί να λάβει το 
κόστος αυτό ώστε η κοινωνία να μην έχει όφελος από τον θάνατο ενός 
προσώπου που η «καθαρή» παρούσα αξία του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου είναι αρνητική πχ. στα παιδιά ή τους ηλικιωμένους 
(COST313, 1994; Hopkin, 1993; Τσώχος, 1994). 
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Κατά τη δεκαετία του 1960, η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας 
εγκαταλείφθηκε προς χάριν της «μικτής» παρούσας αξίας του 
απολεσθέντος παραγωγικού έργου (gross lost output), όπου η 
κατανάλωση έπαψε να αφαιρείται (Perrson, 1992; Hopkin, 1993; 
NHTSA, 1983; COST313, 1994 etc.). Η αλλαγή της μεθόδου βασίστηκε 
στο σημαντικό επιχείρημα ότι το κόστος των ατυχημάτων χρειάζεται για 
να υπολογίσουμε τις ωφέλειες από την πρόληψή τους, και συνεπώς το 
κόστος πρέπει να υπολογιστεί για τα ατυχήματα που δεν συμβαίνουν. 
Έτσι το όφελος από έναν θάνατο που αποφεύχθηκε πρέπει να λάβει 
υπόψη του ότι το άτομο είναι ακόμα ζωντανό και συνεχίζει να 
καταναλώνει. Με αυτό τον τρόπο λήφθηκε υπόψη και ένα τμήμα του 
ανθρώπινου κόστους, γιατί η κατανάλωση εκφράζει εν μέρει την 
ποιότητα ζωής. Το κόστος του πόνου, της θλίψης και της οδύνης, το 
οποίο ακόμη αποτελούσε ένα περισσότερο θεωρητικό μέγεθος παρά 
κάτι μετρήσιμο, συνέχισε να λαμβάνεται υπόψη ώστε να καλύπτει 
ποσοτικά τις ψυχολογικές επιπτώσεις των τραυματιών, ή των συγγενών 
παθόντων. 
 
Το 1970 η μέθοδος του ανθρωπίνου κεφαλαίου άρχισε να κατακρίνεται 
από αρκετούς οικονομολόγους καθότι δεν συμβάδιζε με τις θεωρητικές 
αρχές της ανάλυσης κόστους-ωφελειών (Elvik, 1995; Hopkin, 1993). Το 
κυριότερο επιχείρημα ήταν ότι ο περισσότερος κόσμος δεν κοστολογεί τη 
ζωή του με βάση τη συνεισφορά του στο παραγόμενο έργο, αλλά κυρίως 
από την υποκειμενική αξία που έχει για τον ίδιο και τους συγγενείς του. 
Έτσι πολλοί υποστήριζαν ότι η οικονομική προσέγγιση των ατυχημάτων 
έπρεπε να στηριχθεί στο κριτήριο της «πρόθεσης να πληρώσω» ή 
ΠΝΠ (willingness to pay - WTP). Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, παρόλο 
που κανένα άτομο δεν θα αντάλλαζε την ζωή του για λεφτά ή άλλα 
αγαθά, ανταλλάσσει μικρές αυξομειώσεις του ποσοστού κινδύνου με 
άλλα αγαθά. Για παράδειγμα επιλέγει αν το αυτοκίνητο που πρόκειται να 
αγοράσει, θα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά παθητικής ή ενεργητικής 
ασφάλειας (π.χ. αερόσακους, σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών-
ABS, ηλεκτρονική κατανομή πέδησης-EBD, κτλ.), ή επιλέγει ένα μέσο 
μεταφοράς το οποίο είναι λιγότερο ασφαλές από ένα άλλο, αλλά είναι 
φθηνότερο ή ταχύτερο (π.χ. μοτοσικλέτα έναντι αυτοκινήτου ή ΜΜΜ). 
Τέτοιου είδους επιλογές εμφανίζουν προτιμήσεις μεταξύ της αξίας της 
ασφάλειας και της αξίας άλλων στοιχείων, όπως το χρήμα ή ο χρόνος. 
Έτσι λοιπόν το κριτήριο ΠΝΠ ορίζει ότι το κόστος των ατυχημάτων 
πρέπει να εκφράζει τα ποσά που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν οι 
χρήστες της οδού για τη μείωση της πιθανότητας συμμετοχής τους σε 
ατύχημα ή τη μείωση της σοβαρότητας πιθανού τραυματισμού. 
 
Από τις αρχές της δεκαετίας 1990 η πλειοψηφία των προηγμένων 
χωρών έχει ήδη συμπεριλάβει τη μέθοδο ΠΝΠ στις επίσημες μεθόδους 
οικονομικής προσέγγισης των οδικών ατυχημάτων, αλλά ταυτόχρονα 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται η μέθοδος του ανθρωπίνου κεφαλαίου 
με το κριτήριο της μικτής παρούσας αξίας απολεσθέντος παραγωγικού 
έργου για τον υπολογισμό τμήματος της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Ο 
κυριότερος λόγος είναι ότι ενώ θεωρητικά η μέθοδος ΠΝΠ θεωρείται 
ορθότερη, εκφράζονται σημαντικές αμφιβολίες για την ικανότητα 
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εφαρμογής της και αξιοπιστίας της, δηλαδή την κατάστρωση κατάλληλου 
ερωτηματολογίου, την συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και την ορθότητα 
των αποτελεσμάτων της (Elvik, 1995; Hopkin, 1993; COST313, 1994). 
 
Στις χώρες που εφαρμόστηκαν αναλύσεις κόστους-ωφελειών και 
επενδύθηκαν χρήματα για την οδική ασφάλεια παρατηρήθηκαν μεγάλες 
μειώσεις του αριθμού των ατυχημάτων, αλλά κυρίως του αριθμού των 
θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών. Συγκεκριμένα σε πολλές από 
αυτές ο αριθμός των νεκρών είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 
40 ετών παρότι οι μετακινήσεις είναι πολύ περισσότερες σήμερα (Elvik, 
1995). Ενώ λοιπόν οι άλλες προηγμένες χώρες αυξάνουν τα ποσά που 
επενδύουν στην οδική ασφάλεια βασιζόμενες σε αναλύσεις κόστους-
ωφελειών, στην Ελλάδα δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 
καμία επίσημη προσπάθεια υπολογισμού των συνολικών 
ωφελειών από τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και των 
θυμάτων τους. 
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1.2. Στόχοι της διπλωματικής εργασίας 
 
Η σκοπιμότητα οικονομικής προσέγγισης του προβλήματος των οδικών 
ατυχημάτων είναι προφανής δεδομένου ότι η οδική ασφάλεια τα 
τελευταία χρόνια έχει πάρει διαστάσεις υψηλής εθνικής προτεραιότητας. 
Τα οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα έχουν σημαντικά δυσμενή οικονομικά, 
κοινωνικά, ιατρικά, αλλά και δημογραφικά επακόλουθα. Δεν πρέπει να 
διαφεύγει το γεγονός ότι στην ηλικιακή ομάδα από 25-44 ετών τα οδικά 
ατυχήματα αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου και στις 
ηλικίες από 0-24 ετών την πρώτη (Δρίζη, 1992). 
 
Ο βασικότερος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 
εκτίμηση των οικονομικών ωφελειών που θα αποφέρουν τα μέτρα 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, η οποία πραγματοποιείται με τον 
υπολογισμό των οικονομικών συνεπειών των ατυχημάτων τα οποία θα 
αποτρέπονταν. 
 
Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή επιχειρείται ο υπολογισμός των στοιχείων 
κόστους των οδικών ατυχημάτων, ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
ατυχήματος και του θύματος. Στη συνέχεια επιχειρείται η ανάπτυξη 
προτύπου υπολογισμού ετήσιων ωφελειών από τη μείωση των 
ατυχημάτων, το οποίο περιέχει αναλυτικά όλες τις μεταβλητές των 
στοιχείων κόστους, επιτρέποντας έτσι την εύκολη επικαιροποίησή του 
στο μέλλον. Τέλος γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί το συνολικό 
κόστος των ατυχημάτων που επιβάρυναν την ελληνική κοινωνία με έτος 
αναφοράς το 1999. 
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1.3. Μεθοδολογία 
 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο υπολογισμός του κόστους των 
οδικών ατυχημάτων πραγματοποιείται ακολουθώντας 2 πρακτικές.  
 
Σύμφωνα με την πρώτη πρακτική υπολογίζονται τα στοιχεία κόστους 
ανά παθόν πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και των στοιχείων κόστους 
που αφορούν το ατύχημα, και στη συνέχεια υπολογίζονται τα στοιχεία 
κόστους ατυχήματος με μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τη δεύτερη 
πρακτική διαχωρίζεται ο υπολογισμός των στοιχείων κόστους των 
παθόντων προσώπων και των ατυχημάτων. Στην παρούσα διπλωματική 
εργασία θεωρήθηκε ορθότερη πρακτική η δεύτερη, και επομένως τα 
στοιχεία κόστους που υπολογίστηκαν χωρίζονται σε 2 μεγάλες 
κατηγορίες: 
 

• Στοιχεία κόστους ανά παθόν πρόσωπο (ανά σοβαρότητα 
τραυματισμού) 

• Στοιχεία κόστους ανά ατύχημα (ανά σοβαρότητα ατυχήματος) 
 
Κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές χωρίζεται σε υποκατηγορίες οι οποίες 
περιλαμβάνουν ομάδες ομοειδών στοιχείων κόστους. 
 
Τα στοιχεία κόστους κάθε κατηγορίας σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία πρέπει να περιλαμβάνουν (COST313, 1994; NHTSA, 
1983; Al-Masaeid, 1999): 
 

1. Κόστος ανά παθόντα 
1.1. Νοσοκομειακή αποκατάσταση 

1.1.1. Πρώτες βοήθειες και διακομιδή 
1.1.2. Επείγοντα περιστατικά, ενδο-, εξω- και μη νοσοκομειακή 

περίθαλψη 
1.1.3. Βοηθήματα και συσκευές 

1.2. Μη νοσοκομειακή αποκατάσταση 
1.2.1. Μετατροπές κατοικίας για άτομα με ειδικές ανάγκες 
1.2.2. Εδική προσωπική μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες 

1.3. Απολεσθέν παραγωγικό έργο 
1.3.1. Απολεσθέν παραγωγικό έργο λόγω εργασιακής απασχόλησης 
1.3.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο λόγω δευτερεύουσας 

απασχόλησης (π.χ. οικιακά, εθελοντική εργασία) 
1.3.3. Μελλοντική ή πιθανή απώλεια παραγωγικού έργου (π.χ. 

παιδιά, άνεργοι) 
1.4. Λοιπά οικονομικά κόστη (επισκέψεις στους παθόντες, μείωση 

παραγωγικού έργου συγγενών, οικιακή βοήθεια) 
1.5. Ανθρώπινο Κόστος 

1.5.1. Απώλεια προσδοκώμενης ζωής (αξία της ζωής) 
1.5.2. Φυσική και ψυχολογική οδύνη του θύματος (πόνος, θλίψη και 

οδύνη, μείωση ποιότητας ζωής, μόνιμη αισθητική βλάβη) 
1.5.3. Ψυχολογική οδύνη των συγγενών και φίλων του θύματος 

(πόνος, θλίψη και οδύνη, μείωση ποιότητας ζωής) 
 

2. Κόστος ανά ατύχημα 
2.1. Υλικές ζημιές (συμπεριλαμβανομένου των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων) 
2.1.1. Υλικές ζημιές οχήματος (επισκευή ή αντικατάσταση) 
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2.1.2. Υλικές ζημιές στο οδικό περιβάλλον, σε κτίρια, σε προσωπική 
ιδιοκτησία 

2.1.3. Υλικές ζημιές ή απώλεια σε μεταφερόμενα αγαθά  
2.1.4. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

2.2. Διοικητικά έξοδα 
2.2.1. Έξοδα Τροχαίας 
2.2.2. Έξοδα Πυροσβεστικού Σώματος 
2.2.3. Έξοδα ασφαλιστικών εταιριών 
2.2.4. Δικαστικά έξοδα  

2.3. Λοιπά οικονομικά κόστη 
 
Λόγω σημαντικών μεθοδολογικών και υπολογιστικών δυσχερειών καμία 
χώρα δεν έχει καταφέρει να εκτιμήσει όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία 
κόστους. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα περισσότερα στοιχεία 
κόστους τα έχουν προσεγγίσει οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, οι 
Σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία (COST313, 1994; NHTSA, 1983). 
Ήταν λοιπόν αναμενόμενο ότι και στα πλαίσια της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας θα εμφανίζονταν μεθοδολογικά και υπολογιστικά 
προβλήματα, έτσι λοιπόν καταβλήθηκε προσπάθεια να συμπεριληφθούν 
όλα τα επιμέρους κόστη με σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση του 
συνολικού κόστους και δεν συμπεριλήφθηκαν μόνο ορισμένα κόστη, τα 
οποία εκτός του ότι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν ποσοτικά, έχουν 
και πολύ μικρή επιρροή στο συνολικό κόστος. 
 
Όσον αφορά στα κόστη ανά παθόντα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 
την ελληνική βιβλιογραφία, το ΕΚΑΒ, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα 
αποκατάστασης αναπήρων της Ελλάδας, την ΕΣΥΕ και δείγματος 
δικογραφιών. Για τα κόστη ανά ατύχημα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 
τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα και 
εκτιμήσεις από δικηγόρους. Οπότε τα στοιχεία κόστους που τελικά 
υπολογίστηκαν είναι: 
 

1. Κόστος ανά παθόντα 
 

1.1. Ιατρικό κόστος 
 
1.1.1. Πρώτες βοήθειες και διακομιδή (C ) ΕΚΑΒ
1.1.2. Νοσοκομειακή περίθαλψη (C ) ΝΟΣΟΚ
1.1.3. Αποκατάσταση (C ) ΑΠΟΚ
 

1.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο (CΕΡΓ) 
 

1.2.1. Απολεσθέν παραγωγικό έργο λόγω εργασιακής απασχόλησης 
(πρωτεύουσας) 

1.2.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο λόγω δευτερεύουσας 
απασχόλησης 

1.2.3. Απολεσθέν παραγωγικό έργο λόγω απασχόλησης με τα 
οικιακά 

 
1.3. Κόστος πόνου, θλίψης και οδύνης (C ) ΠΘΟ
 

1.3.1. Ψυχική οδύνη συγγενών νεκρού θύματος 
1.3.2. Ηθική βλάβη τραυματία και συγγενών του   
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1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2. Κόστος ανά ατύχημα 
 

2.1. Υλικές ζημιές (C ) ΥΛΖΗΜ
 
2.2. Διοικητικά έξοδα 
 

2.2.1. Τροχαία (CΤΡΟΧ) 
2.2.2. Πυροσβεστική (C ) ΠΥΡΟΣ
2.2.3. Ασφαλιστικές εταιρίες (C ) ΑΣΦΑΛ
2.2.4. Δικαστικά έξοδα (C ) ΔΙΚΑΣ

 
Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός του κόστους του πόνου, θλίψης και 
οδύνης βασίστηκε σε στοιχεία από τις σχετικές αποζημιώσεις των 
Δικαστηρίων, και όχι σε αποτελέσματα της μεθόδου ΠΝΠ, η οποία δίνει 
σημαντικά υψηλότερες τιμές, διότι εκτός από την παράμετρο του πόνου, 
θλίψης και οδύνης εμπεριέχει και την εκτίμηση της απώλειας της 
προσδοκώμενης ζωής (αξία της ζωής). 
 
Αφού υπολογίστηκαν τα στοιχεία κόστους ανά σοβαρότητα παθόντα και 
ατυχήματος, αναπτύχθηκε πρότυπο υπολογισμού των ετήσιων 
οικονομικών ωφελειών από την μείωση των ατυχημάτων και εκτιμήθηκε 
το κόστος όλων των ατυχημάτων και παθόντων στην Ελλάδα για το έτος 
1999. Αυτό επετεύχθη πάλι με τα στοιχεία ατυχημάτων της βάσης 
δεδομένων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του 
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και μετά από την 
εφαρμογή διορθωτικών συντελεστών ώστε να συνυπολογιστούν τα 
ατυχήματα και οι παθόντες που δεν είχαν καταγραφεί από τα ΔΟΤΑ 
(Δελτία Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος). Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία από έρευνες των ΗΠΑ και άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό κάθε στοιχείου κόστους 
πραγματοποιήθηκε έλεγχος αποτελεσμάτων και σύγκρισή τους με 
παλαιότερες τιμές όπου υπήρχαν ή κατάλληλα προσαρμοσμένες τιμές 
από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν επαρκή 
δείγματα στοιχείων από επίσημες πηγές (ΕΣΥΕ, ΥΣΑΕ, δικογραφίες) 
όπου αυτά χρειάστηκαν. Όπου ήταν αδύνατη η συλλογή πρωτογενών 
στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουσες μελέτες μετά από σύγκριση 
και διασταύρωση των στοιχείων τους. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα εξατομικευμένα στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των διαφόρων στοιχείων 
κόστους προέρχονται ως επί το πλείστον από βάσεις δεδομένων 
εμπιστευτικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται σε 
παράρτημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Τα στοιχεία αυτά 
όμως, είναι διαθέσιμα στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής 
Υποδομής σε όποιον επιθυμεί να τα συμβουλευτεί. 
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1.4. ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.4. Δομή της διπλωματικής εργασίας 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από 17 κεφάλαια. 
 
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της διπλωματικής εργασίας 
στο οποίο πραγματοποιείται γενική επισκόπηση του θέματος της 
οικονομικής προσέγγισης των επιπτώσεων των ατυχημάτων, 
αναφέρονται οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας καθώς και η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Στο παρόν υποκεφάλαιο 
παρουσιάζεται η δομή με την οποία έχει γραφεί και στην συνέχεια 
παρατίθενται οι ευχαριστίες προς όλους όσους βοήθησαν για την 
πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
όπου εξετάζονται παρόμοιες προσπάθειες προσέγγισης του 
προβλήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 
 
Στα επόμενα 3 κεφάλαια υπολογίζεται το κόστος του ΕΚΑΒ (τρίτο), το 
κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης (τέταρτο) και της αποκατάστασης 
τραυματία (πέμπτο). 
 
Στο έκτο κεφάλαιο υπολογίζεται το κόστος του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου νεκρού, σοβαρά τραυματία και ελαφρά τραυματία. 
 
Στο έβδομο κεφάλαιο προσεγγίζεται το κόστος του πόνου, της θλίψης και 
της οδύνης .  
 
Στα επόμενα 5 κεφάλαια περιγράφονται τα κόστη ανά ατύχημα, και 
συγκεκριμένα το κόστος των υλικών ζημιών (όγδοο), τα διοικητικά έξοδα 
της Τροχαίας (ένατο), του Πυροσβεστικού Σώματος (δέκατο) και των 
ασφαλιστικών εταιριών (ενδέκατο) και τέλος των δικαστικών εξόδων 
(δωδέκατο). 
 
Στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία των ατυχημάτων 
για το έτος αναφοράς 1999, και συγκεκριμένα ο αριθμός των παθόντων 
προσώπων και ο αριθμός των ατυχημάτων, όπως αυτά προκύπτουν 
από τη βάση δεδομένων του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής 
Υποδομής του ΕΜΠ με στοιχεία της ΕΣΥΕ, και από στοιχεία των 
ασφαλιστικών εταιριών. 
 
Στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρότυπο που 
αναπτύχθηκε για τον υπολογισμό των ετήσιων οικονομικών ωφελειών. 
 
Στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο προσεγγίζεται το κόστος των ατυχημάτων 
για την Ελλάδα το 1999 και παρουσιάζονται οι διεθνείς συγκρίσεις των 
τιμών. 
 
Στο δέκατο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται σύνοψη των 
αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα και 
γίνονται προτάσεις. 
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1.4. ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Στο δέκατο έβδομο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφία που 
χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας. 
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1.5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

1.5. Ευχαριστίες 
 
Οφείλονται ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή, Δρ. Γιώργο Γιαννή, 
Λέκτορα του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, για την πολύτιμη βοήθεια και 
καθοδήγηση που προσέφερε για την ολοκλήρωση της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας.  
 
Επίσης στον Δρ. Δημήτριο Τσαμπούλα, Αναπληρωτή Καθηγητή, στον 
Δρ. Γιάννη Γκόλια, Αναπληρωτή Καθηγητή, και στον Δρ. Γιώργο 
Κανελαΐδη, Καθηγητή και Διευθυντή του Τομέα Μεταφορών και 
Συγκοινωνιακής Υποδομής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. 
Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον κ. Βασίλειο Θεοδώρου, Χειρούργο-
Ορθοπεδικό και πρόεδρο της ΕΥΘΥΤΑ (Ελληνική Εταιρία Υποστήριξης 
Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων), στην κα Μαίρη Αραποστάθη 
προϊσταμένη του Γραφείου Κινήσεως Ασθενών του νοσοκομείου ΚΑΤ, 
στο προσωπικό του National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) του Department of Transportation (DoT) των ΗΠΑ, στον κ. 
Michael Tziotis του ARRB Transport Research. Αυστραλίας, στον Dr. 
Jeremy Broughton του Transport Research Laboratory του Ηνωμένου 
Βασιλείου, και τέλος στον κ. Γιώργο Μαργέτη, Διευθυντή του πολιτικού 
γραφείου του Γιάννου Παπαντωνίου, για την βοήθεια στην αναζήτηση 
βιβλιογραφίας. 
 
Οφείλονται ευχαριστίες ακόμη στον προϊστάμενο της ΕΣΥΕ κ. Νικόλαο 
Ιωάννου, στον Ιωάννη Παπαδόπουλο Αναπληρωτή Καθηγητή και στο 
προσωπικό του Λογιστηρίου και του Τμήματος Οργάνωσης και 
Προγραμματισμού του ΕΚΑΒ, στον κ. Γιάννη Ταβλαρίδη, Διευθυντή 
Πληροφορικής και Υπεύθυνο Μηχανογράφησης της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στον κ. 
Νικηφόρο Τζατζάκη, Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ., στον κ. Δαριβιανάκη, 
προϊστάμενο της Στατιστικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, 
για την παροχή πολύτιμων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
 
Ειδικές ευχαριστίες αξίζουν τέλος στον Επιμελητή ΕΣΥ δρ. Χρήστο 
Μπαλτά, για τη βοήθεια και τις εξηγήσεις της ιατρικής ορολογίας και 
διαδικασίας όσον αφορά την νοσοκομειακή περίθαλψη και 
αποκατάσταση, στον διασώστη κ. Γιάννη Παππά για τις επεξηγήσεις 
αναφορικά με τη διαδικασία διάσωσης των θυμάτων οδικών 
ατυχημάτων, στον κ. Τάκη Μιχαλόπουλο, ασφαλιστή της Εθνικής 
Ασφαλιστικής, και στους δικηγόρους Παρ’Αρείω Πάγω κα Βασιλική 
Λερούνη, κ. Νικόλαο Αγγελάκο και κ. Κωνσταντίνο Καπελλάκη, για τις 
επεξηγήσεις αναφορικά με τη δικαστική διαδικασία που ακολουθεί ένα 
οδικό ατύχημα (με παθόντα πρόσωπα ή όχι). 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
 
 
 
 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
2.1. Ελλάδα 
2.2. Διεθνώς 
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2.1. ΕΛΛΑΔΑ 

2.1. Ελλάδα 
 
Παρότι το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά προβλήματα 
για τα τελευταία 40 χρόνια, οι μελέτες οικονομικής προσέγγισης των 
επιπτώσεων των ατυχημάτων είναι ελάχιστες. 
 
Η μόνη επίσημη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από Δημόσια Υπηρεσία 
της Πολιτείας, είναι εκείνη του Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Βασίλη Σταυρινού σε συνεργασία με την οικονομολόγο Μαρία 
Μαραγκουδάκη υπό την αιγίδα του Κέντρου Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών (Σταυρινός, 1985). Στη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε 
να υπολογιστεί το κοινωνικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων με 
δεδομένα από το 1980. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου και περιορίστηκε μόνο στον υπολογισμό του 
κόστους του απολεσθέντος παραγωγικού έργου, του κόστους 
νοσοκομειακής περίθαλψης και του κόστους των επιδομάτων και 
συντάξεων για τα θύματα και τους συγγενείς τους. Δεν υπολογίστηκε 
κανένα κόστος ατυχημάτων, ούτε καταβλήθηκε προσπάθεια 
προσέγγισης του κόστους του πόνου, της θλίψης και της οδύνης. Αξίζει 
τέλος να σημειωθεί ότι το κόστος των θυμάτων περιορίστηκε στους 
εργαζόμενους άνδρες, στις εργαζόμενες γυναίκες και στις έγγαμες, 
οικονομικά μη ενεργές γυναίκες. Το συνολικό κόστος των τροχαίων 
ατυχημάτων στο οποίο κατέληξε η μελέτη είναι 3.6 δις δρχ 1980 (δηλ. 
47.8 δις δρχ 1999). 
 
Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση επίσης ήταν εκείνη των Γ. Κυριόπουλου 
και Μπ. Δρίζη του τομέα Ιατρικής Οικονομίας της Υγειονομικής Σχολής 
Αθηνών (Δρίζη, 1992). Ο στόχος και αυτής της έρευνας ήταν η εκτίμηση 
του κοινωνικοοικονομικού κόστους των παθόντων από τροχαία 
ατυχήματα με δεδομένα από το 1990, εκτός από τα στοιχεία κόστους 
ιατρικής περίθαλψης που στηρίζονταν σε απολογιστικά δεδομένα του 
1988. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε και στην έρευνα αυτή ήταν του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου και χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του 
κόστους του απολεσθέντος παραγωγικού έργου, του κόστους των 
απολεσθέντων δημόσιων εσόδων, του ιατρικού κόστους 
(νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη) και του 
κόστους των επιδομάτων και συντάξεων. Ούτε σε αυτή την έρευνα 
κατεβλήθη προσπάθεια προσέγγισης του κόστους του πόνου, της 
θλίψης και της οδύνης, αλλά και του κόστους των ατυχημάτων. Το 
συνολικό κόστος των παθόντων από οδικά τροχαία ατυχήματα στο 
οποίο κατέληξε η έρευνα ήταν 26,5 δις δρχ 1990 (δηλ. 62 δις δρχ 1999). 
 
Μία περισσότερο φιλόδοξη προσπάθεια υπολογισμού ορισμένων 
στοιχείων κόστους των οδικών ατυχημάτων πραγματοποιήθηκε από 
τους Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς του ΑΠΘ, Γ. Μίντση, Χ. Ταξιλτάρη 
και Ι. Πετρόπουλου (Μίντσης, 1994). Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε 
ένα πρώτο δείγμα 1.230 ατυχημάτων της ευρύτερης περιοχής 
Θεσσαλονίκης από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, που πραγματοποιήθηκαν το 
1991 και είχαν ως συνέπεια 25 νεκρούς και 1.800 τραυματίες, καθώς και 
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2.1. ΕΛΛΑΔΑ 

υλικές ζημιές στα 2.084 εμπλεκόμενα οχήματα. Στη συνέχεια 
διερευνήθηκαν τα ποσά που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές 
εταιρίες και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους δικαιούχους 
αυτών των ατυχημάτων για να καλύψουν σωματικές βλάβες, 
συνακόλουθες ψυχικές βλάβες παθόντων και υλικές ζημιές, και 
παρουσιάζεται ένα μέσο κόστος ατυχήματος ανά τύπο 
πρόσκρουσης και όχι σοβαρότητας. Το δεύτερο δείγμα αφορούσε 
4.045 περιστατικά σωματικών βλαβών συνέπεια οδικού ατυχήματος, τα 
οποία προσήλθαν στα 3 μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 
(ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Παπανικολάου), για τα οποία εξήχθη το 
κόστος νοσηλείας από τα απολογιστικά δεδομένα των 
νοσοκομείων αυτών, ανά σοβαρότητα τραυματισμού. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι αντίθετα με τη επίσημη ελληνική διαβάθμιση της 
σοβαρότητας τραυματισμού σε νεκρούς, σοβαρά τραυματίες και ελαφρά 
τραυματίες, η έρευνα αυτή  εισήγαγε και την κατηγορία των «μεσαία» 
τραυματιών. 
 
Μία ακόμη έρευνα εκτίμησης του οικονομικού κόστους των οδικών 
ατυχημάτων πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή του τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Γ. Τσώχου, και του διπλ. Πολιτικού 
Μηχανικού ΑΠΘ Κ. Χαυτόπουλου (Τσώχος, 1994). Σε αυτή την έρευνα 
καταβλήθηκε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα πρότυπο 
προσδιορισμού του οικονομικού κόστους των οδικών ατυχημάτων 
για το 1990. Στην έρευνα αυτή ακολουθείται η συνήθης μέθοδος 
ανθρωπίνου κεφαλαίου και χρησιμοποιούνται μέσες τιμές εισοδήματος 
και μέσες τιμές κόστους μόρφωσης με σκοπό την ανάπτυξη αντίστοιχης 
μεθόδου με εκείνη για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας 
του απολεσθέντος παραγωγικού έργου. Για τον υπολογισμό του 
κόστους νοσηλείας χρησιμοποιούνται τιμές διεθνής βιβλιογραφίας, 
εκτιμάται επίσης ένα κόστος διοικητικών εξόδων ανά παθόντα, 
καθώς επίσης γίνεται συνυπολογισμός του κόστους υλικών ζημιών 
που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 
λήφθηκαν υπόψη ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας, ούτε 
παρουσιάστηκε ένα μέσο κόστος ανά σοβαρότητα τραυματισμού ή 
σοβαρότητα ατυχήματος. Το συνολικό ετήσιο κόστος των ατυχημάτων 
για την Ελλάδα το 1990 υπολογίστηκε ίσο με 65 δις δρχ 1990 (δηλ. 153 
δις δρχ 1999). 
 
Αναφορά στο κόστος των οδικών τροχαίων ατυχημάτων έχει γίνει επίσης 
στο βιβλίο με τίτλο «Οικονομική των Μεταφορών» του Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, Β. Προφυλλίδη 
(Προφυλλίδης, 1993), και στην έκδοση της Μόνιμης Επιτροπής 
Μεταφορών και Συγκοινωνιών του ΤΕΕ με τίτλο «Οι θέσεις του ΤΕΕ για 
τα οδικά τροχαία ατυχήματα» των Β. Αργυράκη, Μ. Βανιώτου, Γ. Γιαννή 
και άλλων (Αργυράκη, 1994). Η αναφορά και στις δύο περιπτώσεις ήταν 
επιφανειακή χωρίς να εμβαθύνει σε τιμές κόστους αλλά παρέμεινε στις 
γενικές αρχές που πρέπει να έχει η οικονομική προσέγγιση ή 
περιορίστηκε μόνο σε ευρωπαϊκές τιμές κόστους. 
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Τέλος, μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
Διπλωματικής Εργασίας του Σ. Αλεξίου με τίτλο «Οδηγός και Οδική 
Ασφάλεια» του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του 
ΕΜΠ (Αλεξίου, 1986). Ένα τμήμα εκείνης της διπλωματικής εργασίας 
αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες των οδικών ατυχημάτων και 
πραγματοποιήθηκε μία χονδρική εκτίμηση του κόστους των. Κατά την 
εκτίμηση αυτή υπολογίστηκε το κόστος του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου, του κόστους νοσηλείας και του κόστους των 
υλικών ζημιών για ατυχήματα και παθόντες του 1981. Το ετήσιο κόστος 
των συνεπειών των οδικών ατυχημάτων στο οποίο κατέληξε η εκτίμηση 
αυτή ήταν ίσο με 72 δις δρχ 1981 (δηλ. 774 δις δρχ 1999). Η τιμή αυτή 
χαρακτηρίζεται ως πολύ υπερτιμημένη, γιατί πραγματοποιήθηκε η 
εσφαλμένη θεώρηση ότι όλοι οι νεκροί ήταν εργαζόμενοι, είχαν μέση 
ηλικία 30 ετών και τους απόμεναν 35 παραγωγικά έτη. 
 
Είναι φανερό ότι όλες οι προαναφερθείσες έρευνες περιορίστηκαν στον 
υπολογισμό μέρους των στοιχείων κόστους. Τα συνήθη στοιχεία 
κόστους που υπολογίστηκαν απαρτίζονται από το κόστος απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου, το κόστος νοσηλείας, το κόστος συντάξεων και 
επιδομάτων, το κόστος διοικητικών εξόδων και το κόστος υλικών ζημιών, 
χωρίς να έχουν υπολογιστεί όλα σε μία έρευνα και χωρίς να έχει γίνει 
έως σήμερα οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης του κόστους του 
πόνου, της θλίψης και της οδύνης. 
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2.2. Διεθνώς 
 
Μία ενδιαφέρουσα εργασία ήταν ο επίσημος υπολογισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S.Department of 
Transport), ο οποίος εκπονήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής 
Ασφάλειας (National Highway Traffic Safety Administration) το 1983 με 
στόχο την ενημέρωση των τιμών της προηγούμενης έκδοσης, και είχε 
τίτλο “The economic cost to society of motor vehicle accidents” (NHTSA, 
1983). Η εργασία αυτή στηρίχθηκε σε στοιχεία ατυχημάτων και άλλα 
στατιστικά και οικονομικά στοιχεία του 1980 και παρουσιάστηκαν οι 
υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν για τα ιατρικά κόστη, το κόστος 
του απολεσθέντος παραγωγικού έργου για εργαζόμενους (τόσο από 
πρωτεύουσα παραγωγική δραστηριότητα όσο και από δευτερεύουσα 
παραγωγική δραστηριότητα), ανέργους, νοικοκυρές και άλλες ομάδες 
που δεν εργάζονται, το κόστος των υλικών ζημιών και τέλος τα 
διάφορα διοικητικά έξοδα (δικαστικά έξοδα, κόστος ιατροδικαστή, 
αστυνομίας, πυροσβεστικής, προγραμμάτων οδικής ασφάλειας). 
Κόστος για τον πόνο, τη θλίψη και την οδύνη δεν υπολογίστηκε. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η εργασία αυτή ήταν ο τελευταίος επίσημος 
υπολογισμός που ακολούθησε τη μέθοδο του ανθρώπινου κεφαλαίου 
πριν την αντικατάστασή της με εκείνη της «πρόθεσης να πληρώσω» - 
ΠΝΠ. 
 
Άλλη ενδιαφέρουσα εργασία ήταν επίσης εκείνη του Ulf Persson με τίτλο 
“Three economic approaches to valuing benefits of traffic safety 
measures” (Persson, 1992). Όπως δηλώνει ο τίτλος, γίνεται αναφορά 
στις τρεις μεθόδους οικονομικής προσέγγισης των ατυχημάτων 
που έχουν αναπτυχθεί ανά τον κόσμο και τις οποίες χρησιμοποίησε για 
να εξάγει αποτελέσματα για τη χώρα του, τη Σουηδία. Μία από αυτές 
είναι και η μέθοδος του ανθρώπινου κεφαλαίου που εφαρμόζεται στην 
παρούσα διπλωματική εργασία. 
 
Η μελέτη που εκδόθηκε το 1993 από το TRL (Transport Research 
Laboratory) σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών του Ηνωμένου 
Βασιλείου και την συνέταξαν οι Jean M. Hopkin και Deirdre M. O’Reilly, 
με τίτλο “Revaluation of the cost of road accident casualties: 1992 
revision” (Hopkin, 1993), ενημερώνει τις τιμές που ίσχυαν μέχρι τότε για 
το κόστος των παθόντων προσώπων από οδικά ατυχήματα. Από το 
1988 σταμάτησε να χρησιμοποιείται η μέθοδος του ανθρώπινου 
κεφαλαίου για τον υπολογισμό του κόστους των θανατηφόρων 
τραυματισμών και χρησιμοποιείται η ΠΝΠ. Σύμφωνα με τη μέθοδο που 
ακολουθήθηκε, επί του ποσού της ΠΝΠ προστίθεται η καθαρή 
παραγωγή του ατόμου και το ιατρικό κόστος και το άθροισμα 
εκφράζει το συνολικό κόστος ενός θανατηφόρου τραυματισμού. Για 
τους σοβαρούς και ελαφρούς τραυματισμούς χρησιμοποιείται η μέθοδος 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, κατά την οποία υπολογίζεται το κόστος της 
διακομιδής, των ιατρικών εξόδων, του απολεσθέντος παραγωγικού 
έργου και τελικώς διδόταν μια θεωρητική τιμή για τον πόνο, τη 
θλίψη και την οδύνη. Στην μελέτη αυτή δεν πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση των τιμών κόστους ανά ατύχημα. 
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Το 1989 ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στο πλαίσιο των Πανευρωπαϊκών ερευνητικών 
πρωτοβουλιών COST (European CoOperation in the field of Scientific 
and Technical research) στην οποία συμμετείχαν 12 ευρωπαϊκές χώρες, 
εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη συλλογή 
πληροφοριών για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε 
χώρα για τον υπολογισμό των οικονομικών επιπτώσεων των 
ατυχημάτων, των στοιχείων κόστους και τις αντίστοιχες τιμές τους. 
Απώτερος στόχος της μελέτης αυτής ήταν η εδραίωση μιας κοινής 
μεθοδολογίας υπολογισμού. Παρόλο που ο τελικός αυτός στόχος δεν 
έχει επιτευχθεί ακόμα, στην τελική έκθεση της ερευνητικής 
πρωτοβουλίας (COST313, 1994), με τίτλο “COST 313 : Socio-economic 
cost of road accidents” υπό την επιμέλεια των J-L Alfaro, M. Chapuis και 
F. Fabre, παρουσιάστηκαν τα στοιχεία κόστους που πρέπει να 
υπολογίζονται και ορίστηκαν μέθοδοι υπολογισμού τους. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε σύγκριση τιμών για τους θανατηφόρους 
τραυματισμούς, καθώς και ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και 
συγκρίσεις μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων ανάμεσα στα 
συμμετέχοντα Ευρωπαϊκά κράτη. Για την ποιοτική ανάλυση 
συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε «πολυκριτηριακή ανάλυση» με 
σκοπό την επιλογή της καλύτερης μεθόδου υπολογισμού των διαφόρων 
ομάδων στοιχείων κόστους. Σε αυτή την πολυκριτηριακή ανάλυση 
εφαρμόστηκαν δύο βαρυτικά συστήματα, όπου το ένα από αυτά ζύγιζε 
τη θεωρητική αποδοχή των μεθόδων και το άλλο τη δυνατότητα 
πρακτικής εφαρμογής τους. 
 
Μία ενδιαφέρουσα εργασία επίσης ήταν εκείνη με τίτλο “Transport 
accident costs and the value of safety” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ασφάλειας των Μεταφορών (European Transport Safety Council) που 
εκδόθηκε το 1997 (ETSC, 1997). Το μεγαλύτερο τμήμα της αναφέρεται 
στο κόστος των οδικών ατυχημάτων, στην αναγκαιότητα υπολογισμού 
του, στις διάφορες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί, και τελικώς 
παρουσιάζονται μέσες τιμές κόστους ανά παθόντα, οι οποίες 
στηρίχθηκαν ερευνητική πρωτοβουλία COST 313. Έγινε αναφορά 
επίσης και σε μη οδικά ατυχήματα (θαλάσσια, σιδηροδρομικά, 
αεροπορικά). 
 
Μία πρόσφατη εργασία για τον υπολογισμό των οικονομικών 
επιπτώσεων των οδικών τροχαίων ατυχημάτων ήταν εκείνη των Hashem 
R. Al-Masaeid, Adel A. Al-Mashakbeh και Abdalla M. Qudah με τίτλο 
“Economic costs of traffic accidents in Jordan”, η οποία δημοσιεύτηκε το 
1999 στο Accident Analysis and Prevention (Al-Masaeid, 1999). Σε αυτή 
την εργασία υπολογίστηκαν τα στοιχεία κόστους ανά παθόν 
πρόσωπο και ανά ατύχημα, καθώς και το συνολικό κόστος των 
ατυχημάτων που έγιναν στην Ιορδανία το 1996. Για τους θανατηφόρους 
τραυματισμούς χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ανθρώπινου κεφαλαίου 
και έτσι υπολογίστηκε το κόστος του απολεσθέντος παραγωγικού 
έργου και στην συνέχεια προστέθηκε το ιατρικό κόστος, το κόστος 
λόγω απώλειας ποιότητας ζωής και το κόστος λόγω απολεσθέντος 
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παραγωγικού έργου εκτός εργασίας. Το κόστος λόγω απώλειας 
ποιότητας ζωής υπολογίστηκε από τα ποσά που κατέβαλαν οι 
ασφαλιστικές εταιρίες ενώ για το παραγωγικό έργο εκτός εργασίας ο 
υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με βάση τα αποτελέσματα από την 
συμπλήρωση ερωτηματολογίου ενός μεγάλου δείγματος. Με την ίδια 
μέθοδο του ανθρώπινου κεφαλαίου υπολογίστηκε το κόστος του 
απωλεσμένου παραγωγικού έργου των τραυματιών και προστέθηκε σε 
αυτό το κόστος των ιατρικών εξόδων. Υπολογίστηκε επίσης το 
κόστος των διοικητικών εξόδων της αστυνομίας ανά σοβαρότητα 
ατυχήματος από συνεντεύξεις, το κόστος των διοικητικών εξόδων των 
ασφαλιστικών εταιριών ανά σοβαρότητα ατυχήματος από στοιχεία των 
ασφαλιστικών εταιριών, και το κόστος των υλικών ζημιών επίσης από 
στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών. Τέλος εκτιμήθηκε ένα κόστος 
πόνου, θλίψης και οδύνης ανά σοβαρότητα τραυματισμού μετά την 
συμπλήρωση κατάλληλου ερωτηματολογίου από δικαστές και 
δικηγόρους. Αναπτύχθηκε επίσης πρότυπο υπολογισμού του 
συνολικού ετήσιου κόστους των τροχαίων ατυχημάτων. 
 
Βρέθηκε επίσης μία πληθώρα άρθρων και μελετών που εκδόθηκαν σε 
επιστημονικά περιοδικά (Accident Analysis and Prevention, Transport 
Research Laboratory report, κτλ) και παρουσιάστηκαν σε συνέδρια, τα 
οποία αναφέρονταν σε επίσημες μελέτες, και περιείχαν κρίσεις των 
αποτελεσμάτων και προτάσεις (Andreassen, 1989; Elvik, 1994; Elvik, 
1995; Miller, 1993; Miller, 1989; Miller, 1988; Trawén, 2001). Τόσο τα 
στοιχεία μεθοδολογίας όσο και τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών 
αξιοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας. 
 
Η διεθνής βιβλιογραφία καθιστά σαφές το γεγονός ότι στο εξωτερικό 
έχουν πραγματοποιηθεί λεπτομερείς και εκτενείς έρευνες στο πεδίο του 
υπολογισμού των οικονομικών ωφελειών από τη μείωση του αριθμού 
των οδικών ατυχημάτων. Την μεγαλύτερη εμπειρία έχουν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και οι Σκανδιναβικές 
χώρες. Στις χώρες αυτές οι έρευνες εκπονούνται συνήθως από επίσημο 
δημόσιο φορέα και τα επίσημα αυτά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη κατά 
τη μελέτη των συγκοινωνιακών έργων. Οι τιμές τους ενημερώνονται σε 
τακτά διαστήματα και δημοσιεύονται ώστε να είναι δυνατή και η 
σύγκριση με άλλα κράτη. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρεί να 
καλύψει το κενό που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα στον υπολογισμό 
των συνολικών οικονομικών ωφελειών από τη μείωση του αριθμού των 
οδικών ατυχημάτων. 
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3. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ 
(CΕΚΑΒ) 
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3. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ 

Τις πρώτες βοήθειες και τη διακομιδή των τραυματιών στην Ελλάδα την 
παρέχει ο δημόσιος φορέας ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας). 
Στο εξωτερικό υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρίες που παρέχουν αυτή την 
υπηρεσία ή παρέχεται και από το νοσοκομείο στο οποίο διακομίζεται ο 
τραυματίας. Ο υπολογισμός του κόστους πρώτων βοηθειών και 
διακομιδής δεν περιγράφεται σε καμία έρευνα της διεθνής βιβλιογραφίας, 
αλλά συνήθως παρατίθεται απλώς το ποσό του κόστους το οποίο 
παρείχαν οι οργανισμοί που εκτελούν την υπηρεσία αυτή (NHTSA, 
1983). 
 
Συνεπώς η πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του κόστους αυτού 
πραγματοποιήθηκε με την αναζήτηση στατιστικών και οικονομικών 
στοιχείων από το ΕΚΑΒ. Δεν βρέθηκε κόστος διακομιδής ανά 
σοβαρότητα τραυματισμού, βρέθηκαν όμως οι συνολικές ετήσιες 
δαπάνες για το Κέντρο, και τα συνολικά περιστατικά διακομιδής 
ασθενούς, οπότε υπολογίστηκε το μέσο κόστος διακομιδής ανεξαρτήτως 
σοβαρότητας τραυματισμού ή αιτίας: 
 

Πίνακας 3.1. Στοιχεία διακομιδών έτους 1999 
 

ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999 ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΑΒ (δρχ)
Επείγοντα Περιστατικά 328.434 12.418.617.322
Χρόνια Περιστατικά 101.321
Αεροδιακομιδές 2.726

ΣΥΝΟΛΟ 432.481

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΡΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ (δρχ): 28.715
 

 
Πηγή: Λογιστήριο και Τμήμα Οργάνωσης και Προγραμματισμού του ΕΚΑΒ. 

 
Ο υπολογισμός λοιπόν έπρεπε να πραγματοποιηθεί εμμέσως, 
διερευνώντας τη διαδικασία διακομιδής. Για την κοστολόγηση της 
διακομιδής έπρεπε να υπολογιστεί το κόστος του προσωπικού και το 
κόστος των οχημάτων (Al-Masaeid, 1999). Για τον υπολογισμό του 
κόστους του προσωπικού έγινε διαχωρισμός σε εργασία γραφείου και 
εργασία υπαίθρου (Al-Masaeid, 1999), ώστε να καλύψει τα άμεσα κόστη 
διακομιδής αλλά και τα κόστη που προκύπτουν από διοικητικές εργασίες 
(συμπλήρωση εντύπων κτλ). Για τον υπολογισμό του κόστους των 
οχημάτων έγινε διαχωρισμός σε διακομιδές εντός κατοικημένης περιοχής 
και εκτός κατοικημένης περιοχής (NHTSA, 1983), αφού οι αποστάσεις 
που διανύονται διαφέρουν σημαντικά. Με τη βοήθεια του προσωπικού 
του ΕΚΑΒ, εκτιμήθηκαν οι ανθρωποώρες υπαίθρου που χρειάζεται η 
διακομιδή, το ωρομίσθιο του προσωπικού, ο αριθμός οχημάτων και του 
πληρώματος που πραγματοποιεί μία διακομιδή, η μέση απόσταση που 
διανύεται για την προσέλευση στο σημείο του ατυχήματος και τη 
διακομιδή του τραυματία σε νοσοκομείο, και τέλος ένα μέσο κόστος του 
οχήματος ανά χιλιόμετρο. 
 
 Ο υπολογισμός και τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω 
πίνακες: 
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Πίνακας 3.2. Υπολογισμός κόστους Πρώτων Βοηθειών και Διακομιδής εντός κατοικημένης περιοχής 
  

ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Ανθρωποώρες Ωρομίσθιο ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός Μέση Κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Οχημάτων  Διαδρομή  ανά χλμ 

Άτομα Ανθρωποώρες Άτομα Ανθρωποώρες ΣΥΝΟΛΟ (δρχ) (δρχ) (χλμ) (δρχ/χλμ) (δρχ) (δρχ)
Σοβαρότητα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Τραυματισμού =2*[8] =[1]*[2]+[3]*[4] =[5]*[6] =[8]*[9]*[10] =[7]+[11]

νεκρός 2 * 1 + 0 * 0 = 2 * 6.980 = 13.960 1 * 10 * 30 = 300 14.260
σοβαρά τραυματίας 2 * 1 + 0 * 0 = 2 * 6.980 = 13.960 1 * 10 * 30 = 300 14.260
ελαφρά τραυματίας 2 * 1 + 0 * 0 = 2 * 6.980 = 13.960 1 * 10 * 30 = 300 14.260

 
 

Πίνακας 3.3. Υπολογισμός κόστους Πρώτων Βοηθειών και Διακομιδής εκτός κατοικημένης περιοχής 
 

ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Ανθρωποώρες Ωρομίσθιο ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός Μέση Κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Οχημάτων  Διαδρομή  ανά χλμ 

Άτομα Ανθρωποώρες Άτομα Ανθρωποώρες ΣΥΝΟΛΟ (δρχ) (δρχ) (χλμ) (δρχ/χλμ) (δρχ) (δρχ)
Σοβαρότητα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
Τραυματισμού =2*[8] =[1]*[2]+[3]*[4] =[5]*[6] =[8]*[9]*[10] =[7]+[11]

νεκρός 2 * 2 + 0 * 0 = 4 * 6.980 = 27.920 1 * 60 * 30 = 1.800 29.720
σοβαρά τραυματίας 2 * 2 + 0 * 0 = 4 * 6.980 = 27.920 1 * 60 * 30 = 1.800 29.720
ελαφρά τραυματίας 2 * 2 + 0 * 0 = 4 * 6.980 = 27.920 1 * 60 * 30 = 1.800 29.720
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Συνήθως, ο κάθε νεκρός ή σοβαρά τραυματίας διακομίζεται με 1 
ασθενοφόρο στο οποίο επιβαίνουν 2 άτομα-πλήρωμα (διασώστες). Όταν 
σε ένα ατύχημα όμως υπάρχει ένας σοβαρά και ένας ελαφρά τραυματίας 
ή 2 ελαφρά τραυματίες και υπάρχει πρόβλημα έλλειψης ασθενοφόρων 
τη στιγμή του ατυχήματος, συνηθίζεται ο ελαφρά τραυματίας να 
διακομίζεται με το ασθενοφόρο που θα διακομίσει το σοβαρά τραυματία 
ή και οι 2 ελαφρά τραυματίες μοιράζονται το ίδιο ασθενοφόρο. Επειδή 
όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν έστω και μία εκτίμηση 
του ποσοστού των ελαφρά τραυματιών οι οποίοι μοιράζονται ένα 
ασθενοφόρο με άλλο τραυματία, θεωρείται ότι και ο κάθε ελαφρά 
τραυματίας διακομίζεται με 1 ασθενοφόρο και 2 άτομα πλήρωμα (στήλες 
[8], [1]). Επίσης θεωρήθηκε ότι ο χρόνος απόκρισης ή μετάβασης στον 
τόπο του ατυχήματος, η παροχή πρώτων βοηθειών και η διακομιδή του 
τραυματία στο νοσοκομείο είναι ίσος με 1 ώρα για ατυχήματα εντός 
κατοικημένης περιοχής και 2 ώρες για ατυχήματα εκτός κατοικημένης 
περιοχής (στήλη [2]). Πέρα από τη διακομιδή δεν απαιτείται καμία άλλη 
ενέργεια από το πλήρωμα, συνεπώς δεν υφίστανται ανθρωποώρες 
γραφείου (στήλες [3], [4]). 
 
Θεωρήθηκε επίσης ότι ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών 
ενός διασώστη ανέρχεται στις 300.000 δρχ, εργάζεται 40 ώρες την 
εβδομάδα, για 4,3 εβδομάδες το μήνα. Συνεπώς, το μέσο ωρομίσθιο 
είναι ίσο με 1.745 δρχ χωρίς όμως να έχει συνυπολογιστεί το κόστος 
εκπαίδευσής του, το κόστος υποστήριξής του από το κέντρο 
επικοινωνιών του ΕΚΑΒ, το κόστος του διοικητικού προσωπικού, το 
κόστος κτήσης κτιρίων και ασθενοφόρων, το κόστος υλικοτεχνικής 
υποδομής, το κόστος βοηθητικού προσωπικού όπως τηλεφωνήτριες, 
γραμματείς, καθαρίστριες κτλ. Για το λόγο αυτό το μέσο ωρομίσθιο 
πολλαπλασιάζεται με ένα αυξητικό συντελεστή ίσο με 4 για να 
συμπεριληφθούν όλες οι λοιπές δαπάνες πλέον του μισθού ενός 
διασώστη, και έτσι εξάγεται το ποσό των 6.980 δρχ (στήλη [6]). Τέλος η 
μέση διαδρομή που διανύεται με το ασθενοφόρο για τη μετάβαση στον 
τόπο του ατυχήματος και τη διακομιδή του τραυματία είναι ίση με 10 
χιλιόμετρα για ατυχήματα εντός κατοικημένης περιοχής και 60 χιλιόμετρα 
για ατυχήματα εκτός κατοικημένης περιοχής, καθώς και το μέσο κόστος 
λειτουργίας του ασθενοφόρου θεωρήθηκε ίσο με 30 δραχμές ανά 
χιλιόμετρο (στήλες [9], [10]). 
 
Ο υπολογισμός του κόστους πρώτων βοηθειών και διακομιδής, που 
φαίνεται και παραστατικά στους παραπάνω πίνακες, πραγματοποιήθηκε 
ανά σοβαρότητα τραυματισμού ως εξής: 
 

{[1] x [2] + [3] x [4]} x [6] + [8] x [9] x [10] 
 

Από το αποτέλεσμα του υπολογισμού του κόστους πρώτων βοηθειών 
και διακομιδής, αλλά και του μέσου ετήσιου όρου του κόστους 
διακομιδής που παρουσιάστηκε στην αρχή του κεφαλαίου, 
συμπεραίνεται ότι ο αυξητικός συντελεστής των λοιπών δαπανών που 
λήφθηκε ίσος με 4 είναι λογικός και θα χρησιμοποιηθεί και στα 
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παρακάτω κεφάλαια αν χρειαστεί να συμπεριληφθούν λοιπές δαπάνες 
στο ωρομίσθιο κάποιας κατηγορίας προσωπικού.  
 
Στη συνέχεια συνοψίζονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού του 
κόστους πρώτων βοηθειών και διακομιδής: 
 

Πίνακας 3.4. Κόστος Πρώτων Βοηθειών και Διακομιδής. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ (CΕΚΑΒ) (δρχ)
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(CΕΚΑΒ-in) (CΕΚΑΒ-ou)

νεκρός (ki) 14.260 29.720
σοβαρά τραυματίας (se) 14.260 29.720
ελαφρά τραυματίας (sl) 14.260 29.720

Σοβαρότητα 
Τραυματισμού

 
 
Θεωρείται ότι το ΕΚΑΒ προσέφερε τις υπηρεσίες του μόνο στους 
παθόντες από τα ατυχήματα που έχουν δηλωθεί στην Τροχαία και 
συνεπώς υπάρχουν στη βάση δεδομένων του Τομέα Μεταφορών και 
Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ. Συνεπώς, επειδή ο υπολογισμός 
του συνολικού ετήσιου κόστους του ΕΚΑΒ θα γίνει με βάση τα 
ατυχήματα αυτά, δεν χρειάζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή διορθωτικού 
συντελεστή για το κόστος του ΕΚΑΒ. 
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4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
(CΝΟΣΟΚ) 
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Το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης υπολογίζεται συνήθως από 
τα απολογιστικά δεδομένα των νοσοκομείων ή από τα αντίστοιχα 
δεδομένα των ασφαλιστικών εταιριών (Μίντσης, 1994; Δρίζη, 1992; Al-
Masaeid, 1999; NHTSA, 1983; κτλ). Δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν 
στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρίες που αφορούν αποκλειστικά το 
κόστος των σωματικών βλαβών ανά τραυματία. Ο κυριότερος λόγος 
ήταν ότι δεν εκδίδονται τέτοια στοιχεία καθότι την κάθε εταιρία την 
ενδιαφέρει το κόστος που καταβάλει για σωματικές βλάβες συνολικά, για 
όλους τους δικαιούχους τραυματίες του ατυχήματος. Για τη συλλογή 
στοιχείων από νοσοκομεία πραγματοποιήθηκε έρευνα στα 2 μεγάλα 
τραυματολογικά νοσοκομεία της Αττικής, το ΚΑΤ και το Ασκληπιείο 
Βούλας, χωρίς αποτέλεσμα αφού δεν υπήρχε καμία ενδονοσοκομειακή 
μελέτη για κόστος νοσηλείας τραυματία (ανεξαρτήτως αιτίας 
τραυματισμού), αλλά και ούτε επιτρεπόταν να παραχωρηθεί δείγμα 
φακέλων ασθενών αφού αποτελούν προσωπικά δεδομένα και 
χρειαζόταν άδεια δικαστικής αρχής. 
 
Για τον υπολογισμό του κόστους νοσηλείας λοιπόν, έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν στοιχεία βιβλιογραφίας. Υπήρχαν 4 πηγές στοιχείων οι 
οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
 
1η Πηγή: Σταυρινός, Μαραγκουδάκη, 1985 
 
Στα πλαίσια αυτής της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του ΙΚΑ και 
έτσι υπολογίστηκε ο μέσος όρος διάρκειας νοσηλείας και το μέσο 
ημερήσιο κόστος νοσηλείας για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ κατά το 
1980, και έτσι η έρευνα κατέληξε σε ένα μέσο κόστος νοσηλείας ίσο με 
22.166 δρχ 1980 (δηλ. 296.683 δρχ 1999). Η τιμή αυτή κρίνεται ως μη 
αντιπροσωπευτική, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία να 
υποστηρίζουν ότι ισχύει παρόμοια τιμή για τραυματίες οδικών 
ατυχημάτων, αλλά επιπλέον και γιατί δεν διαχωρίζεται στις 2 κατηγορίες 
σοβαρότητας τραυματισμού (σοβαρά-ελαφρά) που πραγματοποιείται 
προσπάθεια να εκτιμηθούν. 
 
2η Πηγή: Αλεξίου, 1986 
 
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία εκτιμήθηκε, μετά από σχετική έρευνα 
στο ΚΑΤ, ότι ο κάθε σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται για 20 ημέρες με 
ένα μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας των 10.000 δρχ. Επίσης 
εκτιμήθηκε ένα εφάπαξ κόστος νοσηλείας ελαφρά τραυματία ίσο με 
10.000 δρχ. Συνεπώς το κόστος νοσηλείας για σοβαρά τραυματία 
υπολογίστηκε ίσο με 200.000 δρχ 1985 (δηλ. 1.045.459 δρχ 1999) 
και για ελαφρά τραυματία 10.000 δρχ 1985 (δηλ. 52.273 δρχ 1999). 
 
3η Πηγή: Δρίζη, Κυριόπουλος, 1992 
 
Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν απολογιστικά δεδομένα των 2 
μεγάλων τραυματολογικών νοσοκομείων ΚΑΤ και Ασκληπιείο Βούλας, 
και εξήχθη ο μέσος όρος διαμονής νοσηλευθέντων στο νοσοκομείο και 
το μέσο κόστος ημερήσιας νοσηλείας. Στη συνέχεια υπολογίστηκε το 
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μέσο κόστος νοσηλείας ανεξαρτήτως σοβαρότητας ίσο με 267.403 δρχ 
1988. Κατόπιν θεωρήθηκε ένα επιπλέον κόστος ανοικτής και 
φαρμακευτικής περίθαλψης για την κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων 
που ακολουθούν μετά την εξαγωγή του τραυματία, εργαστηριακές 
εξετάσεις και φαρμακευτική υποστήριξη, ίσο με 50.000 δρχ 1988 για 
κάθε σοβαρά τραυματία και 15.000 δρχ 1988 για κάθε ελαφρά 
τραυματία. Έτσι διαμορφώθηκε το κόστος νοσηλείας για κάθε 
σοβαρά τραυματία ίσο με 317.403 δρχ 1988 (δηλ. 1.020.745 δρχ 
1999) και για κάθε ελαφρά τραυματία ίσο με 282.403 δρχ 1988 (δηλ. 
908.188 δρχ 1999). Και σε αυτή την έρευνα διαπιστώνεται η αδυναμία 
υπολογισμού διαφορετικού κόστους νοσηλείας ανά σοβαρότητα 
τραυματισμού από τα πρωτογενή στοιχεία (δηλαδή τα απολογιστικά 
δεδομένα των νοσοκομείων). 
 
4η Πηγή: Μίντσης, Ταξιλτάρης, Πετρόπουλος, 1994 
 
Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν απολογιστικά δεδομένα των 3 
μεγάλων γενικών νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο 
και Παπανικολάου, για δείγμα 4.045 περιστατικών σωματικών βλαβών 
συνέπεια οδικού ατυχήματος, και προέκυψε το κόστος νοσηλείας για 
ελαφρά, μεσαία και σοβαρά τραυματίες. 
 

Πίνακας 4.1. Συνολικό κόστος Νοσηλείας ανά σοβαρότητα 
τραυματισμού, για δείγμα 4.045 τραυματιών 

 
Σοβαρότητα Τραυματισμού Αριθμός Τραυματιών Συνολικό Κόστος Νοσηλείας

σοβαρά τραυματίας 473 288.808.525
μεσαία τραυματίας 409 100.620.796
ελαφρά τραυματίας 3.067 105.168.607  

 
Πηγή: Μίντσης, 1994 

 
Επειδή η κατηγοριοποίηση σε σοβαρότητα τραυματισμού δεν ακολουθεί 
τη συνηθισμένη πρακτική σε σοβαρά και ελαφρά τραυματίες, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ανακατάταξη των μεσαία τραυματιών σε ελαφρά και 
σοβαρά. Το ποσοστό των σοβαρά τραυματιών στο άθροισμα των 
ελαφρά και σοβαρά είναι (473 / 3.540 =) 13,4% και το ποσοστό των 
ελαφρά είναι αντίστοιχα (3.067 / 3.540 =) 86,6%. Τα ποσοστά αυτά 
συμβαδίζουν με τα ποσοστά των ελαφρά και σοβαρά τραυματιών που 
ισχύουν για όλη τη χώρα και είναι 13,9% σοβαρά τραυματίες και 86,1% 
ελαφρά τραυματίες, στοιχείο που επιτρέπει με σημαντική αξιοπιστία το 
διαχωρισμό των μεσαία τραυματιών σε σοβαρά και ελαφρά σύμφωνα με 
τα παραπάνω ποσοστά. Συνεπώς οι διορθωμένοι αριθμοί και τα 
αντίστοιχα συνολικά κόστη των σοβαρά και ελαφρά είναι: 
 
-Σοβαρά Τραυματίες: 473 + 13,4% x 409 = 528 
   με αντίστοιχο συνολικό κόστος 288.808.525 + 13,4% x 100.620.796 = 302.253.055 
και 
-Ελαφρά Τραυματίες: 3.067 + 86,6% x 409 = 3.421  
   με αντίστοιχο συνολικό κόστος 105.168.607 + 86,6% x 100.620.796 = 192.344.873 
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Δηλαδή ο υπολογισμός του μέσου κόστους νοσηλείας ανά σοβαρότητα 
τραυματισμού για τους 4.045 παθόντες του δείγματος παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 4.2. Υπολογισμός κόστους Νοσηλείας ανά σοβαρότητα 

τραυματισμού (δείγμα 4.045 τραυματιών) 
 

Σοβαρότητα 
Τραυματισμού

Αριθμός 
Τραυματιών

Συνολικό Κόστος 
Νοσηλείας

Κόστος Νοσηλείας ανά Παθόντα 
δρχ 1991

σοβαρά τραυματίας 528 302.253.055 572.449
ελαφρά τραυματίας 3.421 192.344.873 56.225  

 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας του κόστους 
της νοσοκομειακής περίθαλψης, ανά σοβαρότητα τραυματισμού και 
πηγή, σε τιμές 1999: 
 
Πίνακας 4.3. Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους Νοσοκομειακής 

Περίθαλψης ανά σοβαρότητα τραυματισμού και πηγή 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ δρχ 
1999

σοβαρά τραυματίας ελαφρά τραυματίας
1η πηγή : Σταυρινός Β., Μαραγκουδάκη Μ., 1985 296.681
2η πηγή : Αλεξίου Σ., 1986 1.045.459 52.273
3η πηγή : Κυριόπουλος Γ., Δρίζη Μπ., 1992 1.020.746 908.188
4η πηγή : Μίντσης Γ., Ταξιλτάρης Χ., Πετρόπουλος Ι., 1994 1.126.194 110.528

ΠΗΓΗ

 
 

Από την περιγραφή της κάθε πηγής εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι 
περισσότερο αξιοποιήσιμες τιμές είναι της 2ης πηγής (Αλεξίου, 1986) και 
της 4ης πηγής (Μίντσης, 1994), από τις οποίες κρίνεται ως πλέον 
αξιοποιήσιμη μέσα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η τελευταία, 
αφού είναι η πιο πρόσφατη και η πιο λεπτομερής. 
 
Συνεπώς το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης που θα 
χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 4.4. Κόστος Νοσοκομειακής Περίθαλψης. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (CΝΟΣΟΚ) (δρχ)
Σοβαρότητα Τραυματισμού (CΝΟΣΟΚ)

νεκρός (ki) 0
σοβαρά τραυματίας (se) 1.126.194
ελαφρά τραυματίας (sl) 110.528  

 
Επειδή όμως ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου κόστους θα 
υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των παθόντων προσώπων που 
καταγράφηκαν από την Τροχαία, ενώ υπάρχουν και οι μη 
καταγεγραμμένοι, χρειάζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή στο παραπάνω 
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κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης ενός αυξητικού διορθωτικού 
συντελεστή. 
 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (ETSC, 1997; Hvoslef, 1994; 
IRTAD, 1992; Golias, 1992) ο αριθμός των παθόντων προσώπων που 
καταγράφεται από την Τροχαία αποτελεί ένα μέρος μόνο του 
πραγματικού αριθμού των παθόντων προσώπων. Συγκεκριμένα οι 
καταγεγραμμένοι σοβαρά τραυματίες αποτελούν το 70% του 
πραγματικού αριθμού, και οι ελαφρά το 40% του αντίστοιχου 
πραγματικού αριθμού. Οι νεκροί συνήθως καταγράφονται όλοι και 
συνεπώς δεν χρειάζεται η εφαρμογή διορθωτικού συντελεστή. Συνεπώς 
ο διορθωτικός συντελεστής που θα εφαρμοστεί για τους νεκρούς είναι 
ίσος με 1, για τους σοβαρά τραυματίες ίσος με (1 / 70% =) 1,43, και για 
τους ελαφρά ίσος με 2,5. Ο διορθωτικός συντελεστής λοιπόν του 
κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 

Πίνακας 4.5. Διορθωτικός Συντελεστής του κόστους της 
Νοσοκομειακής Περίθαλψης.  

 

Σοβαρότητα Τραυματισμού (fΝΟΣΟΚ)
νεκρός (ki) 1

σοβαρά τραυματίας (se) 1,43
ελαφρά τραυματίας (sl) 2,5

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (fΝΟΣΟΚ)
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5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (CΑΠΟΚ) 
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Το κόστος της αποκατάστασης τραυματιών δεν έχει προσεγγιστεί 
ποτέ στην Ελλάδα, ενώ και διεθνώς παραλείπεται ή υποτιμάται 
συστηματικά, πιθανώς λόγω της μεθοδολογικής δυσχέρειας 
υπολογισμού του. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας 
πραγματοποιήθηκε προσπάθεια προσέγγισης του κόστους αυτού και 
αναζητήθηκαν στοιχεία από κέντρα αποκατάστασης. Παρά την ύπαρξη 
του προβλήματος της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων 
βρέθηκαν στοιχεία κίνησης ασθενών του έτους 1999, για ένα από τα 
μεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης αναπήρων στην Ελλάδα. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, εισήχθησαν το 1999 στο κέντρο αυτό 
1.056 παθόντες, από τους οποίους σε 312 η διάγνωση έδειξε ότι ήταν 
παραπληγικοί (πλήρεις ή ατελείς), τετραπληγικοί (πλήρεις ή ατελείς), 
πολυτραυματίες, πολυκαταγματίες και φέροντες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις. Στα στοιχεία εισαγωγής δεν αναγράφεται αιτία τραυματισμού 
γιατί δεν το απαιτεί η πολιτική του κέντρου, αλλά μετά από εκτίμηση 
αρκετών από τους θεράποντες ιατρούς, για το 90% των εισαχθέντων ο 
τραυματισμός επήλθε από οδικό ατύχημα.  
 
Το κέντρο αυτό χρεώνει ως ημερήσιο κόστος νοσηλείας, ανάλογα με τον 
ασφαλιστικό φορέα του εισαχθέντα, από 15.500 δρχ έως 20.000 δρχ, 
ποσό το οποίο περιλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα της κλίνης (ιατρικά 
αναλώσιμα, νερό, ρεύμα κτλ.) και όχι το κόστος προσωπικού, 
υλικοτεχνικής υποδομής, κτήσης κτιρίου κτλ. Δεδομένου ότι κατέστη 
αδύνατο να βρεθεί το σύνολο των ετήσιων δαπανών του κέντρου, 
χρησιμοποιήθηκε ο αυξητικός συντελεστής (x4), που χρησιμοποιήθηκε 
και στο τρίτο κεφάλαιο, επί του ημερήσιου κόστους νοσηλείας, έτσι ώστε 
να συνυπολογιστούν και τα υπόλοιπα προαναφερθέντα έξοδα. 
 

Πίνακας 5.1. Κόστος Ημερήσιας Νοσηλείας  
 

Κόστος Ημερήσιας Νοσηλείας 
(δρχ)

ΙΚΑ 15.500
Ασφάλιση Δημοσίου 17.000

Όλοι οι υπόλοιποι συμπεριλαμβανομένης 
και της Ιδιωτικής Ασφάλισης 20.000

Ασφαλιστικός Φορέας

 
 

Πηγή: Λογιστήριο του κέντρου αποκατάστασης 
 

Μετά την καταγραφή των στοιχείων ανά πάθηση, ασφαλιστικό φορέα, 
ημερομηνία εισαγωγής και ημερομηνία εξαγωγής του κάθε παθόντα, 
εξήχθη η διάρκεια νοσηλείας του κάθε παθόντα και το αντίστοιχο κόστος 
νοσηλείας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του έμπειρου ιατρικού 
προσωπικού, έγινε η παραδοχή ότι όσοι νοσηλεύτηκαν έως και 14 
ημέρες ήταν ασθενείς που εισήχθηκαν για επανέλεγχο και όσοι 
νοσηλεύτηκαν από 15 ημέρες και πλέον είναι ασθενείς που 
νοσηλεύονται για πρώτη φορά. Οι νοσηλευθέντες για πρώτη φορά 
ανέρχονται στους 167 με αντίστοιχο συνολικό κόστος νοσηλείας 
806.546.000 δρχ 1999, οπότε το κόστος της πρώτης νοσηλείας 
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εκτιμάται ότι είναι ίσο με 4.829.617 δρχ 1999 ανά νοσηλευθέντα. Οι 
νοσηλευθέντες για επανέλεγχο είναι οι υπόλοιποι 145 με αντίστοιχο 
συνολικό κόστος νοσηλείας 62.782.000 δρχ 1999 και έτσι εξάγεται ότι ο 
καθένας από αυτούς είχε κόστος νοσηλείας επανελέγχου 432.979 δρχ 
1999. Ο επανέλεγχος ασθενή εξαρτάται φυσικά από τη κάθε περίπτωση, 
αλλά εκτιμάται ότι ο μέσος όρος των ασθενών πρέπει να επανελέγχεται 
μία φορά το χρόνο, και συνήθως ο επανέλεγχος διαρκεί για 15 χρόνια. 
Κάποιος μπορεί να απορήσει τότε με την αναλογία (σχεδόν 1:1) των 
ασθενών που νοσηλεύονται για πρώτη φορά και εκείνων που 
νοσηλεύονται για επανέλεγχο, αλλά το φαινόμενο αυτό εξηγείται από το 
γεγονός ότι δεν τηρούν όλοι οι ασθενείς το ετήσιο ραντεβού τους για 
επανέλεγχο ή αλλάζουν κέντρο αποκατάστασης αναπήρων μιας και ο 
επανέλεγχος μπορεί να γίνει σε πολύ περισσότερα κέντρα εν αντιθέσει 
με την πρώτη νοσηλεία, την οποία το συγκεκριμένο κέντρο συγκεντρώνει 
τις προτιμήσεις ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα. Κατά τον 
υπολογισμό όμως του συνολικού κόστους νοσηλείας ασθενούς που 
χρειάζεται αποκατάσταση, θα θεωρηθεί ότι όλοι νοσηλεύονται 1 φορά το 
χρόνο για 15 χρόνια. Συνεπώς το συνολικό κόστος αποκατάστασης 
ενός αναπήρου ισούται με 11.324.306 δρχ 1999. 
 
Επειδή όμως τα στοιχεία των ατυχημάτων αναφέρουν τον αριθμό των 
σοβαρά και ελαφρά τραυματιών και όχι τον αριθμό των τραυματιών που 
χρειάζονται αποκατάσταση, πρέπει το παραπάνω κόστος να αναχθεί σε 
κόστος αποκατάστασης σοβαρά τραυματία, θεωρώντας ότι μόνο οι 
σοβαρά τραυματίες χρειάζονται αποκατάσταση και όχι οι ελαφρά. Από 
τους 167 λοιπόν ανάπηρους που νοσηλεύτηκαν για πρώτη φορά στο 
συγκεκριμένο κέντρο αποκατάστασης, οι (90% x 167 =) 150 είχαν ως 
αιτία τραυματισμού τους οδικό ατύχημα. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, το 
συγκεκριμένο κέντρο αποκατάστασης έχει περισσότερες από τις μισές 
κλίνες της Ελλάδος που προορίζονται ειδικά για αποκατάσταση, 
συνεπώς θεωρείται ότι απαιτεί τις εθνικές απαιτήσεις κατά το ήμισυ (αν 
υποτεθεί ότι και ένα πολύ μικρό ποσοστό των Ελλήνων αναπήρων 
απευθύνεται σε κέντρα του εξωτερικού). Άρα τα ανάπηρα θύματα οδικών 
ατυχημάτων, που ήταν ένα τμήμα των σοβαρά τραυματιών, και που 
νοσηλεύτηκαν για πρώτη φορά το 1999, ήταν 300 με αντίστοιχο 
συνολικό κόστος αποκατάστασης 3.397.291.926 δρχ 1999. Οι 
καταγεγραμμένοι σοβαρά τραυματίες στην Ελλάδα το 1999 ήταν 4.558 
(βάση δεδομένων Τομέα Συγκοινωνιακής Υποδομής και Μεταφορών 
ΕΜΠ). Συνεπώς το κόστος αποκατάστασης ανά σοβαρά τραυματία 
ανέρχεται στις 745.347 δρχ 1999. 
 
Το κόστος αποκατάστασης συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 5.2. Κόστος Αποκατάστασης. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (CΑΠΟΚ) (δρχ)
Σοβαρότητα Τραυματισμού (CΑΠΟΚ)

νεκρός (ki) 0
σοβαρά τραυματίας (se) 745.347
ελαφρά τραυματίας (sl) 0  
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Το προαναφερθέν κόστος αποκατάστασης εξήχθη από τιμές 
απολογιστικών δεδομένων κόστους για τον συνολικό ετήσιο αριθμό 
αναπήρων στην Ελλάδα, που στη συνέχεια προσαρμόστηκε σε κόστος 
ανά παθόντα, συνεπώς δεν χρειάζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή 
διορθωτικού συντελεστή για το κόστος αποκατάστασης. 
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6. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 
(CΕΡΓ) 
 
6.1. Απολεσθέν παραγωγικό έργο νεκρών 
6.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο σοβαρά τραυματιών 
6.3. Απολεσθέν παραγωγικό έργο ελαφρά τραυματιών 
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6.1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΚΡΩΝ 

6.1. Απολεσθέν παραγωγικό έργο νεκρών 
 
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, υπάρχουν αρκετές μέθοδοι 
υπολογισμού του απολεσθέντος παραγωγικού έργου, από τις οποίες η 
επικρατέστερη είναι της μικτής παρούσας αξίας, η οποία χρησιμοποιείται 
και στην παρούσα διπλωματική εργασία. 
 
Μία πρόχειρη προσέγγιση αποτελεί ο υπολογισμός της μέσης ηλικίας 
των παθόντων προσώπων, στη συνέχεια ο υπολογισμός του αριθμού 
των απολεσθέντων παραγωγικών ετών και τελικά ο πολλαπλασιασμός 
του με την μέση ετήσια παραγωγή ενός ατόμου. Έτσι εξάγεται η απώλεια 
του παραγωγικού έργου για κάθε νεκρό παθόντα (Αλεξίου, 1986). Η 
προσέγγιση αυτή αδιαφορεί για πολλούς σημαντικούς παράγοντες, 
όπως τα ποσοστά απασχόλησης, τους οικονομικούς δείκτες του 
πληθωρισμού και της ανάπτυξης, τη διαφορά των αποδοχών μεταξύ 
αντρών και γυναικών και πολλούς άλλους. 
 
Μία βελτιωμένη προσέγγιση είναι να υπολογισθεί η παρούσα αξία του 
μελλοντικού απολεσθέντος παραγωγικού έργου ανά ηλικιακές ομάδες 
και φύλλο, συνυπολογίζοντας τον οικονομικό δείκτη του πληθωρισμού 
και του μέσου δείκτη απασχόλησης, (Δρίζη, 1992; Σταυρινός, 1985; Al-
Masaeid, 1999; NHTSA, 1983). Και αυτή η προσέγγιση όμως 
παρουσιάζει την αδυναμία του υπολογισμού των διαφορετικών 
ποσοστών απασχόλησης ανά ηλικιακή ομάδα, καθώς και τη διαφορά του 
ποσού των αποδοχών ανά ηλικιακή ομάδα (όσο αυξάνει η ηλικία 
αυξάνουν συνήθως και οι αποδοχές). 
 
Πολλές από τις έρευνες θεωρούν ότι το παραγωγικό έργο που 
απωλέσθηκε λόγω τραυματισμού ή θανάτου του παθόντα, δεν είναι μόνο 
το έργο που θα παρήγαγε λόγω εργασίας. Είναι και το έργο που θα 
παρήγαγε λόγω δευτερεύουσας παραγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή 
πραγματοποιώντας τα ψώνια του σπιτιού, την καθαριότητα του σπιτιού, 
τη φροντίδα των παιδιών, το μαγείρεμα και άλλες καθημερινές ασχολίες 
για τις οποίες το παθόν πρόσωπο δεν θα πληρωνόταν, αλλά αν δεν 
μπορούσε να τις εκτελέσει λόγω του τραυματισμού του θα έπρεπε να τις 
επωμιστεί κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ή μία οικιακή βοηθός (Al-
Masaeid, 1999; NHTSA, 1983). Ως δευτερεύουσα παραγωγική 
απασχόληση επίσης, θεωρείται και η εθελοντική εργασία για την οποία 
πάλι δεν πληρώνεται το άτομο που την εκτελεί. Κατά τη δευτερεύουσα 
παραγωγική δραστηριότητα λοιπόν εκτελείται εργασία για το ίδιο το 
άτομο ή για τρίτους, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί, 
δεν αποφέρει κέρδος για τον ίδιο, αλλά αν πραγματοποιηθεί από τρίτο 
έχει κόστος. 
 
Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχουν πλέον του ενός είδη παραγωγής 
έργου και για την κάλυψη όλων των πιθανών παραγωγικών ομάδων στις 
οποίες μπορεί να ανήκει ένα παθόν πρόσωπο, αποφασίστηκε ότι το 
απολεσθέν παραγωγικό έργο πρέπει να υπολογιστεί λόγω 
πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης, λόγω πιθανότητας 
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οικιακής απασχόλησης και λόγω πιθανότητας μη απασχόλησης, 
ανά ηλικιακή ομάδα και φύλλο. 
 
Για το σκοπό αυτό βρέθηκαν τα ποσοστά εργασιακής απασχόλησης, 
οικιακής απασχόλησης (νοικοκυρές) και μη απασχόλησης από στοιχεία 
της απογραφής του 1991 και της έρευνας εργατικού δυναμικού για το 
1999: 
 

Πίνακας 6.1. Ποσοστά εργασιακής απασχόλησης, οικιακής 
απασχόλησης και μη απασχόλησης, ανά ηλικιακή ομάδα και 

φύλλο.  
 

Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό
Ηλικιακή Απασχολούμενων Απασχολούμενων Μη
Ομάδα με εργασία με οικιακά Απασχολούμενων

Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες
0 - 14 ετών 0% 0% 0% 0% 100% 100%

15 - 19 ετών 11,3% 6,5% 0% 0% 88,7% 93,5%
20 - 24 ετών 44,5% 35,4% 0% 2,2% 55,5% 62,4%
25 - 29 ετών 70,3% 49,4% 0% 24,3% 29,7% 26,3%
30 - 44 ετών 85,0% 55,7% 0% 26,4% 15,0% 17,9%
45 - 64 ετών 73,9% 35,1% 0% 45,4% 26,1% 19,4%

65 ετών και άνω 9,5% 3,0% 0% 18,3% 90,5% 78,7%  
 
Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος 1999 και στοιχεία της ΕΣΥΕ σε ψηφιακή μορφή 

 
Στη συνέχεια επιλέχθηκε η σχέση υπολογισμού της παρούσας αξίας 
μελλοντικής παραγωγής (COST 313 1994): 
 

YPC
fq

1
q
f

q
f-1  PVPC m

m

n

n

⋅
−

⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  (Σχέση 6.1) 

όπου, 
 PVPC=  Παρούσα αξία της μελλοντικής παραγωγής (present 
  value of future losses of productive capacity) 
 YPC= Πραγματική ετήσια απώλεια παραγωγής (actual loss of 
  productive capacity per year) 
 f= Συντελεστής ανάπτυξης (1+ Ρυθμός ανάπτυξης) 
 q= Συντελεστής πληθωρισμού (1+ Ρυθμός πληθωρισμού) 
 m= Αριθμός ετών μέχρι την έναρξη εργασίας - παραγωγής 
 n= Αριθμός ετών εργασίας - παραγωγής που απωλέσθηκαν 
 
Ο ρυθμός ανάπτυξης βρέθηκε ίσος με 3,4% και ο ρυθμός πληθωρισμού 
ίσος με 2,1% (Παπαντωνίου, 2000), άρα το f ισούται με 1,034 και το q 
ισούται με 1,021. 
 
6.1.1. Απολεσθέν παραγωγικό έργο νεκρών, λόγω πιθανότητας 
εργασιακής απασχόλησης 
 
Η απώλεια παραγωγής από τον θάνατο εργαζόμενων χωρίζεται σε 
απώλεια λόγω πρωτεύουσας παραγωγικής δραστηριότητας και 
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λόγω δευτερεύουσας παραγωγικής δραστηριότητας. Η πρωτεύουσα 
παραγωγική δραστηριότητα ανταποκρίνεται στο έργο που παράγεται 
στην εργασία και η δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα 
ανταποκρίνεται στο έργο που παράγεται εκτός εργασίας και είναι όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως η φροντίδα του σπιτιού (πλύσιμο, 
καθάρισμα, μαγείρεμα, ψώνια κτλ), η φροντίδα των οικείων (παιδιά, 
ηλικιωμένοι, κατοικίδια) και εθελοντική εργασία. 
 
Για τον υπολογισμό του έργου που παράγεται από πρωτεύουσα 
παραγωγική δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος ετήσιος όρος 
μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων σε μεταποιητικά καταστήματα με 10 και 
άνω απασχολούμενους (ΕΣΥΕ, 2000), που είναι ίσος με 456.488 δρχ 
1998 (δηλ. 468.523 δρχ 1999) για άντρες και 323.153 δρχ 1998 (δηλ. 
331.672 δρχ 1999) για γυναίκες. Συνεπώς η ετήσια απώλεια του έργου 
που παράγεται από πρωτεύουσα παραγωγική δραστηριότητα είναι 
ίση με 5.622.271 δρχ 1999 για άντρες και 3.980.069 δρχ 1999 για 
γυναίκες. 
 
Για τον υπολογισμό του έργου που παράγεται από δευτερεύουσα 
παραγωγική δραστηριότητα θεωρείται ότι για την εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών θα προσλαμβανόταν οικιακή βοηθός με τιμή 
ωρομίσθιου 1.100 δρχ 1999. Στη συνέχεια θεωρείται ότι ο άντρας 
εργαζόμενος ασχολείται με δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα 1 
ώρα ημερησίως και η γυναίκα εργαζόμενη με 2 ώρες ημερησίως, 
συνεπώς η ετήσια απώλεια του έργου που παράγεται από 
δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα είναι ίση με (365ημέρες x 
1ώρα x 1.100δρχ =) 401.500 δρχ 1999 για άντρες και (365ημέρες x 
2ώρες x 1.100δρχ =) 803.000 δρχ 1999 για γυναίκες. 
 
Για τον υπολογισμό που ακολουθεί και δεδομένου ότι το προσδόκιμο 
επιβίωσης κατά τη γέννηση στους άνδρες είναι 74 έτη και στις γυναίκες 
79 έτη (ΕΣΥΕ, 2000), θεωρήθηκε ότι το ποσοστό του πληθυσμού που 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών, απασχολείται για όλη την 
προσδοκώμενη ζωή του. 
 
 Συνεπώς η πραγματική ετήσια απώλεια παραγωγής (YPC) βρέθηκε 
ίση με (5.622.271 + 401.500 =) 6.023.771 δρχ 1999 για άντρες και 
(3.980.069 + 803.000 =) 4.783.069 δρχ 1999 για γυναίκες. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υπολογισμός της παρούσας αξίας της 
απολεσθείσας μελλοντικής παραγωγής ενός άντρα ηλικίας από 0 ετών 
έως και 14 ετών λόγω πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης: 
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Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 0-14 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 7,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
7,5 - 15 έτη 0 7,5 46.123.484 0% 0
15 - 20 έτη 7,5 5 33.272.299 11,3% 3.745.337
20 - 25 έτη 12,5 5 35.445.148 44,5% 15.778.104
25 - 30 έτη 17,5 5 37.759.895 70,3% 26.530.355
30 - 45 έτη 22,5 15 128.729.818 85,0% 109.414.256
45 - 65 έτη 37,5 20 214.428.911 73,9% 158.500.000

65 έτη και άνω 42,5 10 107.000.278 9,5% 10.168.330
Σύνολο: 602.759.835

Σύνολο: 324.136.383  
 
Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της μελλοντικής παραγωγής 
ενός άντρα ηλικίας από 0 ετών έως και 14 ετών λόγω πιθανότητας 
εργασιακής απασχόλησης, υπολογίζεται αρχικά η μέση ηλικία της 
ομάδας (που είναι 7,5 έτη γιατί η ηλικία των 14 ετών ισχύει μέχρι μόλις 
πριν κλίσει το άτομο τα 15 έτη). Στην συνέχεια υπολογίζονται τα έτη 
μέχρι την έναρξη παραγωγής (m) και ο αριθμός ετών παραγωγής (n) της 
κάθε διανυόμενης ηλικιακής ομάδας. Εφαρμόζεται ακολούθως η σχέση 
6.1 για κάθε διανυόμενη ηλικιακή ομάδα χρησιμοποιώντας το (YPC) και 
το κάθε (m) και (n). Το κάθε αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται στη 
συνέχεια με το αντίστοιχο ποσοστό των απασχολούμενων αντρών της 
ίδιας διανυόμενης ηλικιακής ομάδας (Πίνακας 6.1), που ουσιαστικά 
εκφράζει την πιθανότητα εργασιακής απασχόλησης άντρα ίδιας 
ηλικιακής ομάδας. Το άθροισμα των αποτελεσμάτων, που είναι ίσο με 
318.891.456 δρχ 1999, εκφράζει τη μέση παρούσα αξία της μελλοντικής 
παραγωγής άντρα ηλικίας (0-14) ετών, λόγω πιθανότητας εργασιακής 
απασχόλησης. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπολογισμοί της μέσης παρούσας αξίας 
της μελλοντικής παραγωγής άντρα των υπολοίπων ηλικιακών ομάδων, 
λόγω πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης. 
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 15-19 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 17,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
17,5 - 20 έτη 0 2,5 14.890.835 11% 1.676.205
20 - 25 έτη 2,5 5 31.232.650 44,5% 13.902.946
25 - 30 έτη 7,5 5 33.272.299 70,3% 23.377.340
30 - 45 έτη 12,5 15 113.430.851 85,0% 96.410.858
45 - 65 έτη 27,5 20 188.944.987 73,9% 139.662.979

65 έτη και άνω 47,5 10 113.987.936 9,5% 10.832.374
Σύνολο: 495.759.557

Σύνολο: 285.862.701  
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Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 20-24 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 22,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
22,5 - 25 έτη 0 2,5 14.890.835 44,5% 6.628.527
25 - 30 έτη 2,5 5 31.232.650 70,3% 21.944.268
30 - 45 έτη 7,5 15 106.477.343 85,0% 90.500.705
45 - 65 έτη 22,5 20 177.362.332 73,9% 131.101.396

65 έτη και άνω 42,5 10 107.000.278 9,5% 10.168.330
Σύνολο: 436.963.437

Σύνολο: 260.343.228  
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 25-29 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 27,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
27,5 - 30 έτη 0 2,5 14.890.835 70,3% 10.462.400
30 - 45 έτη 2,5 15 99.950.098 85,0% 84.952.855
45 - 65 έτη 17,5 20 166.489.714 73,9% 123.064.654

65 έτη και άνω 37,5 10 100.440.975 9,5% 9.544.994
Σύνολο: 381.771.622

Σύνολο: 228.024.903  
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 30-44 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 37,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
37,5 - 45 έτη 0 7,5 46.123.484 85,0% 39.202.780
45 - 65 έτη 7,5 20 146.703.150 73,9% 108.438.966

65 έτη και άνω 27,5 10 88.504.011 9,5% 8.410.614
Σύνολο: 281.330.646

Σύνολο: 156.052.360  
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 45-64 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 55 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
55 - 65 έτη 0 10 62.496.550 73,9% 46.195.745

65 έτη και άνω 10 10 70.925.762 9,5% 6.740.137
Σύνολο: 133.422.313

Σύνολο: 52.935.882  
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Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: ≥65 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 70 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
70 έτη και άνω 0 5 30.260.203 9,5% 2.875.654

Σύνολο: 30.260.203
Σύνολο: 2.875.654  

 
Στη συνέχεια υπολογίστηκε ομοίως η παρούσα αξία της απολεσθείσας 
μελλοντικής παραγωγής γυναικών λόγω πιθανότητας εργασιακής 
απασχόλησης: 
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 0-14 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 7,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
7,5 - 15 έτη 0 7,5 36.623.538 0% 0
15 - 20 έτη 7,5 5 26.419.282 6,5% 1.721.372
20 - 25 έτη 12,5 5 28.144.594 35,4% 9.949.674
25 - 30 έτη 17,5 5 29.982.578 49,4% 14.819.922
30 - 45 έτη 22,5 15 102.215.639 55,7% 56.934.686
45 - 65 έτη 37,5 20 170.263.490 35,1% 59.837.188

65 έτη και άνω 42,5 15 131.647.702 3,0% 3.938.932
Σύνολο: 525.296.824

Σύνολο: 147.201.775  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 15-19 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 17,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
17,5 - 20 έτη 0 2,5 11.823.804 7% 770.391
20 - 25 έτη 2,5 5 24.799.734 35,4% 8.767.200
25 - 30 έτη 7,5 5 26.419.282 49,4% 13.058.640
30 - 45 έτη 12,5 15 90.067.764 55,7% 50.168.251
45 - 65 έτη 27,5 20 150.028.430 35,1% 52.725.804

65 έτη και άνω 47,5 15 140.244.961 3,0% 4.196.164
Σύνολο: 443.383.975

Σύνολο: 129.686.450  
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Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 20-24 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 22,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
22,5 - 25 έτη 0 2,5 11.823.804 35,4% 4.179.950
25 - 30 έτη 2,5 5 24.799.734 49,4% 12.258.123
30 - 45 έτη 7,5 15 84.546.454 55,7% 47.092.851
45 - 65 έτη 22,5 20 140.831.428 35,1% 49.493.621

65 έτη και άνω 42,5 15 131.647.702 3,0% 3.938.932
Σύνολο: 393.649.122

Σύνολο: 116.963.477  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 25-29 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 27,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
27,5 - 30 έτη 0 2,5 11.823.804 49,4% 5.844.323
30 - 45 έτη 2,5 15 79.363.610 55,7% 44.205.977
45 - 65 έτη 17,5 20 132.198.217 35,1% 46.459.576

65 έτη και άνω 37,5 15 123.577.470 3,0% 3.697.469
Σύνολο: 346.963.101

Σύνολο: 100.207.345  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 30-44 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 37,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
37,5 - 45 έτη 0 7,5 36.623.538 55,7% 20.399.517
45 - 65 έτη 7,5 20 116.487.046 35,1% 40.938.062

65 έτη και άνω 27,5 15 108.890.836 3,0% 3.258.041
Σύνολο: 262.001.420

Σύνολο: 64.595.620  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 45-64 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 55 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
55 - 65 έτη 0 10 49.624.282 35,1% 17.439.896

65 έτη και άνω 10 15 87.263.452 3,0% 2.610.944
Σύνολο: 136.887.734

Σύνολο: 20.050.840  
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Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: ≥65 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 72,5 ετών Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής

Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)

72,5 έτη και άνω 0 7,5 36.623.538 3,0% 1.095.785
Σύνολο: 36.623.538

Σύνολο: 1.095.785  
 
Συνεπώς η παρούσα αξία της απολεσθείσας μελλοντικής παραγωγής 
αντρών και γυναικών λόγω πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 6.2. Παρούσα αξία απολεσθείσας μελλοντικής παραγωγής 

Νεκρών, λόγω πιθανότητας Εργασιακής Απασχόλησης.  
 

Ηλικιακή Παρούσα Αξία Απολεσθείσας Μελλοντικής Παραγωγής
Ομάδα Λόγω Πιθανότητας Εργασιακής Απασχόλησης (δρχ)

Άντρες Γυναίκες
0 - 14 ετών 324.136.383 147.201.775

15 - 19 ετών 285.862.701 129.686.450
20 - 24 ετών 260.343.228 116.963.477
25 - 29 ετών 228.024.903 100.207.345
30 - 44 ετών 156.052.360 64.595.620
45 - 64 ετών 52.935.882 20.050.840

65 ετών και άνω 2.875.654 1.095.785  
 

6.1.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο νεκρών, λόγω πιθανότητας 
οικιακής απασχόλησης 
 
Ο υπολογισμός του απολεσθέντος παραγωγικού έργου λόγω 
πιθανότητας οικιακής απασχόλησης, πραγματοποιείται για να 
προσεγγιστεί το παραγωγικό έργο που παράγουν οι νοικοκυρές (αφού 
και στον Πίνακα 6.1 φαίνεται ότι κανένας άντρας δεν απασχολείται με τα 
οικιακά). Για τον υπολογισμό αυτό ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με 
την προηγούμενη παράγραφο με τη διαφορά ότι το απολεσθέν 
παραγωγικό έργο δεν απαρτίζεται από πρωτεύουσα και δευτερεύουσα 
παραγωγική δραστηριότητα, αλλά μόνο από μία συνολική 
δραστηριότητα της οποίας η πραγματική ετήσια απώλεια παραγωγής 
(YPC) λήφθηκε ίση με το 12πλάσιο του μηνιαίου μισθού μίας οικιακής 
βοηθού ίσου με 200.000 δρχ 1999. Δηλαδή το (YPC) εκτιμήθηκε ίσο με 
2.400.000 δρχ 1999. Επίσης θεωρήθηκε ότι οι νοικοκυρές παράγουν 
έργο για όλη τους τη ζωή. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχετικός υπολογισμός του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου λόγω πιθανότητας οικιακής απασχόλησης. 
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Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 0-14 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 7,5 ετών Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
7,5 - 15 έτη 0 7,5 18.376.588 0% 0
15 - 20 έτη 7,5 5 13.256.400 0,0% 0
20 - 25 έτη 12,5 5 14.122.110 2,2% 312.564
25 - 30 έτη 17,5 5 15.044.354 24,3% 3.649.924
30 - 45 έτη 22,5 15 51.288.728 26,4% 13.561.182
45 - 65 έτη 37,5 20 85.433.090 45,4% 38.823.701

65 έτη και άνω 42,5 15 66.056.851 18,3% 12.062.695
Σύνολο: 263.578.121

Σύνολο: 68.410.066  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 15-19 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 17,5 ετών Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
17,5 - 20 έτη 0 2,5 5.932.829 0% 0
20 - 25 έτη 2,5 5 12.443.759 2,2% 275.417
25 - 30 έτη 7,5 5 13.256.400 24,3% 3.216.147
30 - 45 έτη 12,5 15 45.193.291 26,4% 11.949.496
45 - 65 έτη 27,5 20 75.279.747 45,4% 34.209.676

65 έτη και άνω 47,5 15 70.370.696 18,3% 12.850.450
Σύνολο: 222.476.722

Σύνολο: 62.501.186  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 20-24 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 22,5 ετών Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
22,5 - 25 έτη 0 2,5 5.932.829 2,2% 131.311
25 - 30 έτη 2,5 5 12.443.759 24,3% 3.018.991
30 - 45 έτη 7,5 15 42.422.864 26,4% 11.216.971
45 - 65 έτη 22,5 20 70.664.968 45,4% 32.112.564

65 έτη και άνω 42,5 15 66.056.851 18,3% 12.062.695
Σύνολο: 197.521.271

Σύνολο: 58.542.533  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 25-29 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 27,5 ετών Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
27,5 - 30 έτη 0 2,5 5.932.829 24,3% 1.439.369
30 - 45 έτη 2,5 15 39.822.269 26,4% 10.529.351
45 - 65 έτη 17,5 20 66.333.083 45,4% 30.144.008

65 έτη και άνω 37,5 15 62.007.451 18,3% 11.323.231
Σύνολο: 174.095.632

Σύνολο: 53.435.959  
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6.1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΚΡΩΝ 

 
Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 30-44 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 37,5 ετών Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
37,5 - 45 έτη 0 7,5 18.376.588 26,4% 4.858.928
45 - 65 έτη 7,5 20 58.449.690 45,4% 26.561.527

65 έτη και άνω 27,5 15 54.638.141 18,3% 9.977.515
Σύνολο: 131.464.420

Σύνολο: 41.397.970  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 45-64 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 55 ετών Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
55 - 65 έτη 0 10 24.899.970 45,4% 11.315.393

65 έτη και άνω 10 15 43.786.171 18,3% 7.995.828
Σύνολο: 68.686.141

Σύνολο: 19.311.221  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: ≥65 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 72,5 ετών Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής

Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)

72,5 έτη και άνω 0 7,5 18.376.588 18,3% 3.355.764
Σύνολο: 18.376.588

Σύνολο: 3.355.764  
 
Συνεπώς η παρούσα αξία της απολεσθείσας μελλοντικής παραγωγής 
γυναικών λόγω πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 6.3. Παρούσα αξία απολεσθείσας μελλοντικής παραγωγής 

Νεκρών, λόγω πιθανότητας Οικιακής Απασχόλησης.  
 

Ηλικιακή Παρούσα Αξία Απολεσθείσας Μελλοντικής Παραγωγής
Ομάδα Λόγω Πιθανότητας Εργασιακής Απασχόλησης (δρχ)

Άντρες Γυναίκες
0 - 14 ετών 0 68.410.066

15 - 19 ετών 0 62.501.186
20 - 24 ετών 0 58.542.533
25 - 29 ετών 0 53.435.959
30 - 44 ετών 0 41.397.970
45 - 64 ετών 0 19.311.221

65 ετών και άνω 0 3.355.764  
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6.1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΚΡΩΝ 

6.1.3. Απολεσθέν παραγωγικό έργο νεκρών, λόγω πιθανότητας μη 
απασχόλησης 
 
Ο υπολογισμός του απολεσθέντος παραγωγικού έργου λόγω 
πιθανότητας μη απασχόλησης, πραγματοποιείται για να προσεγγιστεί το 
παραγωγικό έργο εκείνων που ενώ δεν εργάζονται και είναι άνεργοι, 
μαθητές, σπουδαστές, συνταξιούχοι, ανάπηροι, αλλά παράγουν κάποιου 
είδους έργου από δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα. Για τον 
υπολογισμό αυτό ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες 
παραγράφους και το απολεσθέν παραγωγικό έργο αποτελούταν από 
δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα μόνο. Στη περίπτωση αυτή 
θεωρήθηκε ότι ο μη απασχολούμενος άντρας ασχολείται με 
δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα 1 ώρα ημερησίως και η μη 
απασχολούμενη γυναίκα με 2 ώρες ημερησίως, συνεπώς η 
πραγματική ετήσια απώλεια παραγωγής (YPC) που παράγεται από 
δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα λόγω μη απασχόλησης 
είναι ίση με (365 x 1 x 1.100 =) 401.500 δρχ 1999 για άντρες και (365 
x 2 x 1.100 =) 803.000 δρχ 1999 για γυναίκες. Τέλος θεωρήθηκε ότι το 
έργο από μη απασχόληση παράγεται από άτομα ηλικίας 15 έως 70 
ετών. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχετικός υπολογισμός για άντρες: 
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 0-14 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 7,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη

Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
7,5 - 15 0 0 0 100% 0

15 - 20 ετών 7,5 5 2.217.685 88,7% 1.968.049
20 - 25 ετών 12,5 5 2.362.511 55,5% 1.310.860
25 - 30 ετών 17,5 5 2.516.795 29,7% 748.478
30 - 45 ετών 22,5 15 8.580.177 15,0% 1.287.432
45 - 65 ετών 37,5 20 14.292.244 26,1% 3.727.807

65 έτη και άνω 42,5 10 7.131.847 90,5% 6.454.101
Σύνολο: 37.101.259

Σύνολο: 15.496.727  
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 15-19 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 17,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
17,5 - 20 έτη 0 2,5 992.513 89% 880.789
20 - 25 έτη 2,5 5 2.081.737 55,5% 1.155.070
25 - 30 έτη 7,5 5 2.217.685 29,7% 659.525
30 - 45 έτη 12,5 15 7.560.461 15,0% 1.134.427
45 - 65 έτη 27,5 20 12.593.674 26,1% 3.284.774

65 έτη και άνω 47,5 10 7.597.592 90,5% 6.875.586
Σύνολο: 33.043.663

Σύνολο: 13.990.171  
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6.1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΚΡΩΝ 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 20-24 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 22,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
22,5 - 25 έτη 0 2,5 992.513 55,5% 550.704
25 - 30 έτη 2,5 5 2.081.737 29,7% 619.095
30 - 45 έτη 7,5 15 7.096.992 15,0% 1.064.884
45 - 65 έτη 22,5 20 11.821.660 26,1% 3.083.412

65 έτη και άνω 42,5 10 7.131.847 90,5% 6.454.101
Σύνολο: 29.124.748

Σύνολο: 11.772.196  
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 25-29 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 27,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
27,5 - 30 έτη 0 2,5 992.513 29,7% 295.167
30 - 45 έτη 2,5 15 6.661.934 15,0% 999.605
45 - 65 έτη 17,5 20 11.096.972 26,1% 2.894.393

65 έτη και άνω 37,5 10 6.694.652 90,5% 6.058.453
Σύνολο: 25.446.070

Σύνολο: 10.247.618  
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 30-44 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 37,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
37,5 - 45 έτη 0 7,5 3.074.250 15,0% 461.283
45 - 65 έτη 7,5 20 9.778.146 26,1% 2.550.407

65 έτη και άνω 27,5 10 5.899.022 90,5% 5.338.433
Σύνολο: 18.751.419

Σύνολο: 8.350.123  
 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: 45-64 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 55 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
55 - 65 έτη 0 10 4.165.557 26,1% 1.086.491

65 έτη και άνω 10 10 4.727.386 90,5% 4.278.139
Σύνολο: 8.892.944

Σύνολο: 5.364.630  
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6.1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΚΡΩΝ 

Άντρας
Ηλικιακή Ομάδα: ≥65 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 70 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
70 έτη και άνω 0 5 2.016.921 90,5% 1.825.251

Σύνολο: 2.016.921
Σύνολο: 1.825.251  

 
Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχετικός υπολογισμός για γυναίκες: 

 
Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 0-14 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 7,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
7,5 - 15 έτη 0 0 0 100% 0
15 - 20 έτη 7,5 5 4.435.370 93,5% 4.146.380
20 - 25 έτη 12,5 5 4.725.022 62,4% 2.950.054
25 - 30 έτη 17,5 5 5.033.590 26,3% 1.324.361
30 - 45 έτη 22,5 15 17.160.354 17,9% 3.064.595
45 - 65 έτη 37,5 20 28.584.488 19,4% 5.549.028

65 έτη και άνω 42,5 15 22.101.521 78,7% 17.404.262
Σύνολο: 82.040.346

Σύνολο: 34.438.679  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 15-19 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 17,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
17,5 - 20 έτη 0 2,5 1.985.026 93% 1.855.689
20 - 25 έτη 2,5 5 4.163.475 62,4% 2.599.453
25 - 30 έτη 7,5 5 4.435.370 26,3% 1.166.967
30 - 45 έτη 12,5 15 15.120.922 17,9% 2.700.381
45 - 65 έτη 27,5 20 25.187.349 19,4% 4.889.551

65 έτη και άνω 47,5 15 23.544.862 78,7% 18.540.848
Σύνολο: 74.437.003

Σύνολο: 31.752.889  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 20-24 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 22,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
22,5 - 25 έτη 0 2,5 1.985.026 62,4% 1.239.345
25 - 30 έτη 2,5 5 4.163.475 26,3% 1.095.430
30 - 45 έτη 7,5 15 14.193.983 17,9% 2.534.843
45 - 65 έτη 22,5 20 23.643.320 19,4% 4.589.813

65 έτη και άνω 42,5 15 22.101.521 78,7% 17.404.262
Σύνολο: 66.087.325

Σύνολο: 26.863.692  
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6.1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΚΡΩΝ 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 25-29 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 27,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
27,5 - 30 έτη 0 2,5 1.985.026 26,3% 522.269
30 - 45 έτη 2,5 15 13.323.867 17,9% 2.379.453
45 - 65 έτη 17,5 20 22.193.944 19,4% 4.308.449

65 έτη και άνω 37,5 15 20.746.660 78,7% 16.337.350
Σύνολο: 58.249.497

Σύνολο: 23.547.522  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 30-44 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 37,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
37,5 - 45 έτη 0 7,5 6.148.500 17,9% 1.098.035
45 - 65 έτη 7,5 20 19.556.292 19,4% 3.796.409

65 έτη και άνω 27,5 15 18.281.011 78,7% 14.395.729
Σύνολο: 43.985.804

Σύνολο: 19.290.172  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: 45-64 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 55 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη
Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης

Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)
55 - 65 έτη 0 10 8.331.115 19,4% 1.617.296

65 έτη και άνω 10 15 14.650.123 78,7% 11.536.517
Σύνολο: 22.981.238

Σύνολο: 13.153.813  
 

Γυναίκα
Ηλικιακή Ομάδα: ≥65 ετών PVPC λόγω Πιθανότητα PVPC λόγω
Μέση Ηλικία: 72,5 ετών Μη Μη Πιθανότητας Μη

Διανυόμενη m n Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ηλικία (έτη) (έτη) (δρχ) (δρχ)

72,5 έτη και άνω 0 7,5 6.148.500 78,7% 4.841.753
Σύνολο: 6.148.500

Σύνολο: 4.841.753  
 

Συνεπώς η παρούσα αξία της απολεσθείσας μελλοντικής παραγωγής 

 σ
αντρών και γυναικών λόγω πιθανότητας μη απασχόλησης, 
παρουσιάζεται τον ακόλουθο πίνακα: 
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6.1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΚΡΩΝ 

Πίνακας 6.4. Παρούσα αξία απολεσθείσας μελλοντικής παραγωγής 
Νεκρών, λόγω πιθανότητας Μη Απασχόλησης.  

 
Ηλικιακή Παρούσα Αξία Απολεσθείσας Μελλοντικής Παραγωγής
Ομάδα Λόγω Πιθανότητας Μη Απασχόλησης (δρχ)

Άντρες Γυναίκες
0 - 14 ετών 15.496.727 34.438.679

15 - 19 ετών 13.990.171 31.752.889
20 - 24 ετών 11.772.196 26.863.692
25 - 29 ετών 10.247.618 23.547.522
30 - 44 ετών 8.350.123 19.290.172
45 - 64 ετών 5.364.630 13.153.813

65 ετών και άνω 1.825.251 4.841.753  
 
Το απολεσθέν παραγωγικό έργο των νεκρών λοιπόν είναι το άθροισμα 
του απολεσθέντος παραγωγικού έργου λόγω πιθανότητας εργασιακής 
απασχόλησης, λόγω πιθανότητας οικιακής απασχόλησης και λόγω 
πιθανότητας μη απασχόλησης, ανά ηλικιακή ομάδα και φύλλο: 
 

Πίνακας 6.5. Κόστος Απολεσθέντος Παραγωγικού Έργου Ανά 
Νεκρό.  

 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΕΚΡΩΝ (CΕΡΓ-ki) (δρχ)
Ηλικιακή ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ομάδα (CΕΡΓ-ki-ma) (CΕΡΓ-ki-fe)

0 - 14 ετών 339.633.110 250.050.521
15 - 19 ετών 299.852.872 223.940.525
20 - 24 ετών 272.115.423 202.369.702
25 - 29 ετών 238.272.521 177.190.826
30 - 44 ετών 164.402.483 125.283.762
45 - 64 ετών 58.300.512 52.515.875

65 ετών και άνω 4.700.905 9.293.302  
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6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

6.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο σοβαρά τραυματιών 
 
Στα πλαίσια του υπολογισμού του απολεσθέντος παραγωγικού έργου 
τραυματία με τη μέθοδο της μικτής παρούσας αξίας, συνήθως εκτιμάται 
μία διάρκεια απομάκρυνσης από την παραγωγή και έτσι υπολογίζεται το 
έργο από πρωτεύουσα και δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα 
που απωλέσθηκε (Δρίζη, 1992; Σταυρινός, 1985; Al-Masaeid, 1999; 
NHTSA, 1983). 
 
Η μέση διάρκεια απομάκρυνσης από την παραγωγική δραστηριότητα 
ενός σοβαρά τραυματία εκτιμήθηκε ίση με 6 μήνες ή 180 ημέρες (Δρίζη, 
1992; Σταυρινός, 1985). Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε για τους 
ίδιους 3 πιθανούς παραγωγικούς ρόλους που μπορεί να 
ανταποκρίνονται σε ένα σοβαρά τραυματία, δηλαδή το απολεσθέν 
παραγωγικό έργο σοβαρά τραυματία υπολογίστηκε λόγω 
πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης, λόγω πιθανότητας 
οικιακής απασχόλησης και λόγω πιθανότητας μη απασχόλησης, 
ανά ηλικιακή ομάδα και φύλλο. 
 
6.2.1. Απολεσθέν παραγωγικό έργο σοβαρά τραυματιών, λόγω 
πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης 
 
Για τους εργαζόμενους σοβαρά τραυματίες θεωρήθηκε ομοίως με τους 
νεκρούς, ότι πριν τον τραυματισμό τους παράγουν λόγω πρωτεύουσας 
και δευτερεύουσας παραγωγικής δραστηριότητας. Η μηνιαία απώλεια 
έργου που παράγεται από πρωτεύουσα παραγωγική δραστηριότητα 
είναι ίση με 468.523 δρχ 1999 για άντρες και 331.672 δρχ 1999 για 
γυναίκες, και από δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα είναι ίση με 
(30ημέρες x 1ώρα x 1.100δρχ =) 33.000 δρχ 1999 για άντρες και 
(30ημέρες x 2ώρες x 1.100δρχ =) 66.000 δρχ 1999 για γυναίκες. 
Επομένως η συνολική μηνιαία απώλεια παραγωγικού έργου ενός 
απασχολούμενου σε εργασία είναι 501.523 δρχ 1999 για άντρες και 
397.672 δρχ 1999 για γυναίκες. Συνεπώς το απολεσθέν παραγωγικό 
έργο (ΑΠΕ) ενός απασχολούμενου σε εργασία σοβαρά τραυματία 
είναι ίσο με 3.009.138 δρχ 1999 για άντρες και 2.386.032 δρχ 1999 
για γυναίκες. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υπολογισμός του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου σοβαρά τραυματία λόγω πιθανότητας εργασιακής 
απασχόλησης: 
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6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

Πίνακας 6.6. Απολεσθέν Παραγωγικό Έργο Σοβαρά Τραυματιών, 
λόγω πιθανότητας Εργασιακής Απασχόλησης. 

 
Άντρες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω

Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 0% 0
15 - 19 ετών 11,3% 338.727
20 - 24 ετών 44,5% 1.339.491
25 - 29 ετών 3.009.138 70,3% 2.114.239
30 - 44 ετών 85,0% 2.557.623
45 - 64 ετών 73,9% 2.224.271

65 ετών και άνω 9,5% 285.961  
Γυναίκες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω

Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 0% 0
15 - 19 ετών 6,5% 155.464
20 - 24 ετών 35,4% 843.511
25 - 29 ετών 2.386.032 49,4% 1.179.380
30 - 44 ετών 55,7% 1.329.035
45 - 64 ετών 35,1% 838.545

65 ετών και άνω 3,0% 71.391  
 
6.2.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο σοβαρά τραυματιών, λόγω 
πιθανότητας οικιακής απασχόλησης 
 
Η απώλεια του παραγωγικού έργου σοβαρά τραυματία λόγω οικιακής 
απασχόλησης είναι ίση με (6μήνες x 200.000δρχ =) 1.200.000 δρχ 1999. 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άντρες που παράγουν έργο από οικιακή 
απασχόληση, στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υπολογισμός του 
απολεσθέντος παραγωγικού έργου γυναίκας σοβαρά τραυματία λόγω 
πιθανότητας οικιακής απασχόλησης: 
 
Πίνακας 6.7. Απολεσθέν Παραγωγικό Έργο Σοβαρά Τραυματιών, 

λόγω πιθανότητας Οικιακής Απασχόλησης. 
 

Γυναίκες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω
Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής

Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 0% 0
15 - 19 ετών 0,0% 0
20 - 24 ετών 2,2% 26.560
25 - 29 ετών 1.200.000 24,3% 291.133
30 - 44 ετών 26,4% 317.290
45 - 64 ετών 45,4% 545.321

65 ετών και άνω 18,3% 219.133  
 
 

 51



6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

6.2.3. Απολεσθέν παραγωγικό έργο σοβαρά τραυματιών, λόγω 
πιθανότητας μη απασχόλησης 
 
Η απώλεια παραγωγικού έργου μη απασχολούμενου σοβαρά τραυματία 
προέρχεται από την απώλεια της δευτερεύουσας παραγωγικής 
δραστηριότητας που είναι ίση με (180ημέρες x 1ώρα x 1.100δρχ =) 
198.000 δρχ 1999 για άντρες και (180ημέρες x 2ώρες x 1.100δρχ =) 
396.000 δρχ 1999 για γυναίκες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο 
υπολογισμός του απολεσθέντος παραγωγικού έργου σοβαρά τραυματία 
λόγω πιθανότητας μη απασχόλησης: 
 
Πίνακας 6.8. Απολεσθέν Παραγωγικό Έργο Σοβαρά Τραυματιών, 

Λόγω Πιθανότητας Μη Απασχόλησης. 
 

Άντρες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω
Μη Μη Πιθανότητας Μη

Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 100% 0
15 - 19 ετών 88,7% 175.712
20 - 24 ετών 55,5% 109.862
25 - 29 ετών 198.000 29,7% 58.884
30 - 44 ετών 15,0% 29.709
45 - 64 ετών 26,1% 51.644

65 ετών και άνω 90,5% 179.184  
Γυναίκες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω

Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής
Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 100% 0
15 - 19 ετών 93,5% 370.198
20 - 24 ετών 62,4% 247.241
25 - 29 ετών 396.000 26,3% 104.189
30 - 44 ετών 17,9% 70.720
45 - 64 ετών 19,4% 76.874

65 ετών και άνω 78,7% 311.838  
 
Το απολεσθέν παραγωγικό έργο μη απασχολούμενου σοβαρά 
τραυματία ηλικίας (0-14) ετών εκτιμήθηκε ως μηδενικό διότι θεωρείται ότι 
οι μη απασχολούμενοι αρχίζουν τη δευτερεύουσα παραγωγική 
δραστηριότητα από 15 ετών και άνω. 
 
Συνεπώς το απολεσθέν παραγωγικό έργο των σοβαρά τραυματιών είναι 
το άθροισμα του απολεσθέντος παραγωγικού έργου λόγω πιθανότητας 
εργασιακής απασχόλησης, λόγω πιθανότητας οικιακής απασχόλησης και 
λόγω πιθανότητας μη απασχόλησης, ανά ηλικιακή ομάδα και φύλλο: 
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6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

Πίνακας 6.9. Κόστος Απολεσθέντος Παραγωγικού Έργου ανά 
Σοβαρά Τραυματία.  

 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ (CΕΡΓ-se) (δρχ)

Ηλικιακή ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ομάδα (CΕΡΓ-se-ma) (CΕΡΓ-se-fe)

0 - 14 ετών 0 0
15 - 19 ετών 514.439 525.662
20 - 24 ετών 1.449.353 1.117.312
25 - 29 ετών 2.173.123 1.574.702
30 - 44 ετών 2.587.332 1.717.045
45 - 64 ετών 2.275.915 1.460.740

65 ετών και άνω 465.145 602.361  
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6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

6.3. Απολεσθέν παραγωγικό έργο ελαφρά τραυματιών 
 
Η διάρκεια απομάκρυνσης από την παραγωγική δραστηριότητα ενός 
ελαφρά τραυματία εκτιμήθηκε ίση με 1 μήνα ή 30 ημέρες (Δρίζη, 1992, 
Σταυρινός, 1985). Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε για τους ίδιους 3 
πιθανούς παραγωγικούς ρόλους ενός νεκρού και σοβαρά τραυματία, 
δηλαδή το απολεσθέν παραγωγικό έργο ελαφρά τραυματία 
υπολογίστηκε λόγω πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης, λόγω 
πιθανότητας οικιακής απασχόλησης και λόγω πιθανότητας μη 
απασχόλησης, ανά ηλικιακή ομάδα και φύλλο. 
 
6.3.1. Απολεσθέν παραγωγικό έργο ελαφρά τραυματιών, λόγω 
πιθανότητας εργασιακής απασχόλησης 
 
Για τους εργαζόμενους ελαφρά τραυματίες θεωρήθηκε ομοίως με τους 
νεκρούς, ότι πριν τον τραυματισμό τους παράγουν λόγω πρωτεύουσας 
και δευτερεύουσας παραγωγικής δραστηριότητας. Η μηνιαία απώλεια 
έργου που παράγεται από πρωτεύουσα παραγωγική δραστηριότητα 
είναι ίση με 468.523 δρχ 1999 για άντρες και 331.672 δρχ 1999 για 
γυναίκες, και από δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα ίση με 
(30ημέρες x 1ώρα x 1.100δρχ =) 33.000 δρχ 1999 για άντρες και 
(30ημέρες x 2ώρες x 1.100δρχ =) 66.000 δρχ 1999 για γυναίκες. 
Συνεπώς η απώλεια παραγωγής έργου ενός απασχολούμενου σε 
εργασία ελαφρά τραυματία είναι ίση με 501.523 δρχ 1999 για άντρες 
και 397.672 δρχ 1999 για γυναίκες. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υπολογισμός του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου ελαφρά τραυματία λόγω πιθανότητας εργασιακής 
απασχόλησης: 
 
Πίνακας 6.10. Απολεσθέν Παραγωγικό Έργο Ελαφρά Τραυματιών, 

λόγω πιθανότητας Εργασιακής Απασχόλησης. 
 

Άντρες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω
Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής

Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 0% 0
15 - 19 ετών 11,3% 56.455
20 - 24 ετών 44,5% 223.248
25 - 29 ετών 501.523 70,3% 352.373
30 - 44 ετών 85,0% 426.270
45 - 64 ετών 73,9% 370.712

65 ετών και άνω 9,5% 47.660  
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6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

Γυναίκες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω
Εργασιακής Εργασιακής Πιθανότητας Εργασιακής

Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 0% 0
15 - 19 ετών 6,5% 25.911
20 - 24 ετών 35,4% 140.585
25 - 29 ετών 397.672 49,4% 196.563
30 - 44 ετών 55,7% 221.506
45 - 64 ετών 35,1% 139.758

65 ετών και άνω 3,0% 11.898  
 
6.3.2. Απολεσθέν παραγωγικό έργο ελαφρά τραυματιών, λόγω 
πιθανότητας οικιακής απασχόλησης 
 
Η απώλεια του παραγωγικού έργου ελαφρά τραυματία λόγω οικιακής 
απασχόλησης είναι ίση με (1μήνα x 200.000δρχ =) 200.000 δρχ 1999. 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άντρες που παράγουν έργο από οικιακή 
απασχόληση, στη συνέχεια παρουσιάζεται ο υπολογισμός του 
απολεσθέντος παραγωγικού έργου γυναίκας ελαφρά τραυματία λόγω 
πιθανότητας οικιακής απασχόλησης: 
 
Πίνακας 6.11. Απολεσθέν Παραγωγικό Έργο Ελαφρά Τραυματιών, 

Λόγω Πιθανότητας Οικιακής Απασχόλησης. 
 

Γυναίκες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω
Οικιακής Οικιακής Πιθανότητας Οικιακής

Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 0% 0
15 - 19 ετών 0,0% 0
20 - 24 ετών 2,2% 4.427
25 - 29 ετών 1.200.000 24,3% 48.522
30 - 44 ετών 26,4% 52.882
45 - 64 ετών 45,4% 90.887

65 ετών και άνω 18,3% 36.522  
 
6.3.3. Απολεσθέν παραγωγικό έργο ελαφρά τραυματιών, λόγω 
πιθανότητας μη απασχόλησης 
 
Η απώλεια παραγωγικού έργου μη απασχολούμενου ελαφρά τραυματία 
προέρχεται από την απώλεια της δευτερεύουσας παραγωγικής 
δραστηριότητας που είναι ίση με (30ημέρες x 1ώρα x 1.100δρχ =) 
33.000 δρχ 1999 για άντρες και (30ημέρες x 2ώρες x 1.100δρχ =) 
66.000 δρχ 1999 για γυναίκες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο 
υπολογισμός του απολεσθέντος παραγωγικού έργου σοβαρά τραυματία 
λόγω πιθανότητας μη απασχόλησης: 
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6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

Πίνακας 6.12. Απολεσθέν Παραγωγικό Έργο Ελαφρά Τραυματιών, 
Λόγω Πιθανότητας Μη Απασχόλησης. 

 
Άντρες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω

Μη Μη Πιθανότητας Μη
Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 100% 0
15 - 19 ετών 88,7% 29.285
20 - 24 ετών 55,5% 18.310
25 - 29 ετών 33.000 29,7% 9.814
30 - 44 ετών 15,0% 4.952
45 - 64 ετών 26,1% 8.607

65 ετών και άνω 90,5% 29.864  
Γυναίκες ΑΠΕ λόγω Πιθανότητα ΑΠΕ λόγω

Μη Μη Πιθανότητας Μη
Ηλικιακή Απασχόλησης Απασχόλησης Απασχόλησης
Ομάδα (δρχ) (δρχ)

0 - 14 ετών 100% 0
15 - 19 ετών 93,5% 61.700
20 - 24 ετών 62,4% 41.207
25 - 29 ετών 66.000 26,3% 17.365
30 - 44 ετών 17,9% 11.787
45 - 64 ετών 19,4% 12.812

65 ετών και άνω 78,7% 51.973  
 
Το απολεσθέν παραγωγικό έργο μη απασχολούμενου ελαφρά τραυματία 
ηλικίας (0-14) ετών εκτιμήθηκε ως μηδενικό διότι θεωρείται ότι οι μη 
απασχολούμενοι αρχίζουν τη δευτερεύουσα παραγωγική δραστηριότητα 
από 15 ετών και άνω. 
 
Συνεπώς το απολεσθέν παραγωγικό έργο των ελαφρά τραυματιών είναι 
το άθροισμα του απολεσθέντος παραγωγικού έργου λόγω πιθανότητας 
εργασιακής απασχόλησης, λόγω πιθανότητας οικιακής απασχόλησης και 
λόγω πιθανότητας μη απασχόλησης, ανά ηλικιακή ομάδα και φύλλο: 
 
Πίνακας 6.13. Κόστος Απολεσθέντος Παραγωγικού Έργου Ανά 

Ελαφρά Τραυματία.  
 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ (CΕΡΓ-sl) (δρχ)
Ηλικιακή ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ομάδα (CΕΡΓ-sl-ma) (CΕΡΓ-sl-fe)

0 - 14 ετών 0 0
15 - 19 ετών 85.740 87.610
20 - 24 ετών 241.559 186.219
25 - 29 ετών 362.187 262.450
30 - 44 ετών 431.222 286.174
45 - 64 ετών 379.319 243.457

65 ετών και άνω 77.524 100.394  
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6.2. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ 

Οι τιμές κόστους απολεσθέντος παραγωγικού έργου ανά ηλικία, φύλλο 
και σοβαρότητα τραυματισμού, φαίνονται στον ακόλουθο συγκεντρωτικό 
πίνακα: 
 

Πίνακας 6.14. Κόστος Απολεσθέντος Παραγωγικού Έργου.  
 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ (CΕΡΓ) (δρχ)
ΝΕΚΡΩΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΛΑΦΡΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ
(CΕΡΓ-ki) (CΕΡΓ-se) (CΕΡΓ-sl)

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(CΕΡΓ-ki-ma) (CΕΡΓ-ki-fe) (CΕΡΓ-se-ma) (CΕΡΓ-se-fe) (CΕΡΓ-sl-ma) (CΕΡΓ-sl-fe)

0 - 14 ετών 339.633.110 250.050.521 0 0 0 0
15 - 19 ετών 299.852.872 223.940.525 514.439 525.662 85.740 87.610
20 - 24 ετών 272.115.423 202.369.702 1.449.353 1.117.312 241.559 186.219
25 - 29 ετών 238.272.521 177.190.826 2.173.123 1.574.702 362.187 262.450
30 - 44 ετών 164.402.483 125.283.762 2.587.332 1.717.045 431.222 286.174
45 - 64 ετών 58.300.512 52.515.875 2.275.915 1.460.740 379.319 243.457

65 ετών και άνω 4.700.905 9.293.302 465.145 602.361 77.524 100.394

Ηλικιακή Ομάδα

 
 
Για να συνυπολογιστεί και το κόστος του απολεσθέντος παραγωγικού 
έργου εκείνων των οποίων δεν καταγράφηκαν, θα χρησιμοποιηθεί ο 
ίδιος διορθωτικός συντελεστής που αναπτύχθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο 
για το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης. Συνεπώς ο διορθωτικός 
συντελεστής που θα χρησιμοποιηθεί στο κόστος του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 6.15. Διορθωτικός Συντελεστής Του Κόστους Του 
Απολεσθέντος Παραγωγικού Έργου.  

 

Σοβαρότητα Τραυματισμού (fΕΡΓ)
νεκρός (ki) 1

σοβαρά τραυματίας (se) 1,43
ελαφρά τραυματίας (sl) 2,5

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ (fΕΡΓ)

 
 
 

 57



7. ΠΟΝΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗ 

 
 
 
 
 

7. ΠΟΝΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗ (C ) ΠΘΟ
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Το κόστος του πόνου, της θλίψης και της οδύνης, είναι από τα πιο 
δύσκολα μετρήσιμα στοιχεία κόστους. Οι πρώτες έρευνες απέφευγαν να 
το εκτιμήσουν (Σταυρινός, 1985; Δρίζη, 1992; Τσώχος, 1994; Αλεξίου, 
1986; NHTSA, 1983) ή διδόταν μία θεωρητική περισσότερο τιμή (Hopkin, 
1993). 
 
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι 
η μέθοδος που εκτιμά το κόστος του πόνου, της θλίψης και της οδύνης 
μέσω των αποφάσεων δικαστηρίων (court awarded), κατά την οποία 
αναζητείται το ποσό αποζημίωσης για νεκρό θύμα οδικού ατυχήματος, 
για σοβαρά τραυματία, για ελαφρά τραυματία και για συγγενείς θυμάτων 
οδικών ατυχημάτων (Al-Masaeid, 1999). 
 
Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν οι συγγενείς και φίλοι νεκρού παθόντα για 
την «ψυχική οδύνη» που υπέστησαν από το θάνατο του, και επίσης έχει 
δικαίωμα αποζημίωσης ο τραυματίας ενός οδικού ατυχήματος για την 
«ηθική βλάβη» την οποία υπέστη. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η 
αποζημίωση για ψυχική οδύνη, προσεγγίζει ποσοτικά τις συνακόλουθες 
ψυχικές βλάβες των συγγενών ενός νεκρού θύματος οδικού ατυχήματος, 
και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την αξία της ανθρώπινης ζωής 
που απωλέσθηκε. Άλλωστε τμήμα αυτής της αξίας της ανθρώπινης ζωής 
υπολογίζεται από το απολεσθέν παραγωγικό έργο. 
 
Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα ποσά των σχετικών 
αποζημιώσεων αποφασίζονται από τα Δικαστήρια της χώρας μέσα στο 
πλαίσιο που καθορίζεται από την ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις λοιπόν των δικηγόρων παρ'Αρείω Πάγω κ. Νικόλαο 
Αγγελάκο, κα Βασιλική Λερούνη και κ. Κωνσταντίνο Καπελλάκη, με 
μακρά εμπειρία σε υποθέσεις με θύματα οδικών ατυχημάτων, ισχύουν τα 
εξής: 
 

Πίνακας 7.1. Δικαιούχοι και ποσά αποζημίωσης ανά δικαιούχο 
 

Δικαιούχοι Ποσό Αποζημίωσης ανά δικαιούχο
Αποζημίωση για Ψυχική Οδύνη Γονέας-Παιδί-Σύζυγος 15-20 εκ. δρχ.

Αδέλφια 10 εκ. δρχ.
Αποζημίωση για Ηθική Βλάβη Σοβαρά Τραυματίας 15-20 εκ. δρχ.

Ελαφρά Τραυματίας 1-3 εκ. δρχ  
 
Πηγή: Εκτιμήσεις των δικηγόρων παρ'Αρείω Πάγω κ. Νικόλαο Αγγελάκο, κα Βασιλική 

Λερούνη και κ. Κωνσταντίνο Καπελλάκη 
 
Σύμφωνα με το εκτενές δείγμα δικογραφιών από τη «Σύγχρονη 
Επιθεώρηση Συγκ/κου Δικαίου 1999» ισχύουν τα εξής: 
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Πίνακας 7.2. Δικαιούχοι και ποσά αποζημίωσης ανά απόφαση 
 

Δικαιούχοι Ποσό Αποζημίωσης ανά 
απόφαση

Αποζημίωση για Ψυχική Οδύνη Γονέας, Παιδιά, Σύζυγος, 
Αδέλφια 20-100 εκ. δρχ.

Αποζημίωση για Ηθική Βλάβη Σοβαρά Τραυματίας 10-30 εκ. δρχ.
Ελαφρά Τραυματίας 500 χλ. έως 4 εκ. δρχ  

 
Πηγή: Δείγμα δικογραφιών της «Σύγχρονης Επιθεώρησης Συγκ/κου Δικαίου 1999» 

 
Με βάση το δείγμα των δικογραφιών επίσης προκύπτει ότι με ασφάλεια 
μπορεί να θεωρηθεί στη γενική περίπτωση ότι για τον μέσο νεκρό 
παθόντα που πρέπει να αποζημιωθεί, δικαιούνται αποζημίωση: 
 
 3 συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, τέκνα, σύζυγοι) 
 και 1 συγγενής δευτέρου βαθμού (αδέλφια) 
 
Δηλαδή ένα σύνολο αποζημίωσης ίσο με (3 x 16,6εκ + 1 x 10εκ =) 60 εκ. 
δρχ 1999. Η έρευνα συνεπώς κατέληξε στον ακόλουθο πίνακα, στον 
οποίο φαίνονται τα ποσά αποζημίωσης ανά δικαιούχο παθόντα (ή 
δικαιούχων συγγενών): 
 
Πίνακας 7.3. Κόστος Πόνου, Θλίψης και Οδύνης Ανά Δικαιούχο 

Παθόντα.  
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΝΟΥ, ΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΟΔΥΝΗΣ (CΠΘΟ) (δρχ)
Σοβαρότητα Τραυματισμού (CΠΘΟ)

νεκρός (ki) 60.000.000
σοβαρά τραυματίας (se) 18.000.000
ελαφρά τραυματίας (sl) 1.500.000  

 
Επειδή ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου κόστους πόνου, θλίψης 
και οδύνης θα πραγματοποιηθεί με βάση τον συνολικό αριθμό παθόντων 
για το έτος βάσης και όχι μόνο των δικαιούχων, χρειάζεται η ανάπτυξη 
και εφαρμογή διορθωτικού συντελεστή. Ο διορθωτικός συντελεστής θα 
αναπτυχθεί σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούχων παθόντων και μη 
δικαιούχων στα ατυχήματα που έγιναν το 1999. 
 
Οι νεκροί το 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του 
Τομέα Συγκοινωνιακής Υποδομής και Μεταφορών του ΕΜΠ, ήταν 2.116. 
Με την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και σωματικών βλαβών 
προς τρίτους δικαιούνται πλήρη αποζημίωση όλοι οι επιβάτες, και 
ανάλογα με την συνυπαιτιότητά τους οι πεζοί. Επειδή σπάνια αποδίδεται 
συνυπαιτιότητα πεζού σε πρόκληση ατυχήματος (Σύγχρονος 
Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου 1999), θεωρήθηκε ότι όλοι οι πεζοί 
δικαιούνται πλήρη αποζημίωση, και συνεπώς όλοι οι οδηγοί που 
ενεπλάκησαν σε ατύχημα 1 οχήματος είναι υπαίτιοι και δεν δικαιούνται 
αποζημίωση. Τέλος, θεωρείται ότι για τους νεκρούς που ήταν οδηγοί 
οχημάτων και που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα με 2 ή περισσότερα 
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εμπλεκόμενα οχήματα, κατά μέσο όρο οι μισοί από αυτούς είναι οι 
υπαίτιοι των ατυχημάτων αυτών και συνεπώς μη δικαιούχοι. Έτσι ο 
υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή του κόστους πόνου, θλίψης 
και οδύνης για νεκρούς παθόντες παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 7.4. Υπολογισμός διορθωτικού συντελεστή του κόστους 

πόνου, θλίψης και οδύνης ανά νεκρό.  
 

Δικαιούχοι Μη Δικαιούχοι
Οι νεκροί που συμμετείχαν σε θανατηφόρα ατυχήματα, και 
δεν ήταν οδηγοί είναι: 888 → 888 0

Οι νεκροί που συμμετείχαν σε θανατηφόρα ατυχήματα, 1 
οχήματος, και ήταν οδηγοί είναι: 534 → 0 534

Οι νεκροί που συμμετείχαν σε θανατηφόρα ατυχήματα, 2 ή 
περισσοτέρων οχημάτων, και ήταν οδηγοί είναι: 694 → 347 347

Σύνολο: 2.116 1.235 881
Ποσοστό: 58,4% 41,6%  

 
Οι σοβαρά τραυματίες το 1999 ήταν 4.558. Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό 
ο υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή του κόστους πόνου, θλίψης 
και οδύνης για σοβαρά τραυματίες γίνεται: 
 
Πίνακας 7.5. Υπολογισμός διορθωτικού συντελεστή του κόστους 

πόνου, θλίψης και οδύνης ανά σοβαρά τραυματία.  
 

Δικαιούχοι Μη Δικαιούχοι
Οι σοβαρά τραυματίες που συμμετείχαν σε ατυχήματα,  και 
δεν ήταν οδηγοί είναι: 1.757 → 1.757 0

Οι σοβ. τραυμ. που συμμετείχαν σε ατυχήματα, 1 οχήματος, 
και ήταν οδηγοί είναι: 952 → 0 952

Οι σοβ. τραυμ. που συμμετείχαν σε ατυχήματα,  2 ή περισ. 
οχημάτων, και ήταν οδηγοί είναι: 1.849 → 924 925

Σύνολο: 4.558 2.681 1.877
Ποσοστό: 58,8% 41,2%  

 
Τέλος, οι ελαφρά τραυματίες το 1999 ήταν 28.148. Ο αντίστοιχος 
υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή του κόστους πόνου, θλίψης 
και οδύνης για ελαφρά τραυματίες γίνεται: 
 
Πίνακας 7.6. Υπολογισμός διορθωτικού συντελεστή του κόστους 

πόνου, θλίψης και οδύνης ανά ελαφρά τραυματία.  
 

Δικαιούχοι Μη Δικαιούχοι
Οι ελαφρά τραυματίες που συμμετείχαν σε ατυχήματα, και 
δεν ήταν οδηγοί είναι: 11.250 → 11.250 0

Οι ελ. τραυμ. που συμμετείχαν σε ατυχήματα 1 οχήματος, και 
ήταν οδηγοί είναι: 2.948 → 0 2.948

Οι ελ. τραυμ. που συμμετείχαν σε ατυχήματα, 2 ή περισ. 
οχημάτων, και ήταν οδηγοί είναι: 13.950 → 6.975 6.975

Σύνολο: 28.148 18.225 9.923
Ποσοστό: 64,7% 35,3%  
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Συνεπώς ο διορθωτικός συντελεστής του κόστους πόνου, θλίψης και 
οδύνης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 7.7. Διορθωτικός Συντελεστής του κόστους Πόνου, Θλίψης 

και Οδύνης.  
 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΝΟΥ, ΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ 
ΟΔΥΝΗΣ (fΠΘΟ)

Σοβαρότητα Τραυματισμού (fΠΘΟ)
νεκρός (ki) 0,584

σοβαρά τραυματίας (se) 0,588
ελαφρά τραυματίας (sl) 0,647  
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8. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (C ) ΥΛΖΗΜ
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Το κόστος των υλικών ζημιών αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό του 
κόστους των ατυχημάτων και υπολογίζεται συνήθως από απολογιστικά 
δεδομένα των ασφαλιστικών εταιριών (NHTSA, 1983; Μίντσης, 1994; 
Τσώχος, 1994; Al-Masaeid, 1999). Έτσι αναζητήθηκαν στοιχεία από 
ασφαλιστικές εταιρίες και βρέθηκαν τόσο ο συνολικός αριθμός 
δηλωθέντων στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών 
(στο εξής ΥΣΑΕ) ατυχημάτων όσο και το αντίστοιχο ποσό 
αποκατάστασης των συνακόλουθων υλικών ζημιών (ΥΣΑΕ, 2000): 
 
Αριθμός δηλωθέντων οδικών ατυχημάτων (1999): 245.080 
Ποσό αποκατάστασης υλικών ζημιών (δρχ 1999): 117.011.110.543 

 
Κατά συνέπεια, ένας ενδεικτικός μέσος όρος κόστους υλικών ζημιών 
ατυχήματος λοιπόν είναι (117.011.110.543 / 245.080 =) 477.440 δρχ 
1999. Είναι ενδεικτικός και όχι πραγματικός γιατί το ατύχημα ανάλογα με 
τη κατηγορία σοβαρότητάς του έχει διαφορετικό κόστος. 
 
Στη συνέχεια βρέθηκε η ποσοστιαία κατανομή του πλήθους και του 
ποσού των πληρωθεισών υλικών ζημιών ανά ποσό διακανονισμού: 
 
Πίνακας 8.1. Ποσοστιαία κατανομή του πλήθους και του ποσού των 

υλικών ζημιών ανά ποσό διακανονισμού.  
 

Ποσοστιαία Κατανομή Ποσοστιαία Κατανομή
Ποσό Διακανονισμού Πλήθους Ποσού

Υλικών Ζημιών Υλικών Ζημιών
(δρχ) (%) (%)

1-10.000 0,121 0,041
10.001-20.000 0,445 0,023
20.001-30.000 1,239 0,103
30.001-40.000 2,229 0,253
40.001-50.000 3,968 0,576
50.001-100.000 17,511 4,261

100.001-150.000 17,392 6,806
150.001-200.000 12,996 7,137
200.001-300.000 15,434 12,023
300.001-400.000 8,589 9,526
400.001-500.000 5,363 7,771
500.001-600.000 3,373 5,991
600.001-700.000 2,371 5,02
700.001-800.000 1,685 4,173
800.001-900.000 1,247 3,534

900.001-1.000.000 1,01 3,211
1.000.001-1.250.000 2,126 7,83
1.250.001-1.500.000 0,932 4,342
1.500.001-1.750.000 0,559 3,172
1.750.001-2.000.000 0,441 2,906
2.000.001-2.500.000 0,476 3,733
2.500.001-3.000.000 0,208 2,102

>= 3.000.001 0,286 5,549

ΣΥΝΟΛΟ 100 100  
Πηγή: Στοιχεία σε έντυπη μορφή από την ΥΣΑΕ 
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Στη συνέχεια θεωρήθηκε ότι τα ατυχήματα με υλικές ζημιές μόνο 
αντιστοιχούν σε ποσό διακανονισμού 1-500.000 δρχ, τα ατυχήματα με 
ελαφρά τραυματίες αντιστοιχούν σε ποσό διακανονισμού 300.001-
1.750.000 δρχ, τα ατυχήματα με σοβαρά τραυματίες αντιστοιχούν σε 
ποσό διακανονισμού 1.000.001-3.000.000 δρχ, και τα ατυχήματα με 
νεκρούς αντιστοιχούν σε ποσό διακανονισμού 1.750.001 δρχ και άνω. 
 
 Για τα πεδία που περιλαμβάνονται σε δύο κατηγορίες σοβαρότητας 
(δηλαδή 300.000-500.000, 1.000.000-1.750.000, και 1.750.000-
3.000.000) έχει αθροιστεί το μισό ποσοστό πλήθους και ποσού σε κάθε 
κατηγορία σοβαρότητας. Ο νέος πίνακας που προκύπτει από την 
ενοποίηση των κατηγοριών ανά ποσό διακανονισμού είναι ο ακόλουθος: 
 
Πίνακας 8.2. Εκατοστιαία κατανομή του πλήθους και του ποσού 
των υλικών ζημιών ανά κατηγορίες ποσού διακανονισμού.  

 
Ποσοστιαία Κατανομή Ποσοστιαία Κατανομή

Ποσό Διακανονισμού Πλήθους Ποσού
Υλικών Ζημιών Υλικών Ζημιών

(δρχ) (%) (%)
1-500.000 78,311 39,872

300.001-1.750.000 18,471 38,250
1.000.001-3.000.000 2,371 12,043
1.750.001 και άνω 0,849 9,920

ΣΥΝΟΛΟ 100 100  
 
Αν εφαρμοστεί λοιπόν η αντιστοιχία της σοβαρότητας ατυχήματος με τις 
ενοποιημένες κατηγορίες ποσών διακανονισμού, και αντιστοιχηθεί το 
πλήθος και το ποσό των υλικών ζημιών με το πλήθος των ατυχημάτων 
και το ποσό αποκατάστασης υλικών ζημιών, που αναφέρθηκαν στην 
αρχή του κεφαλαίου, εξάγεται ο εξής πίνακας: 
 

Πίνακας 8.3. Κόστος αποκατάστασης Υλικών Ζημιών των 
δικαιούχων ανά σοβαρότητα δηλωμένου στην ΥΣΑΕ ατυχήματος.  

 

Σοβαρότητα Ατυχήματος Πλήθος 
Ατυχημάτων

Ποσό Αποκατάστασης 
Υλικών Ζημιών

Κόστος Αποκατάστασης Υλικών 
ΖημιώνΤων Δικαιούχων Του 

Δηλωμένου Στην ΥΣΑΕ Ατυχήματος 
(δρχ 1999)

νεκρός (ki) 2.080 11.606.917.110 5.581.580
σοβαρά τραυματίας (se) 5.811 14.091.062.987 2.424.959
ελαφρά τραυματίας (sl) 45.268 44.756.164.727 988.704
υλικές ζημιές (md) 191.925 46.654.084.940 243.085  

 
Το κόστος των υλικών ζημιών των δικαιούχων ανά σοβαρότητα 
δηλωμένου στην ΥΣΑΕ ατυχήματος, πρέπει να διορθωθεί κατάλληλα για 
να συμπεριλαμβάνει και το κόστος των μη δικαιούχων. Αυτό θα 
πραγματοποιηθεί με την παρακάτω ανάλυση των ατυχημάτων για τα 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Τομέα 
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Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής (ΤΜΣΥ) του ΕΜΠ με στοιχεία 
της ΕΣΥΕ, όπως αυτά συλλέχθηκαν από την Τροχαία. Επίσης σύμφωνα 
με στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες, οι 
ασφαλισμένοι στον κλάδο αυτοκινήτων που είχαν κάλυψη και ιδίων 
ζημιών (μικτή ασφάλιση) αποτελούν το 2,89% του συνόλου. 
 
Ατυχήματα με Νεκρό 
 
Ο αριθμός δηλωθέντων στην ΕΣΥΕ ατυχημάτων με 1 εμπλεκόμενο 
όχημα, και με νεκρό, είναι 1.042. 
 
Ο αριθμός δηλωθέντων στην ΕΣΥΕ ατυχημάτων με 1 εμπλεκόμενο 
όχημα, με νεκρό, και με τραυματισμό πεζού, είναι 367. 
 
Αν θεωρηθεί ότι τα 367 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, με νεκρό, 
και με τραυματισμό πεζού δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες 
(ΥΣΑΕ), επίσης από τα υπόλοιπα (1.042 - 367 =) 675 ατυχήματα με 1 
εμπλεκόμενο όχημα, και με νεκρό, δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες 
όσα είχαν μικτή κάλυψη, δηλαδή τα (675 x 2,89% =) 20 ατυχήματα, και 
τέλος από τα ατυχήματα με 2 ή περισσότερα εμπλεκόμενα οχήματα 
δηλώθηκαν όλα, τότε η σύνθεση των ατυχημάτων με νεκρό που 
δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ έχει ως εξής: 
 
Πίνακας 8.4. Σύνθεση των δηλωμένων στην ΥΣΑΕ ατυχημάτων με 

Νεκρό.  
 

Αριθμός Εμπλεκομένων Οχημάτων Αριθμός Ατυχημάτων (που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ)
1 387
2 732
3 91
4 9
5 2  

 
Πηγή: Βάση δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ 

 
Συνεπώς από τα 387 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, και με νεκρό, 
που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ, δεν αποζημιώθηκε το 97,11% των 367 
ασφαλισμένων (που ενεπλάκησαν σε 367 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο 
όχημα, με νεκρό, και με τραυματισμό πεζού), δηλαδή τα 356 οχήματα. 
Από τα ατυχήματα με 2 ή περισσότερα εμπλεκόμενα οχήματα θεωρείται 
ότι ένας σε κάθε ατύχημα ήταν ο υπαίτιος, και συνεπώς από το σύνολο 
αυτών των υπαιτίων δεν αποζημιώθηκαν το 97,11% των οχημάτων. 
Δηλαδή: 
 
Πίνακας 8.5. Σύνθεση των δηλωμένων στην ΥΣΑΕ ατυχημάτων με 

Νεκρό, και υπολογισμός των δικαιούχων.  
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Αριθμός 
Εμπλεκομένων 
Οχημάτων

Αριθμός Ατυχημάτων 
(που δηλώθηκαν στην 

ΥΣΑΕ)

Αριθμός Οχημάτων Στα 
Οποία Δεν Αποζημιώθηκαν 

Οι Υλικές Ζημιές

Αριθμός Οχημάτων Στα 
Οποία Αποζημιώθηκαν 

Οι Υλικές Ζημιές
1 387 356 30
2 732 711 753
3 91 88 185
4 9 9 27
5 2 2 8

Σύνολο Μη Δικαιούχων: 1.166
Σύνολο Δικαιούχων: 1.003  

 
Συνεπώς στα ατυχήματα με νεκρό που δηλώνονται στις ασφαλιστικές 
εταιρίες (ΥΣΑΕ), οι δικαιούχοι αποζημίωσης αποτελούν το (1.003 / 2.169 
=) 46,2% των ασφαλισμένων, και επομένως το κόστος αποκατάστασης 
υλικών ζημιών για ατυχήματα με νεκρό πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 
ένα συντελεστή ίσο με (1 / 46,2% =) 2,16, ώστε να περιλαμβάνει και το 
κόστος αποκατάστασης υλικών ζημιών και των μη δικαιούχων, για τα 
ατυχήματα που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ. 
 
Ατυχήματα με Σοβαρά Τραυματία 
 
Ο αριθμός δηλωθέντων στην ΕΣΥΕ ατυχημάτων με 1 εμπλεκόμενο 
όχημα, και με σοβαρά τραυματία (και κανένα νεκρό), είναι 1.655. 
 
Ο αριθμός δηλωθέντων στην ΕΣΥΕ ατυχημάτων με 1 εμπλεκόμενο 
όχημα, με σοβαρά τραυματία, και με τραυματισμό πεζού, είναι 597. 
 
Θεωρείται, με όμοιο τρόπο με τα ατυχήματα με νεκρό, ότι τα 597 
ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, με σοβαρά τραυματία, και με 
τραυματισμό πεζού δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες (ΥΣΑΕ), 
επίσης από τα υπόλοιπα (1.655 – 597 =) 1.058 ατυχήματα με 1 
εμπλεκόμενο όχημα, και με σοβαρά τραυματία, δηλώθηκαν στις 
ασφαλιστικές εταιρίες όσα είχαν μικτή κάλυψη, δηλαδή τα (1.058 x 
2,89% =) 31 ατυχήματα, και τέλος από τα ατυχήματα με 2 ή περισσότερα 
εμπλεκόμενα οχήματα δηλώθηκαν όλα. Συνεπώς η σύνθεση των 
ατυχημάτων με σοβαρά τραυματία που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ έχει ως 
εξής: 
 
Πίνακας 8.6. Σύνθεση των δηλωμένων στην ΥΣΑΕ ατυχημάτων με 

Σοβαρά Τραυματία.  
 

Αριθμός Εμπλεκομένων Οχημάτων Αριθμός Ατυχημάτων (που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ)
1 628
2 1.730
3 149
4 9
5 2
14 1  

 
Πηγή: Βάση δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ 
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Από τα 628 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, και με σοβαρά 
τραυματία, που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ, δεν αποζημιώθηκε το 97,11% 
των 597 ασφαλισμένων (που ενεπλάκησαν σε 597 ατυχήματα με 1 
εμπλεκόμενο όχημα, με νεκρό, και με τραυματισμό πεζού), δηλαδή τα 
580 οχήματα. Από τα ατυχήματα με 2 ή περισσότερα εμπλεκόμενα 
οχήματα θεωρείται ότι ένας σε κάθε ατύχημα ήταν ο υπαίτιος, και 
συνεπώς από το σύνολο αυτών των υπαιτίων δεν αποζημιώθηκαν το 
97,11% των οχημάτων. Δηλαδή: 
 
Πίνακας 8.7. Σύνθεση των δηλωμένων στην ΥΣΑΕ ατυχημάτων με 

Σοβαρά Τραυματία, και υπολογισμός των δικαιούχων.  
 

Αριθμός 
Εμπλεκομένων 
Οχημάτων

Αριθμός Ατυχημάτων 
(που δηλώθηκαν στην 

ΥΣΑΕ)

Αριθμός Οχημάτων Στα 
Οποία Δεν Αποζημιώθηκαν 

Οι Υλικές Ζημιές

Αριθμός Οχημάτων Στα 
Οποία Αποζημιώθηκαν 

Οι Υλικές Ζημιές
1 628 580 48
2 1.730 1.680 1.780
3 149 145 302
4 9 9 27
5 2 2 8
14 1 1 13

Σύνολο Μη Δικαιούχων: 2.416
Σύνολο Δικαιούχων: 2.178  

 
Συνεπώς στα ατυχήματα με σοβαρά τραυματία που δηλώνονται στις 
ασφαλιστικές εταιρίες (ΥΣΑΕ), οι δικαιούχοι αποζημίωσης αποτελούν το 
(2.178 / 4.595 =) 47,4% των ασφαλισμένων, και επομένως το κόστος 
αποκατάστασης υλικών ζημιών για ατυχήματα με σοβαρά τραυματία 
πρέπει να πολλαπλασιαστεί με ένα συντελεστή ίσο με (1 / 47,4% =) 
2,11, ώστε να περιλαμβάνει και το κόστος αποκατάστασης υλικών 
ζημιών και των μη δικαιούχων, για τα ατυχήματα που δηλώθηκαν στην 
ΥΣΑΕ. 
 
Ατυχήματα με Ελαφρά Τραυματία 
 
Ο αριθμός δηλωθέντων στην ΕΣΥΕ ατυχημάτων με 1 εμπλεκόμενο 
όχημα, και με ελαφρά τραυματία (και κανένα νεκρό και σοβαρά 
τραυματία), είναι 5.719. 
 
Ο αριθμός δηλωθέντων στην ΕΣΥΕ ατυχημάτων με 1 εμπλεκόμενο 
όχημα, με ελαφρά τραυματία, και με τραυματισμό πεζού, είναι 3.024. 
 
Θεωρείται, με όμοιο τρόπο με τα ατυχήματα με νεκρό και με σοβαρά 
τραυματία, ότι τα 3.024 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, με ελαφρά 
τραυματία, και με τραυματισμό πεζού δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές 
εταιρίες (ΥΣΑΕ), επίσης από τα υπόλοιπα (5.719 - 3.024 =) 2.695 
ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, και με ελαφρά τραυματία, 
δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες όσα είχαν μικτή κάλυψη, δηλαδή 
τα (2.695 x 2,89% =) 165 ατυχήματα, και τέλος από τα ατυχήματα με 2 ή 
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περισσότερα εμπλεκόμενα οχήματα δηλώθηκαν όλα. Συνεπώς η 
σύνθεση των ατυχημάτων με σοβαρά τραυματία που δηλώθηκαν στην 
ΥΣΑΕ έχει ως εξής: 
 
Πίνακας 8.8. Σύνθεση των δηλωμένων στην ΥΣΑΕ ατυχημάτων με 

Ελαφρά Τραυματία.  
 

Αριθμός Εμπλεκομένων Οχημάτων Αριθμός Ατυχημάτων (που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ)
1 3.102
2 12.136
3 883
4 48
5 13
6 8
7 2  

 
Πηγή: Βάση δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ 

 
Από τα 3.102 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, και με ελαφρά 
τραυματία, που δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ, δεν αποζημιώθηκε το 97,11% 
των 3.024 ασφαλισμένων (που ενεπλάκησαν σε 3.024 ατυχήματα με 1 
εμπλεκόμενο όχημα, με νεκρό, και με τραυματισμό πεζού), δηλαδή τα 
2.937 οχήματα. Από τα ατυχήματα με 2 ή περισσότερα εμπλεκόμενα 
οχήματα θεωρείται ότι ένας σε κάθε ατύχημα ήταν ο υπαίτιος, και 
συνεπώς από το σύνολο αυτών των υπαιτίων δεν αποζημιώθηκε το 
97,11% των οχημάτων. Δηλαδή: 
 
Πίνακας 8.9. Σύνθεση των δηλωμένων στην ΥΣΑΕ ατυχημάτων με 

Ελαφρά Τραυματία, και υπολογισμός των δικαιούχων.  
 

Αριθμός 
Εμπλεκομένων 
Οχημάτων

Αριθμός Ατυχημάτων 
(που δηλώθηκαν στην 

ΥΣΑΕ)

Αριθμός Οχημάτων Στα 
Οποία Δεν Αποζημιώθηκαν 

Οι Υλικές Ζημιές

Αριθμός Οχημάτων Στα 
Οποία Αποζημιώθηκαν 

Οι Υλικές Ζημιές
1 3.102 2.937 165
2 12.136 11.785 12.487
3 883 857 1.792
4 48 47 145
5 13 13 52
6 8 8 40
7 2 2 12

Σύνολο Μη Δικαιούχων: 15.648
Σύνολο Δικαιούχων: 14.694  

 
Συνεπώς στα ατυχήματα με ελαφρά τραυματία που δηλώνονται στις 
ασφαλιστικές εταιρίες (ΥΣΑΕ), οι δικαιούχοι αποζημίωσης αποτελούν το 
(14.694 / 30.342 =) 48,4% των ασφαλισμένων, και επομένως το κόστος 
αποκατάστασης υλικών ζημιών για ατυχήματα με ελαφρά τραυματία 
πρέπει να πολλαπλασιαστεί με ένα συντελεστή ίσο με (1 / 48,4% =) 
2,06, ώστε να περιλαμβάνει και το κόστος αποκατάστασης υλικών 
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ζημιών και των μη δικαιούχων, για τα ατυχήματα που δηλώθηκαν στην 
ΥΣΑΕ. 
 
Συνεπώς το κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών όλων των 
οχημάτων που ενεπλάκησαν σε ατύχημα που δηλώθηκε τις 
ασφαλιστικές εταιρίες, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 8.10. Κόστος αποκατάστασης Υλικών Ζημιών όλων των 
εμπλεκόμενων οχημάτων, ανά σοβαρότητα δηλωμένου στην ΥΣΑΕ 

ατυχήματος.  
 

Σοβαρότητα Ατυχήματος Κόστος Αποκατάστασης Υλικών Ζημιών Όλων Των Εμπλεκόμενων 
Οχημάτων Του Δηλωμένου Στην ΥΣΑΕ Ατυχήματος (δρχ 1999)

νεκρός (ki) 12.070.457
σοβαρά τραυματίας (se) 5.114.419
ελαφρά τραυματίας (sl) 2.041.650
υλικές ζημιές (md) 501.966  

 
Όπου, το κόστος αποκατάστασης υλικών ζημιών για ατύχημα με νεκρό 
εξήχθη από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή 2,16 με την τιμή για 
ατύχημα με νεκρό του Πίνακα 8.3., το κόστος αποκατάστασης υλικών 
ζημιών για ατύχημα με σοβαρά τραυματία εξήχθη από τον 
πολλαπλασιασμό του συντελεστή 2,11 με την τιμή για ατύχημα με 
σοβαρά τραυματία του Πίνακα 8.3., το κόστος αποκατάστασης υλικών 
ζημιών για ατύχημα με ελαφρά τραυματία εξήχθη από τον 
πολλαπλασιασμό του συντελεστή 2,06 με την τιμή για ατύχημα με 
ελαφρά τραυματία του Πίνακα 8.3., και τέλος το κόστος αποκατάστασης 
υλικών ζημιών για ατύχημα με μόνο υλικές ζημιές εξήχθη από τον 
πολλαπλασιασμό του ίδιου συντελεστή 2,06 με την τιμή για ατύχημα με 
μόνο υλικές ζημιές του Πίνακα 8.3., αφού δεν υπάρχουν στοιχεία για 
ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές και η κατηγορία σοβαρότητας των 
ατυχημάτων με ελαφρά τραυματίες θεωρείται ότι είναι εκείνη με τα πιο 
όμοια χαρακτηριστικά. 
 
Οι παραπάνω τιμές κόστους των υλικών ζημιών είναι λίγο 
υπερτιμημένες, γιατί προέρχονται από τον έμμεσο υπολογισμό του 
κόστους των υλικών ζημιών των ατυχημάτων που δηλώθηκαν στις 
ασφαλιστικές εταιρίες, και όχι των ατυχημάτων που πραγματικά 
συμβαίνουν. Στα ατυχήματα που πραγματικά συμβαίνουν το ποσοστό 
των ατυχημάτων με 1 εμπλεκόμενο όχημα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο 
από εκείνο που δηλώνεται στις ασφαλιστικές εταιρίες, με συνέπεια να 
μειώνει το μέσο κόστος υλικών ζημιών αφού υπάρχουν υλικές ζημιές σε 
1 μόνο όχημα. 
 
Συνεπώς αν στο μέσο ατύχημα με νεκρό που δηλώθηκε στις 
ασφαλιστικές εταιρίες εμπλέκονται 2,16 οχήματα (αυτό δηλώνει ο 
παραπάνω συντελεστής που βρέθηκε), τότε το κόστος των υλικών 
ζημιών ανά όχημα που ενεπλάκη σε ατύχημα με νεκρό είναι ίσο με 
(12.070.457 / 2,16 =) 5.581.580 δρχ 1999. Επίσης από τα 1.042 
ατυχήματα 1 εμπλεκόμενου οχήματος με νεκρό, που κατέγραψε η ΕΣΥΕ, 
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δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ τα 387 ατυχήματα και δεν δηλώθηκαν τα 655 
ατυχήματα, τα οποία αποτελούν το (655 / 1.876 =) 34,9% του συνόλου 
των ατυχημάτων με νεκρό πρόσωπο. Συνεπώς το 34,9% του συνόλου 
των ατυχημάτων με νεκρό πρόσωπο έχει κόστος υλικών ζημιών ανά 
ατύχημα ίσο με 5.581.580 δρχ, και το υπόλοιπο 65,1% του συνόλου των 
ατυχημάτων με νεκρό πρόσωπο (τα οποία δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ) έχει 
κόστος υλικών ζημιών ανά ατύχημα ίσο με 12.070.457 δρχ. Επομένως ο 
σταθμισμένος μέσος όρος του κόστους των υλικών ζημιών 
ατυχημάτων με νεκρό πρόσωπο που καταγράφηκαν από την ΕΣΥΕ, 
είναι ίσος με (34,9% x 5.581.580 + 65,1% x 12.070.457 =) 9.803.181 δρχ 
1999. 
 
Με την ίδια λογική, στο ατύχημα με σοβαρά τραυματία που δηλώθηκε 
στις ασφαλιστικές εταιρίες εμπλέκονται κατά μέσο όρο 2,11 οχήματα, και 
το μέσο κόστος των υλικών ζημιών ανά όχημα που ενεπλάκη σε 
ατύχημα με σοβαρά τραυματία είναι ίσο με (5.114.419 / 2,11 =) 
2.424.959 δρχ 1999. Επίσης από τα 1.655 ατυχήματα 1 εμπλεκόμενου 
οχήματος με σοβαρά τραυματία, που κατέγραψε η ΕΣΥΕ, δηλώθηκαν 
στην ΥΣΑΕ τα 628 ατυχήματα και δεν δηλώθηκαν τα 1.027 ατυχήματα, 
τα οποία αποτελούν το (1.027 / 3.546 =) 29,0% του συνόλου των 
ατυχημάτων με σοβαρά τραυματία. Συνεπώς το 29,0% του συνόλου των 
ατυχημάτων με σοβαρά τραυματία έχει κόστος υλικών ζημιών ανά 
ατύχημα ίσο με 2.424.959 δρχ, και το υπόλοιπο 71,0% του συνόλου των 
ατυχημάτων με σοβαρά τραυματία (τα οποία δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ) 
έχει κόστος υλικών ζημιών ανά ατύχημα ίσο με 5.114.419 δρχ. 
Επομένως ο σταθμισμένος μέσος όρος του κόστους των υλικών 
ζημιών ατυχημάτων με σοβαρά τραυματία που κατεγράφησαν από 
την ΕΣΥΕ, είναι ίσος με (29,0% x 2.424.959 + 71,0% x 5.114.419 =) 
4.335.171 δρχ 1999. 
 
Ομοίως, στο ατύχημα με ελαφρά τραυματία που δηλώθηκε στις 
ασφαλιστικές εταιρίες εμπλέκονται κατά μέσο όρο 2,06 οχήματα, και το 
μέσο κόστος των υλικών ζημιών ανά όχημα που ενεπλάκη σε ατύχημα 
με ελαφρά τραυματία είναι ίσο με (2.041.650 / 2,06 =) 988.704 δρχ 1999. 
Επίσης από τα 5.719 ατυχήματα 1 εμπλεκόμενου οχήματος με ελαφρά 
τραυματία, που κατέγραψε η ΕΣΥΕ, δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ τα 3.102 
ατυχήματα και δεν δηλώθηκαν τα 2.617 ατυχήματα, τα οποία αποτελούν 
το (2.617 / 18.809 =) 13,9% του συνόλου των ατυχημάτων με ελαφρά 
τραυματία. Συνεπώς το 13,9% του συνόλου των ατυχημάτων με ελαφρά 
τραυματία έχει κόστος υλικών ζημιών ανά ατύχημα ίσο με 988.704 δρχ, 
και το υπόλοιπο 86,1% του συνόλου των ατυχημάτων με ελαφρά 
τραυματία (τα οποία δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ) έχει κόστος υλικών ζημιών 
ανά ατύχημα ίσο με 2.041.650 δρχ. Επομένως ο σταθμισμένος μέσος 
όρος του κόστους των υλικών ζημιών ατυχημάτων με ελαφρά 
τραυματία που κατεγράφησαν από την ΕΣΥΕ, είναι ίσος με (13,9% x 
988.704 + 86,1% x 2.041.650 =) 1.895.141 δρχ 1999. 
 
Τέλος, στο ατύχημα με μόνο υλικές ζημιές που δηλώθηκε στις 
ασφαλιστικές εταιρίες εμπλέκονται κατά μέσο όρο 2,06 οχήματα (όπως 
θεωρήθηκε), και το μέσο κόστος των υλικών ζημιών ανά όχημα που 
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ενεπλάκη σε ατύχημα με μόνο υλικές ζημιές είναι λοιπόν ίσο με (501.966 
/ 2,06 =) 243.085 δρχ 1999. Επίσης θεωρείται ότι από τα ατυχήματα 1 
εμπλεκόμενου οχήματος με μόνο υλικές ζημιές, δεν δηλώθηκαν στην 
ΥΣΑΕ τόσα ώστε να αποτελούν το 13,9% του συνόλου των ατυχημάτων 
με μόνο υλικές ζημιές. Συνεπώς το 13,9% του συνόλου των ατυχημάτων 
με μόνο υλικές ζημιές έχει κόστος υλικών ζημιών ανά ατύχημα ίσο με 
243.085 δρχ, και το υπόλοιπο 86,1% του συνόλου των ατυχημάτων με 
μόνο υλικές ζημιές (τα οποία δηλώθηκαν στην ΥΣΑΕ) έχει κόστος υλικών 
ζημιών ανά ατύχημα ίσο με 501.966 δρχ. Επομένως ο σταθμισμένος 
μέσος όρος του κόστους των υλικών ζημιών ατυχημάτων με μόνο 
υλικές ζημιές, είναι ίσος με (13,9% x 243.085 + 86,1% x 501.966 =) 
465.945 δρχ 1999. 
 
Συνεπώς το κόστος υλικών ζημιών ανά σοβαρότητα ατυχήματος 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 8.11. Κόστος Υλικών Ζημιών. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (CΥΛΖΗΜ) (δρχ)
Σοβαρότητα Ατυχήματος (CΥΛΖΗΜ)

νεκρός (ki) 9.803.181
σοβαρά τραυματίας (se) 4.335.171
ελαφρά τραυματίας (sl) 1.895.141
υλικές ζημιές (md) 465.945  

 
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί όμως για τον αριθμό των παθόντων 
προσώπων, και ο αριθμός των ατυχημάτων που καταγράφεται είναι ένα 
τμήμα του πραγματικού αριθμού των ατυχημάτων που συμβαίνουν. 
Συνεπώς χρειάζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλου διορθωτικού 
συντελεστή για να συνυπολογιστεί και το κόστος των ατυχημάτων αυτών 
στο συνολικό ετήσιο κόστος των ατυχημάτων. Όπως αναλύεται και στο 
13ο κεφάλαιο, στην παράγραφο «13.2. Αριθμός Ατυχημάτων», 
επελέγησαν να χρησιμοποιηθούν διορθωτικοί συντελεστές για τα 
ατυχήματα με νεκρό, με σοβαρά και ελαφρά τραυματία, αντίστοιχα ίσοι 
με 1, 1,43, και 2,5. 
 
Ο αριθμός των ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές όπως αυτός 
προέκυψε από τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών είναι ίσος με 
200.693. Στην ουσία όμως είναι και αυτός υποτιμημένος γιατί υπάρχει 
ένας αριθμός ατυχημάτων που δεν δηλώνονται στις ασφαλιστικές 
εταιρίες. Αν θεωρηθεί ότι δεν δηλώνονται γιατί είναι ατυχήματα 1 
οχήματος χωρίς εμπλοκή πεζού και με απλή κάλυψη, τότε αφού στα 
ατυχήματα με παθόντα πρόσωπα το αντίστοιχο ποσοστό τέτοιων 
ατυχημάτων είναι (18,3% x 97,11% =)  17,7%, θεωρείται ότι ισχύει το 
ίδιο ποσοστό και για τα ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές. Επομένως αν 
είναι Χ αυτά τα ατυχήματα, ο πραγματικός αριθμός ατυχημάτων με μόνο 
υλικές ζημιές είναι 200.693+Χ, και το Χ βρέθηκε από την επίλυση της 
εξίσωσης: 
 
 (200.693 + Χ) x 17,7% = Χ 
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Συνεπώς ο αριθμός των μη δηλωθέντων ατυχημάτων με μόνο υλικές 
ζημιές Χ (που εκφράζει τα ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές, 1 
εμπλεκόμενου οχήματος, και με απλή κάλυψη) είναι ίσος με 43.373. 
Επομένως ο πραγματικός αριθμός των ατυχημάτων με μόνο υλικές 
ζημιές είναι 244.066, και ο διορθωτικός συντελεστής είναι ίσος με 1,22. 
 

Πίνακας 8.12. Διορθωτικός Συντελεστής του κόστους Υλικών 
Ζημιών.  

 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (fΥΛΖΗΜ)
Σοβαρότητα Ατυχήματος (fΥΛΖΗΜ)

νεκρός (ki) 1
σοβαρά τραυματίας (se) 1,43
ελαφρά τραυματίας (sl) 2,5
υλικές ζημιές (md) 1,22  
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9. ΤΡΟΧΑΙΑ (CΤΡΟΧ) 
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Ο υπολογισμός του κόστους των υπηρεσιών τροχαίας πρέπει να 
περιλαμβάνει το κόστος των ενεργειών του προσωπικού στον τόπο του 
ατυχήματος, το κόστος των ενεργειών του προσωπικού εκτός τόπου του 
ατυχήματος, το κόστος λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων οχημάτων, 
το κόστος προγραμμάτων πρόληψης και ανάλυσης ατυχημάτων, το 
κόστος εκπαίδευσης προσωπικού και το κόστος κτήσης της 
υλικοτεχνικής υποδομής. Στο κόστος ενεργειών στον τόπο του 
ατυχήματος συγκαταλέγονται η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η λήψη 
στοιχείων του ατυχήματος και καταθέσεων των εμπλεκομένων οδηγών ή 
μαρτύρων, και η μεταφορά των οχημάτων που συγκρούστηκαν αν 
χρειάζεται. Στο κόστος ενεργειών εκτός τόπου του ατυχήματος υπάγεται 
η συμπλήρωση και προώθηση εντύπων και εγγράφων, και η κατάθεση 
ενώπιον δικαστηρίου (NHTSA, 1983; Al-Masaeid, 1999). 
 
Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία η Τροχαία επιλαμβάνεται ενός 
ατυχήματος όταν υπάρχει τραυματίας ή νεκρός, και η Αστυνομία όταν 
υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Στη συνέχεια θα αναφέρεται ως κόστος 
Τροχαίας και το κόστος της Αστυνομίας για την εμπλοκή της στα 
ατυχήματα υλικών ζημιών. Ο αριθμός των οχημάτων και του 
πληρώματος που καταφθάνει στο τόπο του ατυχήματος εξαρτάται από 
τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Επίσης και η λεγόμενη εργασία 
γραφείου εξαρτάται από τη σοβαρότητα του ατυχήματος. 
 
Η αναζήτηση στοιχείων κόστους Τροχαίας ανά κατηγορία σοβαρότητας 
κατέληξε άκαρπη αφού η Τροχαία δεν έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχη 
έρευνα. Έτσι πραγματοποιήθηκε συλλογή στοιχείων η οποία οδήγησε 
στον προσδιορισμό των κατηγοριών σοβαρότητας ατυχήματος που 
ορίζουν τον αριθμό οχημάτων και πληρωμάτων που καταφθάνουν στο 
ατύχημα, αλλά και επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας γραφείου και 
υπαίθρου, όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

- υλικές ζημιές, 
- 1 τραυματίας, 
- 2 ή περισσότεροι τραυματίες, 
- 1 νεκρός και τραυματίες, 
- πολύνεκρο ατύχημα. 

Για την κάθε κατηγορία σοβαρότητας ατυχήματος λοιπόν, και για το αν 
το ατύχημα είναι εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής, βρέθηκε: 

- ο αριθμός οχημάτων, 
- ο αριθμός ατόμων και ανθρωποωρών που απαιτούνται στον τόπο 
του ατυχήματος, 

- ο αριθμός ατόμων και ανθρωποωρών που απαιτούνται εκτός τόπου 
του ατυχήματος, 

- το μέσο ωρομίσθιο του προσωπικού,  
- το κόστος λειτουργίας του οχήματος και 
- η μέση διαδρομή που διανύεται για την πρόσβαση στον τόπο του 
ατυχήματος  

 
Η παρουσίαση των στοιχείων αυτών και ο υπολογισμός του κόστους 
Τροχαίας ανά σοβαρότητα ατυχήματος παρουσιάζεται στους 
ακόλουθους πίνακες: 
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Πίνακας 9.1. Υπολογισμός κόστους Τροχαίας εντός κατοικημένης περιοχής 
  

ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Ανθρωποώρες Ωρομίσθιο ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός Μέση Κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Οχημάτων  Διαδρομή  ανά χλμ 

Άτομα Ανθρωποώρες Άτομα Ανθρωποώρες ΣΥΝΟΛΟ (δρχ) (δρχ) (χλμ) (δρχ/χλμ) (δρχ) (δρχ)
Σοβαρότητα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Τραυματισμού =2*[8] =[1]*[2]+[3]*[4] =[5]*[6] =[8]*[9]*[10] =[7]+[11]

υλικές ζημιές 2 * 1 + 1 * 1 = 3 * 6.980 = 20.940 1 * 10 * 30 = 300 21.240
1 τραυματίας 4 * 4 + 2 * 16 = 48 * 6.980 = 335.040 2 * 10 * 30 = 600 335.640
≥2 τραυματίες 4 * 4 + 2 * 32 = 80 * 6.980 = 558.400 2 * 10 * 30 = 600 559.000

τραυματίες + 1 νεκρός 6 * 4 + 3 * 32 = 120 * 6.980 = 837.600 3 * 10 * 30 = 900 838.500
πολύνεκρο 8 * 8 + 5 * 32 = 224 * 6.980 = 1.563.520 4 * 10 * 30 = 1.200 1.564.720

 

Πίνακας 9.2. Υπολογισμός κόστους Τροχαίας εκτός κατοικημένης περιοχής 
 

 



 

 

ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Ανθρωποώρες Ωρομίσθιο ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός Μέση Κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Οχημάτων  Διαδρομή  ανά χλμ 

Άτομα Ανθρωποώρες Άτομα Ανθρωποώρες ΣΥΝΟΛΟ (δρχ) (δρχ) (χλμ) (δρχ/χλμ) (δρχ) (δρχ)
Σοβαρότητα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Τραυματισμού =2*[8] =[1]*[2]+[3]*[4] =[5]*[6] =[8]*[9]*[10] =[7]+[11]

υλικές ζημιές 2 * 1 + 1 * 1 = 3 * 6.980 = 20.940 1 * 60 * 30 = 1.800 22.740
1 τραυματίας 4 * 4 + 2 * 16 = 48 * 6.980 = 335.040 2 * 60 * 30 = 3.600 338.640
≥2 τραυματίες 4 * 4 + 2 * 32 = 80 * 6.980 = 558.400 2 * 60 * 30 = 3.600 562.000

τραυματίες + 1 νεκρός 6 * 8 + 3 * 32 = 144 * 6.980 = 1.005.120 3 * 60 * 30 = 5.400 1.010.520
πολύνεκρο 8 * 8 + 5 * 32 = 224 * 6.980 = 1.563.520 4 * 60 * 30 = 7.200 1.570.720
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Κάθε όχημα έχει 2 άτομα πλήρωμα (στήλη [1]). Στα ατυχήματα με μόνο 
υλικές ζημιές καταφθάνει 1 όχημα, στα ατυχήματα με τραυματίες εκτός 
από το περιπολικό καταφθάνει και το ανακριτικό όχημα της Τροχαίας 
(ΤΟΤΑ), στα ατυχήματα με 1 νεκρό και πιθανούς τραυματίες 
προσέρχονται 2 περιπολικά πλέον του ανακριτικού οχήματα, και στα 
πολύνεκρα ατυχήματα τα περιπολικά είναι 3 πλέον του ανακριτικού 
(στήλη [8]). Η διάρκεια μέχρι την μετάβαση και ολοκλήρωση του έργου 
του προσωπικού στον τόπο του ατυχήματος είναι 1 ώρα για ατυχήματα 
με μόνο υλικές ζημιές, 4 ώρες για ατυχήματα με τραυματίες, 4 ώρες 
εντός κατοικημένης περιοχής ή 8 εκτός κατοικημένης περιοχής για 
ατυχήματα με νεκρό, και 8 ώρες για πολύνεκρα ατυχήματα (στήλη [2]). 
Τα άτομα που απασχολούνται και η αντίστοιχη διάρκεια που απαιτείται 
για το καθένα από αυτά, για τις παρελκόμενες εργασίες γραφείου, είναι 1 
άτομο για 1 ώρα για ατυχήματα μόνο υλικών ζημιών, 2 άτομα για 2 
ημέρες για ατυχήματα με 1 τραυματία, 2 άτομα για 4 ημέρες για 
ατυχήματα με περισσότερους του 1 τραυματίες, 3 άτομα για 4 ημέρες για 
ατυχήματα με 1 νεκρό και τραυματίες, και 5 άτομα για 4 ημέρες για 
πολύνεκρα ατυχήματα (στήλη [3] και [4]). Θεωρήθηκε το μέσο 
επαυξημένο ωρομίσθιο του προσωπικού είναι ίσο με 6.980 δρχ (στήλη 
[6]), η μέση διαδρομή είναι 10 χιλιόμετρα για ατυχήματα εντός 
κατοικημένης περιοχής και 60 χιλιόμετρα για ατυχήματα εκτός 
κατοικημένης περιοχής (στήλη [9]), και το μέσο κόστος λειτουργίας των 
οχημάτων θεωρήθηκε ίσο με 30 δραχμές ανά χιλιόμετρο (στήλη [10]). Ο 
υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με τρόπο όμοιο με εκείνο του 3ου 
κεφαλαίου και φαίνεται παραστατικά και στους παραπάνω πίνακες. 
 
Επειδή τα στοιχεία των ατυχημάτων όμως κατηγοριοποιούνται σύμφωνα 
με τις βασικές κατηγορίες σοβαρότητας ατυχήματος, δηλαδή την 
κατηγορία των ατυχημάτων με νεκρούς, με σοβαρά τραυματίες, με 
ελαφρά τραυματίες, και με υλικές ζημιές, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
κατάλληλη μετατροπή των παραπάνω στοιχείων κόστους και 
σοβαρότητας. 
 
Από τα στοιχεία των ατυχημάτων εξάγεται ότι από τα 1.876 ατυχήματα 
με νεκρούς: 
  
  τα 708 είναι εντός κατοικημένης περιοχής και 
 
   677 (ή 95,6%) από αυτά έχουν 1 νεκρό, και πιθανώς  
               τραυματίες 
   και 31 (ή 4,4%) από αυτά είναι πολύνεκρα, και πιθανώς  
               με τραυματίες 
 
  τα 1.168 είναι εκτός κατοικημένης περιοχής και 
 
   1.027 (ή 87,9%) από αυτά έχουν 1 νεκρό, και πιθανώς  
               τραυματίες 
   και 141 (ή 12,1%) από αυτά είναι πολύνεκρα, και πιθανώς 
        με τραυματίες 
 
Οπότε το κόστος της Τροχαίας για ατυχήματα με νεκρούς 
υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ των ατυχημάτων με 
1 νεκρό και τα πολύνεκρα ατυχήματα, δηλαδή: 
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 για εντός ίσο με: 95,6% x 838.500 + 4,4% x 1.564.720 = 870.298 δρχ 
 για εκτός ίσο με: 87,9% x 1.010.520 + 12,1% x 1.570.720 = 1.078.147 δρχ 
 
Από τα 3.546 ατυχήματα με σοβαρά τραυματίες: 
  
  τα 1.837 είναι εντός κατοικημένης περιοχής και 
 
   1.275 (ή 69,4%) από αυτά έχουν 1 σοβαρά τραυματία, κανένα 
      ελαφρά τραυματία, και κανένα νεκρό 
   και 562 (ή 30,6%) από αυτά έχουν 2 ή περισσότερους     
        τραυματίες, 1 από τους οποίους σοβαρά, και 
        οι υπόλοιποι σοβαρά ή ελαφρά, και κανένα 
         νεκρό 
 
  τα 1.709 είναι εκτός κατοικημένης περιοχής και 
 
   945 (ή 55,3%) από αυτά να έχουν 1 σοβαρά τραυματία,  
              κανένα ελαφρά τραυματία, και κανένα νεκρό
   και 764 (ή 44,7%) από αυτά έχουν 2 ή περισσότερους     
        τραυματίες, 1 από τους οποίους σοβαρά, και 
        οι υπόλοιποι σοβαρά ή ελαφρά, και κανένα 
        νεκρό 
 
Οπότε το κόστος της Τροχαίας για ατυχήματα με σοβαρά 
τραυματίες υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ των 
ατυχημάτων με 1 σοβαρά τραυματία, και των ατυχημάτων με 2 ή 
περισσότερους τραυματίες, με 1 τουλάχιστον σοβαρά τραυματία, 
δηλαδή: 
 
 για εντός ίσο με: 69,4% x 335.640 + 30,6% x 559.000 = 403.973 δρχ 
 για εκτός ίσο με: 55,3% x 338.640 + 44,7% x 562.000 = 438.492 δρχ 
 
Από τα 18.809 ατυχήματα με ελαφρά τραυματίες: 
  
  τα 14.085 είναι εντός κατοικημένης περιοχής και 
 
   11.011 (ή 78,2%) από αυτά έχουν 1 ελαφρά τραυματία, κανένα 
      σοβαρά τραυματία, και κανένα νεκρό 
   και 3.074 (ή 21,8%) από αυτά έχουν 2 ή περισσότερους    
           ελαφρά τραυματίες, κανένα σοβαρά  
           τραυματία, και κανένα νεκρό 
 
  τα 4.724 είναι εκτός κατοικημένης περιοχής και 
 
   2.863 (ή 60,6%) από αυτά έχουν 1 ελαφρά τραυματία, κανένα 
     σοβαρά τραυματία, και κανένα νεκρό 
   και 1.861 (ή 39,4%) από αυτά έχουν 2 ή περισσότερους    
           ελαφρά τραυματίες, κανένα σοβαρά  
           τραυματία, και κανένα νεκρό 
 
Οπότε το κόστος της Τροχαίας για ατυχήματα με ελαφρά 
τραυματίες υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος μεταξύ των 
ατυχημάτων με 1 ελαφρά τραυματία, και των ατυχημάτων με 2 ή 
περισσότερους ελαφρά τραυματίες, δηλαδή: 
 
 για εντός ίσο με: 78,2% x 335.640 + 21,8% x 559.000 = 384.388 δρχ 
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 για εκτός ίσο με: 60,6% x 338.640 + 39,4% x 562.000 = 426.632 δρχ 
 
Συνεπώς το τελικό κόστος της Τροχαίας ανά σοβαρότητα ατυχήματος 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 9.3. Κόστος Τροχαίας 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (CΤΡΟΧ) (δρχ)
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(CΤΡΟΧ-in) (CΤΡΟΧ-ou)

νεκρός (ki) 870.298 1.078.147
σοβαρά τραυματίας (se) 403.973 438.492
ελαφρά τραυματίας (sl) 384.388 426.632
υλικές ζημιές (md) 21.240 22.740

Σοβαρότητα Ατυχήματος

 
 
Είναι προφανές ότι η Τροχαία επενέβη μόνο στα ατυχήματα με παθόντα 
πρόσωπα που έχουν δηλωθεί στην Τροχαία και υπάρχουν στη βάση 
δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ. Συνεπώς δεν χρειάζεται διορθωτικός 
συντελεστής για τα ατυχήματα αυτά. Στα ατυχήματα όμως με μόνο 
υλικές ζημιές, που είναι στην πραγματικότητα ίσα με 244.066, δεν 
προσέρχεται πάντα η Τροχαία (και στην ουσία η Αστυνομία). Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, η Αστυνομία προσέρχεται στο 5% 
αυτών των ατυχημάτων. Συνεπώς ο διορθωτικός συντελεστής του 
κόστους της Τροχαίας ανά σοβαρότητα ατυχήματος παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 9.4. Διορθωτικός Συντελεστής του κόστους Τροχαίας.  
 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (fΤΡΟΧ)
Σοβαρότητα Ατυχήματος (fΤΡΟΧ)

νεκρός (ki) 1
σοβαρά τραυματίας (se) 1
ελαφρά τραυματίας (sl) 1
υλικές ζημιές (md) 0,05  
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10. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (CΠΥΡΟΣ) 
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Το Πυροσβεστικό Σώμα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό 
του κόστους των ατυχημάτων, γιατί αρκετές φορές χρειάζεται 
απεγκλωβισμός των θυμάτων, κατάσβεση πυρκαγιάς που προκλήθηκε 
από το ατύχημα, και μέχρι και το έτος βάσης (1999) ήταν υποχρέωση 
της Πυροσβεστικής ο καθαρισμός του οδοστρώματος από λάδια και 
συντρίμμια, που τώρα συγκαταλέγεται στις υποχρεώσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
 
Οι περισσότερες διεθνείς έρευνες συνυπολογίζουν το κόστος της 
Πυροσβεστικής (NHTSA, 1983; COST313, 1994) κατά τον 
προσδιορισμό του κόστους των ατυχημάτων. Οι ελληνικές έρευνες έως 
τώρα δεν έχουν λάβει υπόψη το κόστος αυτό, ίσως λόγω της δυσκολίας 
υπολογισμού του ή λόγω της μικρής επιρροής του κόστους αυτού στο 
συνολικό κόστος. 
 
Στοιχεία κόστους ανά ατύχημα δεν βρέθηκαν, συνεπώς ο υπολογισμός 
και αυτού του στοιχείου κόστους πραγματοποιήθηκε με έμμεσο τρόπο. 
Δηλαδή ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος με τον υπολογισμό του κόστους 
του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, κατά την οποία εκτιμάται το κόστος από τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται. 
 
Όταν χρειάζονται οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα 
με τις συνθήκες του κάθε ατυχήματος, προσέρχονται στον τόπο του 
ατυχήματος 1 ή 2 ειδικά οχήματα με πλήρωμα 3 άτομα το καθένα. Η 
παροχή βοήθειας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών ή την 
κατάσβεση πυρκαγιάς διαρκεί από 10 λεπτά έως 30 λεπτά. Αν όμως 
συνυπολογιστεί ο χρόνος απόκρισης, δηλαδή η διάρκεια από τη λήψη 
του σήματος για παροχή βοήθειας έως τη μετάβαση στον τόπο του 
ατυχήματος, και ο καθαρισμός του οδοστρώματος από λάδια και 
συντρίμμια, η συνολική διάρκεια απασχόλησης της Πυροσβεστικής 
αυξάνει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις πυροσβεστών οι διάρκειες 
απασχόλησης στον τόπο του ατυχήματος φαίνονται στους ακόλουθους 
πίνακες: 
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Πίνακας 10.1. Υπολογισμός κόστους Πυροσβεστικής εντός κατοικημένης περιοχής 
  

ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Ανθρωποώρες Ωρομίσθιο ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός Μέση Κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Οχημάτων  Διαδρομή  ανά χλμ 

Άτομα Ανθρωποώρες Άτομα Ανθρωποώρες ΣΥΝΟΛΟ (δρχ) (δρχ) (χλμ) (δρχ/χλμ) (δρχ) (δρχ)
Σοβαρότητα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Τραυματισμού =3*[8] =[1]*[2]+[3]*[4] =[5]*[6] =[8]*[9]*[10] =[7]+[11]

υλικές ζημιές 3 * 1 + 0 * 0 = 3 * 6.980 = 20.940 1 * 10 * 30 = 300 21.240
ελαφρά τραυματίας 3 * 1,5 + 0 * 0 = 4,5 * 6.980 = 31.410 1 * 10 * 30 = 300 31.710
σοβαρά τραυματίας 6 * 2 + 0 * 0 = 12 * 6.980 = 83.760 2 * 10 * 30 = 600 84.360

νεκρός 6 * 2,5 + 0 * 0 = 15 * 6.980 = 104.700 2 * 10 * 30 = 600 105.300
 

 
Πίνακας 10.2. Υπολογισμός κόστους Πυροσβεστικής εκτός κατοικημένης περιοχής 

 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
Ανθρωποώρες Ωρομίσθιο ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός Μέση Κόστος ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΑΙΘΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Οχημάτων  Διαδρομή  ανά χλμ 

Άτομα Ανθρωποώρες Άτομα Ανθρωποώρες ΣΥΝΟΛΟ (δρχ) (δρχ) (χλμ) (δρχ/χλμ) (δρχ) (δρχ)
Σοβαρότητα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Τραυματισμού =3*[8] =[1]*[2]+[3]*[4] =[5]*[6] =[8]*[9]*[10] =[7]+[11]

υλικές ζημιές 3 * 1,5 + 0 * 0 = 4,5 * 6.980 = 31.410 1 * 60 * 30 = 1.800 33.210
ελαφρά τραυματίας 3 * 2 + 0 * 0 = 6 * 6.980 = 41.880 1 * 60 * 30 = 1.800 43.680
σοβαρά τραυματίας 6 * 2,5 + 0 * 0 = 15 * 6.980 = 104.700 2 * 60 * 30 = 3.600 108.300

νεκρός 6 * 3 + 0 * 0 = 18 * 6.980 = 125.640 2 * 60 * 30 = 3.600 129.240
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Κάθε όχημα έχει 3 άτομα πλήρωμα (στήλη [1]). Στα ατυχήματα με μόνο 
υλικές ζημιές και ελαφρά τραυματίες θεωρείται ότι καταφθάνει 1 όχημα, 
και στα ατυχήματα με σοβαρά τραυματίες και νεκρούς καταφθάνουν 2 
οχήματα (στήλη [8]). Η διάρκεια από τη λήψη του σήματος μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου του προσωπικού στον τόπο του ατυχήματος 
είναι 1 ή 1,5 ώρα για ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές, 1,5 ή 2 ώρες για 
ατυχήματα με ελαφρά τραυματίες, 2 ή 2,5 ώρες για ατυχήματα με 
σοβαρά τραυματίες, και 2,5 ή 3 ώρες για ατυχήματα με νεκρούς, 
ανάλογα με το αν είναι εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής αντίστοιχα 
(στήλη [2]). Εργασία γραφείου δεν απαιτείται (στήλη [3] και [4]). Το μέσο 
επαυξημένο ωρομίσθιο του προσωπικού θεωρήθηκε ίσο με 6.980 δρχ 
(στήλη [6]), κατ’αντιστοιχία με την περίπτωση του ΕΚΑΒ και της 
Τροχαίας. Τέλος, θεωρήθηκε ότι η μέση διαδρομή είναι 10 χιλιόμετρα για 
ατυχήματα εντός κατοικημένης περιοχής και 60 χιλιόμετρα για 
ατυχήματα εκτός κατοικημένης περιοχής (στήλη [9]), και το μέσο κόστος 
λειτουργίας των οχημάτων θεωρήθηκε ίσο με 30 δραχμές ανά χιλιόμετρο 
(στήλη [10]). Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με τον συνήθη τρόπο 
(ΕΚΑΒ και Τροχαία) και φαίνεται παραστατικά στους παραπάνω 
πίνακες. 
 
Συνεπώς το κόστος της Πυροσβεστικής ανά σοβαρότητα ατυχήματος 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 10.3. Κόστος Πυροσβεστικής 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (CΠΥΡΟΣ) (δρχ)
ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
(CΠΥΡΟΣ-in) (CΠΥΡΟΣ-ou)

νεκρός (ki) 105.300 129.240
σοβαρά τραυματίας (se) 84.360 108.300
ελαφρά τραυματίας (sl) 31.710 43.680
υλικές ζημιές (md) 21.240 33.210

Σοβαρότητα Ατυχήματος

 
 
Δεδομένου όμως ότι η Πυροσβεστική δεν καλείται σε κάθε ατύχημα 
πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλος μειωτικός διορθωτικός συντελεστής. 
Από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος, βρέθηκε ότι ο συνολικός αριθμός συμβάντων παροχής 
βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα το 1999 ήταν 427. Δηλαδή από τα 
224.923 καταγραφέντα ατυχήματα (1.876 ατυχήματα με νεκρούς, 3.546 
ατυχήματα με σοβαρά τραυματίες, 18.809 ατυχήματα με ελαφρά 
τραυματίες, και 200.692 ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές) η 
Πυροσβεστική εκλήθη στα 427 ή στο 0,19% από αυτά. Επειδή δεν 
υπάρχουν στοιχεία να υποστηρίζουν ότι το ποσοστό αυτό είναι 
διαφορετικό ανά σοβαρότητα ατυχήματος και για εντός ή εκτός 
κατοικημένης περιοχής, τουλάχιστον ανά σοβαρότητα ατυχήματος θα 
διορθωθεί επιπλέον σύμφωνα με το «διορθωτικό συντελεστή του 
ενδεικτικού μέσου όρου του κόστους των διοικητικών εξόδων των 
ασφαλιστικών εταιριών» που αναπτύσσεται στο 11ο κεφάλαιο. 
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Πίνακας 10.4. Υπολογισμός Διορθωτικού Συντελεστή 
Πυροσβεστικής.  

 
Μέσος 

Διορθωτικός 
Συντελεστής 

Πυροσβεστικής

Διορθωτικός Συντελεστής Του 
Ενδεικτικού Μέσου Όρου Του 

Κόστους Των Διοικητικών Εξόδων 
Των Ασφαλιστικών Εταιριών

Τελικός 
Διορθωτικός 
Συντελεστής 

Πυροσβεστικής
[1] [2] [3]

=[1]*[2]
νεκρός (ki) 11,69 0,022

σοβαρά τραυματίας (se) 5,08 0,010
ελαφρά τραυματίας (sl) 2,07 0,004
υλικές ζημιές (md) 0,51 0,001

0,19%

Σοβαρότητα Ατυχήματος

 
 
Συνεπώς ο διορθωτικός συντελεστής του κόστους της Πυροσβεστικής 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 10.5. Διορθωτικός Συντελεστής του κόστους της 
Πυροσβεστικής. 

 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (fΠΥΡΟΣ)

Σοβαρότητα Ατυχήματος (fΠΥΡΟΣ)
νεκρός (ki) 0,022

σοβαρά τραυματίας (se) 0,010
ελαφρά τραυματίας (sl) 0,004
υλικές ζημιές (md) 0,001  
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11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (C ) ΑΣΦΑΛ
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11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Τα διοικητικά έξοδα των ασφαλιστικών εταιριών υπολογίζονται σε 
πολλές διεθνείς έρευνες (Al-Masaeid, 1999; NHTSA, 1983; COST313, 
1994), ενώ στις εθνικές έρευνες παραμελούνται, ίσως γιατί δεν 
υπάρχουν ακριβή στοιχεία. 
 
Στα πλαίσια της παρούσης Διπλωματικής Εργασίας επιχειρήθηκε για 
πρώτη φορά προσέγγιση του κόστους των διοικητικών εξόδων των 
ασφαλιστικών εταιριών, και πραγματοποιήθηκε προσπάθεια συλλογής 
αντίστοιχων στοιχείων. Τα στοιχεία που βρέθηκαν ήταν ο συνολικός 
αριθμός των δηλωθέντων στις ασφαλιστικές εταιρίες ατυχημάτων για το 
έτος 1999 (ΥΣΑΕ, 2000), που είναι ίσος με 245.080, και το έμμεσο 
κόστος ασφαλιστικών εργασιών κλάδου αστικής ευθύνης οχημάτων για 
το έτος 1999 (ΕΑΕΕ), που είναι ίσο με 33.782.658.000 δρχ. Από τα 
παραπάνω στοιχεία εξάγεται ένας ενδεικτικός μέσος όρος κόστους 
διοικητικών εξόδων των ασφαλιστικών εταιριών ανά ατύχημα ίσος με 
(33.782.658.000 / 245.080 =) 137.843 δρχ. Το ποσό αυτό αποτελεί 
ενδεικτικό μέσο όρο, γιατί στην πραγματικότητα οι εργασίες που 
απαιτούνται για ένα ατύχημα, εξαρτώνται συνήθως από τη σοβαρότητα 
του ατυχήματος, δηλαδή ένα θανατηφόρο ατύχημα απαιτεί πολύ 
περισσότερες ανθρωποώρες εργασίας από ένα ατύχημα μόνο υλικών 
ζημιών. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε η ανάπτυξη ενός διορθωτικού 
συντελεστή του μέσου κόστους των διοικητικών εξόδων των 
ασφαλιστικών εταιριών. 
 
Για την ανάπτυξη αυτού του διορθωτικού συντελεστή χρησιμοποιήθηκε: 
 
-ο ενδεικτικός μέσος όρος του κόστους υλικών ζημιών ατυχήματος που 
αναφέρθηκε στο 8ο Κεφάλαιο, ο οποίος προέκυψε επίσης από στοιχεία 
των ασφαλιστικών εταιριών (ΥΣΑΕ, 2000), και βρέθηκε ίσος με 477.440 
δρχ ανά ατύχημα, 
- και το τελικό κόστος αποκατάστασης υλικών ζημιών των δικαιούχων 
ανά σοβαρότητα δηλωμένου στην ΥΣΑΕ ατυχήματος (Πίνακας 8.3). 
 
Συγκεκριμένα η σχέση που είχαν οι τελικές τιμές του κόστους 
αποκατάστασης υλικών ζημιών ανά σοβαρότητα ατυχήματος του Πίνακα 
8.3., με το αντίστοιχο ενδεικτικό μέσο όρο του κόστους υλικών ζημιών, 
όρισε ακριβώς το διορθωτικό συντελεστή που εξήχθη για να 
χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση του κόστους των διοικητικών 
εξόδων των ασφαλιστικών εταιριών. Ο υπολογισμός του φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 11.1. Υπολογισμός Διορθωτικού Συντελεστή του  
ενδεικτικού μέσου όρου του κόστους των Διοικητικών Εξόδων των 

Ασφαλιστικών Εταιριών.  
 

Ενδεικτικός 
Μέσος Όρος 

Κόστους Υλικών 
Ζημιών

Κόστος 
Αποκατάστασης Υλικών 

Ζημιών Των 
Δικαιούχων Του 

Δηλωμένου Στην ΥΣΑΕ 
Ατυχήματος

Διορθωτικός 
Συντελεστής Του 
Ενδεικτικού Μέσου 

Όρου

[1] [2] [3]
=[2]/[1]

νεκρός (ki) 5.581.580 11,69
σοβαρά τραυματίας (se) 2.424.959 5,08
ελαφρά τραυματίας (sl) 988.704 2,07
υλικές ζημιές (md) 243.085 0,51

477.440

Σοβαρότητα Ατυχήματος

 
 
Ο διορθωτικός συντελεστής λοιπόν του ενδεικτικού μέσου όρου του 
κόστους των διοικητικών εξόδων των ασφαλιστικών εταιριών ανά 
σοβαρότητα ατυχήματος, υπολογίζεται ως το πηλίκο του κόστους 
αποκατάστασης υλικών ζημιών, των δικαιούχων του δηλωμένου στην 
ΥΣΑΕ ατυχήματος, της αντίστοιχης σοβαρότητας (στήλη [2]), με τον 
ενδεικτικό μέσο όρο του κόστους υλικών ζημιών (στήλη [1]). 
 
Συνεπώς το τελικό κόστος των διοικητικών εξόδων των ασφαλιστικών 
εταιριών, υπολογίζεται ως το γινόμενο του ενδεικτικού μέσου όρου του 
κόστους των διοικητικών εξόδων των ασφαλιστικών εταιριών, επί τον 
διορθωτικό συντελεστή της αντίστοιχης σοβαρότητας ατυχήματος, που 
υπολογίστηκε στον προηγούμενο πίνακα. Τα αποτελέσματα  
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 11.2. Κόστος Διοικητικών Εξόδων Ασφαλιστικών 
Εταιριών.  

 
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (CΑΣΦΑΛ) (δρχ)

Σοβαρότητα Ατυχήματος (CΑΣΦΑΛ)
νεκρός (ki) 1.611.476

σοβαρά τραυματίας (se) 700.118
ελαφρά τραυματίας (sl) 285.452
υλικές ζημιές (md) 70.182  

 
Το κόστος αυτό εξήχθη όμως για να υπολογίσει το κόστος των 
διοικητικών εξόδων των ασφαλιστικών εταιριών για τα ατυχήματα που 
δηλώνονται στις ασφαλιστικές εταιρίες. Τα ατυχήματα με νεκρούς 
θεωρήθηκε ότι δηλώνονται όλα στις ασφαλιστικές εταιρίες, και τα 
ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές εξήχθησαν από τα στοιχεία των 
ασφαλιστικών εταιριών, συνεπώς ούτε αυτά χρειάζονται διόρθωση. 
Υπάρχουν επομένως ατυχήματα με σοβαρά και ελαφρά τραυματίες που 
δεν κατεγράφησαν από την Τροχαία, αλλά δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές 
εταιρίες και συνεπώς πραγματοποιήθηκαν διοικητικά έξοδα. Τα 
ατυχήματα με σοβαρά και ελαφρά τραυματίες που κατέγραψε η Τροχαία 
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είναι 22.355, και τα ατυχήματα με τραυματίες που δηλώθηκαν στις 
ασφαλιστικές εταιρίες, όπως εξάγεται από τους υπολογισμούς (245.080 
δηλωθέντα στην ΥΣΑΕ ατυχήματα – 200.693 ατυχήματα με μόνο υλικές 
ζημιές – 1.876 ατυχήματα με νεκρό =), είναι 42.511, δηλαδή 1,90 φορές 
περισσότερα. Συνεπώς θα εφαρμοστεί αυτός ο συντελεστής για το 
κόστος των διοικητικών εξόδων των ασφαλιστικών εταιριών για τα 
ατυχήματα με σοβαρά και ελαφρά τραυματίες. 
 

Πίνακας 11.3. Διορθωτικός Συντελεστή Του Κόστους Των 
Διοικητικών Εξόδων Των Ασφαλιστικών Εταιριών. 

 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (fΑΣΦΑΛ)
Σοβαρότητα Ατυχήματος (fΑΣΦΑΛ)

νεκρός (ki) 1
σοβαρά τραυματίας (se) 1,9
ελαφρά τραυματίας (sl) 1,9
υλικές ζημιές (md) 1  
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12. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (CΔΙΚΑΣ) 
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Το κόστος των δικαστικών εξόδων αποτελεί ένα αρκετά σημαντικό 
ποσοστό του συνολικού κόστους ανά ατύχημα, αλλά παράλληλα ο 
υπολογισμός του είναι πολύ δύσκολος, και για το λόγο αυτό δεν 
λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις εθνικές έρευνες και προσδιορίζεται σε 
λίγες από τις διεθνείς (NHTSA, 1983; COST313, 1994). Στα πλαίσια της 
παρούσας Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται ο υπολογισμός 
του κόστους των δικαστικών εξόδων για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
 
Ως συνέπεια ενός οδικού ατυχήματος είναι πιθανό να ακολουθηθεί εκτός 
από την αστική διαδικασία, κατά την οποία καθορίζεται η αποζημίωση 
των θυμάτων, και η ποινική διαδικασία, κατά την οποία αναζητούνται 
ευθύνες για την πρόκληση του ατυχήματος και καταλογίζονται ποινές. 
 
Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων με νεκρούς, η 
αποζημίωση των θυμάτων καθορίζεται πάντα από την αστική διαδικασία 
που ακολουθείται. Η αστική διαδικασία συνήθως ολοκληρώνεται στο 
Εφετείο, και η εμπλοκή του Αρείου Πάγου στην αστική διαδικασία είναι 
σπανιότατη. Η ποινική διαδικασία όταν προκαλείται θάνατος είναι 
υποχρεωτική και αυτεπάγγελτη, συνήθως ολοκληρώνεται στο Εφετείο, 
και η εμπλοκή του Αρείου Πάγου είναι σπάνια.  
 
Σύμφωνα με τον δικηγόρο παρ'Αρείω Πάγω κ. Νικόλαο Αγγελάκο, η 
μέση αμοιβή του δικηγόρου κάθε διάδικης πλευράς, μιας αστικής 
δικαστικής διαμάχης, ανέρχεται στις 110.000 δρχ για το Πρωτοδικείο και 
στις 150.000 δρχ για το Εφετείο. Επίσης προκαταβάλλεται από τον 
ενάγοντα στο Αστικό Δικαστήριο το επονομαζόμενο «αγωγόσημο» που 
ισούται με το 7‰ του επιδικαζόμενου ποσού, αντιπροσωπεύει τα έξοδα 
του δικαστηρίου και αν μετά την ολοκλήρωση της δίκης η απόφαση είναι 
υπέρ του ενάγοντα, εκτός της αποζημιώσεως του δίδεται και η αξία του 
αγωγόσημου από τον εναγόμενο. Αν η διαμάχη συνεχιστεί στο Εφετείο, 
καταβάλλεται νέο αγωγόσημο. Οι μέσες αμοιβές των δικηγόρων για 
εκπροσώπηση στο ποινικό δικαστήριο είναι 150.000 δρχ για το 
Πρωτοδικείο και 250.000 δρχ για το Εφετείο. Τα αντίστοιχα δικαστικά 
έξοδα που καταβάλλονται είναι 30.000 δρχ ανά διάδικη πλευρά στο 
Πρωτοδικείο και 70.000 δρχ στο Εφετείο. Επίσης εκτιμήθηκε ότι όλα τα 
καταγεγραμμένα ατυχήματα με νεκρό ακολουθούν την αστική διαδικασία, 
η οποία ολοκληρώνεται στο Εφετείο, την ποινική διαδικασία, η οποία 
επίσης ολοκληρώνεται στο Εφετείο, και ότι ο μέσος αριθμός διαδίκων 
είναι 2. Συνεπώς το κόστος των δικαστικών εξόδων ανά ατύχημα με 
νεκρό, ανέρχεται στις: 
 
100% x [110.000 x 2 + 7‰ x (C  + CΥΛΖΗΜ-ki ΠΘΟ-ki) + 150.000 x 2 ++ 7‰ x (CΥΛΖΗΜ-ki +  

+ CΠΘΟ-ki)] + 100% x ( 150.000 x 2 + 30.000 x 2 + 250.000 x 2 + 70.000 x 2) = 
 

2.438.142 δρχ ανά ατύχημα με νεκρό 
 
Στις περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων με σοβαρά τραυματία, η 
αποζημίωση των θυμάτων καθορίζεται συνήθως από την αστική 
διαδικασία που ακολουθείται, και σπανιότατα από τις διαπραγματεύσεις 
με την ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου του ατυχήματος. Η αστική 
διαδικασία συνήθως ολοκληρώνεται στο Εφετείο, και η εμπλοκή του 
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Αρείου Πάγου στην αστική διαδικασία είναι σπανιότατη. Η ποινική 
διαδικασία ακολουθείται πάντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, και 
συνήθως ολοκληρώνεται στο Εφετείο. 
 
Συνεπώς εκτιμήθηκε ότι όλα τα καταγεγραμμένα ατυχήματα με σοβαρά 
τραυματία ακολουθούν την αστική διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται 
στο Εφετείο, την ποινική διαδικασία, η οποία επίσης ολοκληρώνεται στο 
Εφετείο, και ότι ο μέσος αριθμός διαδίκων είναι 2. Συνεπώς το κόστος 
των δικαστικών εξόδων ανά ατύχημα με σοβαρά τραυματία, ανέρχεται 
στις: 
 
100% x [110.000 x 2 + 7‰ x (CΥΛΖΗΜ-se + CΠΘΟ-se)] + 150.000 x 2 + 7‰ x (CΥΛΖΗΜ-se +  

+ CΠΘΟ-se)] + 100% x ( 150.000 x 2 + 30.000 x 2 + 250.000 x 2 + 70.000 x 2) = 
 

1.805.949 δρχ ανά ατύχημα με σοβαρά τραυματία 
 
Στις περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων με ελαφρά τραυματία, η 
αποζημίωση των θυμάτων καθορίζεται είτε από την αστική διαδικασία 
που ακολουθείται, είτε από τις διαπραγματεύσεις με την ασφαλιστική 
εταιρία του υπαιτίου του ατυχήματος. Η αστική διαδικασία σπανιότατα 
ακολουθείται στο Εφετείο. Η ποινική διαδικασία ακολουθείται πάντα, 
εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, και σπανιότατα ακολουθείται στο 
Εφετείο. 
 
Επομένως εκτιμήθηκε ότι τα μισά από τα καταγεγραμμένα ατυχήματα με 
ελαφρά τραυματία ακολουθούν την αστική διαδικασία και κατατίθεται ο 
αντίστοιχος αριθμός αγωγών με συνέπεια να πληρώνονται τα έξοδα του 
δικαστηρίου και οι αμοιβές δικηγόρων, ασχέτως αν εξαχθεί απόφαση ή 
αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι διάδικοι καταλήξουν σε συμφωνία. 
Το Εφετείο πάντως δεν εμπλέκεται ποτέ. Επίσης εκτιμήθηκε ότι το 
σύνολο των ατυχημάτων με ελαφρά τραυματία ακολουθεί την ποινική 
διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται στο Πρωτοδικείο, και ότι ο μέσος 
αριθμός διαδίκων είναι 2. Συνεπώς το κόστος των δικαστικών εξόδων 
ανά ατύχημα με ελαφρά τραυματία, ανέρχεται στις: 
 
50% x [110.000 x 2 + 7‰ x (CΥΛΖΗΜ-sl + CΠΘΟ-sl)] + 100% x ( 150.000 x 2 + 30.000 x 2) = 

 
478.710 δρχ ανά ατύχημα με ελαφρά τραυματία 

 
Στις περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές, η 
αποζημίωση των δικαιούχων καθορίζεται είτε από την αστική διαδικασία 
που ακολουθείται, είτε συνήθως από τις διαπραγματεύσεις με την 
ασφαλιστική εταιρία του υπαιτίου του ατυχήματος. Η αστική διαδικασία 
σπανιότατα ακολουθείται στο Εφετείο. Ποινική διαδικασία δεν 
ακολουθείται στις περιπτώσεις ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές. 
 
Συνεπώς εκτιμήθηκε ότι το 10% από τα καταγεγραμμένα ατυχήματα με 
μόνο υλικές ζημιές ακολουθούν την αστική διαδικασία και κατατίθεται ο 
αντίστοιχος αριθμός αγωγών με συνέπεια να πληρώνονται τα έξοδα του 
δικαστηρίου και οι αμοιβές δικηγόρων, ασχέτως αν εξαχθεί απόφαση ή 
αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι διάδικοι καταλήξουν σε συμφωνία. 
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Επίσης εκτιμήθηκε ότι η ποινική διαδικασία ολοκληρώνεται στο 
Πρωτοδικείο, και ότι ο μέσος αριθμός διαδίκων είναι 2. Συνεπώς το 
κόστος των δικαστικών εξόδων ανά ατύχημα με μόνο υλικές ζημιές, 
ανέρχεται στις: 
 
10% x [110.000 x 2 + 7‰ x (CΥΛΖΗΜ-md)] = 

 
22.170 δρχ ανά ατύχημα με μόνο υλικές ζημιές 

 
Συνεπώς το κόστος των δικαστικών εξόδων ανά σοβαρότητα 
ατυχήματος παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 12.1. Κόστος Δικαστικών Εξόδων.  
 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  (CΔΙΚΑΣ) (δρχ)
Σοβαρότητα Ατυχήματος (CΔΙΚΑΣ)

νεκρός (ki) 2.438.142
σοβαρά τραυματίας (se) 1.805.949
ελαφρά τραυματίας (sl) 478.710
υλικές ζημιές (md) 22.170  

 
Ανάπτυξη και εφαρμογή διορθωτικού συντελεστή δεν χρειάζεται, γιατί η 
διόρθωση για τον αριθμό των ατυχημάτων που ακολουθούν αστική και 
ποινική διαδικασία από αυτά που έχουν καταγραφεί εμπεριέχεται στον 
υπολογισμό του στοιχείου κόστους. 
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13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1999 
 
13.1. Αριθμός Παθόντων Προσώπων 
13.2. Αριθμός Ατυχημάτων 
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13.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

13.1. Αριθμός Παθόντων Προσώπων 
 
Κατά τον υπολογισμό των στοιχείων κόστους ανά παθόν πρόσωπο, 
εκτός από την κατηγορία σοβαρότητας τραυματισμού (μεταβλητή p, 
όπου ki=Νεκροί, se=Σοβαρά Τραυματίες, sl=Ελαφρά Τραυματίες) 
χρησιμοποιήθηκαν και οι κατηγορίες: 

- εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής (μεταβλητή r, όπου in=Εντός, 
ou=Εκτός) 

- φύλλο (μεταβλητή q, όπου ma=Άντρες, fe=Γυναίκες) 
- και ηλικιακή ομάδα (μεταβλητή t, όπου 0=0-14 έτη, 15=15-19 έτη, 
20=20-24 έτη, 25=25-29 έτη, 30=30-44 έτη, 45=45-64 έτη, 65=65+ 
έτη) 

 
Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Τομέα Συγκοινωνιακής 
Υποδομής και Μεταφορών του ΕΜΠ με στοιχεία της ΕΣΥΕ, τα παθόντα 
πρόσωπα ομαδοποιημένα  σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες είναι: 
 

Πίνακας 13.1. Αριθμός Νεκρών στην Ελλάδα το 1999  
 

Αριθμός Νεκρών (βki-r-q-t)
Εντός Κατοικημένης Περιοχής (βki-in-q-t) Εκτός Κατοικημένης Περιοχής (βki-ou-q-t)
Άντρες (βki-in-ma-t) Γυναίκες (βki-in-fe-t) Άντρες (βki-ou-ma-t) Γυναίκες (βki-ou-fe-t)

0 - 14 ετών 15 9 18 12
15 - 19 ετών 64 11 79 19
20 - 24 ετών 91 11 190 28
25 - 29 ετών 76 14 139 28
30 - 44 ετών 115 18 260 62
45 - 64 ετών 100 32 227 75

65 ετών και άνω 121 70 165 65

Ηλικία (t)

 
 

Πηγή: Βάση δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ 
 
Πίνακας 13.2. Αριθμός Σοβαρά Τραυματιών στην Ελλάδα το 1999  

 
Αριθμός Σοβαρά Τραυματιών (βse-r-q-t)

Εντός Κατοικημένης Περιοχής (βse-in-q-t) Εκτός Κατοικημένης Περιοχής (βse-ou-q-t)
Άντρες (βse-in-ma-t) Γυναίκες (βse-in-fe-t) Άντρες (βse-ou-ma-t) Γυναίκες (βse-ou-fe-t)

0 - 14 ετών 55 32 50 45
15 - 19 ετών 283 70 211 46
20 - 24 ετών 384 58 350 78
25 - 29 ετών 229 38 271 68
30 - 44 ετών 338 89 477 136
45 - 64 ετών 198 75 339 122

65 ετών και άνω 165 112 158 80

Ηλικία (t)

 
 

Πηγή: Βάση δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ 
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Πίνακας 13.3. Αριθμός Ελαφρά Τραυματιών στην Ελλάδα το 1999  
 

Αριθμός Ελαφρά Τραυματιών (βsl-r-q-t)
Εντός Κατοικημένης Περιοχής (βsl-in-q-t) Εκτός Κατοικημένης Περιοχής (βsl-ou-q-t)
Άντρες (βsl-in-ma-t) Γυναίκες (βsl-in-fe-t) Άντρες (βsl-ou-ma-t) Γυναίκες (βsl-ou-fe-t)

0 - 14 ετών 504 325 300 224
15 - 19 ετών 1.730 518 552 237
20 - 24 ετών 2.850 866 1.120 367
25 - 29 ετών 2.144 692 861 308
30 - 44 ετών 3.281 1.266 1.710 772
45 - 64 ετών 1.863 1.115 1.423 665

65 ετών και άνω 903 687 601 263

Ηλικία (t)

 
 

Πηγή: Βάση δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ 
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13.2. Αριθμός Ατυχημάτων 
 
Κατά τον υπολογισμό των στοιχείων κόστους ανά ατύχημα, εκτός από 
την κατηγορία σοβαρότητας ατυχήματος (μεταβλητή p, όπου ki=Νεκροί, 
se=Σοβαρά Τραυματίες, sl= Ελαφρά Τραυματίες, md=Υλικές Ζημιές) 
χρησιμοποιήθηκε και η κατηγορία: 

- εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής (μεταβλητή r, όπου in=Εντός, 
ou=Εκτός) 

 
Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του Τομέα Μεταφορών και 
Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ, τα ατυχήματα με παθόντα 
πρόσωπα κατηγοριοποιημένα  σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες 
είναι: 
 
Πίνακας 13.4. Αριθμός Ατυχημάτων Με Παθόντα Πρόσωπα στην 

Ελλάδα το 1999  
 

Αριθμός Ατυχημάτων (γp-r)

Σοβαρότητα Ατυχήματος (p)
Εντός Κατοικημένης Περιοχής 

(γin-p)
Εκτός Κατοικημένης Περιοχής 

(γou-p)
νεκρός (ki) 708 1.168

σοβαρά τραυματίας (se) 1.837 1.709
ελαφρά τραυματίας (sl) 14.085 4.724  

 
Πηγή: Βάση δεδομένων του ΤΜΣΥ του ΕΜΠ 

 
Στοιχεία ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές δεν υπάρχουν στα στοιχεία 
της ΕΣΥΕ, συνεπώς ο αριθμός των ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές 
προέκυψε από συνδυασμό των στοιχείων της ΕΣΥΕ (δηλ. της βάσης 
δεδομένων του Τομέα ΜΣΥ ΕΜΠ) και των στοιχείων των ασφαλιστικών 
εταιριών. 
 
Όπως παρουσιάστηκε στο 4ο κεφάλαιο, με βάση τη βιβλιογραφία (ETSC, 
1997; Hvoslef, 1994; IRTAD, 1992; Golias, 1992) προκύπτει ότι τα 
ατυχήματα με τραυματίες που καταγράφονται αποτελούν ένα μόνο μέρος 
των ατυχημάτων που πραγματικά συμβαίνουν. Πιο συγκεκριμένα τα 
ατυχήματα με σοβαρά τραυματίες που καταγράφονται αποτελούν το 
70% των αντίστοιχων ατυχημάτων που πραγματικά συμβαίνουν, και τα 
ατυχήματα με ελαφρά τραυματίες αποτελούν το 40% των αντίστοιχων 
ατυχημάτων που πραγματικά συμβαίνουν. Συνεπώς ο πραγματικός 
αριθμός ατυχημάτων με θύματα είναι (1.876 + 3.546 / 0,7 + 18.809 / 0,4 
=) 53.963. 
 
Ο αριθμός ατυχημάτων που δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες 
(ΥΣΑΕ, 2000) είναι 245.080. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε 
προσπάθεια να εκτιμηθεί πόσα από τα 53.964 ατυχήματα με θύματα 
που πραγματικά συνέβησαν δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες. 
 
Από τα 24.231 ατυχήματα με παθόντα πρόσωπα που καταγράφηκαν 
από την ΕΣΥΕ, τα 8.416 ήταν ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα. Από 
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αυτά, τα 3.988 είχαν ως συνέπεια τραυματισμό ή θάνατο πεζού, 
συνεπώς σωματικές βλάβες προς τρίτους, άρα θωρήθηκε ότι 
δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες αφού συμφέρει τον ασφαλισμένο. 
Από τα υπόλοιπα 4.428 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, και μη 
τραυματισμό ή θάνατο πεζού, δηλώθηκαν εκείνα τα ατυχήματα για τα 
οποία ο ασφαλισμένος είχε κάλυψη και ιδίων ζημιών. Σύμφωνα με 
στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών, το ποσοστό των ασφαλισμένων 
του κλάδου αυτοκινήτου με κάλυψη και ιδίων ζημιών είναι 2,89%. 
Συνεπώς από τα 4.428 ατυχήματα με 1 εμπλεκόμενο όχημα, και μη 
τραυματισμό ή θάνατο πεζού, δηλώθηκαν τα (2,89% x 4.428 =) 128 
ατυχήματα, και δεν δηλώθηκαν τα υπόλοιπα 4.300. 
 
Δηλαδή από τα 24.231 ατυχήματα με παθόντα πρόσωπα που 
καταγράφηκαν από την ΕΣΥΕ, δεν δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές 
εταιρίες τα 4.300 ατυχήματα ή το (4.300 / 24.231 =) 17,7%. Θεωρήθηκε 
ότι ισχύει το ίδιο ποσοστό και για τα 53.964 ατυχήματα με παθόντα 
πρόσωπα που πραγματικά συνέβησαν, και επομένως δεν δηλώθηκαν 
στις ασφαλιστικές εταιρίες τα (17,7% x 53.964 =) 9.576 ατυχήματα με 
παθόντα πρόσωπα, και δηλώθηκαν τα υπόλοιπα 44.387. 
 
Συνεπώς από τα 245.080 ατυχήματα που δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές 
εταιρίες, τα 44.387 ήταν με παθόντα πρόσωπα, και τα υπόλοιπα 
200.693 ήταν με μόνο υλικές ζημιές. Για τα 200.693 ατυχήματα με υλικές 
ζημιές, θεωρήθηκε ότι η διασπορά τους σε εντός και εκτός κατοικημένης 
περιοχής είναι όμοια με τη διασπορά των ατυχημάτων με ελαφρά 
τραυματίες. Συνεπώς ο τελικός αριθμός ατυχημάτων, ανά σοβαρότητα 
ατυχήματος και εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής, σύμφωνα με τον 
οποίο θα πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του ετήσιου κόστους για το 
έτος 1999, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Πίνακας 13.5. Αριθμός Ατυχημάτων.  
 

Αριθμός Ατυχημάτων (γp-r)

Σοβαρότητα Ατυχήματος (p)
Εντός Κατοικημένης Περιοχής 

(γin-p)
Εκτός Κατοικημένης Περιοχής 

(γou-p)
νεκρός (ki) 708 1.168

σοβαρά τραυματίας (se) 1.837 1.709
ελαφρά τραυματίας (sl) 14.085 4.724
υλικές ζημιές (md) 150.287 50.406  

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές 
δεν περιλαμβάνει τον αριθμό των ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές τα 
οποία δεν δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές εταιρίες, είτε γιατί οι 
εμπλεκόμενοι κατέληξαν σε ιδιωτική συμφωνία, είτε γιατί τα οχήματα 
ήταν ανασφάλιστα. Πάντως, οι εμπλεκόμενοι που καταλήγουν σε 
ιδιωτική συμφωνία, συνήθως έτσι πράττουν γιατί το ατύχημα ήταν με 
πολύ λίγες υλικές ζημιές (και συνεπώς δεν τους συμφέρει η αλλαγή 
κατηγορίας του bonus/malus τους που ισοδυναμεί με ένα μέσο εφάπαξ 
κόστος 50.000 δρχ), και συνεπώς δεν θα αύξανε σημαντικά το κόστος 
των ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές. Επιπλέον δεν υπάρχουν 
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στοιχεία, εθνικά και διεθνή, που να στηρίζουν μια εκτίμηση του αριθμού 
αυτών των ατυχημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και για τα ατυχήματα με 
ανασφάλιστα οχήματα, για τα οποία δεν γίνεται καμία εκτίμηση. 
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14. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ 
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Οι ετήσιες οικονομικές ωφέλειες είναι ίσες με το ετήσιο οικονομικό 
κόστος το οποίο είναι το άθροισμα του κόστους των παθόντων 
προσώπων και του κόστους των ατυχημάτων: 
 
 C

 100

TOTAL=CΠΑΘΟΝΤΩΝ+CΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
 
Το κόστος των παθόντων προσώπων είναι το άθροισμα του κάθε 
στοιχείου κόστους ανά παθόντα, επί τον αντίστοιχο διορθωτικό 
συντελεστή, επί τον αντίστοιχο αριθμό παθόντων, ανά κατηγορία 
σοβαρότητας τραυματισμού (p), φύλλου (q), ηλικιακής ομάδας (t), και 
εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής (r): 
 

∑ ++⋅+=
tr,q,p,

p-ΑΠΟΚp-ΝΟΣΟΚp-ΝΟΣΟΚr-p-ΕΚΑΒΠΑΘΟΝΤΩΝ CfC[(CC  

]β)fCfC t-r-q-pp-ΠΘΟp-ΠΘΟt-q-p-ΕΡΓt-q-p-ΕΡΓ ⋅⋅+⋅+  
 
Το κόστος των ατυχημάτων είναι το άθροισμα του κάθε στοιχείου 
κόστους ανά ατύχημα, επί τον αντίστοιχο διορθωτικό συντελεστή, επί τον 
αντίστοιχο αριθμό ατυχημάτων, ανά κατηγορία σοβαρότητας ατυχήματος 
(p), και εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής (r): 
 

∑ +⋅+⋅=
rp,

r-p-ΤΡΟΧr-p-ΤΡΟΧpΥΛΖΗΜ-pΥΛΖΗΜ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ fCf[(CC  

]γ)fCfCfC r-pp-ΔΙΚΑΣp-ΔΙΚΑΣp-ΑΣΦΑΛp-ΑΣΦΑΛr-p-ΠΥΡΟΣr-p-ΠΥΡΟΣ ⋅⋅+⋅+⋅+  
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το φύλλο εργασίας τύπου Excel, στο οποίο 
αφού εισαχθεί το σύνολο των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον υπολογισμό των επιμέρους στοιχείων κόστους, υπολογίζεται 
αυτόματα: 
 

- το κάθε στοιχείο κόστους, ανά σοβαρότητα τραυματισμού ή 
ατυχήματος, ανά φύλλο, ανά ηλικιακή ομάδα, και ανά εντός-εκτός 
κατοικημένης περιοχής, 

- το κόστος ανά παθόν πρόσωπο, ανά σοβαρότητα τραυματισμού, 
ανά φύλλο, ανά ηλικιακή ομάδα, και ανά εντός-εκτός κατοικημένης 
περιοχής, 

- το κόστος ανά ατύχημα, ανά σοβαρότητα ατυχήματος, και ανά 
εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής, 

- το συνολικό κόστος των παθόντων προσώπων, ανά σοβαρότητα 
τραυματισμού, ανά φύλλο, ανά ηλικιακή ομάδα, και ανά εντός-εκτός 
κατοικημένης περιοχής, 

- το συνολικό κόστος των ατυχημάτων, ανά σοβαρότητα ατυχήματος, 
και ανά εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής, 

- και τέλος, το συνολικό κόστος των συνεπειών οδικών ατυχημάτων. 
 
Αυτή η ικανότητα αυτόματου υπολογισμού των παραπάνω μεγεθών, 
αλλά και η ευκολία ενημέρωσης, διόρθωσης ή συμπλήρωσης των 
εισαχθέντων μεταβλητών το καθιστά απαραίτητο εργαλείο για την 
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αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, αφού μπορεί να πραγματοποιηθεί ο 
υπολογισμός των παραπάνω στοιχείων για άλλα έτη και άλλα κράτη. 
 
Το φύλλο εργασίας έχει εκτυπωθεί σε δύο σελίδες ώστε να είναι 
ευανάγνωστο, η πρώτη εκ των οποίων παρουσιάζει τις εισαχθείσες 
μεταβλητές και τα δεδομένα εισόδου, και η δεύτερη παρουσιάζει τις 
σχέσεις υπολογισμού και τα αποτελέσματα του κάθε κόστους.  
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Δείκτες Μεταβλητών
Σοβαρότητα Ατυχήματος/Τραυματισμού: p ki=Νεκρός, se=Σοβαρά Τραυματίας, sl= Ελαφρά Τραυματίας, md=Υλικές Ζημιές
Φύλλο: q ma=Άρρεν, fe=Θήλυ
Κατοικημένη Περιοχή: r in=Εντός, ou=Εκτός
Ηλικία: t 0=0-14 έτη, 15=15-19 έτη, 20=20-24 έτη, 25=25-29 έτη, 30=30-44 έτη, 45=45-64 έτη, 65=65+ έτη

Εισαχθείσες Μεταβλητές
Αριθμός Μελών Πληρώματος Ασθενοφώρου α1 input = 2
Κόστος Λειτουργίας Ασθενοφόρου ανά Χιλιόμετρο (δρχ) α2 input = 30
Ωρομίσθιο Διασώστη (δρχ) α3 input = 6.980

Σοβαρότητα Τραυματισμού Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ.
Αριθμός Ασθενοφόρων ανά Παθόντα α4-p input = 1 1 1

Κατοικημένη Περιοχή Εντός Εκτός
Μέση Διαδρομή Διακομιδής (km) α5-r input = 10 60
Ανθρωποώρες Υπαίθρου ανά Διασώστη ανά Διακομιδή α6-r input = 1 2

Σοβαρότητα Τραυματισμού Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ.
ΚόστοςΝοσοκομ.Περίθαλψης ανά Παθόντα (δρχ) CΝΟΣΟΚ-p input = 0 1.126.194 110.528
ΔιορθωτικόςΣυντελεστήςΚόστουςΝοσοκομ.Περίθαλψης fΝΟΣΟΚ-p input = 1 1,43 2,5
Αριθμ.Εισαχθ.ΣτοΚέντροΑπ.Αν.ΜεΣυμπτωμ.ΤροχαίουΑτυχήματος α7 input = 312
ΠοσοστόΕσαχθ.ΜεΑιτίαΤραυμ.ΤροχαίοΑτύχημα α8 input = 90%
Αυξητικός Συντελεστής του Κόστους Ημερήσιας Νοσηλείας α9 input = 4
Αριθμ. Ασθενών Που Νοσηλεύτηκαν Έως και 14 ημέρες α10 input = 145
Ετήσιες Επισκέψεις Για Επανέλεγχο ανά Τραυματία α11 input = 1
Διάρκεια Επανελέγχων ανά τραυματία (έτη) α12 input = 15
Ποσοστό Πανελλήνιας Κάλυψης του Κέντρου Αποκατάστ. Αναπήρ. α13 input = 50%

Ασφαλιστικός Φορέας ΙΚΑ Δημόσιο Άλλος Φορέας
Κόστος Ημερήσιας Νοσήλεια Ασφαλισμένου (δρχ) α14 input = 15.500 17.000 20.000
Συνολικός Αριθμός Ημερών Νοσηλείας Ασφαλισμένων α15 input = 5.814 855 5.634
Συνολ.Αριθμ.ΗμερώνΝοσηλ.ΈωςΚαι14Ημέρες α16 input = 921 0 71
Ρυθμός Aνάπτυξης α17 input = 3,4%
Ρυθμός Πληθωρισμού α18 input = 2,1%
Μέσο Ωρομίσθιο Οικιακής Βοηθού (δρχ) α19 input = 1.100
Μέσος Μηνιαίος Μισθός Οικιακής Βοηθού (δρχ) α20 input = 200.000

Φύλλο Άρρεν Θήλυ
ΕργατοώρεςΔευτερ.Ημερήσ.Παραγωγικ.Δραστηρ.Απασχολούμ. α21-q input = 1 2
ΜέσοςΕτήσιοςΌροςΜηνιαίωνΑποδοχώνΑπασχολούμ. (δρχ) α22-q input = 468.523 331.672

Σοβαρότητα Τραυματισμού Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ.
Διάρκ.ΑπώλειαςΠρωτ.Παραγ.Δραστ.Τραυματιών (μήνες) α23-p input = 6 1
Διάρκ.ΑπώλειαςΔευτ.Παραγ.Δραστ.Τραυματιών (ημέρες) α24-p input = 180 30

Ηλικία 0-14 έτη 15-19 έτη 20-24 έτη 25-29 έτη 30-44 έτη 45-64 έτη 65+ έτη
Ποσοστό Απασχολούμενων επί του συνολ. πληθυσμ. α25-ma-t input = 0,0% 11,3% 44,5% 70,3% 85,0% 73,9% 9,5%

α25-fe-t input = 0,0% 6,5% 35,4% 49,4% 55,7% 35,1% 3,0%
ΠοσοστόΟικονομικάΜηΕνεργώνΘηλέωνΠουΑσχολούνταιΜεΟικιακά α26-t input = 0,0% 0,0% 2,2% 24,3% 26,4% 45,4% 18,3%
ΕργατοώρεςΔευτ.Ημερ.Παραγ.Δραστ.ΜηΑπασχολ.καιΜηΝοικοκ. α27-ma-t input = 0 1 1 1 1 1 1

α27-fe-t input = 0 2 2 2 2 2 2
Σοβαρότητα Τραυματισμού Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ.

ΔιορθωτικόςΣυντελεστήςΚόστουςΑπωλεσθέντοςΠαραγωγικούΈργου fΕΡΓ-p input = 1 1,43 2,5
Αριθμ.ΕτώνΜέχρ.Έναρξ.Παραγ.,ΝεκρούΗλικ.Κατηγ. t,ανάΗλικ.Κατ.tκαιΦύλ.q mt-q-t

Αριθμ.Απολεσθ.ΕτώνΠαραγ.,ΝεκρούΗλικ.Κατ.t,ανάΗλικ.Κατ.tκαιΦύλ.q nt-q-t

Σοβαρότητα Τραυματισμού Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ.
ΚόστοςΠόνου,ΘλίψηςκαιΟδύνης (δρχ) CΠΘΟ-p input = 60.000.000 18.000.000 1.500.000
ΔιορθωτικόςΣυντελεστήςΚόστουςΠόνου,ΘλίψηςκαιΟδύνης fΠΘΟ-p input = 0,584 0,588 0,647
Αριθμός Δηλωθέντων (Στις Ασφαλιστικές Εταιρίες) Οδικών Ατυχημάτων (ετήσιος) α28 input = 245.080
Ποσό Αποκατάστασης Υλικών Ζημιών και Ιδίων Ζημιών (ετήσιο) α29 input = 117.011.110.543

Ποσό διακανονισμού (πδ) >1.750K 1.000K-3.000K 300K-1.750K 1-500Κ
Ποσοστό Πλήθους Υλικών Ζημιών Ανά Ποσό Διακανονισμού α30-πδ input = 0,849% 2,371% 18,471% 78,311%
Ποσοστό Ποσού Υλικών Ζημιών Ανά Ποσό Διακανονισμού α31-πδ input = 9,920% 12,043% 38,250% 39,872%

Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρ.Τραυμ. Ελαφρ.Τραυμ. Υλικές Ζημιές
ΔιορθωτικόςΣυντελεστήςΓιαΝαΣυμπεριληφθούνΌλοιΟιΕμπλεκόμενοιΤουΑτυχήματος [fΥΛΖΗΜ-p]1 input = 1,76 1,79 1,92 1,92
ΔιορθωτικόςΣυντελεστήςΓιαΝαΣυμπεριληφθούνΌλαΤαΑτυχήματα [fΥΛΖΗΜ-p]2 input = 1 1,43 2,5 1,22
Κόστος Λειτουργίας Οχήματος ανά Χιλιόμετρο (δρχ) α32 input = 30
Αριθμός Μελών Πληρώματος Οχήματος α33 input = 2
Ωρομίσθιο Υπαλλήλου Τροχαίας (δρχ) α34 input = 6.980

Κατοικημένη Περιοχή Εντός Εκτός

Μέση Διαδρομή (km) α35-r input = 10 60
Είδος Ατυχήματος (εα1) >=2 Νεκρ.+Τρ. 1 Νεκρ.+Τραυμ. >=2 Τραυματίες 1 Σοβ.Τρ.Μόνο >=2 Ελ.Τρ.Μόνο 1 Ελ.Τρ.Μόνο

Αριθμός Ατυχημάτων α36-in-εα1 input = 31 677 562 1.275 3.074 11.011
α36-ou-εα1 input = 141 1.027 764 945 1.861 2.863

Είδος Ατυχήματος (εα2) Πολύνεκρο 1Νεκρός+Τραυμ. 2-3 Τραυματίες 1Τραυματίας Υλικές Ζημιές
Αριθμός Οχημάτων (Περιπολικά-ΤΟΤΑ) ανά Είδος Ατύχημα α37-in-εα2 input = 4 3 2 2 1

α37-ou-εα2 input = 4 3 2 2 1
Αριθμ.Ανθρωποωρ.γιαΕργασ.Υπαίθρ.ανάΕργαζ.,ανάΑτύχ. α38-in-εα2 input = 8 4 4 4 1

α38-ou-εα2 input = 8 8 4 4 1
Αριθμ.Ατόμων γιαΕργασ.Γραφείου,ανάΕίδοςΑτύχ. α39-in-εα2 input = 5 3 2 2 1

α39-ou-εα2 input = 5 3 2 2 1
Αριθμ.Ανθρωποωρ.γιαΕργασ.Γραφείου,ανάΕργαζ.,ανάΑτύχ. α40-in-εα2 input = 32 32 32 16 1

α40-ou-εα2 input = 32 32 32 16 1
Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρ.Τραυμ. Ελαφρ.Τραυμ. Υλικές Ζημιές

ΔιορθωτικόςΣυντελεστήςΚόστουςΤροχαίας fΤΡΟΧ-p input = 1 1 1 0,05
Κόστος Λειτουργίας Οχήματος ανά Χιλιόμετρο (δρχ) α41 input = 30
Αριθμός Μελών Πληρώματος Οχήματος α42 input = 3
Ωρομίσθιο Υπαλλήλου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (δρχ) α43 input = 6.980
Αριθμός Συμβάντων Παροχής Βοήθειας Της Πυροσβ. Υπηρ. Σε Τροχαίο Ατύχημα α44 input = 427

Κατοικημένη Περιοχή Εντός Εκτός
Μέση Διαδρομή (km) [α128-r] α45-r input = 10 60

Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρ.Τραυμ. Ελαφρ.Τραυμ. Υλικές Ζημιές
ΑριθμόςΠυροσβεστικώνΟχημάτωνΑνάΚατηγορίαΣοβαρότηταςΑτυχήματος α46-p input = 2 2 1 1
Αριθμ.Ανθρωποωρ.ΓιαΕργ.Υπαίθρ.ΑνάΕργαζ.,ΑνάΚατηγ.Σοβαρότ.Ατυχ. α47-in-p input = 2,5 2 1,5 1

α47-ou-p input = 3 2,5 2 1,5
ΈμμεσοΚόστοςΑσφαλιστικώνΕργασιώνΚλάδουΑστικήςΕυθύνηςΟχημάτων (δρχ) α48 input = 33.782.658.000

Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρ.Τραυμ. Ελαφρ.Τραυμ. Υλικές Ζημιές
ΔιορθωτικόςΣυντελεστήςΚόστουςΔιοικητικώνΕξόδωνΑσφαλιστικώνΕταιριών fΑΣΦΑΛ-p input = 1 1,9 1,9 1
ΜέσοςΌροςΑριθμούΔιάδικων α49 input = 2

Δικαστήριο (δκ) Πρωτοδ.Αστικ.(1) ΕφετείοΑστικ.(2) Πρωτ.Ποινικ.(3) Εφετ.Ποινικ.(4)
ΑμοιβήΔικηγόρουΑνάΔιάδικηΠλευρά (δρχ) α50-δκ input = 110.000 150.000 150.000 250.000
ΣυνολικάΈξοδαΔικαστηρίου (ΠοσοστόΤουΕπιδικαζόμενουΠοσού ή δρχ) α51-δκ input = 0,7% 0,7% 60.000 140.000

Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρ.Τραυμ. Ελαφρ.Τραυμ. Υλικές Ζημιές
ΠιθανότηταΕκδίκασηςΑπόΑστικόΠρωτοδικείο α52-p input = 100% 100% 50% 10%
ΠιθανότηταΕκδίκασηςΑπόΑστικόΕφετείο α53-p input = 100% 100% 0% 0%
ΠιθανότηταΕκδίκασηςΑπόΠοινικόΠρωτοδικείο α54-p input = 100% 100% 100% 0%
ΠιθανότηταΕκδίκασηςΑπόΠοινικόΕφετείο α55-p input = 100% 100% 0% 0%
Δηλωμένος Αριθμός Παθόντων Προσώπων [βp-r-q-t]

Ηλικία 0-14 έτη 15-19 έτη 20-24 έτη 25-29 έτη 30-44 έτη 45-64 έτη 65+ έτη
βki-in-ma-t input = 15 64 91 76 115 100 121
βki-in-fe-t input = 9 11 11 14 18 32 70
βki-ou-ma-t input = 18 79 190 139 260 227 165
βki-ou-fe-t input = 12 19 28 28 62 75 65
βse-in-ma-t input = 55 283 384 229 338 198 165
βse-in-fe-t input = 32 70 58 38 89 75 112
βse-ou-ma-t input = 50 211 350 271 477 339 158
βse-ou-fe-t input = 45 46 78 68 136 122 80
βsl-in-ma-t input = 504 1.730 2.850 2.144 3.281 1.863 903
βsl-in-fe-t input = 325 518 866 692 1.266 1.115 687
βsl-ou-ma-t input = 300 552 1.120 861 1.710 1.423 601
βsl-ou-fe-t input = 224 237 367 308 772 665 263

Δηλωμένος Αριθμός Ατυχημάτων [γr-p]
Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρ.Τραυμ. Ελαφρ.Τραυμ. Υλικές Ζημιές

γin-p input = 708 1.837 14.085 150.287
γou-p input = 1.168 1.709 4.724 50.406
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΘΟΝΤΑ Σοβαρότητα Τραυματισμού Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ.
ΔιορθωμένοΚόστοςΠρώτωνΒοηθειώνΚαιΔιακομιδής (δρχ) [CΕΚΑΒ-r-p]f [CΕΚΑΒ-in-p]f =(α4-p*α5-in*α2)+(α1*α4-p*α6-in*α3) = 14.260 14.260 14.260

[CΕΚΑΒ-ou-p]f =(α4-p*α5-ou*α2)+(α1*α4-p*α6-ou*α3) = 29.720 29.720 29.720
ΔιορθωμένοΚόστοςΝοσοκομ.Περίθαλψης (δρχ) [CΝΟΣΟΚ-p]f [CΝΟΣΟΚ-p]f =CΝΟΣΟΚ-p*fΝΟΣΟΚ-p = 0 1.608.849 276.320
ΔιορθωμένοΚόστοςΑποκατάστ. (δρχ) [CΑΠΟΚ-p]f [CΑΠΟΚ-p]f =[(α8*(α7-α10)/α13)*{[α9*((α15-α16)*α14+(α15-α16)*α14+(α15-α16)*α14)/(α7-α10)]+[α11*α12*α9*(α16*α14+α16*α14+α16*α14)/α10]}/sum(βp)] = 0 745.347 0

Ηλικία 0-14 έτη 15-19 έτη 20-24 έτη 25-29 έτη 30-44 έτη 45-64 έτη 65+ έτη
ΔιορθωμένοΚόστοςΑπολεσθέντοςΠαραγ.Έργου (δρχ) [CΕΡΓ-p-q-t]f [CΕΡΓ-ki-ma-t]f =[1/((1+α18)-(1+α17))]*{[(12*α22-ma+365*α21-ma*α19)*(sum't'(α25-ma-'t'*(1-(((1+α17)/(1+α18))^nt-ma-'t'))*(((1+α17)/(1+α18))^mt-ma-'t')))]+ = 339.633.110 299.852.872 272.115.423 238.272.521 164.402.483 58.300.512 4.700.905

+[(365*α21-ma*α19)*(sum't'[(100%-α25-ma-'t')*(1-(((1+α17)/(1+α18))^nt-ma-'t'))*(((1+α17)/(1+α18))^mt-ma-'t')])]}*fΕΡΓ-ki

[CΕΡΓ-ki-fe-t]f =[1/((1+α18)-(1+α17))]*{[(12*α22-fe+365*α21-fe*α19)*(sum't'[α25-fe-'t'*(1-(((1+α17)/(1+α18))^nt-fe-'t'))*(((1+α17)/(1+α18))^mt-fe-'t')])]+ = 250.050.521 223.940.525 202.369.702 177.190.826 125.283.762 52.515.875 9.293.302
+[(365*α21-fe*α19)*(sum't'[(100%-α25-fe-'t'-α26-'t')*(1-(((1+α17)/(1+α18))^nt-fe-'t'))*(((1+α17)/(1+α18))^mt-fe-'t')])]+
+[(12*α20)*(sum't'[(α26-'t')*(1-(((1+α17)/(1+α18))^nt-fe-'t'))*(((1+α17)/(1+α18))^mt-fe-'t')])]}*fΕΡΓ-ki

[CΕΡΓ-se-ma-t]f ={[α25-ma-t*(α23-se*α22-ma+α24-se*α21-ma*α19)]+[(100%-α25-ma-t)*α24-se*α27-ma-t*α19]}*fΕΡΓ-se = 0 734.913 2.070.504 3.104.461 3.696.189 3.251.307 664.492
[CΕΡΓ-se-fe-t]f ={[α25-fe-t*(α23-se*α22-fe+α24-se*α21-fe*α19)]+[(100%-α25-fe-t-α26-t)*α24-se*α27-fe-t*α19]+[α26-t*α23-se*α20]}*fΕΡΓ-se = 0 750.946 1.596.160 2.249.575 2.452.921 2.086.772 860.516
[CΕΡΓ-sl-ma-t]f ={[α25-ma-t*(α23-sl*α22-ma+α24-sl*α21-ma*α19)]+[(100%-α25-ma-t)*α24-sl*α27-ma-t*α19]}*fΕΡΓ-sl = 0 214.350 603.897 905.468 1.078.055 948.298 193.810
[CΕΡΓ-sl-fe-t]f ={[α25-fe-t*(α23-sl*α22-fe+α24-sl*α21-fe*α19)]+[(100%-α25-fe-t-α26-t)*α24-sl*α27-fe-t*α19]+[α26-t*α23-sl*α20]}*fΕΡΓ-sl = 0 219.026 465.547 656.126 715.435 608.642 250.984

Σοβαρότητα Τραυματισμού Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ.
ΔιορθωμένοΚόστοςΠόνου,Θλίψης και Oδύνης (δρχ) [CΠΘΟ-p]f [CΠΘO-p]f =CΠΘO-p*fΠΘΟ-p = 35.018.904 10.587.538 971.206
Κόστος ανά Παθόντα (δρχ) [CΠΑΘΟΝΤΑ-p-r-q-t] Ηλικία 0-14 έτη 15-19 έτη 20-24 έτη 25-29 έτη 30-44 έτη 45-64 έτη 65+ έτη

CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-in-ma-t =[CΕΚΑΒ-in-ki]f+[CΝΟΣΟΚ-ki]f+[CΑΠΟΚ-ki]f+[CΕΡΓ-ki-ma-t]f+[CΠΘO-ki]f = 374.666.273 334.886.036 307.148.587 273.305.685 199.435.647 93.333.676 39.734.069
CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-in-fe-t =[CΕΚΑΒ-in-ki]f+[CΝΟΣΟΚ-ki]f+[CΑΠΟΚ-ki]f+[CΕΡΓ-ki-fe-t]f+[CΠΘO-ki]f = 285.083.684 258.973.689 237.402.865 212.223.990 160.316.926 87.549.038 44.326.466
CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-ou-ma-t =[CΕΚΑΒ-ou-ki]f+[CΝΟΣΟΚ-ki]f+[CΑΠΟΚ-ki]f+[CΕΡΓ-ki-ma-t]f+[CΠΘO-ki]f = 374.681.733 334.901.496 307.164.047 273.321.145 199.451.107 93.349.136 39.749.529
CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-ou-fe-t =[CΕΚΑΒ-ou-ki]f+[CΝΟΣΟΚ-ki]f+[CΑΠΟΚ-ki]f+[CΕΡΓ-ki-fe-t]f+[CΠΘO-ki]f = 285.099.144 258.989.149 237.418.325 212.239.450 160.332.386 87.564.498 44.341.926
CΠΑΘΟΝΤΑ-se-in-ma-t =[CΕΚΑΒ-in-se]f+[CΝΟΣΟΚ-se]f+[CΑΠΟΚ-se]f+[CΕΡΓ-se-ma-t]f+[CΠΘO-se]f = 12.955.994 13.690.907 15.026.498 16.060.455 16.652.183 16.207.301 13.620.486
CΠΑΘΟΝΤΑ-se-in-fe-t =[CΕΚΑΒ-in-se]f+[CΝΟΣΟΚ-se]f+[CΑΠΟΚ-se]f+[CΕΡΓ-se-fe-t]f+[CΠΘO-se]f = 12.955.994 13.706.940 14.552.154 15.205.569 15.408.915 15.042.766 13.816.510
CΠΑΘΟΝΤΑ-se-ou-ma-t =[CΕΚΑΒ-ou-se]f+[CΝΟΣΟΚ-se]f+[CΑΠΟΚ-se]f+[CΕΡΓ-se-ma-t]f+[CΠΘO-se]f = 12.971.454 13.706.367 15.041.958 16.075.915 16.667.643 16.222.761 13.635.946
CΠΑΘΟΝΤΑ-se-ou-fe-t =[CΕΚΑΒ-ou-se]f+[CΝΟΣΟΚ-se]f+[CΑΠΟΚ-se]f+[CΕΡΓ-se-fe-t]f+[CΠΘO-se]f = 12.971.454 13.722.400 14.567.614 15.221.029 15.424.375 15.058.226 13.831.970
CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-in-ma-t =[CΕΚΑΒ-in-sl]f+[CΝΟΣΟΚ-sl]f+[CΑΠΟΚ-sl]f+[CΕΡΓ-sl-ma-t]f+[CΠΘO-sl]f = 1.261.786 1.476.135 1.865.683 2.167.254 2.339.841 2.210.084 1.455.596
CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-in-fe-t =[CΕΚΑΒ-in-sl]f+[CΝΟΣΟΚ-sl]f+[CΑΠΟΚ-sl]f+[CΕΡΓ-sl-fe-t]f+[CΠΘO-sl]f = 1.261.786 1.480.812 1.727.332 1.917.912 1.977.221 1.870.428 1.512.770
CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-ou-ma-t =[CΕΚΑΒ-ou-sl]f+[CΝΟΣΟΚ-sl]f+[CΑΠΟΚ-sl]f+[CΕΡΓ-sl-ma-t]f+[CΠΘO-sl]f = 1.277.246 1.491.595 1.881.143 2.182.714 2.355.301 2.225.544 1.471.056
CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-ou-fe-t =[CΕΚΑΒ-ou-sl]f+[CΝΟΣΟΚ-sl]f+[CΑΠΟΚ-sl]f+[CΕΡΓ-sl-fe-t]f+[CΠΘO-sl]f = 1.277.246 1.496.272 1.742.792 1.933.372 1.992.681 1.885.888 1.528.230

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ. Υλικές Ζημιές
ΔιορθωμένοΚόστοςΥλικώνΖημιών (δρχ) [CΥΛΖΗΜ-p]f [CΥΛΖΗΜ-p]f =((α31-πδ*α29)/(α30-πδ*α28))*[fΥΛΖΗΜ-p]1*[fΥΛΖΗΜ-p]2 = 9.803.181 6.193.101 4.737.853 566.643
ΔιορθωμένοΚόστοςΤροχαίας (δρχ) [CΤΡΟΧ-r-p]f [CΤΡΟΧ-in-p]f =[(α36-in-εα1/(α36-in-εα1+α36-in-εα1))*((α37-in-εα2*α35-in*α32)+((α33*α37-in-εα2*α38-ou-εα2)+(α39-in-εα2*α40-in-εα2))*α34)]+ = 870.298 403.973 384.388 1.062

+[(α36-in-εα1/(α36-in-εα1+α36in-εα1))*((α37-in-εα2*α35-in*α32)+((α33*α37-in-εα2*α38-in-εα2)+(α39-in-εα2*α40-in-εα2))*α34)]*fΤΡΟΧ-p

[CΤΡΟΧ-ou-p]f =[(α36-ou-εα1/(α36-ou-εα1+α36-ou-εα1))*((α37-ou-εα2*α35-in*α32)+((α33*α37-ou-εα2*α38-ou-εα2)+(α39-ou-εα2*α40-ou-εα2))*α34)]+ = 1.078.147 438.492 426.632 1.137
+[(α36-ou-εα1/(α36-ou-εα1+α36-ou-εα1))*((α37-ou-εα2*α35-in*α32)+((α33*α37-ou-εα2*α38-ou-εα2)+(α39-ou-εα2*α40-ou-εα2))*α34)]*fΤΡΟΧ-p

ΔιορθωμένοΚόστοςΠυροσβεστικής (δρχ) [CΠΥΡΟΣ-r-p]f [CΠΥΡΟΣ-in-p]f =((α46-p*α45-in*α41)+(α42*α46-p*α47-in-p*α43))*(α44/sum'p'(γin-'p'+γou-'p'))*(α31-πδ/α30-πδ) = 2.337 813 125 21
[CΠΥΡΟΣ-ou-p]f =((α46-p*α45-ou*α41)+(α42*α46-p*α47-ou-p*α43))*(α44/sum'p'(γin-'p'+γou-'p'))*(α31-πδ/α30-πδ) = 2.868 1.044 172 32

ΔιορθωμένοΚόστοςΔιοικητικώνΕξόδωνΑσφαλ.Ετ. (δρχ) [CΑΣΦΑΛ-p]f [CΑΣΦΑΛ-p]f =(α48/α28)*(α31-πδ/α30-πδ)*fΑΣΦΑΛ-p = 1.611.476 1.330.224 542.359 70.182
ΔιορθωμένοΚόστοςΔικαστικώνΕξόδων (δρχ) [CΔΙΚΑΣ-p]f [CΔΙΚΑΣ-p]f =[α52-p*(α49*α50-δκ1+α51-δκ1*(CΥΛΖΗΜ-p+CΠΘΟ-p))]+[α53-p*(α49*α50-δκ2+α51-δκ2*(CΥΛΖΗΜ-p+CΠΘΟ-p))]+ = 2.438.142 1.805.949 478.710 22.170

+[α54-p*(α49*α50-δκ3+α51-δκ3]+[α55-p*(α49*α50-δκ4+α51-δκ4]
Κόστος ανά Ατύχημα (δρχ) [CΑΤΥΧΗΜΑ-r-p] Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ. Υλικές Ζημιές

CΑΤΥΧΗΜΑ-in-p =[CΥΛΖΗΜ-p]f+[CΤΡΟΧ-in-p]f+[CΠΥΡΟΣ-in-p]f+[CΑΣΦΑΛ-p]f+[CΔΙΚΑΣ-p]f = 14.725.434 9.734.061 6.143.435 660.077
CΑΤΥΧΗΜΑ-ou-p =[CΥΛΖΗΜ-p]f+[CΤΡΟΧ-ou-p]f+[CΠΥΡΟΣ-ou-p]f+[CΑΣΦΑΛ-p]f+[CΔΙΚΑΣ-p]f = 14.933.814 9.768.810 6.185.726 660.164

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [CΠΑΘΟΝΤΩΝ-p-r-q-t] Ηλικία 0-14 έτη 15-19 έτη 20-24 έτη 25-29 έτη 30-44 έτη 45-64 έτη 65+ έτη
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-ki-in-ma-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-in-ma-t*βki-in-ma-t = 5.735.082.429 21.529.869.261 27.896.025.627 20.638.787.981 22.997.733.352 9.334.009.750 4.825.183.168
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-ki-in-fe-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-in-fe-t*βki-in-fe-t = 2.667.525.603 2.961.706.732 2.715.015.826 2.868.346.088 2.833.492.204 2.821.673.745 3.087.675.348
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-ki-ou-ma-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-ou-ma-t*βki-ou-ma-t = 6.801.990.222 26.345.877.455 58.241.051.602 38.041.120.015 51.898.778.246 21.183.308.792 6.574.713.142
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-ki-ou-fe-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-ki-ou-fe-t*βki-ou-fe-t = 3.431.266.874 4.935.288.068 6.667.293.998 5.960.208.874 9.969.888.066 6.586.681.507 2.890.714.779
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-se-in-ma-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-se-in-ma-t*βse-in-ma-t = 712.711.959 3.877.274.559 5.768.709.002 3.681.204.197 5.631.950.200 3.203.037.102 2.247.797.480
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-se-in-fe-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-se-in-fe-t*βse-in-fe-t = 409.128.677 963.423.211 846.862.929 573.101.945 1.365.585.238 1.133.931.712 1.548.169.619
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-se-ou-ma-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-se-ou-ma-t*βse-ou-ma-t = 645.046.528 2.890.160.359 5.268.420.327 4.358.326.488 7.949.651.615 5.505.816.864 2.158.708.903
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-se-o-fe-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-se-ou-fe-t*βse-ou-fe-t = 582.310.680 637.235.518 1.135.016.712 1.029.510.696 2.102.100.183 1.839.379.016 1.107.751.301
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-sl-in-ma-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-in-ma-t*βsl-in-ma-t = 636.082.513 2.553.665.570 5.317.724.502 4.646.555.390 7.676.048.729 4.117.611.622 1.313.708.887
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-sl-in-fe-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-in-fe-t*βsl-in-fe-t = 410.518.667 767.320.473 1.496.437.037 1.327.803.146 2.502.555.132 2.085.179.755 1.038.919.367
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-sl-ou-ma-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-ou-ma-t*βsl-ou-ma-t = 383.717.399 823.973.568 2.106.239.928 1.879.423.717 4.028.275.106 3.166.621.853 884.701.615
CΠΑΘΟΝΤΩΝ-sl-ou-fe-t =CΠΑΘΟΝΤΑ-sl-ou-fe-t*βsl-ou-fe-t = 285.485.117 354.949.788 639.002.674 595.764.327 1.539.282.919 1.254.344.324 401.561.688

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ [CΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-r-p] Σοβαρότητα Ατυχήματος Νεκρός Σοβαρά Τραυμ. Ελαφρά Τραυμ. Υλικές Ζημιές Σύνολο: 505.846.106.592
CΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-in-p =CΑΤΥΧΗΜΑ-in-p*γ-in-p = 10.425.606.962 17.881.469.359 86.530.279.179 99.201.063.777
CΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-ou-p =CΑΤΥΧΗΜΑ-ou-p*γ-ou-p = 17.442.694.746 16.694.896.482 29.221.370.040 33.276.228.940

Σύνολο: 310.673.609.486
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ [CTOTAL] =CΠΡΟΣΩΠΩΝ-p-r-q-t+CΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-r-p = 816.519.716.078
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Το ετήσιο κόστος των ατυχημάτων στην Ελλάδα για το 1999, όπως αυτό 
προκύπτει από το προηγούμενο κεφάλαιο, ανέρχεται στα 816,5 δις δρχ. 
Το ποσό αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί ευθέως με τιμές ετήσιου κόστους 
άλλων χωρών, αλλά το κόστος του νεκρού αποτελεί μέγεθος που 
συγκρίνεται ευθέως σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία (COST313, 
1994; Elvik, 1995; Trawén, 2001). 
 
Η εργασία των Trawén, Maraste και Persson (Trawén, 2001) είχε ως 
στόχο τη συλλογή των επίσημων τιμών κόστους ανά νεκρό για το έτος 
βάσης 1999. Οι τιμές αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα σε 
εκατομμύρια δολάρια ανά χώρα, μαζί με τη μέθοδο που 
χρησιμοποιήθηκε: 
 

Πίνακας 15.1. Κόστος Ανά Νεκρό Διεθνώς. 
 

Cost per Fatality
Country Million USD 1999 Methodology

United States 3,69 WTP
Norway 2,12 reviews of WTP

New Zealand 1,70 WTP
Great Britain 1,63 WTP

Sweden 1,45 WTP
Finland 1,27 HCA+other

Germany 1,24 HCA
Australia 1,20 HCA

Netherlands 1,05 reviews of WTP
Switzerland 0,96 HCA

Austria 0,90 HCA  
 

Πηγή: Trawén, 2001 
 
Η παρούσα διπλωματική εργασία υπολόγισε το κόστος για κάθε νεκρό 
συνέπεια οδικού ατυχήματος ίσο με 180,7 εκ. δρχ 1999 ή περίπου 550 
χλ. δολάρια 1999 (με ισοτιμία 1$ = 328,44 δρχ της 31/12/1999). Η 
διαφορά στην τιμή εξηγείται από τη διαφορά του βιοτικού επιπέδου και 
από τη  χρήση διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού του κόστους των 
οδικών ατυχημάτων. Η σύγκριση των τιμών παρουσιάζεται και γραφικά 
στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Cost per Fatality, US$ 1999
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Διάγραμμα 15.1. Συγκριτικό διάγραμμα των τιμών κόστους ανά 

νεκρό παθόντα 
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16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
16.1. Σύνοψη αποτελεσμάτων 
16.2. Συνολικά συμπεράσματα 
16.3. Προτάσεις 
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16.1. Σύνοψη αποτελεσμάτων 
 
Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας είναι ότι το ετήσιο κόστος λόγω θανάτων σε οδικά ατυχήματα 
ξεπερνά τα 382,4 δις δρχ και αποτελεί το 47% του συνολικού ετήσιου 
κόστους των οδικών ατυχημάτων. Ακολουθούν το κόστος των 
ατυχημάτων με μόνο υλικές ζημιές και το κόστος των ατυχημάτων με 
ελαφρά τραυματία, που είναι ίσα με 132,5 και 115,6 δις δρχ αντίστοιχα, 
και αποτελούν το 16% και 14% του συνολικού ετήσιου κόστους 
αντίστοιχα. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα του ετήσιου κόστους ανά σοβαρότητα τραυματισμού ή 
ατυχήματος, και στο διάγραμμα παρουσιάζονται τα ποσοστά: 
 

Πίνακας 16.1. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Κόστους  
Ανά Σοβαρότητα Τραυματισμού/Ατυχήματος.  

 
Συνολικό Ετήσιο Κόστος

Ποσό (δρχ) Ποσοστό επί του συνολικού
Νεκροί 382.440.308.755 47%

Σοβαρά Τραυματίες 69.172.323.021 8%
Ελαφρά Τραυματίες 54.233.474.815 7%

Ατυχήματα με Νεκρούς 27.868.301.708 3%
Ατυχήματα με Σοβαρά Τραυματίες 34.576.365.842 4%
Ατυχήματα με Ελαφρά Τραυματίες 115.751.649.219 14%
Ατυχήματα με μόνο Υλικές Ζημιές 132.477.292.718 16%

ΣΥΝΟΛΟ 816.519.716.078 100%

Σοβαρότητα

 
 

Κόστος Ατυχημάτων με 
μόνο Υλικές Ζημιές

16%

Κόστος Ατυχημάτων με 
Ελαφρά Τραυματίες 

14%

Κόστος Ατυχημάτων με 
Σοβαρά Τραυματίες

4% 

Κόστος Ελαφρά 
Τραυματιών

7%

Κόστος Ατυχημάτων με 
Νεκρούς

3% 
Κόστος Σοβαρά 
Τραυματιών

8%

Κόστος Νεκρών 
47% 

 
 

Διάγραμμα 16.1. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Κόστους  
 
Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι ο αριθμός των παθόντων προσώπων και 
των ατυχημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που 
καταγράφεται και δημοσιεύεται, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλα τα 
κράτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έγιναν στα πλαίσια της παρούσας 
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διπλωματικής εργασίας στα προηγούμενα κεφάλαια, οι καταγεγραμμένοι 
και οι πραγματικοί αριθμοί των παθόντων προσώπων και των 
ατυχημάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 16.2. Καταγεγραμμένοι και Πραγματικοί Αριθμοί Παθόντων 

Προσώπων και Ατυχημάτων. 
 

Καταγεγραμμένος Αριθμός Πραγματικός Αριθμός
Νεκροί 2.116 2.116

Σοβαρά Τραυματίες 4.558 6.511
Ελαφρά Τραυματίες 28.148 70.370

Ατυχήματα με Νεκρούς 1.876 1.876
Ατυχήματα με Σοβαρά Τραυματίες 3.546 5.065
Ατυχήματα με Ελαφρά Τραυματίες 18.809 47.022
Ατυχήματα με μόνο Υλικές Ζημιές 200.693 244.065  

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγράμματα στα οποία φαίνεται το μέσο 
ετήσιο κόστος ανά σοβαρότητα τραυματισμού ή σοβαρότητα 
ατυχήματος, και οι μέσες τιμές των στοιχείων κόστους από τις οποίες 
απαρτίζεται. Έχουν εκτυπωθεί σε διαφορετικά διαγράμματα για να έχουν 
διαφορετικές κλίμακες ώστε τα στοιχεία κόστους να είναι όσο το δυνατόν 
πιο ευδιάκριτα. 
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Διάγραμμα 16.2. Μέσο Κόστος Νεκρού.
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Διάγραμμα 16.3. Μέσο Κόστος Σοβαρά Τραυματία.
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Διάγραμμα 16.4. Μέσο Κόστος Ελαφρά Τραυματία.
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Διάγραμμα 16.5. Μέσο Κόστος Ατυχήματος Με Νεκρό
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Διάγραμμα 16.6. Μέσο Κόστος Ατυχήματος Με Σοβαρά Τραυματία
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Διάγραμμα 16.7. Μέσο Κόστος Ατυχήματος Με Ελαφρά Τραυματία
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Διάγραμμα 16.8. Μέσο Κόστος Ατυχήματος Με Μόνο Υλικές Ζημιές
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16.2. Συνολικά συμπεράσματα 
 
Η οικονομική προσέγγιση των συνεπειών των οδικών ατυχημάτων 
πρέπει να υπολογίζει πολλές παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί που 
στην ορολογία ονομάζονται «στοιχεία κόστους» είναι συνήθως πολύ 
δύσκολο να υπολογιστούν, και μερικές φορές αδύνατο. Για το λόγο αυτό 
καμία έρευνα δεν έχει υπολογίσει όλα τα στοιχεία κόστους, γεγονός που 
δηλώνει ότι το κόστος των οδικών ατυχημάτων είναι λίγο έως πολύ 
υποτιμημένο. 
 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια να 
υπολογιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όσο το δυνατόν 
περισσότερα στοιχεία κόστους. Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία κόστους 
που υπολογίστηκαν ήταν το κόστος των πρώτων βοηθειών και 
διακομιδής (C ), της νοσοκομειακής περίθαλψης (CΕΚΑΒ ΝΟΣΟΚ), της 
αποκατάστασης σοβαρά τραυματιών (CΑΠΟΚ), του απολεσθέντος 
παραγωγικού έργου (CΕΡΓ), και υπολογίστηκε τμήμα του ανθρώπινου 
κόστους το οποίο ήταν το κόστος του πόνου, της θλίψης και της οδύνης 
(C ). Επίσης υπολογίστηκε το κόστος των υλικών ζημιών (CΠΘΟ ΥΛΖΗΜ), της 
Τροχαίας (CΤΡΟΧ), της Πυροσβεστικής (CΠΥΡΟΣ), των ασφαλιστικών 
εταιριών (CΑΣΦΑΛ), και τέλος πραγματοποιήθηκε προσπάθεια εκτίμησης 
των δικαστικών εξόδων (C ). ΔΙΚΑΣ

 
Για τον υπολογισμό των παραπάνω στοιχείων κόστους, 
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την ελληνική βιβλιογραφία, το ΕΚΑΒ, 
ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης αναπήρων της 
Ελλάδας, την ΕΣΥΕ, δείγματος δικογραφιών, τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, 
την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα, πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις 
από δικηγόρους, και τέλος χρησιμοποιήθηκε ευρέως η βάση δεδομένων 
του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ. 
 
Για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου κόστους των οδικών 
ατυχημάτων αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν διορθωτικοί συντελεστές 
του αριθμού των ατυχημάτων και των παθόντων προσώπων, κυρίως για 
να συμπεριληφθεί το κόστος των ατυχημάτων τα οποία δεν 
καταγράφονται, αλλά και για να μην υπερεκτιμηθούν κάποια επιμέρους 
στοιχεία κόστους. 
 
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε πρότυπο υπολογισμού των οικονομικών 
ωφελειών που θα έχει η ελληνική κοινωνία από την αποτροπή των 
οδικών ατυχημάτων που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Το πρότυπο αυτό 
χρησιμοποιεί ως μεταβλητές όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τον 
υπολογισμό του συνολικού ετήσιου κόστους των ατυχημάτων για το 
1999, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τον 
υπολογισμό του κόστους των ατυχημάτων που συνέβησαν σε άλλο έτος, 
περασμένο ή μελλοντικό, αλλά και εκείνων που συνέβησαν σε άλλο 
κράτος, αρκεί να ενημερωθούν οι μεταβλητές σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
στοιχεία και νόμισμα του κράτους αυτού. 
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Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας 
επιτρέπουν πλέον την ποσοτικοποιημένη θεώρηση των ωφελειών από 
τη μείωση των ατυχημάτων κατά την αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων 
που αφορούν τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφισταμένων 
συγκοινωνιακών έργων. Τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε αναλύσεις κόστους-
ωφελειών (cost-benefit analysis), όσο και σε πολυκριτηριακές αναλύσεις 
(mutlicriteria analysis). 
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16.3. Προτάσεις 
 
Με βάση τις τελευταίες θεωρίες για τον υπολογισμό των ωφελειών από 
τη μείωση των ατυχημάτων και των θυμάτων τους προκύπτει  ότι η 
μέθοδος του ανθρωπίνου κεφαλαίου αδυνατεί να εκτιμήσει την 
υποκειμενική ή και την αντικειμενική αξία της ανθρώπινης ζωής, και έτσι 
την προσεγγίζει σε σχέση με το τι παράγει ο κάθε άνθρωπος. Οι 
σύγχρονες πρακτικές υπολογισμού του κόστους των οδικών 
ατυχημάτων χρησιμοποιούν το κριτήριο της «πρόθεσης να πληρώσω» 
(ΠΝΠ), ώστε να δίνεται στην ίδια την κοινωνία η δυνατότητα της 
εκτίμησης της αξίας της ζωής. Συνεπώς, για τον υπολογισμό του 
ανθρωπίνου κόστους χρειάζεται η χρησιμοποίηση της μεθόδου ΠΝΠ 
στις σχετικές έρευνες υπολογισμού του κόστους των οδικών 
ατυχημάτων.  
 
Επίσης, οι τιμές κόστους χρειάζεται να ενημερώνονται σε τακτά 
διαστήματα για να αντιπροσωπεύουν με όσο το δυνατό περισσότερη 
ακρίβεια τις τιμές κόστους. Ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας είναι το 
γεγονός ότι το πρότυπο που αναπτύχθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τα μελλοντικά αλλά και για τα παλαιότερα έτη. 
 
Είναι επίσης αναγκαίο και επιτακτικό να αναπτυχθούν μέθοδοι συλλογής 
ακριβέστερων στατιστικών στοιχείων. Η συλλογή λεπτομερών στοιχείων 
νοσηλείας και το αντίστοιχο κόστος της νοσηλείας και των εξετάσεων, η 
διαθεσιμότητα και επεξεργασία των νοσηλευτικών δεδομένων για 
ερευνητικούς σκοπούς, η θέσπιση σαφών ορίων αποζημίωσης ανάλογα 
με τον τραυματισμό στην ελληνική νομοθεσία, η ανάπτυξη ευρύτερης και 
πιο λεπτομερούς κλίμακας σοβαρότητας τραυματισμού, και τέλος η 
συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση λεπτομερέστερων στοιχείων 
ατυχήματος από τις ασφαλιστικές εταιρίες, αποτελούν κάποιες από τις 
επιτακτικότερες ανάγκες για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των 
στατιστικών στοιχείων. 
 
Είναι απαραίτητο ο υπολογισμός του κόστους των οδικών ατυχημάτων 
να πάρει θεσμοθετημένη μορφή και να πραγματοποιείται σε τακτά 
διαστήματα. Κατ’αυτό τον τρόπο τα ποσοτικοποιημένα στοιχεία που 
αφορούν στις ωφέλειες από τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά (με κατάλληλη νομοθετική 
ρύθμιση) στην αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων. 
 
Χρήσιμο θα ήταν επίσης, να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες έρευνες 
και μελέτες από επιμέρους φορείς για μη διαθέσιμα στοιχεία, π.χ. έρευνα 
πραγματικού κόστους νοσηλείας ανά σοβαρότητα τραυματισμού από 
κάθε νοσοκομείο, κόστος υλικών ζημιών ανά σοβαρότητα ατυχήματος 
από την ένωση των ασφαλιστικών εταιριών κτλ. 
 
Τέλος, για την καλύτερη επεξεργασία των διαφόρων στοιχείων που 
χρειάζονται για τον υπολογισμό των επιμέρους στοιχείων κόστους από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τα νοσοκομεία, η Τροχαία, οι 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), η ένωση 
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ασφαλιστικών εταιριών (μέσω της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών 
Εταιριών – ΥΣΑΕ), θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η σύνδεση των διαφόρων 
βάσεων δεδομένων ατυχημάτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.  
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