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ΣΤΟΧΟΣ 
 
 

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. 

 
- Υπολογισµός των στοιχείων κόστους των οδικών ατυχηµάτων, 

ανάλογα µε τη σοβαρότητα του ατυχήµατος και του θύµατος. 
- Ανάπτυξη προτύπου υπολογισµού ετήσιων ωφελειών από τη µείωση 

των ατυχηµάτων. 
- Εκτίµηση συνολικού κόστος των ατυχηµάτων για το 1999. 



 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 
Για τον υπολογισµό κάθε στοιχείου κόστους πραγµατοποιήθηκε 
 
- έλεγχος αποτελεσµάτων και σύγκρισή τους µε παλαιότερες τιµές όπου 

υπήρχαν 
- κατάλληλα προσαρµοσµένες τιµές από τη διεθνή βιβλιογραφία.  
 
- 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. 

 



 
Τα Στοιχεία κόστους που υπολογίστηκαν: 

 
1. Κόστος ανά παθόντα 

1.1. Ιατρικό κόστος 
1.1.1. Πρώτες βοήθειες και διακοµιδή (CΕΚΑΒ) 
1.1.2. Νοσοκοµειακή περίθαλψη (CΝΟΣΟΚ) 
1.1.3. Αποκατάσταση (CΑΠΟΚ) 

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 (CΠΘΟ) 

1.3.1. Ψυχική οδύνη συγγενών νεκρού 
θύµατος 

1.3.2. Ηθική βλάβη τραυµατία και συγγενών 
του   

 
2. Κόστος ανά ατύχηµα 

2.1. Υλικές ζηµιές (CΥΛΖΗΜ) 
2.2. ∆ιοικητικά έξοδα 

2.2.1. Τροχαία (CΤΡΟΧ) 
2.2.2. Πυροσβεστική (CΠΥΡΟΣ) 
2.2.3. Ασφαλιστικές εταιρίες (CΑΣΦΑΛ) 
2.2.4. ∆ικαστικά έξοδα (C∆ΙΚΑΣ) 



 
Σχέση υπολογισµού της παρούσας αξίας µελλοντικής παραγωγής 

(COST 313 1994): 
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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 
 



 
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   
 



 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ 
 

Συνολικές Ωφέλειες: 
 CTOTAL=CΠΑΘΟΝΤΩΝ+CΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Ωφέλειες που αφορούν στα παθόντα πρόσωπα ανά κατηγορία 
σοβαρότητας τραυµατισµού (p), φύλου (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 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++  

 
Ωφέλειες που αφορούν στα ατυχήµατα 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-∆ΙΚΑΣp-∆ΙΚΑΣp-ΑΣΦΑΛp-ΑΣΦΑΛr-p-ΠΥΡΟΣr-p-ΠΥΡΟΣ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++⋅⋅⋅⋅++++  



Πρόγραµµα Υπολογισµού Κόστους 
Μητρώο ∆εδοµένων Εισόδου 



Πρόγραµµα Υπολογισµού Κόστους 
Μητρώο Αποτελεσµάτων 

 



 
 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΑ

ανάλογα µε τη διασπορά που έχουν οι παθόντες στις ηλικιακές οµάδες,

τα φύλα και σε εντός-εκτός πόλης τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα το 1999

∆ΡΧ EURO USD

(1€ =340,75 δρχ) (1$ =328,44 δρχ)

Κόστος Ελαφρά Τραυµατία 1.926.726 5.654 5.867

Κόστος Σοβαρά Τραυµατία 15.176.025 44.537 46.212

Κόστος Νεκρού 180.737.386 530.411 550.357



 
 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
 

 



 

 
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 Ανά Νεκρό ∆ιεθνώς (2001) 

 
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  



 

Μέσο Κόστος Ατυχήµατος µε Νεκρό 
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Μέσο Κόστος Ατυχήµατος Με Νεκρό

14.855.171 δρχ 1999

Υλικές Ζηµιές

(9.803.181 δρχ 1999)

∆ικαστικά Έξοδα

(2.438.142 δρχ 1999)

Ασφαλιστικές Εταιρίες

(1.611.476 δρχ 1999)

Πυροσβεστική

(2.668 δρχ 1999)

Τροχαία

(999.705 δρχ 1999)

 



 
Συµπεράσµατα 

 
- Η οικονοµική προσέγγιση των συνεπειών των οδικών ατυχηµάτων 

οφείλει να υπολογίζει πολλές παραµέτρους, οι οποίες είναι συνήθως 
πολύ δύσκολο να υπολογιστούν, και µερικές φορές αδύνατο. 

 
- Καταβλήθηκε προσπάθεια να υπολογιστούν για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία κόστους. 
 
- Για τον υπολογισµό των 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. 



 
Συµπεράσµατα 

 
- 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. 

 
- Αναπτύχθηκε πρότυπο υπολογισµού των οικονοµικών ωφελειών που 

θα έχει η ελληνική κοινωνία από την αποτροπή των οδικών 
ατυχηµάτων που συµβαίνουν κάθε χρόνο, παρέχοντας έτσι τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του κόστους των 
ατυχηµάτων που συνέβησαν σε άλλο έτοςαλλά και εκείνων που 
συνέβησαν σε άλλο κράτος, αρκεί να ενηµερωθούν κατάλληλα οι 
µεταβλητές. 

 
- Χρήσιµα αποτελέσµατα για την αξιολόγηση επιλογών στο σχεδιασµό 

νέων ή την αναβάθµιση υφισταµένων συγκοινωνιακών έργων. 
 



Προτάσεις 
 
- Μέθοδος «πρόθεση να πληρώσω» (ΠΝΠ) 
 
- Οι τιµές κόστους χρειάζεται να ενηµερώνονται σε τακτά διαστήµατα 
 
- Ανάπτυξη µεθόδων συλλογής µε ακριβέστερα στατιστικά στοιχεία. 
 
- Ο υπολογισµός του κόστους των οδικών ατυχηµάτων πρέπει να πάρει 

θεσµοθετηµένη µορφή και να πραγµατοποιείται σε τακτά διαστήµατα. 
 
- Εξειδικευµένες έρευνες και µελέτες από επιµέρους φορείς για µη 

διαθέσιµα στοιχεία 
 
- Σύνδεση των διαφόρων βάσεων δεδοµένων ατυχηµάτων όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων.  
 

 


