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Περίληψη
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στο
τοµέα καταγραφής των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Αν και αποτελούν σπάνιο
γεγονός, οι πληροφορίες που µπορεί να αντληθούν από αυτά τα συµβάντα είναι
σπουδαίο εργαλείο για τους ειδικούς της οδικής ασφάλειας στην προσπάθεια
διερεύνησης των αιτιών του ατυχήµατος. Επιπρόσθετα µε τα δεδοµένα των
ατυχηµάτων, υπάρχουν και άλλες πηγές πληροφοριών που βοηθούν τους
ειδικούς στην εξακρίβωση των σχέσεων µεταξύ διαφόρων παραγόντων
(δεδοµένα για την οδό, κυκλοφοριακά δεδοµένα, κ.λ.π.), φανερώνοντας την
ανάγκη διασύνδεσης διαφορετικών βάσεων.
Για να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου για ποιοτικά και ποσοτικά
δεδοµένα επιβάλλεται η ανάπτυξη προτύπων ορισµού και ανάλυσης των
στοιχείων περιγραφής των οδικών ατυχηµάτων. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης
εργασίας επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση της µορφής και των βασικών
αρχών ενός οδηγού προτύπων. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο αµερικανικός
οδηγός προτύπων και ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Επίσης
γίνεται µια σύντοµη αναφορά σε αρχεία διαφορετικών βάσεων (µητρώο οδών,
κυκλοφοριακά δεδοµένα, κ.λ.π.) από τα οποία είναι δυνατόν να αντληθούν
πρόσθετες πληροφορίες, χρήσιµες για τους σκοπούς της οδικής ασφάλειας.
∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην τεκµηρίωση της αναγκαιότητας για διασύνδεση
µεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδοµένων.
Τέλος, δίνονται επιγραµµατικά τα πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση
προτύπων στην καταγραφή των οδικών ατυχηµάτων καθώς και τις άµεσες
δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα µε την σύνταξη του οδηγού, µε
κυριότερες την προώθηση των διαδικασιών για την δηµιουργία του µητρώου
οδών την ενιαία χιλιοµέτρηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου και την
καταγραφή των υφιστάµενων βάσεων και διερεύνηση του τρόπου διασύνδεσης
τους
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1. Εισαγωγή
Τα οδικά ατυχήµατα αποτελούν σπάνια γεγονότα τα οποία αντιστοιχούν σε ένα
πολύ µικρό ποσοστό των πραγµατικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ οδηγών και
οδικού περιβάλλοντος ή µεταξύ των οδηγών. Αν και αποτελούν σπάνιο γεγονός,
οι πληροφορίες που µπορεί να αντληθούν από αυτά τα συµβάντα είναι σπουδαίο
εργαλείο για τους ειδικούς της οδικής ασφάλειας στην προσπάθεια διερεύνησης
των αιτιών του ατυχήµατος. Επιπρόσθετα µε τα δεδοµένα των ατυχηµάτων,
υπάρχουν και άλλες πηγές πληροφοριών που βοηθούν τους ειδικούς στην
εξακρίβωση των σχέσεων µεταξύ διαφόρων παραγόντων (δεδοµένα για την οδό,
κυκλοφοριακά δεδοµένα, κ.λ.π.), φανερώνοντας την ανάγκη διασύνδεσης
διαφορετικών βάσεων.
Οι σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα καταγραφής των ατυχηµάτων
επιβάλλουν την ανάπτυξη προτύπων ορισµού και ανάλυσης των στοιχείων
περιγραφής των οδικών ατυχηµάτων ώστε τελικώς να καταστεί δυνατή η
επίτευξη του στόχου για ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα οδικών ατυχηµάτων
καθώς και της διασύνδεσης διαφορετικών βάσεων. Ο οδηγός προτύπων παρέχει
ένα σύνολο ελάχιστων δεδοµένων περιγραφής των οδικών ατυχηµάτων, τα οποία
ακολούθως είναι δυνατόν να αναπαράγουν την απαραίτητη πληροφορία για την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Η υιοθέτηση των προτύπων αντιστοιχεί σε µια προσπάθεια για την
δηµιουργία µιας βάσης που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και ακρίβεια
δεδοµένων η οποία θα είναι ικανή να στηρίξει πολιτικές οδικής ασφάλειας σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και την ίδρυση ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος δεδοµένων οδικών ατυχηµάτων (data crash system). Στις ΗΠΑ
καθώς και σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνταχθεί και εφαρµοστεί
οδηγοί προτύπων. Τα πρότυπα λειτουργούν καταλυτικά στο στάδιο του
εννοιολογικού σχεδιασµού της διαδικασίας καταγραφής των δεδοµένων
ατυχηµάτων ορίζοντας µε σαφήνεια και ακρίβεια τα στοιχεία που
καταγράφονται και τον εντελώς απαραίτητο αριθµό αυτών, σύµφωνα µε τις
επιταγές των εξελίξεων στο τοµέα της οδικής ασφάλειας. Αποτελούν το θεµέλιο
για την σύνταξη του δελτίου καταγραφής καθώς και την ανάπτυξη του
συστήµατος συλλογής επεξεργασίας και διαχείρισης των δεδοµένων. Είναι
αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η υιοθέτηση του οδηγού προτύπων προέκυψε
κυρίως από το γεγονός ότι ενώ πολλές χώρες διέθεταν πλήθος δεδοµένων δεν
ήταν δυνατή η εύκολη επεξεργασία και διαχείριση τους εξαιτίας της
ασυµβατότητας. Επιπλέον παρατηρήθηκαν διπλές εγγραφές στοιχείων, χαµηλή
ποιότητα και αξιοπιστία. Η εφαρµογή των προτύπων αντιµετώπισε µε επιτυχία
τα παραπάνω προβλήµατα.
Ο οδηγός προτύπων πρέπει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις
υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων ώστε η υπάρχουσα πληροφορία να µην καταστεί
αναξιοποίητη. Επιπλέον στηρίζοντας την βασική αρχή της προτυποποίησης για
µείωση των στοιχείων που καταγράφονται στο τόπο του συµβάντος από τις
αστυνοµικές αρχές προτείνει την αξιοποίηση υπάρχουσας πληροφορίας ή την
ανάγκη ανάπτυξης νέων βάσεων δεδοµένων που σχετίζονται µε το ιστορικό του
οδηγού και την οδό (π.χ. µητρώο οδών). Σηµειώνεται ότι στις ΗΠΑ η
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διασύνδεση µε άλλες βάσεις δεδοµένων είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική
µείωση του αριθµού των στοιχείων που καταγράφονται στο τόπο του συµβάντος.
Επίσης τονίζεται ότι τελικός στόχος είναι µέσω της πλήρους αξιοποίησης
διαφόρων βάσεων δεδοµένων να πάψει η καταγραφή δεδοµένων που µπορούν
να αναπαραχθούν.

2. ∆εδοµένα Οδικών Ατυχηµάτων
Αν και υπάρχει ένα πλήθος µεθόδων διαθέσιµο για τον εντοπισµό προβληµάτων
οδικής ασφάλειας, τα οδικά ατυχήµατα παραµένουν το χρησιµότερο εργαλείο
για τον εντοπισµό και την επίλυση τους. Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα οδικής
ασφάλειας πρέπει να βασίζεται σε αυτά τα δεδοµένα ώστε οι στόχοι να είναι
ρεαλιστικοί.
Το δελτίο καταγραφής του ατυχήµατος (π.χ. ∆ΟΤΑ: ∆ελτίο Οδικού
Τροχαίου Ατυχήµατος) περιλαµβάνει πληροφορίες που περιγράφουν
χαρακτηριστικά των συµβάντων, των οχηµάτων και των ατόµων (οδηγοί,
τραυµατισµένοι και µη τραυµατισµένοι επιβάτες, τραυµατισµένοι πεζοί και
µοτοσικλετιστές, κ.λ.π.) που εµπλέκονται στο ατύχηµα. Οι αρµόδιες αρχές
ερευνούν το ατύχηµα στο τόπο του συµβάντος και µεταφέρουν τις πληροφορίες
εγγράφως στο δελτίο καταγραφής. Η πρωτογενής αυτή πληροφορία (σε
συνδυασµό και µε τις καταθέσεις εµπλεκοµένων και µαρτύρων) αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο για την απάντηση ερωτηµάτων που σχετίζονται µε τα
ατυχήµατα, όπως σε ποιες κατευθύνσεις κινούνταν τα οχήµατα και οι πεζοί πριν
το ατύχηµα, τι συνέβη την στιγµή του ατυχήµατος, κ.λ.π.
Είναι γνωστό ότι τα δελτία καταγραφής τροφοδοτούν στην συνέχεια τις
βάσεις δεδοµένων οδικών τροχαίων ατυχηµάτων διαφόρων υπηρεσιών και
αποτελούν αναγκαία πληροφορία για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη
αποτελεσµατικών προγραµµάτων οδικής και κυκλοφοριακής ασφάλειας. Τα
δεδοµένα των βάσεων χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες, µελετητές και
ερευνητές για διάφορους σκοπούς, όπως:
• ο εντοπισµός και η επέµβαση σε περιοχές που παρουσιάζουν
προβλήµατα οδικής και κυκλοφοριακής ασφάλειας (εντοπισµός
‘’µελανών σηµείων’’)
• η εφαρµογή και η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας νόµων και
πολιτικών που σχετίζονται µε την µείωση των θανάτων, τραυµατισµών
και του κόστους των ατυχηµάτων
• η προσέγγιση της σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών του οχήµατος
και της οδού, της ‘’ροπής’’ για ατυχήµατα και της σοβαρότητας αυτών
µε στόχο την ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης και αξιολόγησης αυτών
των χαρακτηριστικών
• την προώθηση της ισχύουσας τεχνικής γνώσης σε επίπεδο σχεδιασµού
των οδών και κυκλοφοριακής τεχνικής µέσω της αξιολόγησης των
προδιαγραφών και οδηγιών και της διατύπωσης νέων καθώς και της
στήριξης ερευνητικών προσπαθειών
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Ολοένα και περισσότερες οµάδες προστίθενται στο κατάλογο των χρηστών
των δεδοµένων µε ολοένα και µεγαλύτερες απαιτήσεις σε πληροφορίες. Σε κάθε
περίπτωση υπάρχει ένα ελάχιστο σύνολο κρίσιµων δεδοµένων το οποίο πρέπει
σε θέση να απαντήσει µια σειρά βασικών ερωτηµάτων. Τα ελάχιστα αυτά
δεδοµένα παρουσιάζονται στο πίνακα 1 που ακολουθεί.
Κωδικός Αριθµός Ατυχήµατος
Ηµεροµηνία και Ώρα
Όχηµα
Τύπος,
Κατασκευαστής,
Κατασκευής, Αριθµός Πλαισίου

Ηµεροµηνία

Κατεύθυνση κίνησης
Συνέπειες

Θέση
Τύπος Σύγκρουσης
Ελιγµοί Οχήµατος
Σκαρίφηµα

και

σχετικό

Στοιχεία Οδηγών και Επιβατών
Χρήση Αλκοόλ - Φαρµάκων

Θανατηφόρο, Ελαφρύς ή βαρύς τραυµατισµός

Χρήση Συστηµάτων Αναχαίτισης

∆ιάφοροι Παράγοντες
Καιρός, κατάσταση οδοστρώµατος, κ.λ.π.

Ταχύτητα
Πίνακας 1: Κρίσιµα ∆εδοµένα Οδικών Ατυχηµάτων
Εκτός όµως από την απόφαση για την έκταση των δεδοµένων που πρέπει να
καταγραφούν υπάρχει και η ανάγκη για µια βασική ορολογία όπως οδικό
ατύχηµα, θάνατος, σοβαρότητα τραυµατισµού, κ.λ.π. Από την µια τίθενται
περιορισµοί στην συλλογή των δεδοµένων που οφείλονται κυρίως σε λόγους
οργανωτικούς και οικονοµικούς και από την άλλη υπάρχει αύξηση της ζήτησης
των δεδοµένων των ατυχηµάτων. Κατά συνέπεια η υιοθέτηση των προτύπων θα
συµβάλει αποφασιστικά στην αντιµετώπιση των αλληλοσυγκρουόµενων
απαιτήσεων σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση και άλλων µέτρων όπως
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και συντήρησης των βάσεων από ιδιωτικούς
φορείς (κατασκευαστές οχηµάτων, ασφαλιστικές εταιρείες) που καρπώνονται
οφέλη από την χρήση των δεδοµένων.

3. Κριτήρια επιλογής και µορφή των δεδοµένων
Τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν για την επιλογή των στοιχείων που θα
καταγραφούν καθώς και για την αξιολόγηση των παρατηρήσεων σχετικά µε
προσθήκες και αλλαγές συνοψίζονται στα εξής:
•

Καταλληλότητα του στοιχείου. Πρέπει κάθε στοιχείο να είναι αναγκαίο
για τους σκοπούς της οδικής και κυκλοφοριακής ασφάλειας. Στοιχεία
που έχουν ελάχιστη ή καθόλου εφαρµογή στις αναλύσεις της οδικής και
κυκλοφοριακής ασφάλειας πρέπει να απαλειφθούν.

•

Πληρότητα / περιεκτικότητα του στοιχείου. Πρέπει να περιλαµβάνει
όλες τις πλευρές του ορισµού του.
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•

Κάθε στοιχείο πρέπει να περιλαµβάνει: ορισµό, περιγραφικές τιµές και
βαθµό συνεισφοράς στην κατεύθυνση της βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας

•

Ελαχιστοποίηση των στοιχείων που συλλέγονται στο τόπο του
συµβάντος. Τα πρόσθετα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τους
σκοπούς των αναλύσεων πρέπει να παράγονται από ανάλυση των
στοιχείων που συλλέγονται καθώς και µε την διασύνδεση µε άλλες
βάσεις δεδοµένων

•

Καταγραφή στοιχείων που παρέχουν την δυνατότητα διασύνδεσης µε
άλλες πηγές. Στοιχεία όπως θέση, ηµεροµηνία, ώρα, άτοµα που
εµπλέκονται στο συµβάν είναι απαραίτητα διότι αποτελούν ‘’κλειδιά’’
για την σύνδεση µε άλλες βάσεις δεδοµένων

•

Εκµετάλλευση των υπαρχόντων δεδοµένων

•

Η προτυποποίηση ασχολείται κατά βάση µε τον ορισµό των στοιχείων
που καταγράφονται και όχι µε το σύστηµα συλλογής και το δελτίο
καταγραφής. Στις ΗΠΑ εφαρµόζονται κοινά πρότυπα των στοιχείων
που καταγράφονται αλλά κάθε πολιτεία µπορεί να διαθέτει διαφορετικό
δελτίο καταγραφής και σύστηµα συλλογής. Όµως η υιοθέτηση του ίδιου
συστήµατος προτύπων εξασφάλισε συµβατότητα των δεδοµένων µεταξύ
των πολιτειών.

Ένας από τους πληρέστερους οδηγούς µοντελοποίησης στην καταγραφή
είναι ο αµερικανικός οδηγός [1] (MMUC Guideline) ο οποίος περιλαµβάνει 111
στοιχεία και η αναθεωρηµένη έκδοση του παρουσιάστηκε το έτος 2003. Η
πρώτη έκδοση των οδηγιών παρουσιάστηκε το έτος 1998 και περιλάµβανε 113
στοιχεία. Ενδεικτικό της δυναµικής εξέλιξης των οδηγιών ως αποτέλεσµα των
νέων απαιτήσεων στο πεδίο της οδικής ασφάλειας και της παράλληλης
ανάπτυξης και εξέλιξης άµεσα συνδεόµενων βάσεων δεδοµένων είναι οι
σχετικές τροποποιήσεις που υλοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στο πίνακα 2
που ακολουθεί.
Είναι προφανές ότι υπάρχει µια µείωση των στοιχείων που καταγράφονται
γεγονός που αποτελεί µια από τις βασικές επιδιώξεις του οδηγού προτύπων. Οι
σηµαντικότερες αλλαγές και προσθήκες παρατηρούνται στην κατηγορία που
αφορά το όχηµα και το οποίο εξηγείται από τις συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο της
τεχνολογίας των οχηµάτων. Επίσης µόλις 5% των στοιχείων είναι εντελώς νέα
στο κατάλογο ενώ αλλαγές αφορούσαν κυρίως τον ορισµό µερικών στοιχείων.
Ένας αριθµός στοιχείων µετακινήθηκαν από την κατηγορία των
‘’παραγόµενων’’ και ‘’από διασύνδεση’’ στην κατηγορία των ‘’συλλεγµένων’’.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα δεδοµένα που αφορoύν την οδό
προέρχονται στο σύνολο τους από διασύνδεση µε άλλες βάσεις
χρησιµοποιώντας ως στοιχείο ‘’κλειδί’’ την τοποθεσία του συµβάντος (crash
location), αποδεικνύοντας την σπουδαιότητα ύπαρξης µητρώου οδών, το οποίο
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θα περιλαµβάνει όλη την πληροφορία που σχετίζεται µε την οδό (χιλιοµέτρηση,
γεωµετρία, εξοπλισµός, σήµανση – ασφάλιση, παρόδιος χώρος, ιεράρχηση,
κ.λ.π.).
Έκδοση
1998

αφαίρεση

προσθήκη

αλλαγή

Έκδοση
2003

Ατύχηµα
Συλλεγµένα
Παραγόµενα
Από διασύνδεση

18
8
0

0
0
0

+1
+1
0

+1
+1
0

19
9
0

Όχηµα
Συλλεγµένα
Παραγόµενα
Από διασύνδεση

28
3
1

-8
-3
-1

+10
0
0

+2
-3
-1

30
0
0

Άτοµο
Συλλεγµένα
Παραγόµενα
Από διασύνδεση

29
0
5

-3
0
-1

+2
+1
+2

-1
+1
+1

28
1
6

Οδός
Από διασύνδεση

21

-3

0

-3

18

Σύνολο

113

-19

+17

-2

111

Πίνακας 2: Στοιχεία του αµερικανικού οδηγού προτυποποίησης
Οι τελευταίες εξελίξεις στην µοντελοποίηση των δεδοµένων προτείνουν την
κατάταξη των δεδοµένων σε τέσσερεις βασικές οµάδες:
• Ατύχηµα
• Άτοµο
• Όχηµα
• Οδός
Κάθε µια από τις βασικές οµάδες περιλαµβάνει τρεις υποκατηγορίες:
• ∆εδοµένα συλλεγµένα στο τόπο του συµβάντος
• ∆εδοµένα παραγόµενα από µεταγενέστερη επεξεργασία
• ∆εδοµένα που αντλούνται µέσω των συνδέσεων µε άλλες πηγές
Η βασική οµάδα, η υποκατηγορία και ο αύξων αριθµός συνθέτουν το
µοναδικό κωδικό του στοιχείου, π.χ. εάν ένα στοιχείο διαθέτει το κωδικό PD1
σηµαίνει ότι ανήκει στην βασική οµάδα ‘’άτοµο’’ , η οποία χαρακτηρίζεται από
το κωδικό P (person), στην υποκατηγορία ‘’παραγόµενα’’, η οποία
χαρακτηρίζεται από το κωδικό D (derived) και έχει στον κατάλογο αύξων
αριθµό 1. Για κάθε στοιχείο υπάρχει ένας πλήρης ορισµός, οι περιγραφικές τιµές
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και η αιτιολόγηση της καταγραφής του, π.χ. για το στοιχείο ‘’φύλλο’’
αναφέρεται:
o
Ορισµός : το φύλλο του ατόµου που εµπλέκεται στο ατύχηµα
o
Τιµή: Άνδρας, Γυναίκα, Άγνωστο
o
Αιτιολόγηση: Απαραίτητο στοιχείο για την διερεύνηση της σχέσης του
φύλλου µε τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού των οχηµάτων.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της σαφήνειας ορισµού των στοιχείων που
καταγράφονται είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται από λεπτοµερή
σχέδια που δεν αφήνουν περιθώρια συγχύσεων. Για παράδειγµα όπως φαίνεται
στο Σχήµα 1 που ακολουθεί ορίζεται πλήρως µε τυπικό σχέδιο η περιοχή
ανισόπεδου κόµβου σε σχέση µε την αρτηρία και το παράπλευρο δίκτυο ενώ
στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται το σχέδιο ορισµού των στοιχείων που απαρτίζουν το
κυκλοφοριακό χώρο.

Σχήµα 1: Σχέδιο ορισµού περιοχής ανισόπεδου κόµβου
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Σχήµα 2: Σχέδιο ορισµού στοιχείων του κυκλοφοριακού χώρου

4. Η σπουδαιότητα διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων
Η προτυποποίηση προτείνει την διασύνδεση ως µια στρατηγική απόκτησης
πρόσβασης σε πληροφορίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες στο τόπο του
συµβάντος. Τα δεδοµένα οδικών ατυχηµάτων ανεξάρτητα από συνοδευτικές
πληροφορίες δεν µπορούν να περιγράψουν αφενός το µέγεθος και αφετέρου να
στηρίξουν µια ολιστική προσέγγιση του προβλήµατος των ατυχηµάτων.
Επιπλέον τα δεδοµένα που καταγράφονται δεν παρέχουν ικανοποιητική
πληροφορία για την οδό, το όχηµα, την εµπειρία του οδηγού καθώς και ιατρικές
/ οικονοµικές συνέπειες για τα άτοµα που ενεπλάκησαν σε ατύχηµα.
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Ένας σηµαντικός αριθµός φορέων συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται µε
ατυχήµατα και συνεπώς η διασύνδεση των βάσεων παρέχει τελικώς πληρέστερα
δεδοµένα. Πληροφορίες είναι δυνατόν να αντληθούν από:
o
Αρχείο δεδοµένων Ατυχηµάτων (όπου αποθηκεύονται πληροφορίες
σχετικά µε το ατύχηµα
o
Αρχείο δεδοµένων οδού (όπου µπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες
για το οδικό τµήµα όπου έλαβε χώρα το ατύχηµα)
o
Αρχείο κυκλοφοριακών δεδοµένων
(φόρτοι, σύνθεση της
κυκλοφορίας, στρέφουσες κινήσεις)
o
Αρχείο νοσηλευτικών ιδρυµάτων (όπου οι περιγραφές των συνεπειών
των ατυχηµάτων είναι περισσότερο ακριβείς σε σχέση µε τις
αντίστοιχες των αστυνοµικών αρχών)
o
Αρχείο διπλωµάτων οδήγησης
o
Αρχεία πληροφοριών ασφαλιστικών εταιρειών (όπου αντλούνται
πληροφορίες σχετικά µε το ιστορικό του οδηγού και του οχήµατος)
Η διασύνδεση των βάσεων είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε την χρήση κοινών
στοιχείων µεταξύ των βάσεων. Η θέση του ατυχήµατος αποτελεί το κλειδί για
την διασύνδεση µεταξύ βάσεων δεδοµένων ατυχηµάτων, δεδοµένων της οδού
και κυκλοφοριακών δεδοµένων. Είναι σύνηθες το γεγονός ότι η διασύνδεση των
παραπάνω βάσεων µε δεδοµένα νοσηλευτικών ιδρυµάτων επιτυγχάνεται µε
κάποιο στοιχείο που αφορά τον παθόντα και καταγράφεται και στις δυο βάσεις
π.χ. αριθµός ταυτότητας ή αριθµός διπλώµατος οδήγησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το µητρώο οδών όπου µε στοιχείο
διασύνδεσης την θέση του ατυχήµατος µπορεί να παρέχει το σύνολο των
πληροφοριών που αφορούν την οδό όπως γεωµετρία της χάραξης κατά την
οριζοντιογραφία, την µηκοτοµή και τις διατοµές, στηθαία ασφαλείας, οριζόντια
και κατακόρυφη σήµανση, οδοφωτισµός, τύποι κόµβων, τεχνικά έργα, κ.λ.π. Η
διασύνδεση µε το µητρώο συνεπάγεται ότι στην πράξη δεν θα απαιτηθεί η
συλλογή στοιχείων για την οδό στο τόπο του συµβάντος, µια διαδικασία η οποία
εµφανίζει αντικειµενικές δυσκολίες ιδιαίτερα όταν πρέπει να εκτελεστεί από
αστυνοµική αρχή.
Από την στιγµή που δεν είναι δυνατή η διασύνδεση µε άλλες βάσεις
δεδοµένων τα σηµαντικό πλήθος δεδοµένων θα πρέπει να καταγραφούν στο
δελτίο ατυχήµατος. Ως εκ τούτου η υιοθέτηση των προτύπων προτρέπει
εµµέσως τις αρµόδιες αρχές να εργαστούν προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των
λοιπών βάσεων ώστε σταδιακά αφενός να αυξάνεται ο αριθµός των δεδοµένων
που αποκτώνται ‘’µέσω διασύνδεσης’’ και αφετέρου να µειώνεται ο αριθµός των
δεδοµένων που καταγράφονται στο τόπο του συµβάντος.

5. Συµπεράσµατα
Συµπερασµατικά η υιοθέτηση προτύπων στην καταγραφή των οδικών τροχαίων
ατυχηµάτων προσφέρει τα ακόλουθα :
•
Αποφεύγεται η διπλή καταγραφή / συλλογή στοιχείων.
•
Εξασφαλίζει την συµβατότητα µεταξύ των δεδοµένων που
καταγράφονται από διαφορετικούς φορείς δεδοµένου ότι τα πρότυπα είναι
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ανεξάρτητα του δελτίου καταγραφής και του τρόπου συλλογής. Η συµβατότητα
εξασφαλίζεται από την ύπαρξη κοινών ορισµών και περιγραφικών τιµών.
•
Υποστηρίζει την δυνατότητα διασύνδεσης µε λοιπές βάσεις δεδοµένων
(µητρώο οδών, κυκλοφοριακά στοιχεία, κ.λ.π.) και συνεπώς βοηθά στην
κατεύθυνση µείωσης των στοιχείων που καταγράφονται στο πεδίο και
αξιοποίησης της υφιστάµενης πληροφορίας, το οποίο µεταφράζεται σε µείωση
κόστους.
•
Εξαιτίας του δυναµικού χαρακτήρα του οδηγού προτύπων σε κάθε
αναθεώρηση του ενσωµατώνονται οι τελευταίες εξελίξεις στο τοµέα της
συγκοινωνιακής επιστήµης. Κατά συνέπεια οι φορείς που εφαρµόζουν το
σύστηµα προτύπων θα παρακολουθούν και θα προσαρµόζονται στις νέες
απαιτήσεις
•
Μειώνει το κόστος συντήρησης των βάσεων
•
Συµβάλλει στην αύξηση της ακρίβειας και της ορθότητας των
στοιχείων ώστε το τελικό προϊόν που παραλαµβάνει ο χρήστης να
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό αξιοπιστίας. Επιπλέον είναι ευκολότερη η
διαδικασία ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχειών. Η υψηλή ποιότητα και
ποσότητα δεδοµένων ατυχηµάτων προάγει την έρευνα και τις αναλύσεις στο
τοµέα της οδικής ασφάλειας
•
Η σαφής και απλή µορφή των οδηγιών προτύπων σε συνδυασµό µε την
δυναµική µορφή τους είναι θετικό στοιχείο στην προσπάθεια προώθησης της
εφαρµογής τους από διάφορους φορείς
•
Προάγει την φιλοσοφία της συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων σε
θέµατα οδικής ασφάλειας (µεταφορών, υγείας, δηµοσίας τάξης, δικαιοσύνης)
•
Το τελικό προϊόν χαρακτηρίζεται από απλότητα, σαφήνεια και
περιεκτικότητα
Οι άµεσες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα µε την σύνταξη
του οδηγού προτύπων στο τοµέα καταγραφής των οδικών ατυχηµάτων είναι οι
ακόλουθες :
•
Προώθηση των διαδικασιών για την δηµιουργία του µητρώου οδών,
ώστε να µειωθεί η έκταση δεδοµένων που αφορούν την οδό
•
Ενιαία χιλιοµέτρηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου δεδοµένου ότι
η έλλειψη αυτών δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε ένα σπουδαίο στοιχείο
όπως η θέση του συµβάντος, το οποίο αποτελεί κλειδί για την διασύνδεση µε
άλλες βάσεις
•
Καταγραφή των υφιστάµενων βάσεων και διερεύνηση του τρόπου
διασύνδεσης τους
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English summary
The purpose of this work is to present the latest developments in recording of
road accidents. Even if they constitute rarely, the information that can be drawn
from these incidents is an important tool for the road safety experts in the effort
to investigate the causes of an accident. Additionally by recording accident data,
exist other sources of information as well, that help the experts in their effort to
verify the relations between various factors (roadway data, traffic data, e.t.c.)
revealing the need for linkage of different bases.
In order to achieve the objective for qualitative and quantitative data,
the development of definition and analysis models for data elements that
describe road accidents seems to be necessary. In the frames of particular work, a
concise presentation of the form and the basic principles of model accident data
guidelines is delivered. Also the American model accident data guidelines and its
basic characteristics are presented. As well as a short report of files for different
bases (registration of roads, traffic data, e.t.c.) is presented from where it is
possible to draw additional information, useful for the targets of road safety.
Furthermore special attention is given in the documentation of necessity of
linkage between different bases of data.
Finally, the advantages from the adoption of models in the recording of
road accidents are succinctly given as well as the direct action that should be
materialised simultaneously with the development of model accident data
guidelines such as the promotion of processes on the development of registration
of roads, the uniform chainage and functional hierarchy of road network and the
recording of existing bases and investigation of their way for linkage.
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