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Πιλοτική Συγκριτική Ανάλυση Οδικών Τροχαίων
Ατυχημάτων και Kυκλοφοριακών Εμπλοκών
στην Πόλη της Θεσσαλονίκης
Γ. ΤΣΩΧΟΣ
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αλληλεπίδραση του
συστήματος κυκλοφοριακό περιβάλλον-χρήστης της οδού και του
τρόπου διακοπής της και την αναγνώριση των μεταβλητών, οι οποίες
χαρακτηρίζουν την οδική συμπεριφορά των χρηστών και περιγράφουν τη διαδικασία πρόκλησης της διακοπής και του αποτελέσματος
της, στην Πόλη της Θεσσαλονίκης. Ερευνάται η χρήση στατιστικών
στοιχείων οδικών τροχαίων ατυχημάτων υλικών ζημιών. Γίνεται
συγκριτική ανάλυση στοιχείων οδικών τροχαίων ατυχημάτων και
παρατηρήσεων κυκλοφοριακών εμπλοκών για τη διερεύνηση της
εφαρμογής της τεχνικής των κυκλοφοριακών εμπλοκών στο ελληνικό
οδικό δίκτυο. Συνήθεις στόχοι μελέτης εμπλοκών είναι η πρόβλεψη
των ατυχημάτων από την παρατήρηση κυκλοφοριακών εμπλοκών, η
διάγνωση προβλημάτων οδικής ασφάλειας και λειτουργίας του οδικού συστήματος και η αξιολόγηση μέτρων βελτίωσης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η τεχνική των κυκλοφοριακών εμπλοκών βασίζεται
στην πεποίθηση ότι οποιοδήποτε τμήμα του οδικού συστήματος χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό παρ’ ολίγον
ατυχημάτων, θα χαρακτηρίζεται και από ένα μεγάλο αριθμό
ατυχημάτων. Αυτή με τη σειρά της βασίζεται στην υπόθεση
ότι υφίσταται ένα «συνεχές» συμβάντων, το οποίο κυμαίνεται από την κανονική «ασφαλή» οδήγηση ως την οδήγηση,
η οποία καταλήγει στις εμπλοκές και το οδικό τροχαίο
ατύχημα με υλικές ζημίες και παθόντα πρόσωπα. Αυτό το
«συνεχές» χαρακτηρίζεται από μια διάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», εφόσον κυμαίνεται από βασικούς χειρισμούς στην εγγύτητα των οχημάτων, στους προληπτικούς
χειρισμούς, σε συναντήσεις, εμπλοκές, σοβαρές εμπλοκές,
συγκρούσεις και κλιμακώνεται σε τραυματισμούς, οι οποίοι
εμπερικλείουν τους θανάσιμους τραυματισμούς. Μια απόκλιση από την ιδέα του συνεχούς παρουσιάσθηκε από τον
Hyden, [4], εισάγοντας την ιδέα της «πυραμίδας της ασφάλειας», η οποία δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα συμβάντα,
τα οποία περιγράφει, απαντώνται λιγότερο συχνά κατά μήκος
της «κρίσιμης» διάστασης. Η «κανονική» συμπεριφορά απαντάται συχνά, ενώ τα ατυχήματα είναι σπάνια γεγονότα. Σε
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κάθε περίπτωση οι μεταβάσεις από το ένα συμβάν στο άλλο
συνδέονται με υπό συνθήκη πιθανότητες, αλλά όπως τα συμβάντα εξελίσσονται από τη μεγάλη συχνότητα στη μικρότερη, οι πιθανότητες επηρεάζονται από όλο και λιγότερους
παράγοντες, με έμφαση από τους περιβαλλοντικούς στους
παράγοντες στη συμπεριφορά των χρηστών, αντίστοιχα, [4],
[5]. Ένα γενικό μαθηματικό μοντέλο για την πρόβλεψη του
αναμενόμενου βαθμού οδικών τροχαίων ατυχημάτων από τις
παρατηρήσεις εμπλοκών περιγράφεται από τους Hauer και
Garder, [3]. Αυτό το μοντέλο προσεγγίζει την αμερικανική,
αλλά και την ευρωπαϊκή πρακτική, η οποία αξιολογεί τα
παρατηρούμενα συμβάντα ως προς την σοβαρότητα τους,
[1],[2],[11]. Η γενική σχέση των Hauer, Garder, [3], είναι:
λ = cπ, (1.1)
λ = Σiciπi, (1.2)
λ, ο αναμενόμενος βαθμός οδικών τροχαίων ατυχημάτων
(αριθμός ατυχημάτων τα οποία αναμένεται να συμβούν
σε συγκεκριμένο τμήμα του οδικού κυκλοφοριακού
συστήματος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
c, ο αριθμός κυκλοφοριακών εμπλοκών στο συγκεκριμένο τμήμα του συστήματος στο ίδιο χρονικό διάστημα
π, ο λόγος ατυχημάτων και εμπλοκών του τμήματος του
συστήματος (πιθανότητα μια εμπλοκή να καταλήξει σε
οδικό τροχαίο ατύχημα)
i, δείκτης προσδιορισμού της κλάσης σοβαρότητας ατυχημάτων και εμπλοκών (για δύο κλάσεις σοβαρότητας
συμβάντων, έχει τις τιμές i=1 όταν αναφέρεται σε ατυχήματα υλικών ζημιών και μη σοβαρές εμπλοκές και
i=2 όταν αναφέρεται σε ατυχήματα παθόντων προσώπων και σοβαρές εμπλοκές)
Θεωρητικά, η ίδια πιθανότητα, η κατάληξη μιας εμπλοκής να είναι το οδικό τροχαίο ατύχημα, χαρακτηρίζει τμήματα του οδικού κυκλοφοριακού συστήματος. Η τεχνική
των κυκλοφοριακών εμπλοκών έχει δώσει απαλλαγμένες
από σφάλμα εκτιμήσεις της διασποράς, η οποία θεωρείται
ικανοποιητική στην πρόβλεψη του αναμενόμενου βαθμού
ατυχημάτων. Συνήθεις στόχοι μελέτης εμπλοκών είναι η
πρόβλεψη των ατυχημάτων, η διάγνωση προβλημάτων
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οδικής ασφάλειας και λειτουργίας και η αξιολόγηση μέτρων
βελτίωσης.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται, συνοπτικά, με
στατιστικές και συγκριτικές μεθόδους, η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση στοιχείων κυκλοφοριακών εμπλοκών και οδικών τροχαίων ατυχημάτων της Πόλης της Θεσσαλονίκης.
Δίνονται αντιπροσωπευτικά, στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων υλικών ζημιών και παθόντων προσώπων του Τμήματος
Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων (Τ.Ο.Τ.Α.) Θεσσαλονίκης.
Διερευνάται, συγκριτικά, η διαδικασία εμφάνισης εμπλοκών
και ατυχημάτων στο οδικό κυκλοφοριακό περιβάλλον και η
έκταση στην οποία επεξήγεται από τις παρατηρήσεις εμπλοκών. Αναγνωρίζεται ένας αριθμός μεταβλητών, οι οποίες
χαρακτηρίζουν την οδική συμπεριφορά των χρηστών και
περιγράφουν τη διαδικασία πρόκλησης εμπλοκών, ως προς
την ομοιότητα και την εγγύτητα με το οδικό τροχαίο ατύχημα. Δίνονται οι τιμές των παρατηρήσεων εμπλοκών για
σηματοδοτημένες θέσεις 4-κλάδων στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εξετάζεται, συνολικά, η εμφάνιση των οδικών συμβάντων, στο οδικό κυκλοφοριακό περιβάλλον, στο αστικό
οδικό δίκτυο της πόλης, για τη διερεύνηση της εφαρμογής
της τεχνικής των κυκλοφοριακών εμπλοκών στις ελληνικές
οδικές συνθήκες.

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Για τους σκοπούς της έρευνας συγκεντρώθηκαν δεδομένα ατυχημάτων παθόντων προσώπων και υλικών ζημιών. Τα
δεδομένα αυτά, παραχωρήθηκαν από το Τ.Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης και είναι στοιχεία ατυχημάτων παθόντων προσώπων
τριών ετών, της περιόδου 1995-1997, ενώ τα στοιχεία
ατυχημάτων υλικών ζημιών είναι στοιχεία ενός μήνα, του
Ιανουαρίου 1997. Τμήμα αυτών των στοιχείων παρατίθεται.
Το Τ.Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης είναι γενικά σε θέση να παράσχει στοιχεία ατυχημάτων τα οποία αποτελούν το σύνολο
των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Παθόντων Προσώπων
της περιοχής Θεσσαλονίκης, ενώ τμήμα μόνον των Οδικών
Τροχαίων Ατυχημάτων Υλικών Ζημιών δηλώνεται σε αυτήν
την υπηρεσία. Αντίθετα, θεωρητικά, το σύνολο αυτών των
ατυχημάτων δηλώνεται στις Ασφαλιστικές Εταιρείες, χωρίς όμως να είναι δυνατή η συλλογή αυτών των στοιχείων
(εξαιτίας του πλήθους αυτών των εταιρειών, της συλλογής
κατά τόπους και της μη ύπαρξης ενός ενιαίου λεπτομερούς
στατιστικού αρχείου).

4. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ
Τα στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων υλικών ζημιών ενός
τυχαίου μήνα, (8%-9% του συνόλου των ατυχημάτων υλικών

ζημιών του έτους 1997 του Τ.Ο.Τ.Α.), αναλύθηκαν με στόχο
τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο αυτά τα στοιχεία είναι
αξιόπιστα από την άποψη της ποιότητας και πληρότητας της
πληροφορίας την οποία παρέχουν, κύρια ως προς τον τόπο,
τον τύπο του ελιγμού και τον τύπο της σύγκρουσης, ώστε να
συμβάλλουν στην ορθολογικότερη εκτίμηση του πραγματικού αριθμού οδικών τροχαίων ατυχημάτων. Συλλέχθηκε το
σύνολο των καταγεγραμμένων στοιχείων υλικών ζημιών του
Τ.Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, από το Βιβλίο Οδικών Συμβάντων.
Τμήμα της επεξεργασίας και ανάλυσης αυτών των στοιχείων
παρουσιάζεται στους πίνακες 1-5.
Πίνακας 1: Διερεύνηση των Στοιχείων Χρόνου, Τόπου, Τύπου
Ατυχήματος και Συμμετεχόντων Οχημάτων κατά τη
διάρκεια του Ιανουαρίου 1997.
Table 1: Known and Unknown Incidents per Time, Location, Type
of Collision and Conflicting Road Users, during January
1997.
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Πίνακας 2: Τύπος Σύγκρουσης κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου
1997.
Table 2: Collision Type, during January 1997.
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Πίνακας 3: Ελιγμός Oχήματος που πιθανόν συνετέλεσε στο Aτύχημα
κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 1997.
Table 3: Incident contributing Road User Manoeuvre, during
January 1997.
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οδηγών μοτοποδηλάτων, ή αφορούν εκτροπές, προσκρούσεις ή ανατροπές επί της οδού χωρίς να εμπλέκεται δεύτερος χρήστης. Δίνεται ενδεικτικά η κατανομή του τύπου του
ατυχήματος κατά τη σύγκρουση, (πίνακας 2). Το διάγραμμα
σύγκρουσης δεν είναι δυνατόν να σχεδιαστεί για το σύνολο
των ατυχημάτων. Η πληροφορία για τις συνθήκες υπό τις
οποίες έλαβαν χώρα είναι ελλιπής.
Στην πλειοψηφία τους τα ατυχήματα αυτά εμφανίζονται
στο αμιγές πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η μελέτη κατανομής ατυχημάτων και θέσεων στο αμιγές πολεοδομικό συγκρότημα, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 1997,
δείχνει ότι στις δυτικές συνοικίες, σε 161 γνωστές θέσεις
ως προς το Δήμο της πόλης της Θεσσαλονίκης (ποσοστό
94,15% του συνόλου), έλαβαν χώρα 182 ατυχήματα υλικών
ζημιών (ποσοστό 92,86% του συνόλου). Στους Δήμους της
κεντρικής πόλης έλαβαν χώρα 446 ατυχήματα (ποσοστό
94,49% του συνόλου), τα οποία αντιστοιχούν σε 385 θέσεις
(ποσοστό 96,73% του συνόλου). Οι αντίστοιχες τιμές ατυχημάτων υλικών ζημιών για τους Δήμους της ανατολικής
πόλης είναι 72 ατυχήματα (ποσοστό 90,00% του συνόλου),
τα οποία αντιστοιχούν σε 67 θέσεις (ποσοστό 90,54% του
συνόλου). Το σύνολο Υπεραστικών και Αστικών Θέσεων
εκτός του Ορίου της Περιφερειακής Οδού είναι 230 θέσεις
ατυχημάτων υλικών ζημιών (ποσοστό 94,26% του συνόλου), στις οποίες έχουν συμβεί 250 ατυχήματα (ποσοστό
94,34% του συνόλου).
Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος αριθμός αυτών των
ατυχημάτων και η μικρή αναλογία ατυχημάτων παθόντων
προσώπων, (πίνακες 1–5), η οποία είναι ανεξάρτητη της
εποχικότητας (πηγή, Τ.Ο.Τ.Α. Θεσ/κης). Αναμενόμενο είναι
ότι το αστικό δίκτυο το οποίο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο
αριθμό ατυχημάτων, παρουσιάζει και έναν, ικανό για παρατήρηση, αριθμό εμπλοκών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
των στατιστικών δεδομένων ατυχημάτων υλικών ζημιών,
δεν προτρέπουν στη χρήση τους στον υπολογισμό της πιθα-
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Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 1997 έλαβαν χώρα
1186 ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τα οποία ποσοστό, 5,90% μόνον, είναι ατυχήματα
παθόντων προσώπων.
Ο χρόνος του ατυχήματος είναι γνωστός στις περισσότερες περιπτώσεις ατυχημάτων υλικών ζημιών (ποσοστό
96,42% του συνόλου). Σε σύνολο 1116 ατυχημάτων υλικών
ζημιών μόνον το 60,57% είναι ατυχήματα γνωστής θέσης
και για το 56,63% συνάγεται από τον ελιγμό των χρηστών,
ο ακριβής τρόπος σύγκρουσης. Στο ίδιο σύνολο, 23,03%
είναι ατυχήματα, για τα οποία είναι γνωστός ο ελιγμός του
υπαίτιου χρήστη. Το σύνολο των συγκρούσεων αφορά συγκρούσεις, οι οποίες έγιναν μεταξύ οδηγών οχημάτων ή/και

Πίνακας 4: Κατανομή Ατυχημάτων και Θέσεων κατά Περιοχή του Αμιγούς Πολεοδομικού Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου
1997.
Table 4: Accident Site Observations at the inner urban network, during January 1997.
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Πίνακας 5: Μελέτη Θέσεων Υψηλής Συχνότητας Ατυχημάτων, με χρήση του απόλυτου αριθμού των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του
Ιανουαρίου 1997.
Table 5: Identification of High Accident Frequency Sites, using the number of accidents criterion, during January 1997.
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νότητας π (πιθανότητα η κατάληξη μιας εμπλοκής να είναι
το οδικό τροχαίο ατύχημα), [3]. Για την εφαρμογή των σχ.
1.1, 1.2, απαιτείται, τουλάχιστον, να είναι γνωστή η ακριβής θέση του ατυχήματος και/ή του ελιγμού των χρηστών,
ενώ τα αίτια πρόκλησης του συμβάντος από την παραπάνω
ανάλυση, δεν προσδιορίζονται επαρκώς. Για τους παραπάνω
λόγους η συλλογή αυτών των στοιχείων δεν επεκτείνεται.

5. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΕΣ
Από τη στατιστική επεξεργασία Δ.Ο.Τ.Α. τριών ετών
(1995-1997) και στοιχείων της 3ης Δ.Ε.Σ.Ε. επελέγησαν,
τυχαία, 40 αντιπροσωπευτικές θέσεις, οι οποίες είναι κεντρικές, σημειακές, σηματοδοτημένες θέσεις 4-κλάδων στην κεντροανατολική πόλη. Αυτό το δείγμα χρησιμοποιήθηκε στην
στατιστική ανάλυση ατυχημάτων και για την τυχαία επιλογή
θέσεων παρατήρησης εμπλοκών.
Διευκρινίζεται ότι καμιά βελτίωση για την οδική ασφάλεια δεν έλαβε χώρα σε αυτές τις θέσεις κατά τη διάρκεια
της έρευνας. Στις θέσεις μελέτης ατυχημάτων αλλά και
εμπλοκών διεξήχθησαν, επίσης, αυτοψίες για τη διερεύνηση
των συνθηκών υπό τις οποίες οδικά τροχαία ατυχήματα και
κυκλοφοριακές εμπλοκές συμβαίνουν. Καμιά στατιστική

ανάλυση ατυχημάτων σε αυτό το δείγμα δεν έγινε πριν ή
κατά τη διάρκεια παρατηρήσεων εμπλοκών.

6. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΚΩΝ
Οι παρατηρήσεις των κυκλοφοριακών εμπλοκών έγιναν
από τον Τομέα Συγκοινωνιών και Οργάνωσης, του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Έλαβαν χώρα κατά τους
μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο της
περιόδου 1996-1998, χωρίς βροχή. Τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται αφορούν παρατηρήσεις εννέα (3 θέσεις),
τεσσάρων και έξι ημερήσιων ωριαίων περιόδων (8 θέσεις)
στο χρονικό διάστημα (8:00 π.μ.-20:00 μ.μ.) διάρκειας δυο ή
τριών καθημερινών ημερών ανά θέση, ανηγμένες στη διάρκεια του 13ωρου, για 3 έτη παρατήρησης. Για 3 θέσεις έγιναν
εικονολήψεις, για 8 θέσεις, εφαρμόστηκαν οι τροποποιημένες διαδικασίες των General Motors Research Laboratories,
[6], με χρήση τεσσάρων παρατηρητών κατά θέση. Γίνεται
χρήση του γενικού ορισμού που δόθηκε στο πρώτο διεθνές
συνέδριο για την τεχνική των κυκλοφοριακών εμπλοκών στο
Οslo (1977), [5], αντί του αρχικού αμερικανικού ορισμού,
[6]. Ομαλές ενέργειες οι οποίες προκύπτουν από την υπακοή
σε συσκευές ελέγχου δεν παρατηρούνται. Η τροποποιημένη
διαδικασία εφαρμόστηκε με αποκλίσεις. H παρατήρηση έγινε
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για 14 τύπους λειτουργικών ορισμών, κατά τον ελιγμό των
χρηστών και ανεξάρτητα της υπαιτιότητας (Υ) του χρήστη,
(πίνακας 6). Καταγράφηκαν με στόχο τη βελτίωση της γνώσης
της τεχνικής -η οποία χρησιμοποιεί υποκειμενικές εκτιμήσεις
της εμφάνισης οδικών συμβάντων- τέσσερις τύποι εμπλοκών
κατά το βαθμό ελέγχου της ενέργειας αποφυγής, (near-miss
events, serious and non-serious conflicts), [1],[15].

7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Συνολικά αναλύθηκαν 196 συγκρούσεις με παθόντα
πρόσωπα σε 40 θέσεις του αστικού δικτύου και κυκλοφοριακές εμπλοκές σε 11 αυτών των θέσεων.
Για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος
λήφθηκαν υπόψη περιβαλλοντικά αίτια κατά τη χρονική
στιγμή του ατυχήματος, ο τύπος των χρηστών και η σοβαρότητα του τραυματισμού. Τα ατυχήματα αυτά κατηγοριοποιήθηκαν κατά τον πρωτεύοντα ελιγμό των εμπλεκόμενων
χρηστών, με βάση την τροποποιημένη μεθοδολογία των
GMRL, (πίνακας 6). Για την ποιοτική και ποσοτική σύγκριση ατυχημάτων και εμπλοκών, η διαδικασία εμφάνισης των
συμβάντων στο πριν τη σύγκρουση στάδιο περιγράφεται
από τον πρωτεύοντα ελιγμό των χρηστών και τον πρωτογενή
ελιγμό του υπαίτιου χρήστη, ο οποίος συνετέλεσε στο ατύχημα σύμφωνα με το δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος,
(πίνακας 7). Στο μετά τη σύγκρουση στάδιο, τα συμβάντα
χαρακτηρίζονται από τον τύπο σύγκρουσης των χρηστών
στο ατύχημα με παθόντα πρόσωπα, (πίνακας 8). Η σύγκριση
των συμβάντων ως προς την εγγύτητα εμπλοκών στο οδικό
τροχαίο ατύχημα, (ως προς κρίσιμες μεταβλητές, όπως η
ταχύτητα σύγκρουσης, η ταχύτητα κίνησης των χρηστών, ο
χρόνος TTC και η λήψη προφυλακτικής δράσης), δεν είναι
εφικτή. Το δελτίο ατυχήματος δεν πληροφορεί για τις οριακές συνθήκες ατυχημάτων και το αποτέλεσμα τους, [5],[9].
Ο στόχος της συγκριτικής ανάλυσης είναι η διαδικαστική
αξιολόγηση των παρατηρήσεων εμπλοκών ως προς το οδικό
τροχαίο ατύχημα και η διερεύνηση της εμφάνισης των συμβάντων στο οδικό κυκλοφοριακό περιβάλλον.

8. ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Διακρίνεται, από αυτοψίες, ένας αριθμός εξωγενών περιβαλλοντικών μεταβλητών, οι οποίες περιγράφουν το οδικό
κυκλοφοριακό περιβάλλον, στο οποίο οι αλληλεπιδράσεις
λαμβάνουν χώρα: ο τύπος λειτουργίας, ο διαχωρισμός των
κατευθύνσεων και η οριζόντια σήμανση, ο κυκλοφοριακός
φόρτος, η σηματοδότηση, η κατακόρυφη σήμανση. Συγκρίσεις εμπλοκών και ατυχημάτων, με χρήση τυπικών δεδομένων της διαδικασίας εμφάνισης ατυχημάτων στο δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος, εξυπηρετούν τη διερεύνηση της
έκτασης, στην οποία η καθιερωμένη μεθοδολογία για την
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Πίνακας 6: Πρωτεύοντες Ελιγμοί Ατυχημάτων και Κυκλοφοριακών
Εμπλοκών, με βάση τη διαδικασία των GMRL.
Table 6: Primary Road User Manoeuvre in Traffic Accidents and
Conflicts based on the GMRL procedures.
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Πίνακας 7: Ελιγμοί και Πιθανά Αίτια Πρόκλησης Ατυχημάτων και Εμπλοκών σύμφωνα με το Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος, Ποιοτική Ανάλυση.
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Table 7. Traffic Accident and Conflict Road User Manoeuvre and Potential Causal Events based on the Traffic Accident Recording Sheet, Qualitative Analysis.
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παρατήρηση εμπλοκών δίνει πληροφορία για τα ενδογενή
αίτια των αλληλεπιδράσεων. Αναγνωρίζονται οι ενδογενείς
μεταβλητές -οι οποίες αποτελούν τους λειτουργικούς ορισμούς εμπλοκών κατά την παρατήρηση- και περιγράφουν
τη διαδικασία πρόκλησης ως προς την πιθανή σύγκρουση.
Εξωγενείς και αριθμός ενδογενών μεταβλητών επιδρούν
στην εμφάνιση των συμβάντων και σε μεγάλα δείγματα θέσεων παρατήρησης (στατιστικά αξιολογούμενα), χαρακτηρίζουν όμοια «τμήματα» στοιχείων του οδικού συστήματος
(similar entities), (σχ.1.1., 1.2.).
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Είναι γενικά γνωστό ότι τα ατυχήματα είναι σπάνια συμβάντα. Για την ποιοτική σύγκριση τους με τις κυκλοφοριακές
εμπλοκές ως προς το αίτιο πρόκλησης των συμβάντων και την
πιθανή σύγκρουση, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 40 θέσεων
οδικών τροχαίων ατυχημάτων και 11 θέσεων παρατηρήσεων
κυκλοφοριακών εμπλοκών. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης σε
τμήμα αυτών των στοιχείων δίνεται στους πίνακες 7, 8 και 9.
Οι ενδογενείς μεταβλητές, οι οποίες περιγράφουν τις δράσεις/
αλληλεπιδράσεις, τον τρόπο της διακοπής και το αποτέλεσμα
τους στο πριν το συμβάν στάδιο, (πίνακας 6, 7) είναι:

Πίνακας 8: Πρωτεύοντες Ελιγμοί Ατυχημάτων και Εμπλοκών κατά Τύπο Σύγκρουσης, Ποιοτική ανάλυση.
Table 8: Primary Traffic Accident and Conflict Road User Manoeuvre per Type of Collision, Qualitative Analysis.
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Table 8. Primary Traffic Accident and Conflict Road User Manoeuvre per Type of Collision, Qualitative Analysis.
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• ο πρωτεύον ελιγμός των χρηστών, ο οποίος χαρακτηρίζει
τη συνάντηση των χρηστών στο οδικό κυκλοφοριακό
περιβάλλον,
• οι πρωτεύοντες ελιγμοί κατεύθυνσης (στρέφοντες, αναστρέφοντες ελιγμοί, αλλαγές λωρίδας και κατευθείαν ελιγμοί) και ελιγμοί στάσης (εκκίνηση από θέση στάθμευσης
και στάσης, ελιγμός στάθμευσης, όπισθεν, στάση), οι οποίοι αποδίδουν τα κίνητρα και τις προθέσεις των οδηγών,
• ενδιάμεσες μεταβλητές (πίνακας 7, Πρωτογενής Ελιγμός), οι οποίες είναι δυνατόν να αποδώσουν την οδική
συμπεριφορά -ως κανονική ή λανθασμένη- και το αίτιο
πρόκλησης της αλληλεπίδρασης στο οδικό κυκλοφοριακό
περιβάλλον, [17],
Πίνακας 9: Αριθμός Παρατηρούμενων Τύπων Ενέργειας Αποφυγής.
Table 9: Observed Traffic Conflicts per severity of Evasive Action.
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• ο τύπος των χρηστών, ιδιαίτερα πεζών και δικύκλων. Η
μάζα του οχήματος και ο βαθμός προστασίας που παρέχει
το όχημα στο χρήστη οδηγούν σε λανθασμένη συμπεριφορά και σε τύπους σύγκρουσης, η οποία σχετίζεται με το
συγκεκριμένο τύπο χρήστη (π.χ. παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
οι οποίες σχετίζονται με τη συμπεριφορά χρηστών, όπως
οι πεζοί, ή ατυχήματα δικύκλων και οι ανατροπές τους).
• ενδιάμεσες μεταβλητές (Δ.Ο.Τ.Α. Θέση και Κίνηση Πεζών), οι οποίες σχετίζονται με τη συμπεριφορά πεζών.
Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης στο μετά το συμβάν
στάδιο (πίνακας 6, 8) περιγράφεται από:
• τον πιθανό τύπο της σύγκρουσης (μετωπική, πλαγιομετωπική, πλευρική, νωτομετωπική), ο οποίος προκύπτει
κατά τον πρωτεύοντα ελιγμό από τη στατιστική ανάλυση
συγκρούσεων.
Το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των χρηστών εξαρτάται από το βαθμό επιτυχίας των προφυλακτικών δράσεων,
οι οποίες αποτελούν εκδήλωση αντίληψης του κινδύνου,
που διατρέχει ο χρήστης και των αποφάσεων του στο οδικό
κυκλοφοριακό περιβάλλον. Στον πίνακα 9 δίνονται οι ανηγμένες παρατηρούμενες τιμές για την ενέργεια αποφυγής:
• τις πρώτες εκτιμήσεις της σοβαρότητας των συμβάντων ως
προς την εγγύτητα στο οδικό τροχαίο ατύχημα αποτελούν
οι εκτιμήσεις του βαθμού ελέγχου της ενέργειας αποφυγής,
υπό δεδομένες χωρικές και χρονικές συνθήκες. Οι δράσεις
κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο ομάδες, σε ελεγχόμενες και

μη ελεγχόμενες δράσεις (near-miss events), [5],[15]. Οι μη
ελεγχόμενες δράσεις είναι 231 δράσεις σε σύνολο 17887
εμπλοκών 8 θέσεων, 13ωρου, 3 ημερών παρατήρησης.

9. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Tα αποτελέσματα 11 θέσεων ανηγμένων παρατηρήσεων
κυκλοφοριακών εμπλοκών 13-ωρου, 2-3 ημερών δίνονται στον
πίνακα 10. Στο σχήμα 1 δίνονται ποσοστιαίες συγκρίσεις ατυχημάτων (76 ατυχήματα με παθόντα πρόσωπα, 24ωρου 3 ετών)
και εμπλοκών (ανηγμένες παρατηρήσεις εμπλοκών 13ωρου 3
ετών) για το σύνολο εμπλοκών και για τα επείγοντα από τα συμβάντα, κατά θέση και κατά τύπο ελιγμού χρηστών σύμφωνα με
τις τροποποιημένες διαδικασίες των GMRL. Στα σχήματα 1.α
δίνονται οι τιμές ατυχημάτων και εμπλοκών 13ωρου 3 ετών (42
ατυχήματα με παθόντα πρόσωπα), για το σύνολο και τα επείγοντα από τα συμβάντα εμπλοκών, κατά θέση και τύπο ελιγμού.
Οι τιμές στα σχήματα 1.α, χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση
πληθώρας τιμών στη μηδενική τιμή και μεγάλη διασπορά
(scatter). Δεν είναι η πρόθεση να διαγνωστούν προβλήματα
λειτουργίας ή ασφάλειας ή να καθορισθούν προτεραιότητες
θέσεων για βελτίωση, με χρήση του στατιστικού κριτηρίου του
βαθμού εμπλοκών στο τυχαίο δείγμα 11 θέσεων.
Διαπιστώνεται, όμως, ότι οι θέσεις 4, 5, 6, 7 (στο 70ο εκατοστημόριο) παρουσιάζουν συγκριτικά με άλλες θέσεις έναν
μεγάλο αριθμό εμπλοκών, χωρίς τις ανάλογες ποσοστιαίες διαφορές στις αυτές θέσεις στην τιμή του κριτηρίου του απόλυτου αριθμού των ατυχημάτων 3 ετών για την ομάδα θέσεων.
Η αναγνώριση θέσεων υψηλής συχνότητας συμβάντων για τις
εμπλοκές είναι στατιστικά ασφαλής, (CV=0,742). Οι θέσεις,
όμως, υψηλής συχνότητας ατυχημάτων (7-10 ατυχήματα,
CV=0,483), δεν ταυτίζονται, συστηματικά, με τις θέσεις υψηλής συχνότητας εμπλοκών. Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή ατυχημάτων και τη σύγκριση με τις παρατηρούμενες
εμπλοκές κατά τύπο ελιγμού, εμπλοκές και ατυχήματα έχουν
διαφορετική συχνότητα εμφάνισης κατά τύπο. Οι μεγαλύτεροι
αριθμοί εμπλοκών παρατηρούνται για τις εμπλοκές ίδιας κατεύθυνσης και οι μικρότεροι για τις τεμνόμενες κινήσεις. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται σε σχετικές μελέτες, [2],
[10]. Οι συνήθεις διαφορές στην εμφάνιση των συμβάντων
αφορούν, κυρίως, στις υποθέσεις της θεωρίας εμπλοκών. Η
κατανομή πιθανότητας των κυκλοφοριακών εμπλοκών, δεν
είναι η κατανομή πιθανότητας Poisson, των οδικών τροχαίων
ατυχημάτων, για την οποία παρατηρείται το φαινόμενο της
παλινδρόμησης περί τον μέσο, [4], [15]. Η ανάλυση ατυχημάτων αναφέρεται σε περιόδους ετών, ενώ οι παρατηρήσεις
εμπλοκών γίνονται για περίοδο ημερών. Το σύνολο, επίσης,
των παρατηρήσεων εμπλοκών γίνεται από παρατηρήσεις της
ενέργειας αποφυγής, ενώ αυτές οι ενέργειες δεν προηγούνται
πάντοτε των ατυχημάτων. Αυτή είναι και η βασική υπόθεση
της τεχνικής. Μελέτη ατυχημάτων ως προς την λήψη ενέργειας αποφυγής δείχνει ότι μόνον 63%-72% των ατυχημάτων
θανόντων σε κόμβους έπονται μιας ενέργειας αποφυγής και
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Πίνακας 10: Παρατηρούμενες Εμπλοκές κατά Τύπο Ελιγμού Χρηστών, 2 και 3 ημέρες παρατήρησης.
Table 10: Observed Traffic Conflicts per Road User Manoeuvre, 2 and 3 days data.
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τα ατυχήματα τραυματισμένων δίνουν παρόμοιες τιμές, [9].
Θεωρητικά, η κυκλοφοριακή εμπλοκή είναι μια κατάσταση η
οποία δύναται να είναι ή να μην είναι μια προϋπόθεση για το
κυκλοφοριακό ατύχημα χωρίς αυτό να μειώνει τη χρησιμότητα της τεχνικής στη διάγνωση και την αξιολόγηση μέτρων
βελτίωσης λειτουργίας και οδικής ασφάλειας, [3], [5], [8].

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Σε σύνολο 1116 ατυχημάτων υλικών ζημιών του Ιανουαρίου 1997, του Τ.Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης, (§4), διάσπαρτων
κυρίως στο αμιγές πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, μόνον το 60,57% αυτών των στοιχείων είναι ατυχήματα γνωστής θέσης. Στο ίδιο σύνολο ατυχημάτων υλικών
ζημιών 56,63% είναι γνωστός ο τρόπος σύγκρουσης, και
23,03% των ατυχημάτων είναι ατυχήματα για τα οποία
είναι γνωστός ο ελιγμός, (πίνακες 1-5). Τα αποτελέσματα
δεν προτρέπουν στη χρήση στοιχείων υλικών ζημιών του
Τ.Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης στην πρόβλεψη των ατυχημάτων
από τις κυκλοφοριακές εμπλοκές, προς το παρόν. Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα της συλλογής αυτών σε μεγάλους
αριθμούς εμφανιζόμενων ατυχημάτων υλικών ζημιών, θα
ήταν η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη καταγραφή τους από
τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών
Εταιρειών, ώστε να είναι δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση
τους από τους εμπλεκόμενους, στο πρόβλημα της οδικής
ασφάλειας, φορείς.
Για τη διαδικαστική αξιολόγηση των παρατηρήσεων
εμπλοκών ως προς το οδικό τροχαίο ατύχημα και τη διερεύνηση της εμφάνισης των συμβάντων στο οδικό κυκλοφοριακό περιβάλλον, διενεργήθηκαν αυτοψίες στις θέσεις
μελέτης εμπλοκών, συγκριτική ανάλυση εμπλοκών 11

0
0
0
0
20
0
0
0

�.�.-�.�. �.�.-�.�. �.�.-�.�. �.�.-�.�. �.�.-�.�.

9

0
0
10
10
0
0
0
0

10

0
0
49
0
33
9
0
0

0
29
20
20
11
0
0
0

11

12

0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
10
0
24
7
26
0

13

10
68
49
10
22
15
46
0

�.�.

�.�.

�.�.

14

15

17

107
166
234
322
102
98
20
2

0
0
0
0
0
39
0
0

49
49
127
98
440
106
310
15

θέσεων (παρατηρούμενων με τις τροποποιημένες διαδικασίες των GMRL) και ατυχημάτων παθόντων προσώπων 40
θέσεων (από το Δ.Ο.Τ.Α.), κατά τον πρωτεύοντα ελιγμό, το
αίτιο πρόκλησης και το αποτέλεσμα του οδικού συμβάντος,
προσδιορίζοντας τα παρατηρούμενα συμβάντα σύμφωνα με
το δελτίο ατυχήματος, (§6, 7, 8, πίνακες 6, 7, 8, 9).
Αναλύθηκαν τρία έτη ατυχημάτων παθόντων προσώπων
που αφορούν σε 196 συγκρούσεις, σε 40 θέσεις. Τα κύρια αίτια των ατυχημάτων παθόντων προσώπων προσδιορίζονται
στην ανυπακοή των χρηστών στον Κ.Ο.Κ., (§8). Η κατανομή των ατυχημάτων κατά τύπο ελιγμού, σε αυτές τις θέσεις,
είναι παρόμοια του δείγματος των 76 ατυχημάτων, σε 11
θέσεις, (§9, σχήμα 1), το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη παρατήρηση εμπλοκών. Λίγα είναι γνωστά για τις ακριβείς συνθήκες, στις οποίες συμβαίνουν (εξωγενείς ή/και ενδογενείς),
μόνον με χρήση του δελτίου οδικού τροχαίου ατυχήματος,
ιδιαίτερα όσον αφορά στην οδική συμπεριφορά.
Η τεχνική των κυκλοφοριακών εμπλοκών είναι ένα εργαλείο για την οδική ασφάλεια, το οποίο δίνει έμφαση στην
παρατήρηση της οδικής συμπεριφοράς στα κυκλοφοριακά
συμβάντα, επικεντρώνοντας στον τρόπο διακοπής της ομαλής αλληλεπίδρασης του συστήματος του οδικού κυκλοφοριακού περιβάλλοντος και των χρηστών. Η ομοιότητα στη
φύση εμπλοκών και ατυχημάτων κατά τη συγκριτική ανάλυση των παρατηρήσεων καταδεικνύεται προφανής. Στις
σηματοδοτημένες θέσεις 4-κλάδων, τα συμβάντα κατά τον
πρωτεύοντα ελιγμό και τη διεύθυνση κίνησης, χαρακτηρίζουν οι ίδιες ευρείες ομάδες αίτιων πρόκλησης, (πίνακας 7).
Τα ατυχήματα είναι σπάνια συμβάντα και πάντοτε αποτελέσματα της επισφαλούς οδικής συμπεριφοράς, οι εμπλοκές
όχι. Η εμφάνιση τους είναι αποτέλεσμα ενός μεγαλύτερου
αριθμού από αίτια και αποτελούν πλούσια πηγή πληροφορίας για την οδική συμπεριφορά και το οδικό κυκλοφοριακό
περιβάλλον, η οποία αποδίδεται σε μικρό χρονικό διάστημα
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Figure 1: 24hour, 13hour Traffic Accidents and 13hour observations of Conflicts and Evasive Actions per Junction per Road User Manoeuvre.
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παρατήρησης, χωρίς προηγούμενη διάγνωση ατυχημάτων.
Από την ανάλυση συγκρούσεων προσδιορίζονται τα πιθανά
αποτελέσματα (συγκρούσεις), για ομάδες εμπλοκών, κατά
τη διεύθυνση κίνησης, (πίνακας 8, συγκρούσεις για ίδιας κατεύθυνσης, αντίθετης κατεύθυνσης, τεμνόμενης διεύθυνσης
συμβάντα και παρασύρσεις πεζών).
Οι αστικές θέσεις, (§9), οι οποίες μελετήθηκαν παρουσίασαν έναν μεγάλο αριθμό εμπλοκών στο σύνολο των τύπων
ελιγμού. Για 8 θέσεις, οι τιμές αυτές είναι του εύρους των
154 ως 5109 ανηγμένων εμπλοκών 13ωρου, 3 ημερών κατά
θέση, (πίνακας 10). Οι εκτιμήσεις παρ’ ολίγον ατυχημάτων
(near-miss events) από μη ελεγχόμενες ενέργειες αποφυγής
είναι 231 εμπλοκές σε σύνολο 17887 εμπλοκών 8 θέσεων,
(πίνακας 9). Οι ποσοστιαίες συγκρίσεις του αριθμού ατυχημάτων 24ωρου και εμπλοκών 13ωρου 3 ετών κατά θέση
ή κατά τύπο ελιγμού, από αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις,
δεν αποδίδουν, συστηματικά, παρόμοια αποτελέσματα στο
εύρος των θέσεων και των τύπων, για τους δυο δείκτες
ασφάλειας, αποτελέσματα που επιβεβαιώνονται κατά το
στατιστικό έλεγχο, (σχήμα 1). Οι εκτιμήσεις παρ’ ολίγον
ατυχημάτων έδειξαν μικρούς αριθμούς αυτών των συμβάντων, με ανάλογα αποτελέσματα. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί
εμπλοκών παρατηρούνται για τις εμπλοκές ίδιας κατεύθυνσης και οι μικρότεροι για τις τεμνόμενες κινήσεις.
Στους στόχους, είναι ο καθορισμός αξιόπιστων εκτιμήσεων του βαθμού εμπλοκών και του λόγου ατυχημάτωνεμπλοκών, σε σηματοδοτημένες θέσεις 4-κλάδων. Είτε
μελετάται το σύνολο των εμπλοκών ή η λύση αξιολόγησης
εμπλοκών σε κλάσεις σοβαρότητας (σχ. 1.1, 1.2) απαιτείται η εκτεταμένη συλλογή παρατηρήσεων εμπλοκών και
οδικών τροχαίων ατυχημάτων παθόντων προσώπων σε
στατιστικά αρχεία, πιθανόν, 4 ως 7 ετών, στο αστικό δίκτυο
Θεσσαλονίκης.
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Extended Summary

Pilot Comparative Analysis of Road Traffic Accidents
and Traffic Conflicts in the Thessaloniki City Area
G. ΤSOHOS
Professor Α.U.TH.

Abstract
This paper deals with road user-traffic environment interactions and
breakdowns in the interactions and the identification of variables,
which describe behavior, causal processes and their outcome, in
the Thessaloniki City area. The use of statistical indices of damageonly accidents is explored. Means of comparative analysis on
traffic accident and conflict data are employed, in order to explore
future applications of the traffic conflict technique on Greek roads.
Common objectives of traffic conflict studies are the prediction of
accidents from conflict observations, road safety and operational
problem diagnosis and evaluation of remedial measures.

1. INTRODUCTION
The traffic conflict technique is based on the assumption
that there is a continuum of events, which describes the
range of events from normal safe driving behavior to the
one leading to conflicts, damage-only and injury accidents.
Hyden describes this range of events with the safety
pyramid, [4]. The transitions from one event to another are
each associated with conditional probabilities. A generally
accepted model for the prediction of the expected number of
road traffic accidents from conflict observations is the one
described by Hauer and Garder, [3]. This model is suitable
to both the North American and the European practice. The
latter considers serious conflicts in the estimation of the
expected number of accidents of an entity. This model is
described:
λ = cπ, (1.1)
λ = Σiciπi, (1.2)
λ, the expected rate of accidents (number of accidents
expected to occur to an entity in a given time period)
c, number of conflicts for the same entity in the same time
period
π, accident to conflict ratio for the entity (probability of a
conflict leading to an accident)
i, severity class of both accidents and conflicts, (for two
severity classes, i=1 for damage-only accidents and
non-serious conflicts, i=2 for injury accidents and
serious conflicts)
Theoretically, the same accident-conflict ratio applies to all
Submitted: June 6. 2000 Accepted: July 17. 2003
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entities. The traffic conflict technique has produced unbiased
estimates of the variance, which is deemed satisfactory for
the predicted expected accident rate. Common objectives of
traffic conflict studies are the prediction of accidents from
conflict observations, road safety and operational problem
diagnosis and evaluation of remedial measures.

2. ANALYSIS GOALS
This paper provides, briefly, for a qualitative and
quantitative analysis of traffic conflict observations and
road accident data in the Thessaloniki City area, making
use of statistical and comparative methods. Representative,
statistical, accident damage-only and injury data are
presented. The process of conflict and accident occurrence
in the road traffic environment and the extent to which
this is explained from conflict observations is explored,
using means of comparative analysis. Identified conflict
and accident variables characterise road user behavior and
describe conflict causal processes in relation to similarity
and proximity to the accident event. Traffic conflict rates are
given for 4-leg signalised intersections in the Thessaloniki
City area. Conflict and accident occurrence is investigated,
in total, in the urban road system of the City area, in order to
explore future applications of the traffic conflict technique
on Greek roads.

3. TRAFFIC ACCIDENT INDICES
A three-year (1995-1997) traffic accident injury record
was obtained from the Thessaloniki Police Department.
Damage-only accidents (one-month record January 1997)
were collected from the same source. Insurance company
records were not considered for collection, because of the
great number of these companies, local data collection
and the lack of integrated accident damage-only statistical
indices. Consequently, damage-only records are incomplete.
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4. DAMAGE-ONLY ACCIDENTS
Statistical analysis of the one-month damage-only accident
record, (1116 damage-only accidents out of 1186 injury producing and
damage-only ones), revealed that reconstructing the accident event per
site is not feasible in all the above cases, due to the lack of adequate
information regarding accident location, point of collision, conflicting
manoeuvres and collision type. These damage-only accidents are
widely scattered over the urban road system. They happen in large
numbers in comparison to the numbers of the injury producing ones,
(tables 1-5). Conflicts are expected sampled in adequate numbers in
the urban road system, an expectation arising from these observed
large numbers of accidents. The statistical analysis of this record
revealed that these accidents are not a reliable source of information
for the calculation of the π probability (probability of a conflict leading
to an accident), (equat. 1.1, 1.2). Therefore, damage-only accident
data collection is not extended. Extensive results in the broader
Thessaloniki City area are given in tables 1-5.

5. ROAD SAFETY STUDY SITES AND ONSITE INSPECTIONS
The three-year accident record and other operational data
were used and the result of this was to select, randomly, 40
signalised 4-leg accident intersections at the central city, to
serve the accident statistics purposes and to provide for a
number of sites for conflict observation. These sites have
not been subject to safety improvements, during this study.
On-site inspections supplemented accident records and field
observations to investigate incident causation.

6. CONFLICT OBSERVATIONS
Traffic conflict observations were done by the Transport
and Management Section of the Civil Engineering Dpt., of
AUTh. Data were collected during 1996-1998 at eleven sites,
using the General Motors Research Laboratories modified
procedures, [6]. These were slightly altered, (table 6). The
offending road user was not observed. Observers scored
conflicts based on the level of control in evasive actions
(four levels), for each observation made.

7. METHOD OF COMPARATIVE ANALYSIS
In total, 196 injury producing collisions were analysed
statistically at 40 sites together with traffic conflicts at 11
sites. A number of factors were taken into consideration
including environmental factors, type of road user and
injury severity. Accident and conflict data were classified per
road user conflicting manoeuvres, according to the General
Motors Research Laboratories modified procedures (table 6).
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Accident and conflict qualitative and quantitative comparisons
are served describing the accident and conflict process before
the incident by the conflicting road user manoeuvre and the
contributing to the event single manoeuvre according to the
Traffic Accident Recording Form, (D.O.T.A.), (table 7). The
type of the resulting collision, as obtained from D.O.T.A.,
(table 8), describes the after-the-incident stage. Comparisons
of events regarding conflict proximity to the traffic accident,
(in relation to critical variables such as collision speed,
conflicting speed, TTC and avoiding actions) is not feasible,
due to the absence of information on critical conditions, to
the standard accident-recording sheet.

8. CAUSAL EVENTS AND PROCESS
COMPARISONS OF CONFLICT AND
ACCIDENT DATA
A number of exogenous environmental variables,
describing the road traffic environment to which interactions
occur, are identified: type of operation, type of traffic stream
separation, traffic volume, signalisation, traffic signing.
Comparisons of conflicts and accidents, making use of
standard accident data in accident indices, have been proven
useful in assessing the extent to which applied conflict
observation procedures address causation. Endogenous
variables describe conflicts operationally and address causal
processes as to potential collisions. Both exogenous and a
number of endogenous variables affect accident and conflict
occurrence and for large site samples (assessed statistically),
describe similar entities in events, (equat. 1.1, 1.2).
The following endogenous variables can be distinguished,
(table 6, 7, 8): primary conflicting road user manoeuvre,
single primary directional manoeuvres describing
driving motivations, contributing intermediate variables
describing conditions and traffic violations or offences for
the interaction, resulting type of collision. Also: kind of
road user, contributing intermediate variables describing
conditions, traffic violations or offences related to the kind
of road user (pedestrians).
As to the proximity of the conflict event to the traffic
accident, the variable observed is the level of control of
evasive actions, given space and time conditions. Evasive
actions were grouped to controlled and uncontrolled ones,
(table 9). Our results identified -overall- very small numbers
of uncontrolled evasive actions (near-miss events) in the
conflict data.

9. COMPARISONS OF THE NUMBERS OF
CONFLICTS AND ACCIDENTS
Results from 11 sites, 13hour converted, 2-3days traffic
conflict observations are given in table 10. Percentage
comparisons of accidents (three-year 24hour accident
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data of 76 injury producing accidents) and conflict data
(converted to three year 13hour traffic conflicts) for total
conflicts and severe conflicts, per site and per type of
manoeuvre are observed in figure 1. In figures 1.a, threeyear 13hour accident (42 injury producing accidents) and
conflict data for total conflicts and for severe conflicts, per
site, per type of manoeuvre are shown. Values in figures
1.a are concentrated about zero and characterised by
considerable scatter. Percentage comparisons of both the
accident (24hour, 11-sites) and a conflict (13hour, 11-sites)
criterion per site leads to the identification of high frequency
sites, for conflict observations, (figure 1). High frequency
sites for accidents (accidents do not present large percentage
variations in sites) are not systematically high frequency
sites for conflicts. The same comparison per type of road
user manoeuvre for all sites leads to the identification of
different high frequency events for accidents and conflicts.
These differences in events are probably explained by
conflict theory. The traffic conflict probability distribution
is not the Poisson probability distribution of road traffic
accidents, [4], [15]. Accident analysis is done over several
years, whilst conflict observations take place in a few days.
Conflicts are observed for evasive actions made by road
users, whilst these do not always precede the accident event,
[9]. Theoretically, the conflict event is considered a situation,
that might or might not be a pre-condition for the accident
event, this not reducing the diagnostic and evaluative utility
of the technique, [3], [5], [8].

10. CONCLUSIONS AND FUTURE STUDY
In 1116 damage-only accidents of January 1997, of
the Thessaloniki Police Dpt., (§4), scattered mainly in
the Thessaloniki City area, 60,57% cases had a record of
the accident location whilst 56,63% and 23,03% of this
total provided information on collision types and incident
contributing road user manoeuvres, respectively, (tables 1-5).
Use of these data is not considered appropriate for this study,
at present time. Potential solution to this data collection
problem would be the provision of integrated and reliable
damage-only accident indices by insurance companies and
the Insurance Companies Union, in a manner useful to good
practice of road safety researchers and practitioners.
On site-inspections and comparative analysis on conflicts
at 11-sites and accidents at 40-sites per road user manoeuvre,
using standard contributing manoeuvres and resulting
collisions from the traffic accident-recording sheet aimed to
assess conflict processes to the accident event and investigate

conflict and accident occurrence in the traffic environment,
(§6, 7, 8, table 6, 7, 8, 9).
Α three-year accident injury record of 196 collisions at 40
sites was analysed. The main causal events of injury accidents
are traffic violations, (§8). This accident sample presents
similar results to the 11 sites sample of 76 collisions, (§9,
figure 1), used for conflict observations. The exact conditions
of these traffic accidents -the information concerning road
user behavior, especially- are not fully known, using
information from standard accident indices, only.
The traffic conflict technique is a tool in road safety
studies, which emphasises on the behavioral aspects
of traffic events, using observations of breakdowns in
normal road user-traffic environment interactions. Obvious
similarities of conflicts and accidents are indicated from our
comparative observations. At 4-leg signalized intersections,
conflicts and accidents for primary conflicting manoeuvres
and direction of travel are described in similar large groups
of causal events, (table 7). Accidents are rare events and
always a result of incorrect behavior, conflicts are not.
These are a result of a wider range of causes and a rich
source of information for the traffic environment and road
user behavior, within a few days of observations, without
previous accident diagnosis. Conflict resulting types of
collision are provided analysing types of crashes, (table
8). Specific groups of collisions are identified for groups of
conflicts as to the direction of travel.
Large numbers in conflicts are being observed for the
urban intersections of this study, (§9). For 8 sites, these 13hour, 3days figures are of the order of 154 to 5109 conflicts,
(table 10). Near-miss events (uncontrolled evasive actions)
are of the order of 231 conflicts out of 17887 total conflicts,
in the above 8 sites, (table 9). Percentage comparisons of
accident and conflict data (three-year 24-hour and 13-hour
data, respectively) per site or per manoeuvre, as obtained
from these first studies, do not have consistent results over
both safety indicators, and all the above results are confirmed
by a number of statistical checks, (figure 1). Near-miss
events indicated similar results. Large numbers in conflicts
are observed for same direction conflicts and small ones for
cross-direction ones.
It is to our purposes to determine reliable estimates of
traffic conflict rates and probabilities of a conflict leading
to an accident, for 4-leg signalised intersections. No matter
which is of interest, total events or per severity grading
of conflicts (equat. 1.1,1.2), it is necessary to increase
the number of conflict observation sites and make use of
probably 4-7 years of injury and fatal accident records in the
Thessaloniki City area.
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