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Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας 

 

Τίτλος εργασίας:  "Χωρική επιδημιολογική ανάλυση θανατηφόρων τροχαίων 

ατυχημάτων στην Κρήτη κατά το χρονικό διάστημα 2001- 2012" 

 

Εισαγωγή: Τα τροχαία ατυχήματα, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και λόγω των 

συνεπειών τους, αποτελούν το βασικότερο είδος ατυχημάτων. Οι επιπτώσεις των 

τροχαίων ατυχημάτων επιβαρύνουν πολλαπλά την ανθρώπινη δραστηριότητα και 

προκαλούν απώλεια περισσότερων χρόνων ζωής από οποιαδήποτε άλλη αιτία 

θανάτου.  

              Σκοπός: Σκοπό της παρούσης μελέτης αποτελεί,  η αποτύπωση της κατανομής των 

τροχαίων ατυχημάτων στη Περιφέρεια Κρήτης από το 2001 έως το 2012. 

Παράλληλα, στοχεύει στον εντοπισμό των  hot spots και στην ανάδειξη των  

παραγόντων αλλά και περιοχών κινδύνου που αυξάνουν το ρίσκο για ατύχημα  και 

σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του ατόμου, το χρόνο και το χώρο. 

Αναδεικνύει παράλληλα, τις επιπτώσεις των τροχαίων στην κοινωνία καθώς και τα 

μέτρα πρωτοβάθμιας πρόληψης που πρέπει να καθιερωθούν και να τηρούνται από την 

πολιτεία.  

Υλικό μέθοδος: Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν από το ηλεκτρονικό 

σύστημα καταγραφής του ΕΚΑΒ μετά από σχετική άδεια (Αριθ.Πρωτ.:50, του κ. 

Βουρβαχάκη Δημήτριου Διευθυντή ΕΚΑΒ Κρήτης). Η μελέτη βασίζεται σε μεθόδους 

χωρικής στατιστικής (Moran’I; Geographical Spatial Regression,co-Kriging 

Interpolation) και περιγραφικών χωρικών στοιχείων τα οποία υλοποιήθηκαν στο 

λογισμικό Arc map 10 (GIS). Παράλληλα, διεξήχθησαν περιγραφικά στοιχεία στο 

στατιστικό λογισμικό SPSS 20.00.  

              Αποτελέσματα: Κατά την διάρκεια των ετών 2001-2012 στην περιφέρεια Κρήτης 

σημειώθηκαν 1039 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Υψηλότερο ποσοστό 

παρατηρείται στους άνδρες (80,85%) απ ότι στις γυναίκες ( 19,02%),καθώς και στους 

έλληνες (81,20%) έναντι των αλλοδαπών (18,80%). H μέση ηλικία είναι τα 34 έτη.  Η 

χωροχρονική κατανομή των τροχαίων παρουσιάζει ετερογένεια στη Κρήτη και 
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εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει αύξηση περιστατικών, με νέα 

περιστατικά από 0,001 έως 54,50 ανά Δήμο. Τα έτη 2005 και 2008 εμφανίζουν τον 

υψηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση θανατηφόρων τροχαίων RR=2,79(1,873-4,736) 

και 3,87(1,972-5,038)αντίστοιχα).  Επίσης, ο μήνας Ιούνιος RR=3,43(1,726-5,027) 

και οι περίοδοι της ημέρας 12.01-18.00μμ και 18.01-00.00μμ παρουσιάζουν αυξημένο 

κίνδυνο να υπάρξει θανατηφόρο τροχαίο RR=1,68(1,028-3,092) και 2,43(1,304-

4,487) αντίστοιχα.  Αντίστοιχα περιοχές κινδύνου με βάση τα εξεταζόμενα 

χαρακτηριστικά είναι οι παρακάτω: Ο Δήμος Ηρακλείου, Πλατανιά, Χανίων, 

Σφακίων, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Αρχανών-Αστερουσίων, Χερσονήσου εμφανίζουν 

τον μεγαλύτερο κίνδυνο  (RR=2,48; 95%CI=1.369- 3.267) με μια στατιστική 

σημαντικότητα p-value <0,001. 

Συμπεράσματα: Το φαινόμενο της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα στην 

περιφέρεια της Κρήτης παρουσιάζει έντονο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα τροχαία 

είναι προβλέψιμα και συνεπώς μπορούν να προληφθούν. Το «ασφαλές σύστημα» 

πρέπει να βλέπει το σύστημα οδικών μεταφορών ολιστικά επιδιώκοντας  να 

διαχειριστεί την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών του οδικού δικτύου, την ταχύτητα 

και τις συνθήκες του ταξιδιού (ατομικές και χρονικές) καθώς και άλλους εξωτερικούς 

παράγοντες (περιβάλλον, συναισθηματική και σωματική κατάσταση).Η τεχνολογία 

GIS μπορεί να συμβάλλει στη συστηματική καταγραφή των τροχαίων σε όλη τους την 

έκταση, στην αναλυτική μελέτη τους και στη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

τη παρούσα και μελλοντική τους διακύμανση ώστε να δημιουργηθούν οι βέλτιστες 

στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης αυτού του μείζονος προβλήματος Δημόσιας 

Υγείας (όπως προτείνονται στο τέλος της μελέτης).    

  

 

 

 

 

 

 

Του: Μελιδονιώτη.Α. Ευαγγέλου 
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Abstract 
 

 

Title: " Spatial epidemiological analysis road traffic fatalities in Crete during the    

period 2001-2012" 

 

 

Introduction: Road traffic accidents are a major category of accidents due to their 

constantly increasing number and their fatal effects. The impact of road accidents 

incurred multiple human activities and causes loss of more years of life than any other           

cause of   death.          

Purpose: Purpose of this study is to monitor the fatal road accidents in the Region of 

Crete from 2001 to 2012. At the same time, it aims to identify hot spots and the 

emergence of factors and risk areas that increase the risk for fatal road accidents and 

are related to the main individual characteristics, time and place. Finally, its final goal 

is to highlight their impact on the society as well as to suggest prevention measures 

that could be adopted by the local society.    

Material Method: Data were obtained by the official recording system of the 

National Emergency Center (Protocol number.: 50, Mr. Dimitrios Vourvachakis 

Director EKAB Crete). This study applied spatial statistical  methods (Moran'I; 

Geographical Spatial Regression, Kriging Interpolation) as well as spatial  

descriptives that were performed in the Arc map 10 (GIS) software. At the same time, 

descriptives were exported from  the statistical software SPSSv 20.00. 

Results: During the years 2001-2012 in the region of Crete 1039 fatal traffic 

accidents were recorded. The highest rate was observed among men (80.85%) and 

Greeks (81.20%) comparing to women (19,02%) than foreigners (18,80%).  The 

Average age is 34 years old. The spatiotemporal distribution of fatal road accidents  

was heterogenenious  in Crete and it is expected to be increased in the future  (with 

almost 0.001 to 54.50 new cases per municipality. The years 2005 and 2008 presented 

the highest risk for the occurrence of fatal road accidents (RR = 2,79; 95%CI=1,873-

4,736) and (RR=3,87; 95%CI=1,972 - 5,038), respectively. Also, June presented 

almost  3.43 times higher risk (95%CI=1.726-5.027) as well as  12.01-18.01pm and 

18.00- 00.00 pm (RR=1. 68; 95%CI=1.028-3.092  and 2.43; 95%CI=1.304 -4.487, 
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respectively). Furthermore, the high risk areas were : The Municipality of Heraklion, 

Platanias, Chania, Sfakia, Malevizi ,Gortyna, Archanes-Asteroussia, Xersonissos  

(RR=2.48,95%CI=1.369-3.267;p-value<0.001). 

Conclusions: Fatal road accidents cause  severe public health problems in a society, 

but we should remember that they are predictable and  preventable. A "safe system" 

should see the road transport system seeking to holistically manage the interaction 

between road users, speed and conditions of the voyage (individual and time) and 

other external factors (environment, emotional and physical condition). The GIS 

technology can contribute to the systematic recording of road accidents to their full 

extent, their analytical study and reach conclusions about the present and future 

variation. These conclusions will contribute to the creation of the optimum strategies 

regarding prevention and treatment of this major public health problem (such as 

proposed at the end of the study). 

 

By:Melidoniotis Evangelos 

   

Supervisors:1.     Tzanakis Nikos Associate Professor of Epidemiology, University of   Crete    

School of Medicine, Pulmonary PAGNH 

                      2.   Plexousakis Manolis, Director Surgeon Hospital ESY Sitia Ph.D. University  

of Athens Director of the National Centre PHTLS - TFR Greece and 

Cyprus 

 

Date:16-02-2013   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

           Τα οδικά τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις κυριότερες αιτίες 

θανάτου και πρόκλησης μόνιμης αναπηρίας παγκοσμίως (Nakajima,1995). Το 

μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο καθώς τα οδικά τροχαία 

ατυχήματα αφορούν κυρίως   άτομα νεαρής ηλικίας, με σημαντικές επιπτώσεις στις 

δαπάνες της δημόσιας υγείας καθώς και στην παραγωγικότητα κάθε χώρας(Connelly  

and Supangan 2006). Το 1896 καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος λόγω οδικού 

δυστυχήματος. Κατά τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ο ιατροδικαστής είχε τότε 

γράψει: «Αυτό δεν πρέπει ποτέ να συμβεί ξανά». Δυστυχώς περισσότερο από 1 

αιώνα αργότερα, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν και 

περίπου 50 εκατομμύρια τραυματίζονται στους δρόμους κάθε χρόνο (MEDLOOK 

2012).   

Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, σχεδόν 16 000 άνθρωποι πεθαίνουν από όλα τα 

είδη των τραυματισμών. Οι τραυματισμοί αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας 

επιβάρυνσης , η τρίτη πιο σημαντική αιτία της συνολικής θνησιμότητας και η κύρια 

αιτία θανάτου μεταξύ 1 έως 40 ετών(WHO 2002).  Η κατηγορία των τραυματισμών 

σε όλο τον κόσμο κυριαρχείται από εκείνους που προκύπτουν από τροχαία 

ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΥ, οι θάνατοι από τροχαία 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% όλων των θανάτων από τραυματισμό 

(WHO2001). 

Περίπου το 85% του συνόλου των παγκόσμιων θανάτων από τροχαία ατυχήματα, το 

90% των ατόμων παραμένουν με αναπηρία λόγω ατυχημάτων και το 96% του 

συνόλου των παιδιών που σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα των 

τροχαίων ατυχημάτων, συμβαίνουν σε χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου 

εισοδήματος χώρες. 

Πάνω από το 50% των θανάτων είναι μεταξύ των ηλικιών στην ηλικιακή  15-

44 ετών. Μεταξύ των ηλικιών 5-14 ετών, καθώς και  15-29 ετών, τα τροχαία 

ατυχήματα είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Οι εκτιμήσεις του 

ετήσιου αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα διαφέρουν, ως αποτέλεσμα 
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των περιορισμών της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Οι αριθμοί δείχνουν μια 

ταχεία αύξηση και σύμφωνα με υπολογισμούς της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 

μέχρι το 2020 αναμένεται ότι ο αριθμός των θανάτων θα ανέλθει στα 2,4 

εκατομμύρια ετησίως (MEDLOOK 2012). 
 

Σε μερικές χώρες του κόσμου, το 1 στα 10 κρεβάτια των νοσοκομείων 

χρησιμοποιείται για την περίθαλψη ατόμων που έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις 

οδικής κυκλοφορίας (MEDLOOK 2012). Όσον αφορά τα ποσοστά θανάτου, οι 

αφρικανικές περιοχές είχαν το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας το 2002, σε 28,3 

ανά 100 000 πληθυσμού, σε σχέση με τις υψηλού εισοδήματος Ευρωπαϊκές χώρες  

σε 12.0 ανά 100.000 κατοίκους (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Θνησιμότητα τροχαίων ατυχημάτων ανά 100.000 πληθυσμού σε περιοχές 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 2002 (WHO 2002).  

 

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν σήμερα την 9
η 

συχνότερη αιτία 

θανάτου. Σύμφωνα με την εικόνα Α η Ελλάδα κατέχει την 6
η
 θέση στον κόσμο σε 

θνησιμότητα ανά 100.000 με πρώτη χώρα την Ρωσία με τιμές να κυμαίνονται γύρω 

στο 24/100.000 πληθυσμού. 
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Εικόνα Α:Θνησιμότητα ανά 100.000 πληθυσμού στις χώρες που ανήκουν στους 

διεθνείς οργανισμούς (OECD, ECMT). 

 

             Η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο πρέπει να είναι η προτεραιότητα. 

Διαφορετικά, τα  θύματα των οδικών δυστυχημάτων, δεν πρόκειται να σταματούν να 

αυξάνονται. Οι συγκρούσεις αυξάνονται, οι θάνατοι και τραυματισμοί λόγω οδικών 

δυστυχημάτων έχουν πλέον καταστεί ένας εφιάλτης της καθημερινής μας ζωής. Οι 

πεζοί και οι ποδηλατιστές είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στα τροχαία δυστυχήματα  

(MEDLOOK 2012). 

            Εκτός από τον αβάσταχτο ανθρώπινο πόνο που προκαλούν, τα οδικά 

δυστυχήματα είναι αιτία τεράστιας οικονομικής επιβάρυνσης για την κοινωνία, των 

υπηρεσιών υγείας, του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και των ασφαλειών 

γενικότερα. Το οδικό δίκτυο παγκοσμίως, είναι υπερπλήρες από αυτοκίνητα, 

λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες και άλλες μορφές τροχοφόρων οχημάτων. Τα 

μηχανοκίνητα αυτά οχήματα, μεταφέροντας τα αγαθά και τους ανθρώπους 

γρηγορότερα, είναι απαραίτητα για την οικονομική ανάπτυξη και για πολλές άλλες 

δραστηριότητες. Τα χαρακτηριστικά των οδικών ατυχημάτων είναι μάλλον κοινά σε 
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όλον τον αναπτυγμένο κόσμο. Οι θανατηφόρες συγκρούσεις κυριαρχούν στις 

αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις αστικές σε αναλογία 2:1, ενώ το αντίθετο 

συμβαίνει με τα ατυχήματα που προκαλούν μόνο τραυματισμούς. Η θνησιμότητα 

είναι τρεις φορές μεγαλύτερη τη νύχτα απ’ ότι την ημέρα, αν και τη νύχτα συμβαίνει 

μόνο το 1/3 περίπου όλων των ατυχημάτων. Τα μισά θανατηφόρα ατυχήματα 

συμβαίνουν το τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή (PANACEA 2012). 

 

 

1.1 Σκοπός 

 

 

          Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αποτυπώσει τη κατανομή των 

τροχαίων ατυχημάτων στη Περιφέρεια Κρήτης από το 2001 έως το 2012. 

Παράλληλα, στοχεύει στον εντοπισμό των  hot spots και στην ανάδειξη των  

παραγόντων αλλά και περιοχών κινδύνου που αυξάνουν το ρίσκο για ατύχημα  και 

σχετίζονται με τα βασικά χαρακτηριστικά του ατόμου, το χρόνο και το χώρο. Όλα τα 

παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της καταγραφής της παρούσας κατάστασης και των 

υπαρχόντων επιδημιολογικών δεδομένων με τη βοήθεια των οποίων θα προταθούν 

και μέτρα πρόληψης. Στη συνέχεια της παρούσας πτυχιακής θα παρουσιαστεί το 

θέμα σφαιρικά μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα περιγραφεί η 

μεθοδολογία ανάλυσης και τα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα ανά ερευνητικό ερώτημα και τέλος μέσω της συζήτησης και της 

ανάδειξης των βασικών συμπερασμάτων θα προταθούν μέτρα πρόληψης ως σχέδιο 

δράσης.  
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

2.1 Επιδημιολογικά στοιχεία 

 

           Οι κυριότεροι συντελεστές του τροχαίου ατυχήματος είναι το φυσικό 

περιβάλλον και ειδικότερα το οδικό δίκτυο, το όχημα και ο ανθρώπινος παράγοντας.  

Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί αποκλειστική αιτία στα 3/5 των τροχαίων 

ατυχημάτων, ενώ συμμετέχει σημαντικά στο 95% των ατυχημάτων με ανθρώπινα 

θύματα και στο 80% του συνόλου των τροχαίων ατυχημάτων
 
(PANACEA2012). 

Ριψοκίνδυνα πρότυπα οδικής συμπεριφοράς διαπιστώνονται πιο συχνά στους 

μεσογειακούς και λατινοαμερικάνικους λαούς, και λιγότερο στους 

δυτικοευρωπαίους και τους βορειοαμερικανούς. Αμερικανοί ειδικοί υποστηρίζουν 

ότι στο 80% των ατόμων που έχουν συχνά ατυχήματα, διαπιστώνεται 

«προσωπικότητα ατυχηματία» (PANACEA 2012). Τα άτομα αυτά είναι 

παρορμητικά, αγαπούν την περιπέτεια, ενδιαφέρονται περισσότερο για το παρόν και 

λιγότερο για το μέλλον, είναι επιθετικά προς τους άλλους. 

           Το 2008, 11.773 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την οδήγηση οφειλόμενη σε 

αλκοόλ. Τα θανατηφόρα ατυχήματα και οι συντριβές που οφείλονται στο αλκοόλ  

ορίζονται ως  όταν η συγκέντρωσή της αλκοολαιμίας είναι 0,08 γραμμάρια ανά 

δεκατόλιτρο (g/dL) ή υψηλότερη. Αυτά τα αποτελέσματα των θανάτων 

αντιπροσώπευαν το 32% του συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων αυτοκινήτων 

στις Ηνωμένες Πολιτείες (NHTSA 2002). Οι θάνατοι από αλκοόλ κατά την οδήγηση  

μειώθηκαν σχεδόν 10% από 13.041 το 2007 σε 11.773 το 2008 δηλαδή μειώθηκε σε 

0,40 το 2008 από 0,43 σε 2007. 

            Τα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με το νεαρό της ηλικίας αποτελούν 

την πρώτη αιτία θανάτου για 15- 20 ετών (με βάση στοιχεία του 2005, που είναι τα 

πιο πρόσφατα στοιχεία θνησιμότητας που διατίθενται σήμερα από το Εθνικό Κέντρο 

Στατιστικής της Υγείας).  Το 2008, 2739 15-20 ετών νέοι οδηγοί σκοτώθηκαν και  

επιπλέον 228.000 τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα.
. 
Το 2008, 5864  15 -20 

ετών ήταν οδηγοί που εμπλέκονται σε θανατηφόρα ατυχήματα  ένα 27% λιγότεροι 

από το 1998 όπου είχαν ανέλθει στους 7987(NHTSA). 
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           Το 2008, 13% του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ (34 εκατομμύρια) ήταν 

άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. 183.000 ηλικιωμένα άτομα τραυματίστηκαν σε 

τροχαία ατυχήματα, που αντιπροσωπεύει το 8% όλων των ανθρώπων που 

τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Από τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας το 15% όλων των θανάτων από τροχαία, 14%   θάνατοι ήταν 

των επιβατών του οχήματος, και 18% του συνόλου των θανάτων πεζοί. Οι 

περισσότεροι θάνατοι κίνησης που αφορούν τους ηλικιωμένους οδηγούς το 2008 

συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας (80%), σημειώθηκαν στις καθημερινές 

(72%), και με λοιπά εμπλεκόμενα οχήματα (69%) (NHTSA). 

           Η ταχύτητα είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους παράγοντες που 

συμβάλλουν στα τροχαία ατυχήματα. 

Το 2008, η υπερβολική ταχύτητα ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλλε στο 31% του 

συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων, ενώ 11.674 ζωές χάθηκαν λόγω 

επιτάχυνσης της ταχύτητας .Το συνολικό οικονομικό κόστος των τροχαίων εκτιμάται 

στα 230,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2000 (NHTSA).
 

           Χρόνια νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η επιληψία, οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις, οι ψυχικές διαταραχές, κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά την οδική συμπεριφορά. Οδηγοί που πάσχουν από τα νοσήματα αυτά 

παρουσιάζουν διπλάσια συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων και περισσότερες 

παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στην πρώην Δυτική Γερμανία, από 

τις παθολογικές καταστάσεις οδηγών που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, το 

25% αφορούσε καρδιαγγειακές παθήσεις, το 25% ενδοκρινικές, το 25% 

αισθητηριακές διαταραχές, το 15% νευρολογικές και το 10% άλλα νοσήματα. 

           Η κατανάλωση φαρμάκων επηρεάζει επίσης την ικανότητα για οδήγηση, 

διαταράσσοντας την επεξεργασία των πληροφοριών ή αυξάνοντας το χρόνο 

αντίδρασης. Οι επιδράσεις αυτές είναι πιο έντονες όταν ορισμένα φάρμακα 

λαμβάνονται σε συνδυασμό με οινοπνευματώδη ποτά. Μεγάλος είναι και ο κίνδυνος 

για τροχαία ατυχήματα μετά από χρήση παράνομων ναρκωτικών. Αρνητικές 

επιδράσεις μπορεί ακόμα να έχουν τα αντιβιοτικά, τα μυοχαλαρωτικά, τα 

σπασμολυτικά, τα αντιυπερτασικά και τα αντιδιαβητικά φάρμακα.  

            Άλλοι υποκειμενικοί παράγοντες που ελαττώνουν την ικανότητα για 

οδήγηση είναι η υπνηλία και η κόπωση. Στις ΗΠΑ έχει εκτιμηθεί ότι περίπου ένας 

στους τρεις οδηγούς έχει κοιμηθεί στο τιμόνι, με αποτέλεσμα το 4% από αυτούς να 
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προκαλέσει τροχαίο ατύχημα (PANACEA 2012). Επίσης, παράγοντας κινδύνου 

θεωρείται και ο γαστρικός φόρτος, ο οποίος προκαλεί σωματική δυσφορία και 

υπνηλία, καθώς και η παροδική απόσπαση της προσοχής του οδηγού για διάφορους 

λόγους (άναμα τσιγάρου, ρύθμιση ραδιοφώνου, κ.ά.). 

          Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο μεγαλύτερος υποκειμενικός παράγοντας 

κινδύνου κακώσεων στα τροχαία ατυχήματα είναι η αδιαφορία για τη χρήση 

περιοριστικών/προφυλακτικών μέτρων, όπως είναι η ζώνη ασφαλείας και το κράνος 

-αδιαφορία που τη συναντάμε σε πολλούς Έλληνες οδηγούς. Με βάση τα διεθνή 

δεδομένα, η χρήση της ζώνης μειώνει τον κίνδυνο των κάθε είδους τραυματισμών 

κατά 25% περίπου, των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% περίπου και των  

θανατηφόρων τραυματισμών κατά 65% περίπου (PANACEA 2012).Στην Ελλάδα 

έχει διαπιστωθεί ότι είναι τριπλάσιος ο κίνδυνος κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης και 

διπλάσιος ο κίνδυνος κοιλιακών και θωρακικών κακώσεων σε άτομα που δεν 

φορούσαν ζώνη, σε σχέση με αυτά που φορούσαν. Σε ό,τι αφορά τα κράνη για τους 

μοτοσυκλετιστές, και τελευταία και για τους ποδηλάτες, υπολογίζεται ότι η χρήση 

τους μειώνει τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα κατά 25% περίπου (PANACEA 

2012).
 

 

2.2 Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων – Παράγοντες κινδύνου 

 

             Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 30 χρόνια πριν, ο William Haddon Junior  

περιέγραψε τις οδικές μετακινήσεις ως ένα άρρωστα-σχεδιασμένο"Ανθρώπου-

μηχανής" σύστημα το οποίο χρειάζεται συνολική συστηματική θεραπεία 

(Haddon,1968). 

Είναι πλέον γνωστό ως το Matrix Haddon μοντέλο που απεικονίζει την 

αλληλεπίδραση των τριών παραγόντων - του ανθρώπου, των οχημάτων και του 

περιβάλλοντος σε τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης: προ-σύγκρουσης, 

πρόσκρουσης και μετά τη σύγκρουση. Η δυναμική του συστήματος, σε κάθε κελί του 

πίνακα 2 επιτρέπει ευκαιρίες παρέμβασης για τη μείωση των τροχαίων και των 

συνεπειών τους (βλ. εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Παράγοντες κινδύνου 

Το έργο αυτό οδήγησε σε σημαντική πρόοδο στην κατανόηση της συμπεριφοράς, 

στο δρόμο που σχετίζεται με  τα οχήματα  και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον 

αριθμό και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων στον τομέα των οδικών δικτύων 

κυκλοφορίας. 

           Με βάση τις ιδέες Haddon,το "σύστημα" προσέγγισης προσπαθεί να εντοπίσει 

και να διορθώσει τις μεγαλύτερες πηγές σφάλματος ή αδυναμίες σχεδιασμού που 

συμβάλλουν στα θανατηφόρα και σοβαρά ατυχημάτων τραυματισμού, καθώς και τον 

μετριασμό της σοβαρότητας και των συνεπειών του τραυματισμού από: 

          Μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο, πρόληψη τροχαίων από την εμφάνιση, τη 

μείωση της σοβαρότητας τραυματισμού σε περίπτωση συντριβής, μείωση των 

συνεπειών από τραυματισμούς και βελτίωση της μετέπειτα φροντίδας. 

           Τα στοιχεία από ορισμένες εξαιρετικά μηχανοκίνητες χώρες δείχνουν ότι 

αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση της οδικής ασφάλειας παράγει μια σημαντική 

μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών(Trinca  etal.,1988), (CDC  

2009),(Lonero etal.,2002) αλλά η πρακτική υλοποίηση της προσέγγισης των  

συστημάτων παραμένει η πιο σημαντική πρόκληση για την οδική ασφάλεια, φορέων 

χάραξης πολιτικής.    

 Ο ανθρώπινος παράγοντας, το όχημα και το οδικό δίκτυο, αντιμετωπίζουν μία 

κατηγορία κινδύνου, η πρόληψη και η παρέμβαση δε είναι συνάρτηση  της έκθεσης  

στην κίνηση
 
της πιθανότητας της σύγκρουσης,

  
της πιθανότητας της ζημιάς από μια 

συντριβή
 
και

  
το αποτέλεσμα του τραυματισμού (ETSC 1998). 

            Όσο αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα ο υψηλός κίνδυνος σύγκρουσης από 

εφήβους μπορεί να εξηγηθεί τόσο από την ανωριμότητα όσο και από την απειρία 
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που λειτουργούν ταυτόχρονα. Η εκπαίδευση των οδηγών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

αφορά τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες οδήγησης.  Κάποιες πρώιμες μελέτες 

έχουν δείξει ότι μερικές μορφές της εκπαίδευσης οδηγών είναι αποτελεσματικές στη 

μείωση ατυχημάτων μεταξύ των νέων αρχάριων οδηγών (NHTSA). 

           Ένα διαβαθμισμένο σύστημα αδειών οδήγησης παρέχει επίσης σταδιακή 

πρόσβαση σε μια πλήρη άδεια οδήγησης (Waller,2003)
 .
Αξιολόγηση έδειξε ότι η 

σταδιακή άδεια οδήγησης είχε συμβάλει σε μείωση κατά 8% σε συγκρούσεις που 

αφορούν σοβαρούς τραυματισμούς μεταξύ των  νέων οδηγών ( Begg and Stephenson  

,2003). 

            Η ρύθμιση των κανόνων οδικής ασφάλειας και διασφάλιση της τήρησης τους 

όπως οι ζώνες ασφαλείας, συγκράτησης για παιδιά και κράνη για όλα τα οχήματα 

συνεισφέρουν σημαντικά σε τροχαία ατυχήματα.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των 

θανάτων λόγω τροχαίων ατυχημάτων και σοβαρών τραυματισμών κατά περίπου 50% 

(ETSC1999).
 
 

           Μια εκτεταμένη ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας με την επιβολή του  

κατέληξε στο γεγονός ότι όταν ο αντιληπτός κίνδυνος της σύλληψης να βρίσκεται σε 

υψηλά επίπεδα, η ανησυχία για ταχεία επιβολή κυρώσεων,  η αυτοματοποιημένη 

εντόπιση  με φωτογραφικές μηχανές, ραντάρς, και η δημόσια εκπαίδευση, σε 

συνδυασμό με την επιβολή των νόμων είναι φανερά αποτελεσματικά μέτρα 

(GENERAL.MONASH). 
 
Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι η 

ώρα που ο οδηγός πρέπει να σταματήσει και να αποφύγει τη συντριβή. 

        Οι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, έξω από μηχανοκίνητα οχήματα, 

διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο τραυματισμού από την επιτάχυνση 

μηχανοκίνητων οχημάτων. Η πιθανότητα θανάτου ενός πεζού ως αποτέλεσμα μιας 

συντριβής αυτοκινήτων αυξάνει εκθετικά όπως η ταχύτητα των αυτοκινήτων 

αυξάνεται. Επίσης η μείωση των ορίων ταχύτητας  με την δημοσιοποίηση της 

παρουσίας των καμερών ταχύτητας ή ραντάρ έχει βρεθεί ότι αυξάνει τη συμμόρφωση 

με τους νόμους και μειώνει την επίπτωση της συντριβής και τραυματισμού 

ουσιαστικά (Gains etal.,2003),(OECD),(Keall , Povey and Frith,2001),( Keall , 

Povey and Frith,1988).
 
Μια πρόσφατη ανάλυση της εμπειρίας σε αρκετές χώρες της 

Elvik R διαπιστώθηκε ότι η αυτόματη σύλληψη οδηγών  μείωσε  τους θανάτους από 

τροχαία ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς κατά 14%. 



Public Health & Health Care Management 

Faculty of Medicine – University of Crete 

 

20 

                
Αρκετές μελέτες δείχνουν την έκταση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Μια ανασκόπηση των ερευνών που γίνονται στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ETSC 2001)
 
διαπίστωσε ότι 1-3% των οδηγών ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.  Οι 

πεζοί επίσης, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού όταν καταναλώνουν 

πάρα πολύ αλκοόλ. Μια έρευνα του σπουδαστών στην Αυστραλία 

(Holubowycz,1995) διαπίστωσε ότι η συγκέντρωση του 20-30% των πεζών που 

πεθαίνουν σε τροχαία ατυχήματα υπερέβη το 0,15 g / dl.  Ωστόσο, υπάρχουν 

στοιχεία για την αύξηση της χρήσης ψυχοφάρμακων και αναψυχής, συχνά σε 

συνδυασμό με το αλκοόλ (Mørland et al.,1995),( Christophersen  et al.,1997).
 
 Σε 

πρόσφατες μελέτες στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο(Mura et al. ,2003),( Sexton  

et al.,2002) βρέθηκε μειωμένη ικανότητα του οδηγού,  μετά από χρήση κάνναβης και  

αλκοόλ σε συνδυασμό.
 

           Μια πρόσφατη μελέτη στη Νέα Ζηλανδία (Connor  et al.,2002) διαπίστωσε ότι 

η συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 19% 

αν οι άνθρωποι δεν οδηγούν: σε κατάσταση υπνηλίας μετά από  ύπνο  λιγότερο των 

πέντε ωρών στο προηγούμενο 24 ωρο και κατά τις ώρες 2:00-5:00. 

Μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες (NTSB1999)
 
έχουν διαπιστώσει ότι η 

κόπωση ήταν ένας παράγοντας για το 30% των θανατηφόρων συγκρούσεις όσον 

αφορά τα βαρέα εμπορικά οχήματα και σε 52% όλων των οχημάτων ενιαίων 

συγκρούσεων όσον αφορά τα φορτηγά. 

           Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, κινητά τηλέφωνα χειρός έχουν 

αναδειχθεί ως ένα πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι 

οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τηλέφωνα χειρός αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο  

συντριβής τέσσερις φορές περισσότερο από τους άλλους οδηγούς ( Redelmeier and 

Tibshirani,1997). 

           Όσο αφορά την παράμετρο του οδικού  δικτύου  τα τροχαία ατυχήματα δεν 

είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλο το οδικό δίκτυο. Εμφανίζονται σε ομάδες σε 

επιμέρους χώρους, σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου ή διάσπαρτα σε 

κατοικημένες γειτονιές ( Roberts and Power,1996).  

  Κάθε δρόμος θα πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις λειτουργικές  

ιδιαιτερότητες του  οδικού δικτύου, συγκεκριμένα  δρόμοι υψηλών ταχυτήτων 

(αυτοκινητόδρομοι, οδοί ταχείας κυκλοφορίας) αγροτικοί δρόμοι, εύκολες 

προσβάσεις κατάλληλη ορατότητα.  Μελέτες στη Δανία (Herrstedt,1997) έχουν 

δείξει ότι οι διαχωριστικές  λωρίδες κατά μήκος αστικών δρόμων μείωσε τους 
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θανάτους στους ποδηλάτες σε 35%. Σύμφωνα με  έρευνες στην Αυστραλία και σε 

πολλές  Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συγκρούσεις μεταξύ των οχημάτων σε 

σταθερά αντικείμενα καθοδόν συμβάλλουν 18-42% σε όλα τα θανατηφόρα 

ατυχήματα (Kloeden et al.,1998), (ETSC1999).  

           Η εικόνα 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης  

συγκρίνοντας τους κινδύνους του ταξιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες από τις 

τέσσερις κύριες χρήσεις μέσων οδικής μεταφοράς και από διαφορετικά μέσα από 

οδικές μετακινήσεις (TRIPP 2002). 

 

 

 

             Η μελέτη διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με ένα άτομο σε ένα αυτοκίνητο, ένα 

άτομο σε δίτροχο έχει 20 φορές περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθεί για κάθε 

διανυόμενο χιλιόμετρο, ένα άτομο πεζό 9 φορές περισσότερες πιθανότητες  και ένα 

άτομο σε  ποδήλατο 8 φορές περισσότερες πιθανότητες. Ωστόσο, είναι 10 φορές 

περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθεί ένας επιβάτης σε ένα λεωφορείο ή πούλμαν 

και 20 φορές περισσότερες πιθανότητες  να σκοτωθεί ένας επιβάτης σε τρένο  

(ETSC).
 
 

 

Εικόνα 3:Το ποσοστό του συνόλου των θανάτων λόγω τροχαίων βάση  

του τρόπου μεταφοράς  
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            Το όχημα σε συνδυασμό με τους παραπάνω παράγοντες συμβάλλει 

σημαντικά στην εμφάνιση τροχαίων ατυχημάτων.  

           Ο περιορισμός του κινητήρα από 250 cc έως 125 cc, μείωση κατά 25% 

του   αριθμού από τροχαία ατυχήματα στους νέους αναβάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο    

το1980. 

 Επίσης μια πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EUROPA 2003) 

αναφέρει ότι, εάν όλα τα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  είχαν πρότυπα 

σχεδιασμένα με το καλύτερο αυτοκίνητο που διατίθεται σε κάθε κατηγορία, 

εκτιμάται ότι το 50% όλων των θανατηφόρων θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Άλλα 

προβλήματα είναι η έλλειψη χαρακτηριστικών ασφαλείας στο αυτοκίνητο κατά την 

αποβίβαση των επιβαινόντων, όπως φανών ψηλά τοποθετημένων στο πίσω μέρος. Οι 

πεζοί που εμπλέκονται σε τροχαία τραυματίζονται και καταλήγουν σε θάνατο ή 

αναπηρία πιο συχνά  απ ότι οι επιβαίνοντες στα οχήματα ( Brainard ,1986).
 
 Στην 

Ευρώπη, το 66% των θανάσιμων συμβάντων ήταν  τραυματίες πεζοί οι οποίοι είχαν 

χτυπηθεί από τα μέτωπα των αυτοκίνητων, 11% από άλλα μέρη των αυτοκινήτων 

και 23% από άλλους τύπους οχημάτων (ETSC).Στην Γκάνα, το 37,8% των θανάτων 

σε πεζούς από τροχαία ατυχήματα αφορούν τα αυτοκίνητα κυρίως ταξί, 31,8% 

,λεωφορεία, 18,6% βαρέα φορτηγά, 7,6% ελαφριά φορτηγά, 2,1% μοτοσικλέτες 

0,8% ποδήλατα ( Afukaar , Antwi and Ofosu-Amah ,2003). Σε όλες τις χώρες, οι 

χρήστες του οδικού δικτύου πλήττονται κυρίως από πολλαπλές κακώσεις στο 

κεφάλι, το στήθος και τα πόδια. Τραύματα στο κεφάλι συμβάλλουν περισσότερο στο 

θάνατο και οι βλάβες ποδιών στις περισσότερες περιπτώσεις  προξενούν 

μακροχρόνια ανικανότητα ( Mackay,1985).  

  Για την προστασία των επιβαινόντων μηχανοκίνητων οχημάτων η καλύτερη 

παροχή ασφαλείας είναι οι πλευρικοί αερόσακοι και οι πιθανές βελτιώσεις τους 

(ETSC 1995),(Edwards etal.,2000). Οι αερόσακοι εκτιμάται ότι  μειώνουν στον 

οδηγό και τους θανάτους των επιβατών από 8-14% σε όλους τους τύπους συντριβών 

(Cummings etal.,2002),(Ferguson,Lundand ,Greene,1995),(NHTSA 2001) και από 

22-29% σε μετωπικές συγκρούσεις. Οι ζώνες ασφαλείας μειώνουν το κίνδυνο των 

σοβαρών και θανατηφόρων τραυματισμών κατά 40-60%. Ο συνδυασμός των ζωνών 

ασφαλείας  αερόσακων μείωσε σε οδηγό και επιβάτες τους θανάτους κατά περίπου 

68% (Cummings et al.,2002).Παρόλα αυτά ανησυχία έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες 

Πολιτείες,  θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί παιδιών ενώ κάθονται στο πίσω 
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καθίσματα  και ενώ υπήρχαν επίσης αερόσακοι (Aldman,Andersson and 

Saxmark,1974),( Anund et al.,2003),( Webe ,1995).
 .
 

        Η συγκράτηση για τα  παιδιά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και στους 

ενήλικες. Μια μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες (NHTSA2001) διαπίστωσε ότι 

περιορισμός των παιδιών μείωσε τα ποσοστά θανάτου σε τροχαία ατυχήματα στο 

71% μεταξύ των βρεφών και κατά 54% μεταξύ των εφήβων. Τέλος η δημόσια 

εκπαίδευση, η ενημέρωση του κοινού και οι εκστρατείες   πληροφόρησης  έχουν 

αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές όταν συνοδεύονται παράλληλα από τους 

νόμους και την επιβολή τους.  Η δημόσια εκπαίδευση και πληροφόρηση με 

εκστρατείες  αποφέρει απτά, μειώσεις των θανάτων λόγω τροχαίων ατυχημάτων και 

σοβαρών τραυματισμών (Duperrex, Bunnand , Robert,2002),(Trinca etal.,1988),(Bly, 

1990),(UNECE1994), (OCS 2000).  

2.3 Δημιουργία σχεδίου παρέμβασης 

 

Η ανάπτυξη της πολιτικής για την οδική ασφάλεια περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα   συμμετεχόντων που εκπροσωπούν μια ευρεία ομάδα εμπλεκομένων (βλ. 

Εικόνα 4). Την κυβέρνηση και τα νομοθετικά όργανα   (μεταφορών, δημόσιας 

υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης, οικονομικών)-τους χρήστες πολίτες-τις 

βιομηχανίες-την αστυνομία- τις μη κυβερνητικές οργανώσεις-τους επαγγελματίες-τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
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Εικόνα 4:Φορείς επιρροής ανάπτυξης πολιτικής OECD-ECMT (2001). 

 

Η εφαρμογή πολιτικών πρόληψης των ατυχημάτων σε εθνικό πλαίσιο έχει 

σκοπό τη συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων,την 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη,την υλοποίηση συγκεκριμένων 

δράσεων για τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών των ατυχημάτων, 

αξιοποιώντας την υφιστάμενη εμπειρία από ανάλογες παρεμβάσεις  στον υπόλοιπο 

κόσμο. 

 Επίσης τη βελτίωση της προνοσοκομειακής  και νοσοκομειακής περίθαλψης, 

τη μακροπρόθεσμη ισχύ τους με ένα διακομματικό και διατομεακό, κοινά αποδεκτό, 

κεντρικό σχεδιασμό υλοποίησης των επιλεγμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, το 

οποίο θα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα και θα τροποποιείται δυναμικά σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της διαρκούς αξιολόγησής του από τους ίδιους τους χρήστες-

πολίτες, αλλά και από αντικειμενικούς δείκτες ποιοτικού ελέγχου-

αποτελεσματικότητας (πραγματική βελτίωση δεικτών, σχέση κόστους ωφέλειας) με 

ορίζοντα δεκαετιών. 
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2.4 Στόχοι και προτεραιότητες 

 

           Οι στόχοι του προγράμματος θα πρέπει να έχουν σκοπό την μείωση σε 

ποσοστό των θανάτων από ατυχήματα με την εφαρμογή προγραμμάτων 

πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Παράλληλα την ανάπτυξη 

προγραμμάτων παρέμβασης που βασίζονται στη σωστή ερμηνεία και χρήση των 

επιδημιολογικών δεδομένων και την συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών 

τάσεων της κατά αιτίας θνησιμότητας από τα ατυχήματα. 

Επίσης την ανάπτυξη κατάλληλου νομικού πλαισίου προκειμένου να ενδυναμωθεί η 

νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων σε 

συνδυασμό με την διασύνδεση όλων των φορέων που ασχολούνται με τα ατυχήματα 

σε όλα τα επίπεδα (καταγραφή, αντιμετώπιση, ενημέρωση, κ.λπ.) προκειμένου να 

αναπτυχθεί ενιαία και συντονισμένη δράση. 

Τέλος την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών προνοσοκομειακής και νοσοκο-

μειακής περίθαλψης για τους τραυματίες (YYKA 2008). 
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3. ΥΛΙΚΑ - ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

 

3.1 Σχεδιασμός μελέτης-Δεδομένα 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια χωρική επιδημιολογική μελέτη με 

τη χρήση επίσημων δευτερογενών δεδομένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε 

δεδομένα τα οποία προέρχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του 

ΕΚΑΒ (Αριθ.Πρωτ.: 50). Τα δεδομένα αυτά δόθηκαν μετά από σχετική άδεια (του κ. 

Βουρβαχάκη Δημήτριου Διευθυντή ΕΚΑΒ Κρήτης) για ερευνητικούς και 

εκπαιδευτικούς λόγους (EKAB 2012).  

Η βάση η οποία οργανώθηκε για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής είχε 

στοιχεία για τα εξής στοιχεία: α) τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα β) το φύλο γ) 

την εθνικότητα δ) την διεύθυνση του συμβάντος ε) την περιοχή του συμβάντος ζ) το 

νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε η) την ακριβή ημερομηνία  (ημέρα, ώρα, μήνας, 

χρόνος). 

          Πρώτο βήμα της μελέτης αποτέλεσε ο έλεγχος της βάσης δεδομένων και η 

θέσπιση κριτηρίων αποκλεισμού με βάση ποικίλα κριτήρια. Το βασικό κριτήριο 

αποκλεισμού ήταν η έλλειψη πληροφορίας για τον ακριβή τόπο του συμβάντος. 

Περαιτέρω κριτήρια τέθηκαν στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε πληροφορία για 

περισσότερα από δύο δημογραφικά στοιχεία στο ίδιο περιστατικό (για παράδειγμα, 

φύλο και ηλικία). Ο αρχικός αριθμός του δείγματος ήταν 1073 περιστατικά ενώ μετά 

τον έλεγχο της βάσης καταλήξαμε στα 1020.  

Η μελέτη βασίζεται σε μεθόδους χωρικής στατιστικής και περιγραφικών 

χωρικών στοιχείων τα οποία υλοποιήθηκαν στο λογισμικό Arc map 10 (GIS), 

(ESRI).Παράλληλα, διεξήχθησαν περιγραφικά στοιχεία στο στατιστικό λογισμικό 

SPSS 20.00.  

           Η μεθοδολογία αναζήτησης στη βιβλιογραφία αφορούσε τον εντοπισμό 

άρθρων σε αγγλική γλώσσα σχετικών με τα οδικά τροχαία ατυχήματα. Η βάση 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν το PubMed, Medline, Scopus και οι 

ιστοσελίδες διεθνών οργανισμών. Η αναζήτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο 

πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 1996-2012. 
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Λέξεις κλειδιά: 

              Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: θανατηφόρα τροχαία 

ατυχήματα οδηγός, όχημα, οδική ασφάλεια, , χωρική στατιστική, GIS τεχνολογία, 

περιοχές κινδύνου, πρόληψη, παράγοντες κινδύνου ,οδική συμπεριφορά. Τα ονόματα 

των συγγραφέων χρησιμοποιήθηκαν ως όροι αναζήτησης για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

3.2 Μεθοδολογία 

 

3.2.1 Στατιστική ανάλυση 

 

 Όπως προαναφέρθηκε η ανάλυση των στοιχείων της μελέτης ξεκίνησε με τη 

διεξαγωγή των περιγραφικών στοιχείων και τη χρήση του προγράμματος SPSS 20.00. 

Δημιουργήθηκαν πίνακες με τα περιγραφικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας τα σύνολα 

(Ν) και τα ποσοστά (%) για τις ποιοτικές μεταβλητές και τη μέση τιμή (Mean) και τη 

τυπική απόκλιση (Standard deviation)  για τις ποσοτικές μεταβλητές. Οι διαδικασίες 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: frequencies, descriptive, crosstabs, explore. 

Επίσης, δημιουργήθηκαν γραφήματα με τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων 

διαδικασιών. Τέλος, υπολογίστηκε  ο δείκτης (rate) των τροχαίων ανά 100.000 άτομα 

για κάθε Καλλικρατικό Δήμο. Τα επόμενα βήματα της ανάλυσης περιγράφονται 

ακολούθως. 

 

3.2.2 Χωρική ανάλυση 

 

          Όπως προαναφέρθηκε η χωρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε  σε ειδικό χωρικό 

λογισμικό (GIS) προκειμένου να εξετασθούν τα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά 

των συμβάντων (θανατηφόρα ατυχήματα) στο κατάλληλο περιβάλλον. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες δεδομένων: 1) η κύρια βάση με τα θανατηφόρα 

τροχαία και 2) μια χωρική βάση η οποία αποτελούνταν από τα εξής στοιχεία: α) η 

ακτογραμμή της Κρήτης β) τα όρια των Δήμων και Νομών γ) ο πληθυσμός ανά Δήμο 
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και δ) η έκταση σε τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά Δήμο. Σε κάθε στάδιο της ανάλυσης 

τα δεδομένα γεωαναφέρονταν σύμφωνα με το Ελληνικό σύστημα γεωαναφοράς 

Greek Grid 87΄. Ακολούθως παρουσιάζονται τα στάδια της ανάλυσης με σειρά 

προτεραιότητας σύμφωνα με την υλοποίηση τους. 

 

3.2.2.1 Χωρική κατανομή και περιγραφικά στοιχεία 

 

Στο πρώτο στάδιο της μελέτης αξιοποιήθηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα 

δημιουργώντας χάρτες κατανομής με δύο τρόπους. Τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν 

σε αυτό το στάδιο ήταν τα εξής: 

           «Ποια είναι η κατανομή και η διασπορά των θανατηφόρων τροχαίων σε όλη τη 

Κρήτη από το 2001-2012», «Ποια είναι η κατανομή ανά Δήμο;», «Που βρίσκεται η 

μέση τιμή και η διάμεσος;», «Σε ποια περιοχή εμφανίζονται τα περισσότερα 

τροχαία;», «Πως και προς τα πού κινούνται τα περισσότερα από τα τροχαία στο 

διάστημα και στο χώρο που μελετάμε;».   

           Αρχικά, δημιουργήθηκε ένας χάρτης σημείων (dot map) με βάση τον ακριβή 

τόπο του κάθε συμβάντος (θανατηφόρου τροχαίου). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε 

ένας χάρτης κατανομής του αριθμού των συμβάντων ανά 100.000 άτομα ανά Δήμο. 

Με τη χρήση των σημείων υπολογίστηκαν ορισμένα χωρικά περιγραφικά στοιχεία, τα 

οποία είναι χρήσιμα για την κατανόηση ποικίλων ερωτημάτων. Συγκεκριμένα, 

εντοπίσθηκε το κέντρο βάρους (ή μέσος ή mean center), το διάμεσο κέντρο (median 

center), η τυπική απόσταση (ή standard distance) και η έλλειψη (ή  τυπική 

ελλειψοειδής απόσταση ή standard directional distance ellipse), ενώ και στις δύο 

περιπτώσεις των αποστάσεων χρησιμοποιήθηκε 1 τυπική απόκλιση η οποία 

περιλαμβάνει το 68% των συμβάντων (Krieger, 2003), (MacMahon, 1955). Ο μέσος 

είναι ένα σημείο το οποίο δημιουργείται από τη μέση τιμή των χ και y συντεταγμένων 

των συμβάντων ενώ αντίστοιχα το διάμεσο κέντρο υπολογίζεται με τη χρήση της 

διαμέσου των x,y. Η τυπική απόσταση δίνει πληροφορίες για το που βρίσκεται  ένα 

μεγάλο ποσοστό των συμβάντων (68% στην περίπτωση της παρούσας ανάλυσης). 

Αντίστοιχη πληροφορία δίδει και η έλλειψη αλλά προσδίδει στα συμβάντα φορά και 

κατεύθυνση σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού. Δείχνει δηλαδή, προς ποια 

κατεύθυνση χωρο-χρονικά παρουσιαζόταν το 68% των συμβάντων (Mitchell , 2005 ).  
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3.2.2.2 Χωρικές clusters-Εντοπισμός των τάσεων και των “hot spots” 

 

Σε δεύτερο στάδιο τέθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: «Η κατανομή των 

τροχαίων είναι τυχαία ή όχι και σε αυτή τη περίπτωση δημιουργεί ομαδοποιήσεις 

μεταξύ περιοχών στη Κρήτη;» επίσης  «Ποιες είναι αυτές οι ομαδοποιήσεις, hot 

spots, και οι τάσεις τους;». Για να δοθεί απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα 

εφαρμόστηκε η χωρική μέθοδος clustering Moran’s Index η οποία αποτελεί μια από 

τις γνωστότερες μεθόδους χωρικής αυτοσυσχέτισης (Bell, 2006), (Bilancia, 2009), 

(Buntix, 2003), (Cassetti, 2008). Το τεστ αυτό απαντάει στο αν η κατανομή των 

περιστατικών είναι τυχαία ή αντιθέτως ακολουθεί κάποιο χωρικό πρότυπο (pattern). 

Αυτό γίνεται με τη χρήση του δείκτη Moran. Εάν Moran’s I < 0 τότε το φαινόμενο 

είναι τυχαίο ενώ όταν Moran’s I >0 έχουμε ομαδοποίηση (clustering). Βάση αυτού 

πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση των Δήμων και διαχωρίστηκαν σε low-low clustes 

(Δήμοι με μικρό αριθμό τροχαίων που τείνουν να συνορεύουν με Δήμους με μικρό 

αριθμό τροχαίων), low-high (Δήμοι με μικρό αριθμό τροχαίων που τείνουν να 

συνορεύουν με Δήμους με μεγάλο αριθμό τροχαίων),   high-low (Δήμοι με μεγάλο 

αριθμό τροχαίων που τείνουν να συνορεύουν με Δήμους με χαμηλό αριθμό 

τροχαίων), και high-high (Δήμοι με μεγάλο αριθμό τροχαίων που τείνουν να 

συνορεύουν με Δήμους με μεγάλο αριθμό τροχαίων). Η εν λόγω ομαδοποίηση 

αποτυπώνεται με δύο τρόπους, ως χάρτης και ως διάγραμμα (το διασπορόγραμμα: 

Moran’s scatter plot). 

Ο Moran's I ορίζεται ως: 

 

 

όπου  είναι ο αριθμός των χωρικών μονάδων με δείκτες  και ;  είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή;  είναι ο μέσος όρος των ; και  είναι το στοιχείο-

συστατικό του πίνακα (matrix) χωρικών βαρών (spatial weights). 

Η αναμενόμενη τιμή του Moran's I υπό την μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης 

χωρική αυτοσυσχέτισης είναι: 
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Η διακύμανση ισούται με: 

 

Όπου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Μοντέλο πρόβλεψης- Εκτίμηση αναμενόμενων τροχαίων σε περιοχές 

χωρίς καταγραφές 

 

Το τρίτο στάδιο της μελέτης στοχεύει στη κάλυψη τη κενής πληροφορίας. 

Συγκεκριμένα, θα γίνει εκτίμηση του αριθμού των αναμενόμενων θανατηφόρων 

τροχαίων ανά 50τ.χλμ. σε όλο το νησί, ακόμα και στις περιοχές όπου δεν έχουμε 

δεδομένα. Η παρούσα μέθοδος επιτρέπει το συνυπολογισμό έως και τεσσάρων 

παραγόντων για την εκτίμηση των τιμών. Στη παρούσα μελέτη συνυπολογίζονται 

τρεις παράγοντες: ο γνωστός σε μας αριθμός τροχαίων, ο συνολικός πληθυσμός ανά 

Δήμο και η έκταση ανά Δήμο.  

Δημιουργείται ένας χάρτης πρόβλεψης με τη μέθοδο ordinary co-kriging, 

prediction map. Έτσι, αποκτάται καθολική εικόνα και αντίληψη της χωρικής 

μεταβλητότητας και διακύμανσης της ασθένειας.  
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           Ακολουθούν οι αντίστοιχοι γενικοί τύποι που χρησιμοποιούνται από τo 

προαναφερθέν μοντέλο: α) εκτίμηση λαθών (error map),  β) πολυώνυμα εξομάλυνσης 

(smoothing splines), γ) πρόβλεψη με παρεμβολή (kriging interpolation). 

α) Eκτίμηση λαθών (error map) (Press, et al, 2007). 

 

    και      

        και      

β) Πολυώνυμα εξομάλυνσης (smoothing splines) (Sacks, 1989), (Hanefi and Sezer , 

2005), (Chiles and Delfiner, 1999). 

έστω ότι    

 έχουμε τη σχέση    Yi = μ(xi) 

 όπου   αποτελεί τον ελαχιστοποιητή των τιμών   

και τελικά έχουμε     

  

γ) Πρόβλεψη με παρεμβολή (cokriging interpolation) (Sacks, 1989), ( Hanefi  and 

Sezer , 2005), (Chiles and  Delfiner, 1999)  

τα βάρη που χρησιμοποιεί το kriging ελέγχονται από την ακόλουθη ισότητα  

 

και δίδονται από τις ακόλουθες συσχετίσεις:  

 

 

 

Η μέθοδος Ordinary kriging interpolation δίδεται από την ακόλουθη σχέση: 
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Με εκτίμηση λάθους (Ordinary kriging error): 

 

 

 

3.2.2.4 Μοντέλο παλινδρόμησης – Εντοπισμός περιοχών κινδύνου βάση των 

παραγόντων κινδύνου 

 

Στο τελευταίο βήμα της παρούσας πτυχιακής στόχος ήταν να εντοπιστούν οι περιοχές 

υψηλού κινδύνου σε σχέση με τους δημογραφικούς και άλλους παράγοντες.  Οι 

παράγοντες αυτοί ήταν το φύλο, η ηλικία, το έτος,  ο μήνας, η ώρα καθώς και οι τιμές 

που εκτιμήθηκαν από το χάρτη πρόβλεψης στο προηγούμενο βήμα (στάδιο Γ). Το 

μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Geographically Weighted Regression 

(GWR), το οποίο είναι ένα από τα διάφορα χωρικά μοντέλα παλινδρόμησης και 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη γεωγραφία και στην επιδημιολογία. Το 

GWR δημιουργεί ένα τοπικό μοντέλο με βάση τη κύρια μεταβλητή ή διαδικασία την 

οποία θέλουμε να κατανοήσουμε ή να εκτιμήσουμε, μέσω μιας εξίσωσης 

παλινδρόμησης για κάθε σημείο στη βάση δεδομένων. Το μοντέλο δημιουργεί 

λοιπόν, διάφορες εξισώσεις μέσω της διαχείρισης της εξαρτημένης μεταβλητής και 

των ανεξάρτητων μεταβλητών που εμπίπτουν μέσα στο εύρος ζώνης του κάθε 

χαρακτηριστικού-στόχου. Το σχήμα και μέγεθος του κάθε εύρους εξαρτάται  από τα 

εξής: τον Kernel Type, την Bandwidth Method (μέθοδος εύρους), την απόσταση 

(Distance) και τον αριθμό των στοιχείων.  

Ακολουθεί η αναπαράσταση της λειτουργία του μοντέλου και οι τύποι οι οποίοι το 

ορίζουν (Mitchell,2005), (Wooldridge,2003), (Hamilton, 1992).  

Αναπαράσταση μοντέλου για την εγκληματικότητα σε σχέση με το πληθυσμό και το 

εισόδημα: 
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Η εξίσωση για το γραμμικό μοντέλο έχει ως εξής: 

yi=i0 + i1x1i+ i2x2i+……+ inxni+i  

Τέλος, οι συντελεστές υπολογίζονται με τον προσδιοριστή R
2
 ο οποίος ορίζεται ως 

εξής: 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης με βάση 

τη μεθοδολογία που αναλύθηκε στην ενότητα «Υλικά και Μέθοδοι». Αρχικά 

παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία του δείγματος σε μορφή πινάκων, 

γραφημάτων και χαρτών και στη συνέχεια, τα αποτελέσματα που απαντούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης με τη χρήση μοντέλων χωρικής στατιστικής.  

            Αρχικά, είναι σημαντικό να παρατηρήσει κανείς τα περιγραφικά στοιχεία του 

δείγματος μιας και προέρχονται από τη πληρέστερη επίσημη καταγραφή ΘΤΑ στο 

νησί. Κατά την διάρκεια των ετών 2001-2012  στην περιφέρεια Κρήτης σημειώθηκαν 

περίπου 30.321 τροχαία ατυχήματα εκ των οποίων τα 1039 ήταν θανατηφόρα (EKAB 

2012). Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτών των 

θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.  
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4.1 Περιγραφικά στοιχεία 

 
  
 
                 

 
 
 

            Στην  εικόνα.1 εμφανίζονται τα box plots για την ηλικία με βάση τα υπό 

εξέταση χαρακτηριστικά του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, η εθνικότητα παρουσιάζει 

διαφορετική κατανομή μεταξύ ελλήνων και αλλοδαπών. Στους έλληνες η κατανομή 

παρουσιάζει ελαφριά λοξότητα ενώ στους αλλοδαπούς φαίνεται κανονική. Και στις 

δύο κατηγορίες η μέση ηλικία είναι περίπου 29-30 ετών. Επίσης, οι Έλληνες έχουν 

ελάχιστη ηλικία 0 έτη και μέγιστη ίση με 89, ενώ οι αλλοδαποί έχουν ελάχιστη ίση με 

2 και μέγιστη ίση με 70 ετών. Εν συνεχεία, το φύλο εμφανίζει επίσης διαφοροποιήσεις 

αν και όχι τόσο αισθητές και η κατανομή του παρουσιάζει λοξότητα και στις δύο 

κατηγορίες (άντρας, γυναίκα). Οι άντρες έχουν μέση ηλικία τα 28 έτη και οι γυναίκες 

λίγο μεγαλύτερη (32 έτη), επίσης στους άντρες παρουσιάζονται πολλές ακραίες τιμές, 

με ελάχιστη ηλικία 0 και μέγιστη τα 89 έτη.  Οι γυναίκες έχουν ελάχιστη ηλικία τα 0 

έτη και μέγιστη τα 80 έτη. 

           Όσο αφορά την περίοδο της ημέρας η 1
η
 (06.01-12.00) και η 4

η
 (00.01-06.00) 

περίοδος φαίνεται να παρουσιάζουν κανονική κατανομή σε σχέση με την 2
η
 (12.01-

18.00) και 3
η
 (18.01-00.00) όπου παρουσιάζεται μια ελαφριά θετική λοξότητα. Στις 

τρείς πρώτες περιόδους η μέση τιμή ηλικίας κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα (34-
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37 έτη) ενώ στην 4
η
 η μέση τιμή βρίσκεται στα 25 έτη. Και στις τέσσερις περιόδους η 

μικρότερη ηλικία είναι τα 0 έτη ενώ η μεγαλύτερη τα 83,89,80,65 αντίστοιχα.  

          Μία θετική λοξότητα εμφανίζεται επίσης και στις περισσότερες κατανομές ως 

προς το έτος. Η μέση τιμή της ηλικίας κυμαίνεται μεταξύ των 28-36 ετών ενώ η 

ελάχιστη ηλικία εμφανίζεται η 0 εκτός του έτους 2003 που φαίνεται να είναι η ηλικία 

16. Η μέγιστη ηλικία όλων των ετών καθορίζεται ως η 89
η
.      

          Στο γράφημα που απεικονίζεται  ο μήνας σε σχέση με την ηλικία η μέση τιμή 

κυμαίνεται μεταξύ 32-37 έτη εκτός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου που 

καθορίζεται στα 30 έτη. Σε όλους τους μήνες στην κατανομή  εμφανίζεται μια θετική 

λοξότητα εκτός του Ιουνίου που φαίνεται να είναι κανονική. Οι μέγιστες ηλικίες όλων 

των μηνών κυμαίνονται μεταξύ 75-89 ετών ενώ οι ελάχιστες είναι οι μηδενικές εκτός 

ορισμένων μηνών όπως του Μαΐου η 13
η
 και του Φεβρουαρίου η 10

η
. 

 

Βάση των δημογραφικών χαρακτηριστικών τα ΘΤΑ φαίνονται να έχουν 

διαφορετική κατανομή ως προς το φύλο. Στους άνδρες το ποσοστό ΘΤΑ είναι 

υψηλότερο απ΄οτι στις γυναίκες (80,85%, 19,02% αντίστοιχα). (γράφημα 1)  

 
 

Γράφημα 1:  Κατανομή του φύλου στο σύνολο του δείγματος της μελέτης 
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 Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στην εθνικότητα, όπως φαίνεται από το 

γράφημα 2. Οι Έλληνες υπήκοοι εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό  ΘΤΑ απ’ότι οι 

αλλοδαποί κάτοικοι ή επισκέπτες του νησιού της τάξης του (81,20%, 18,80% 

αντίστοιχα). (Γράφημα 2) 

 

Γράφημα 2: Κατανομή της εθνικότητας στο σύνολο του δείγματος της μελέτης 

 

 

        

            Σύμφωνα με τον πίνακα 1επί του συνόλου του δείγματος των ΘΤΑ υπάρχουν 

καταγραφές ηλικίας σε 605 περιστατικά. Η μικρότερη ηλικία καθορίζεται η ηλικία 0 

ενώ η μεγαλύτερη τα 89 έτη.Η μέση τιμή της ηλικίας είναι τα 34 έτη ενώ η τυπική 

απόκλιση και η διακύμανση κυμαίνονται στο 18,44 και 329,212 αντίστοιχα. 

.    

Πίνακας:1  Περιγραφικά στοιχεία για την ηλικία μεταξύ των ΘΤΑ στη Κρήτη από το 

2001-2012. 

 Ν RANGE MIN MAX MEAN STD 

DEVIATION 

VARIANCE 

ΗΛΙΚΙΑ 605 89 0 89 34,00 18,144 329,212 
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                 Σημαντική ετερογένεια της συχνότητας ΘΤΑ παρουσιάζεται και ως προς 

το χρόνο. Κατά την διάρκεια των ετών 2001-2012 φαίνεται ότι στο έτος 2005 

εμφανίζεται η μεγαλύτερη  έξαρση  ΘΤΑ με ποσοστό επί του συνολικού δείγματος 

της τάξης του 12% και ακολουθούν το 2008 με ποσοστό που προσεγγίζει το 12% ενώ 

η χαμηλότερη συχνότητα παρατηρείται τα έτη 2001(3% περίπου) και 2012 (4%) 

αντίστοιχα. (γράφημα 3) 

 

Γράφημα 3:Κατανομή σε ποσοστό(%) ανά έτος επί του συνόλου του δείγματος της 

μελέτης  
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      Στο γράφημα γραμμής που ακολουθεί (γράφημα 4) απεικονίζεται η πορεία των 

ΘΤΑ ως προς τον χρόνο προτυποποιημένο ανά 100.000 άτομα. Επιβεβαιώνεται και 

από το προηγούμενο γράφημα ότι τα έτη με την μεγαλύτερη έξαρση κρουσμάτων 

είναι το 2005 και το 2008 της τάξης των 20,79 και 17,63 περιστατικών ανά 100.000 

άτομα αντίστοιχα. 

 

 

 

Γράφημα 4: Αριθμός ΘΤΑ ανά 100.000 άτομα στην περιφέρεια Κρήτης, από το 

2001-2012 (επιπολασμός ανά έτος). 

 

 

 

 

 Επιπλέον, σε ποσοστό επί τις εκατό του συνόλου του δείγματος φαίνεται ότι οι μήνες 

με την μεγαλύτερη έξαρση ΘΤΑ είναι ο Ιούνιος με ποσοστό 12% περίπου και 

ακολουθούν  ο Σεπτέμβριος ο Αύγουστος και ο Ιούλιος με ποσοστό 11% και 10% 

αντίστοιχα, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ΘΤΑ εντοπίζεται κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο σε ποσοστό περίπου 5% (γράφημα 5). 
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Γράφημα 5:Κατανομή  σε ποσοστό(%) ανά μήνα επί του συνόλου του δείγματος της 

μελέτης 
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 Κατά την κατηγοριοποίηση των τεσσάρων περιόδων της ημέρας η ανάλυση έδειξε 

ότι κατά τις περιόδους 18.00-0.00 και 12.01-18.00 εμφανίζεται το υψηλότερο 

ποσοστό ΘΤΑ της τάξης του 35%  και 32% αντίστοιχα, ενώ οι περίοδοι 06.01-12.00 

και 0.01-06.00 εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά επί του συνολικού δείγματος χωρίς 

σημαντικές διαφορές (20%) (γράφημα 6). 

 

Γράφημα 6:Κατανομή σε ποσοστό(%) ανά περιόδους ημέρας επί του συνόλου του 

δείγματος της μελέτης 

.  
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          Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση το ποσοστό επί του συνόλου του 

δείγματος ανά Δήμο όσο αφορά το φύλο δεν παρουσιάζει  στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση (p-value 0,626) με τα μεγαλύτερα ποσοστά ΘΤΑ να εμφανίζονται 

στον Δήμο Ηρακλείου [N;%] (366; 81.3%) στους άνδρες και στις γυναίκες 

(83;18,4%), στο νομό Χανίων (43;79,6%) στους άνδρες και στις γυναίκες (11;20,4%) 

ενώ τα μικρότερα ποσοστά παρατηρούνται στον Δήμο Αλικαρνασσού και  Καντάνου 

(0,0%) για τους άνδρες και για τις γυναίκες (1;100%) αντίστοιχα.(πίνακας 2,3,4) 

          Η κατανομή ανά εθνικότητα παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση (p-value <0,001) σύμφωνα με τους πίνακες 2-4, με τον Δήμο 

Ηρακλείου να σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ΘΤΑ στην ελληνική υπηκοότητα 

(338;85,4%)  σε σχέση με τον Δήμο Βιάννου και Μυλοποτάμου με μηδενικό 

ποσοστό. Στον Δήμο Ηρακλείου  παρατηρούνται επίσης τα υψηλότερα ποσοστά ΘΤΑ 

όσο αφορά την αλλοδαπή εθνικότητα (58;14,6%) ενώ στους δήμους Αλικαρνασσού, 

Ανωγείων, Καντάνου, Καστελίου, Λασιθίου δεν σημειώνεται κανένα κρούσμα 

(0,0%).     
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Πίνακας 2: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, εθνικότητα)   

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΙ  Ν (%) PVALUE 

 ΑΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΛΙΚΑ 

ΡΝΑΣΣΟΣ 

 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΑΠΟΚΩ 

ΡΩΝΟΥ 

 

ΑΡΧΑΝΩΝ 

 

ΒΙΑΝΝΟΥ 

 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 

ΦΥΛΟ  ,626 

ΑΝΔΡΑΣ  1(33,3) 13(72,2) 0(,0) 2(66,7) 2(100,0) 5(100,0) 14(93,3) 2(100,0) 5(83,3) 366(81,3) 10(58,8)  

ΓΥΝΑΙΚΑ 2(66,7) 5(27,8) 1(100,0) 1(33,3) 0(,0) 0(,0) 1(6,7) 0(,0) 1(16,7) 83(18,4) 7(41,2) 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  <0,001 

ΕΛΛΗΝΑΣ 1(33,3) 12(70,6) 1(100,0) 2(66,7) 2(100,0) 2(66,7) 12(92,3) 0(,0) 5(83,3) 338(85,4) 11(64,7)  

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ 

 

 

 

2(66,7) 5(29,4) 0(,0) 1(33,3) 0(,0) 1(33,3) 1(7,7) 

 

2(100,0) 1(16,7) 58(14,6) 6(35,3) 
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Πίνακας 3: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, εθνικότητα)   

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΔΗΜΟΙ  Ν (%)   PVALUE 

 ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΦΥΛΟ  ,626 

ΑΝΔΡΑΣ 0(,0) 1(100,0) 2(100,0) 1(50,0) 28(65,1) 1(50,0) 2(66,7)  

ΓΥΝΑΙΚΑ 1(100,0) 0(,0) 0(,0) 1(50,0) 15(34,9) 1(50,0) 1(33,3)  

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  <0,001 

ΕΛΛΗΝΑΣ 1(100,0) 1(100,0) 1(50,0) 2(100,0) 33(89,2) 1(50,0) 0(,0)  

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ 

 

 

 

0(,0) 0(,0) 1(50,0) 0(,0) 4(10,8) 1(50,0) 2(100,0)  

 

Πίνακας 4: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, εθνικότητα)    

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΙ  Ν (%) PVALUE 

ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

ΦΥΛΟ        ,626 

ΑΝΔΡΑΣ 10(100,0) 11(78,6) 22(91,7) 7(100,0) 4(100,0) 36(94,7) 43(79,6)  

ΓΥΝΑΙΚΑ 0(,0) 3(21,4) 2(8,3) 0(,0) 0(,0) 2(5,3) 11(20,4)  

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ        <0,001 

ΕΛΛΗΝΑΣ 10(100,0) 9(75,0) 14(70,0) 3(60,0) 3(75,0) 26(78,8) 39(84,8)  

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ 

 

 

0(,0) 3(25,0) 6(30,0) 2(40,0) 1(25,0) 7(21,2) 7(15,2)  
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 Όπως προαναφέρθηκε στο γράφημα 3 το μεγαλύτερο ποσοστό ΘΤΑ 

εμφανίζεται κατά τα έτη 2005 και  2008 ενώ τα έτη με τα λιγότερα κρούσματα είναι 

το 2001 και το 2012.Ο δήμος Ηρακλείου παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό 

κρουσμάτων κατά το έτος 2005 (78;12,9%) καθώς και ο Δήμος Μαλεβιζίου 

(10;18,5%) ενώ κατά το έτος 2008 ο Δήμος Ηρακλείου εξακολουθεί να έχει μεγάλα 

ποσοστά (62;10,2%) καθώς και ο Δήμος Πλατανιά (10;47,6%) και Φαιστού 

(11;23,9%). Αξίζει να επισημάνουμε ότι στο Δήμο Χανίων στα έτη 2006 και 2011 

εμφανίζονται τα περισσότερα κρούσματα (15;21,4%) και (17;24,3%) αντίστοιχα. 

           Κατά το έτος 2001 οι Δήμοι με τα μηδενικά ποσοστά είναι οι Αγίου 

Βασιλείου, Αμαρίου, Αποκορώνου, Ανωγείων, Βιάννου, Γόρτυνας, Γουβών, 

Ιεράπετρας, Καντάνου, Κισσάμου, Λασιθίου, Μυλοποτάμου, Πλατανιά, Ρεθύμνου, 

Πεδιάδος, Σφακίων, Φαιστού, Χανίων ενώ κατά το 2008 αντίστοιχα οι Δήμοι Αγίου 

Βασιλείου, Αλικαρνασσού, Αμαρίου, Ανωγείων, Βιάννου, Γουβών, Καντάνου, 

Καστελίου, Λασιθίου, Μυλοποτάμου και Σφακίων. Επομένως όσο αφορά το έτος 

εμφανίζεται μια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τους Δήμους (p-

value <0,001) (πίνακες 5,6,7). 
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Πίνακας 5: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με το έτος 

 

ΕΤΟΣ 

ΔΗΜΟΙ Ν(%) P-VALUE 

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΩΡΩΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ   
 
 
 
 
 
<0,001 

2001 0(,0) 1(5,0) 1(100,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 4(23,5) 0(,0) 0(,0)  

2002 0(,0) 5(25,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(17,6) 0(,0) 0(,0)  

2003 0(,0) 3(15,0) 0(,0) 1(33,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0)  

2004 0(,0) 3(15,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(17,6) 0(,0) 0(,0)  

2005 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(33,3) 1(25,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0)  

2006 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(12,5) 0(,0) 0(,0) 2(33,3)  

2007 2(66,7) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(37,5) 2(11,8) 0(,0) 0(,0)  

2008 0(,0) 2(10,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(25,0) 1(5,9) 0(,0) 2(33,3)  

2009 0(,0) 2(10,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(5,9) 2(100,0) 1(16,7)  

2010 0(,0) 4(20,0) 0(,0) 0(,0) 3(75,0) 2(25,0) 2(11,8) 0(,0) 0(,0)  

2011 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(33,3) 0(,0) 0(,0) 1(5,9) 0(,0) 0(,0)  

2012 1(33,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(16,7)  

 

 

Πίνακας 6: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με το έτος 

    

ΕΤΟΣ 

ΔΗΜΟΙ Ν(%) P-VALUE 

ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ  

 

 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

2001 0(,0) 19(3,1) 0(,0) 0(,0) 1(100,0) 0(,0) 0(,0) 2(3,7) 1(50,0) 

2002 3(100,0) 60(9,9) 3(15,8) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(100,0) 12(22,2) 0(,0) 

2003 0(,0) 47(7,80 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(3,7) 0(,0) 

2004 0(,0) 64(10,6) 3(15,8) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(5,6) 0(,0) 

2005 0(,0) 78(12,9) 4(21,1) 1(100,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 10(18,5) 1(50,0) 

2006 0(,0) 59(9,8) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(5,6) 0(,0) 

2007 0(,0) 54(8,9) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(3,7) 0(,0) 

2008 0(,0) 62(10,2) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 2(50,0) 0(,0) 4(7,4) 0(,0) 

2009 0(,0) 45(7,4) 4(21,1) 0(,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 2(3,7) 0(,0) 

2010 0(,0) 33(5,5) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 7(13,0) 0(,0) 

2011 0(,0) 63(10,4) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 4(7,4) 0(,0) 

2012 0(,0) 20(3,3) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(5,6) 0(,0) 
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Πίνακας 7: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με το έτος 

      ΕΤΟΣ ΔΗΜΟΙ Ν(%)  P-VALUE 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

2001 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(12,5) 0(,0) 0(,0) 0(,0)  

 

 

 

 

 

<0,001 

2002 0(,0) 1(8,3) 0(,0) 0(,0) 1(12,5) 0(,0) 4(8,7) 0(,0) 

2003 0(,0) 4(33,3)  0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(6,5) 0(,0) 

2004 0(,0) 1(8,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 8(17,4) 0(,0) 

2005 2(40,0) 1(8,3) 6(28,6) 4(12,1) 0(,0) 0(,0) 3(6,5) 5(7,1) 

2006 0(,0) 0(,0) 2(9,5) 10(30,3) 1(12,5) 0(,0) 4(8,7) 15(21,4) 

2007 1(20,0) 1(8,3) 1(4,8) 4(12,1) 2(25,0) 3(75,0) 4(8,7) 2(2,9) 

2008 0(,0) 1(8,3) 10(47,6) 6(18,2) 2(25,0) 0(,0) 11(23,9) 10(14,3) 

2009 0(,0) 1(8,3) 0(,0) 2(6,1) 0(,0) 0(,0) 3(6,5) 8(11,4) 

2010 2(40,0) 0(,0) 0(,0) 4(12,1) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 8(11,4) 

2011 0(,0) 2(16,7) 0(,0) 3(9,1) 0(,0) 1(25,0) 3(6,5) 17(24,3) 

2012 0(,0) 0(,0) 2(9,5) 0(,0) 1(12,5) 0(,0) 3(6,5) 5(7,1) 
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Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται επίσης και στους 

πίνακες 8,9,10 (p-value 0,017) σύμφωνα με τον μήνα εμφάνισης ΘΤΑ.Ο μήνας 

Ιούνιος φαίνεται να είναι ο μήνας με τα μεγαλύτερα ποσοστά ΘΤΑ ενώ ακολουθεί ο 

Σεπτέμβριος και ο Αύγουστος. Ο Φεβρουάριος παρουσιάζει τα μικρότερα ποσοστά 

επί του συνόλου του δείγματος. Ο Δήμος Ηρακλείου παρουσιάζει τα μεγαλύτερα 

ποσοστά της τάξης (65;10,7%) για τον Ιούνιο, (61;10,1%) για τον Σεπτέμβριο και 

(54;8,9%) για τον Αύγουστο. Υψηλά ποσοστά εμφανίζονται επίσης και κατά τους 

μήνες Ιούλιο (57;9,4%),Δεκέμβριο (54;8,9%), Απρίλιο (51;8,4%). 

Μηδενικά επεισόδια κατά τον μήνα Ιούνιο εμφανίζονται στους Δήμους Αγίου 

Νικολάου, Αλικαρνασσού, Ανωγείων, Βιάννου, Γουβών, Καστελλίου, Λασιθίου και 

Μαλλίων (πίνακες 8,9,10). 
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Πίνακας 8: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με τον μήνα 

 

    ΜΗΝΑΣ 

 

ΔΗΜΟΙ Ν(%) 

P-VALUE 

ΑΓΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΛΙΚΑ 

ΡΝΑΣΣΟΣ 

 

ΑΜΑΡΙΟΥ 

 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

ΑΠΟΚΩ 

ΡΩΝΟΥ 

 

ΑΡΧΑΝΩΝ 

 

ΒΙΑΝΝΟΥ 

 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

,017 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(11,8) 0(,0) 2(33,3) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0(,0) 2(10,0) 0(,0) 1(33,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 

ΜΑΡΤΙΟΣ 0(,0) 1(5,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(5,9) 0(,0) 1(16,7) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 1(5,9) 0(,0) 0(,0) 

ΜΑΙΟΣ 1(33,3) 1(5,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(5,9) 0(,0) 0(,0) 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2(66,7) 0(,0) 0(,0) 1(33,3) 0(,0) 1(12,5) 1(5,9) 0(,0) 2(33,3) 

ΙΟΥΛΙΟΣ 0(,0) 6(30,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(12,5) 2(11,8) 0(,0) 1(16,7) 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0(,0) 3(15,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(37,5) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 4(20,0) 0(,0) 0(,0)  0(,0) 0(,0) 3(17,6) 2(100,0) 0(,0) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0(,0) 1(5,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(25,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 2(10,0) 1(100,0) 0(,0) 2(50,0) 0(,0) 3(17,6) 0(,0) 0(,0) 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(33,3) 1(25,0) 1(12,5) 3(17,6) 0(,0) 0(,0) 

 

 

Πίνακας 9: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με τον μήνα 

   ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΟΙ Ν(%) P-VALUE 

ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ  

 
 

 

 

,017 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0(,0) 43(7,1) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(33,3) 5(9,3) 0(,0) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0(,0) 35(5,8) 3(15,8) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 3(5,6) 0(,0) 

ΜΑΡΤΙΟΣ 0(,0) 43(7,1) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 5(9,3) 0(,0) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1(33,3) 51(8,4) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(66,7) 10(18,5) 0(,0) 

ΜΑΙΟΣ 2(66,7) 47(7,8) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(3,7) 0(,0) 

ΙΟΥΝΙΟΣ 0(,0) 65(10,7) 4(21,1) 1(100,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 8(14,8) 0(,0) 

ΙΟΥΛΙΟΣ 0(,0) 57(9,4) 3(15,8) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(1,9) 0(,0) 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0(,0) 54(8,9) 5(26,3) 0(,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 3(5,6) 0(,0) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 61(10,1) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 6(11,1) 1(50,0) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0(,0) 48(7,9) 1(5,3) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(3,7) 1(50,0) 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 47(7,8) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 8(14,8) 0(,0) 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 54(8,9) 0(,0) 0(,0) 1(100,0) 0(,0) 0(,0) 1(1,9) 0(,0) 
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Πίνακας 10: Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με τον μήνα 

   ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΟΙ Ν(%)  P-VALUE 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

 

 

 

 

,017 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0(,0) 1(8,3) 2(9,5) 3(9,1) 0(,0) 0(,0) 3(6,5) 2(2,9) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0(,0) 2(16,7) 1(4,8) 1(3,0) 0(,0) 0(,0) 1(2,2) 1(1,4) 

ΜΑΡΤΙΟΣ 0(,0) 0(,0) 2(9,5) 4(12,1) 0(,0) 0(,0) 6(13,0) 5(7,1) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(6,1) 1(12,5) 1(25,0) 2(4,3) 9(12,9) 

ΜΑΙΟΣ 0(,0) 0(,0) 1(4,8) 1(3,0) 0(,0) 0(,0) 3(6,5) 8(11,4) 

ΙΟΥΝΙΟΣ 3(60,0) 1(8,3) 1(4,8) 6(18,2) 2(25,0) 1(25,0) 5(10,9) 3(4,3) 

ΙΟΥΛΙΟΣ 0(,0) 2(16,7) 1(4,8) 1(3,0) 0(,0) 1(25,0) 5(10,9) 12(17,1) 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1(20,0) 1(8,3) 5(23,8) 4(12,1) 1(12,5) 0(,0) 5(10,9) 10(14,3) 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 3(25,0) 4(19,0) 5(15,2) 0(,0) 0(,0) 5(10,9) 8(11,4) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1(20,0) 1(8,3) 2(9,5) 3(9,1) 1(12,5) 1(25,0) 1(2,20 4(5,7) 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 1(8,3) 2(9,5) 2(6,1) 1(12,5) 0(,0) 6(13,0) 6(8,6) 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0(,0) 0(,0) 0(,0) 1(3,0) 2(25,0) 0(,0) 4(8,7) 2(2,9) 
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           Σύμφωνα με τον πίνακα 11 που εμφανίζει τον αριθμό και το ποσοστό ΘΤΑ 

ανά περιόδους ημέρας φαίνεται μια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p-value 

0,003) με μεγαλύτερα ποσοστά να εμφανίζονται  στις περιόδους 12.01-18.00 και 

18.01-00.00 στον Δήμο Ηρακλείου (190;31,4%) και (181;29,9%) αντίστοιχα, στον 

Δήμο Μαλεβιζίου (21;38,9%) και (13;24,1%),καθώς επίσης και στον Δήμο Χανίων 

(12;17,1%) και (35;50,0%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την περίοδο 

06.01-12.00 της ημέρας στον Δήμο Μαλεβιζίου παρατηρείται υψηλό ποσοστό ΘΤΑ 

σε σχέση με τις άλλες περιόδους της ημέρας της τάξης του (15;27,8%) και στον Δήμο 

Χανίων την 4
η 
περίοδο της ημέρας της τάξης του (15;21,4%). 

           Στην περίοδο 00.01-06.00 περιγράφονται μηδενικά περιστατικά ΘΤΑ στους 

περισσότερους Δήμους του νησιού και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Αγίου 

Βασιλείου, Αλικαρνασσού, Αμαρίου, Ανωγείων, Βιάννου, Γόρτυνας, Γουβών, 

Καντάνου, Καστελίου, Λασιθίου και Μυλοποτάμου (0;0%) (Πίνακας 11).  
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Πίνακας 11:  Αριθμός και συχνότητα ΘΤΑ ανά Δήμο σύμφωνα με τις περιόδους της ημέρας    

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΗΜΕΡΑΣ 
ΔΗΜΟΙ Ν(%) P-

VALUE 

ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΩΡΩΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  
 
 
 
 
 
 
 

,003 

06.01-12.00 2(66,7) 8(40,0) 0(,0) 1(33,3) 0(,0) 5(62,5) 2(11,8) 0(,0) 0(,0) 

12.01-18.00 1(33,3) 5(25,0) 0(,0) 1(33,3) 0(,0) 1(12,5) 7(41,2) 2(100,0) 2(33,3) 

18.01-0.00 0(,0) 4(20,0) 1(100,0) 1(33,3) 4(100,0) 0(,0) 7(41,2) 0(,0) 4(66,7) 

0.01-06.00 0(,0) 3(15,0) 0(,0) 0(,0) 0(,0) 2(25,0) 1(5,9) 0(,0) 0(,0) 

 ΔΗΜΟΙ Ν(%) 

 ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΜΑΛΛΙΩΝ 

06.01-12.00 1 (33,3) 117(19,3) 1(5,3) 1(100,0) 1(100,0) 0(,0) 2(66,7) 15(27,8) 0(,0) 

12.01-18.00 0(,0) 190(31,4) 9(47,4) 0(,0) 0(,0) 1(25,0) 1(33,3) 21(38,9) 0(,0) 

18.01-0.00 2(66,7) 181(29,9) 7(36,8) 0(,0) 0(,0) 2(50,0) 0(,0) 13(24,1) 1(50,0) 

0.01-06.00 0(,0) 117(19,3) 2(10,5) 0(,0) 0(,0) 1(25,0) 0(,0) 5(9,3) 1(50,0) 

 ΔΗΜΟΙ Ν(%) 

 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΦΑΙΣΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  

06.01-12.00 0(,0) 1(8,3) 6(28,6) 5(15,2) 3(37,5) 1(25,0) 7(15,2) 8(11,4)  

12.01-18.00 2(40,0) 6(50,0) 5(23,8) 11(33,3) 2(25,0) 0(,0) 10(21,7) 12(17,1)  

18.01-0.00 3(60,0) 3(25,0) 3(14,3) 7(21,2) 2(25,0) 1(25,0) 19(41,3) 35(50,0)  

0.01-06.00 0(,0) 2(16,7) 7(33,3) 10(30,3) 1(12,5) 2(50,0) 10(21,7) 15(21,4)  
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4.2 Χωρικά περιγραφικά στοιχεία και κατανομές  

 

Στην εικόνα 2, εμφανίζεται η κατανομή των ΘΤΑ ανά Δήμο και ανά περιοχή 

συμβάντος. Χωρικά ο μεγαλύτερος αριθμός εντοπίζεται στους Δήμους Ηρακλείου 

(Ν= 607), Χερσονήσου (Ν=69), Χανίων (Ν= 71) και Πλατανιά (Ν=29) ενώ ο 

μικρότερος στους Δήμους Βιάννου (Ν=1) και Καντάνου-Σελίνου (Ν=1). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλά από τα περιστατικά εντοπίζονται στα 

σύνορα των Δήμων και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου-Αμαρίου-

Ρεθύμνης, Φαιστού-Γόρτυνας-Αρχανών, Χανίων-Αποκορώνου γεγονός το οποίο 

χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Βάση των υπολογισμών ο δείκτης επίπτωσης ισούται με 61,9 ΘΤΑ/10.000 ατόμων 

πληθυσμού. 

 

Εικόνα 2: Χάρτης κατανομής θανατηφόρων τροχαίων (δείκτες επίπτωσης) στην 

Περιφέρεια Κρήτης από το 2001 έως το 2012. 
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          Στην εικόνα 3, παρουσιάζονται τα βασικά χωρικά περιγραφικά χαρακτη- 

ριστικά όπως αυτά έχουν επεξηγηθεί στην ενότητα της μεθοδολογίας. Παρατηρούμε 

ότι με βάση τη κατανομή των σημείων δηλαδή των τροχαίων ατυχημάτων, ο χωρικός 

διάμεσος εμφανίζεται στο Δήμο Ηρακλείου σχεδόν στο κέντρο του Δήμου, ενώ ο 

χωρικός  μέσος εμφανίζεται στο Δήμο Μαλεβιζίου κοντά στα όρια του Δήμου με το 

Δήμο Γόρτυνας και Ανωγείων. Σημαντικό είναι να τονίσουμε την μετατόπιση του 

κέντρου βάρους των συμβάντων από το μέσο στο διάμεσο. Η κατανομή των τροχαίων 

στη Κρήτη δεν χαρακτηρίζεται από ομοιογένειας, υπάρχουν περιοχές με αυξημένα 

ποσοστά και άλλες με ελάχιστα ή μηδενικά. Αυτό αποτελεί προς το παρόν μια απλή 

παρατήρηση αλλά στο επόμενο βήμα θα αποδειχθεί και με τη χρήση της χωρικής 

στατιστικής. Για αυτό το λόγο όμως η διάμεσος θα πρέπει να θεωρηθεί πιο 

αντιπροσωπευτικό μέτρο συγκριτικά με το μέσο. Παράλληλα, το 68% των τροχαίων 

είναι συσσωρευμένο εντός του κόκκινου κύκλου (τυπική απόσταση) και καλύπτει όλο 

το Νομό Ηρακλείου και το μεγαλύτερο μέρος των Δήμων του Ν. Ρεθύμνου. Τέλος, με 

βάση την ελλειψοειδή τυπική απόσταση το 68% των θανατηφόρων τροχαίων 

εμφανίζονταν από τα όρια των Δήμων Αποκορώνου-Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, 

Ανωγείων, Αμαρίου  ακολουθώντας τη διαδρομή που ορίζει αυτή η «μπλε» έλλειψη. 

Πιο συγκεκριμένα, η χωρο-χρονική τους διαδρομή είχε ως έναρξη, με αυξημένα 

ποσοστά, τις παραλιακές περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Ηρακλείου  και 

συνεχίζει να κινείται από τα ανατολικά προς τα δυτικά εντός της έλλειψης. Με βάση 

όλα τα παραπάνω, προκύπτουν συμπεράσματα μέσω της παρατήρησης για τα 

θανατηφόρα τροχαία στο χρόνο και το χώρο. Είναι εμφανές ότι οι δήμοι του Ν. 

Ηρακλείου εμφανίζουν  μεγαλύτερα ποσοστά ενώ παράλληλα οι παραλιακές περιοχές 

στα Βόρεια των Νομών έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση θανατηφόρων τροχαίων. 

Ταυτόχρονα με την κατανομή των τροχαίων με βάση τον ακριβή τόπο του συμβάντος 

παρουσιάζεται και ο αριθμός θανατηφόρων τροχαίων/100.000 άτομα ανά Δήμο. Οι 

υψηλότεροι δείκτες εμφανίζονται στο Νομό Ηρακλείου και Χανίων.  Οι τιμές 

κυμαίνονται από 0,17 θανατηφόρα τροχαία ανά 100.000 άτομα στο Δήμο Βιάννου 

έως 555,02 στο Δήμο Πλατανιά.  Με εξίσου υψηλά ποσοστά ακολουθεί ο Δήμος 

Ηρακλείου (440,78 θανατηφόρα τροχαία/100.000 άτομα), ο Δήμος Αρχανών (373,79 

θανατηφόρα τροχαία/100.000 άτομα) και ο Δήμος Χερσονήσου (275,97 θανατηφόρα 

τροχαία/100.000 άτομα). Ελάχιστα συμβάντα παρουσιάζονται στους Δήμους 

Μυλοποτάμου (30,16 θανατηφόρα τροχαία/100.000 άτομα), Αμαρίου (48,27 

θανατηφόρα τροχαία/100.000) νομού Ρεθύμνης και Γορτύνης Αρχανών νομού 

Ηρακλείου (113,38 και 373,79 θανατηφόρα τροχαία/100.000) αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3: Χάρτης χωρικών περιγραφικών στοιχείων 

 

 

            

 Στη συνέχεια, στην εικόνα 4 που ακολουθεί εμφανίζεται ο χάρτης των 

χωρικών clusters όπου η απλή παρατήρηση που προηγήθηκε θα επιβεβαιωθεί μέσω 

των χωρικών στατιστικών μοντέλων αυτοσυχέτισης, ενώ παράλληλα, θα αναδειχθούν 

οι περιοχές που θεωρούνται hot spots (υψηλής προτεραιότητας) σύμφωνα με τα 

παρόντα δεδομένα (κάνοντας τη παραδοχή ότι η καταγραφή των τροχαίων είναι 

πλήρης). Ο δείκτης Moran’s I υπολογίστηκε και βρέθηκε ίσος με 0,14 γεγονός που 

υποδηλώνει υψηλή θετική αυτοσυσχέτιση. Αυτό σημαίνει ότι τα θανατηφόρα τροχαία 

δεν αποτελούν ένα τυχαίο φαινόμενο στη περιοχή της Κρήτης αντίθετα σχετίζονται 

με ένα ή περισσότερους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να βρούμε στα επόμενα 

βήματα και οι οποίοι ευθύνονται για τη κατανομή τους και ομαδοποιούν τους Δήμους 

σε clusters παρόμοια «συμπεριφορά» δηλαδή τάσεων στο χωρο-χρόνο. Στην ομάδα 

low-low εμπεριέχονται οι δήμοι οι οποίοι έχουν σύμφωνα με τα δεδομένα μας 

χαμηλούς δείκτες και τείνουν να συνορεύουν με δήμους που επίσης έχουν χαμηλούς 

δείκτες. Αυτοί οι δήμοι είναι οι εξής: Γαύδου, Κυθήρων, Καντάνου-Σέλινου, 

Κισσάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Μυλοποτάμου, Ανωγείων, Φαιστού, 

Οροπεδίου Λασιθίου, Βιάννου, Σητείας. Στην ομάδα low-high εμπεριέχονται οι δήμοι 

οι οποίοι έχουν σύμφωνα με τα δεδομένα μας χαμηλούς δείκτες και τείνουν να 
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συνορεύουν με δήμους  που έχουν υψηλούς δείκτες. Αυτοί οι δήμοι είναι οι εξής: 

Αποκορώνου, Ρεθύμνης, Μινώα Πεδιάδας, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας.  Στην 

ομάδα high-low εμπεριέχονται οι δήμοι οι οποίοι έχουν σύμφωνα με τα δεδομένα μας 

υψηλούς  δείκτες και τείνουν να συνορεύουν με δήμους που έχουν χαμηλούς δείκτες. 

Αυτοί οι δήμοι είναι οι εξής: Χανίων, Σφακίων, Γόρτυνας. Στην ομάδα high-high 

εμπεριέχονται οι δήμοι οι οποίοι έχουν σύμφωνα με τα δεδομένα μας υψηλούς  

δείκτες και τείνουν να συνορεύουν με δήμους που έχουν επίσης υψηλούς δείκτες. 

Αυτοί οι δήμοι είναι οι εξής: Πλατανιά, Μαλεβυζίου, Ηρακλείου, Χερσονήσου, 

Αρχανών-Αστερουσίων.   

 

 

Εικόνα 4: Χάρτης χωρικών clusters με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα  
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          Αντίστοιχα με το χάρτη (εικόνα 3) παράγεται και το διασπορόγραμμα του 

Moran, το οποίο αποτυπώνει με ίδια χρώματα-σύμβολα και λογική την ομαδοποίηση 

του φαινομένου. Χρησιμοποιούνται οι τιμές z scores και Moran’s I στους άξονες χ,y. 

Η κάθε κουκίδα συμβολίζει ένα Δήμο.  

 

Εικόνα 5:Διασπορόγραμμα Moran,με βάση τις χωρικές clusters 

 

 

 

 

 

           Σύμφωνα με την εικόνα 5 και τον πίνακα 12 απεικονίζεται ο  εκτιμώμενος 

αριθμός ΘΤΑ ανά 50 τχμ. Οι Δήμοι με την μεγαλύτερη βαρύτητα φαίνεται να είναι οι 

Δήμοι Ηρακλείου και Πλατανιά με εκτιμώμενο αριθμό (5,5/50 τχμ) ενώ ο μικρότερος 

εμφανίζεται στους Δήμους Καντάνου (0,0001/50 τχμ), Βιάννου Σητείας (0,08/50 

τχμ). Αντίθετα, χαμηλότερες τιμές αναμένονται στους Δήμους Αμαρίου, Κισσάμου, 

Μυλοποτάμου, Φαιστού (0,19/50 τχμ), Αγίου Βασιλείου, Ανωγείων, Ιεράπετρας, 

Ρεθύμνου (0,44/50 τχμ) Αγίου Νικολάου Αποκορώνου, Γόρτυνας, Πεδιάδος, 

Σφακίων (1,03/50 τχμ), Χανίων (2,3/50 τχμ) Μαλεβιζίου (2,39/50 τχμ), Χερσονήσου 

(2,4/50 τχμ). 
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Εικόνα 6: Χάρτης χωρικής πρόβλεψης του αριθμού των αναμενόμενων 

θανατηφόρων τροχαίων ανά 50 km
2 
στη Περιφέρεια Κρήτης 

 

 

 

 

 

Αντίστοιχα με τον προηγούμενο χάρτη τη πληροφορία έρχεται να 

συμπληρώσει ο ακόλουθος πίνακας. ο οποίος περιγράφει τον Δήμο Πλατανιά ως τον 

Δήμο με τον μεγαλύτερο αριθμό ΘΤΑ της τάξης του 54,50 ενώ μηδενικό εκτιμώμενο 

αριθμό φαίνεται να έχει ο Δήμος Καντάνου της τάξης του  0,00. 

Επίσης υψηλά εκτιμώμενο αριθμό έχουν και οι Δήμοι Αρχανών (36,91), Ηρακλείου 

(26,96) και Χανίων (16,38). 
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Πίνακας 12: Αριθμός αναμενόμενων  ΘΤΑ ανά 50 τχμ και ανά Δήμο στην 

Περιφέρεια Κρήτης από το 2001-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

         ΔΗΜΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ 

ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟ 2001-2012 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ 

ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΝΑ  50  ΤΧΜ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ 

ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΝΑ  ΔΗΜΟ 

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 0,44 3,12 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 20 1,03 10,55 

ΑΜΑΡΙΟΥ 3 0,19 1,06 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 4 0,44 1,15 

ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ 8 1,03 6,66 

ΑΡΧΑΝΩΝ 17 5,5 36,91 

ΒΙΑΝΝΟΥ 1 0,08 0,35 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 6 1,03 9,53 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 607 5,5 26,96 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 19 0,44 4,85 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ  1 0,0001 0,00 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ 4 0,19 1,27 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 54 2,39 13,99 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 5 0,19 1,28 

ΠΕΔΙΑΔΟΣ 16 1,03 8,12 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ 29 5,5 54,50 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 33 0,44 3,50 

ΣΗΤΕΙΑΣ 8 0,08 1,01 

ΣΦΑΚΙΩΝ 4 1,03 9,63 

ΦΑΙΣΤΟΥ 46 0,19 1,57 

ΧΑΝΙΩΝ  71 2,3 16,38 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 69 2,4 13,04 
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           Στον πίνακα 13 που ακολουθεί, περιγράφονται οι παράγοντες κινδύνου 

σύμφωνα με τη χρήση του λόγου του σχετικού κινδύνου και των ανάλογων 

διαστημάτων εμπιστοσύνης (RR;95%CI). Βάση των δημογραφικών χαρακτηριστι-

κών,  όσο αφορά το φύλο ούτε στους άνδρες αλλά ούτε και στις γυναίκες δεν 

φαίνεται υψηλός κίνδυνος RR=1 και RR=0,26 (95% CI= 0,0284-1,984; p-

value=0,626) αντίστοιχα, ενώ όσο αφορά την εθνικότητα οι ¨Έλληνες έχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους αλλοδαπούς (RR=1,35;  95%CI 1,106-1,984; 

p-value=<0,001). 

            Κατά την κατηγοριοποίηση της ηλικίας σε τέσσερις ομάδες ανά δεκαετία, τον 

υψηλότερο κίνδυνο φαίνεται να έχει η ομάδα 21-30 ετών (RR=4,28;95%CI 1,836-

6,027) ενώ οι ομάδες 10-20 και 31-40 εμφανίζουν λιγότερο κίνδυνο αλλά με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον (RR=3,02;95%CI 1,428-4,917),(RR=3,10;95%CI 1,526-5,166). 

          Στη συνέχεια εξετάσθηκαν όλες οι κατηγορίες του έτους, των μηνών και των 

χρονικών διαστημάτων της ημέρας. Εμφανίζονται όμως για λόγους λειτουργικότητας 

του πίνακα μόνο οι κατηγορίες υψηλού κινδύνου. Τα έτη τα οποία εμφανίζουν 

κίνδυνο ΘΤΑ είναι τα 2002,2005,2006,2008,2011 με πρώτο το 2008 το οποίο 

εμφανίζει 3,87 φορές αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση ΘΤΑ (95% CI= 1,972-5,038), 

ακολουθεί το 2005 (RR=2,79; 95%CI=1,873-4,736), το 2006 (RR=2,36; 95% 

CI=1,653-3,548) και τα έτη 2011 (RR=1,34; 95% CI=1,101-1,982) και το 2002 

(RR=1,34; 95%CI=1,028-2,351). Η στατιστική σημαντικότητα των αποτελεσμάτων 

είναι πολύ υψηλή (p-value <0,001). Παράλληλα, υψηλή στατιστική σημαντικότητα 

(p-value=0,017) έχουμε και κατά τους μήνες εμφάνισης ΘΤΑ και πιο συγκεκριμένα 

και κατά σειρά υψηλότερου κινδύνου τους μήνες,  Ιούνιο (RR=3,43; 95% CI=1,726-

5,027), Σεπτέμβριο (RR=3,27; 95%CI=1,593-4,656) και Αύγουστο (RR=2,97; 95% 

CI=1,273-3,798). Τέλος, και οι περίοδοι της ημέρας φαίνεται να διαφοροποιούνται 

και να έχουν στατιστικά σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ΘΤΑ με p-value=0,003. 

Κατά την 3
η
 περίοδο (18.01-00.00) της ημέρας υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος 

ΘΤΑ, με (RR=2,43; 95% CI=1,304-4,487) και κατόπιν η 2
η
 περίοδος (12.01-18.00) 

με (RR=1,68;  95% CI=1,028-3,092). Αντίθετα, η 4
η
 μετά μεσονύκτιος περίοδος 

(00.01-06.00) δεν εμφανίζει κίνδυνο ΘΤΑ με δείκτη (RR=0,61; 95% CI=0,170-0,99). 
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Πίνακας 13: Παράγοντες κινδύνου για ΘΤΑ στην περιφέρεια Κρήτης από το 2001-2012 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ RR (95%CI) P-value  

Φύλο   

Άνδρας 1 0.626 

Γυναίκα 0,26 (0.0284-1,984)  

Ηλικία (έτη)  <0,001 

<10  1  

10-20  3,02 (1,428-4,917)  

21-30 4,28 (1,836-6,027)  

31-40 3,10 (1,526-5,166)  

Εθνικότητα  <0,001 

Αλλοδαπός 1  

Έλληνας 1,35 (1,106-2,036)  

Έτος  <0,001 

2001 1  

2002 1,34 (1,028-2,351)  

2005 2,79 (1,873-4,736)  

2006 2,36 (1,653-3,548)  

2008 3,87 (1,972-5,038)  

2011 1,34 (1,101-1,982)  

Μήνας  0,017 

Ιανουάριος 1  

Ιούνιος 3,43 (1,726-5,027)  

Αύγουστος 2,97 (1,273-3,798)  

Σεπτέμβριος 3,27 (1,593-4,656)  

Περίοδος Ημέρας  0,003 

06.01-12.00 1  

12.01-18.00 1,68 (1,028-3,092)  

18.01-00.00 2,43 (1,304-4.487)  

00.01-06.00 0,61 (0,170-0,993)  
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Ακολούθως, εμφανίζονται οι περιοχές υψηλού κινδύνου στην περιφέρεια Κρήτης 

(εικόνα 7)  με τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων διαβάθμισης και έχοντας 

συνυπολογίσει όλους τους στατιστικά σημαντικού παράγοντες κινδύνου αλλά και τον 

αριθμό εκτιμώμενων και πραγματικών ΘΤΑ (Εικόνα 5). Από δυτικά  οι Δήμοι 

Πλατανιά, Χανίων, Σφακίων, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, Ηρακλείου, Αρχανών-

Αστερουσίων, Χερσονήσου εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο  (RR=2,48; 

95%CI=1.369- 3.267) με μια στατιστική σημαντικότητα p-value <0,001.Μικρότερο 

κίνδυνο εμφανίζουν οι περιοχές των Δήμων Αποκορώνου, Ρεθύμνης, Φαιστού, 

Μινώα Πεδιάδος, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας (RR=1,34; 95% CI=1.105-2.837; p-

value <0,001) ενώ οι περιοχές  των Δήμων Κισσάμου, Καντάνου-Σέλινου, Αγίου 

Βασιλείου, Αμαρίου, Μυλοποτάμου, Ανωγείων, Βιάννου, Οροπεδίου Λασιθίου και 

Σητείας δεν παρουσιάζουν κίνδυνο (RR=0,65; 95% CI=0.272-0.927;p-value=0,02).  

 

 

 

Εικόνα 7: Χάρτης χωρικής παλινδρόμησης για την ανάδειξη  περιοχών υψηλού  

κινδύνου και τον καθορισμό πολιτικών παρέμβασης. 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

5.1 Κύρια ευρήματα και προεκτάσεις 

 

Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί που οφείλονται σε τροχαία είναι ένα σοβαρό 

πρόβλημα στην  περιφέρεια της Κρήτης. Με βάση τη παρούσα μελέτη, γίνεται  

εμφανές  ότι παρουσιάζονται  περισσότερες συντριβές  κοντά στις πρωτεύουσες των 

νομών και ιδιαίτερα του Ηρακλείου και Χανίων  που πιθανότατα σχετίζονται με την 

κυκλοφορία. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αυξημένος αριθμός ΘΤΑ σε περιοχές 

με  μεγαλύτερο όγκο  κυκλοφορίας και μεγαλύτερη οδική συμφόρηση σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές λόγω της επαγγελματικής απασχόλησης των κατοίκων. 

Παράλληλα οι παραλιακές περιοχές στα Βόρεια των Νομών έχουν μεγαλύτερη 

συγκέντρωση θανατηφόρων τροχαίων κατά τους θερινούς μήνες και ειδικότερα τον 

μήνα Ιούνιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο λόγο της αυξημένης τουριστικής κίνησης. 

Περαιτέρω, η πλειονότητα του ατυχημάτων  συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, και όχι κατά τις εργάσιμες ημέρες ή τα Σαββατοκύριακα, πράγμα το οποίο 

θα μπορούσε να εξηγηθεί από την επιστροφή από την εργασία και την 

επαγγελματική κούραση ή την ψυχαγωγία, κάτι το οποίο δεν διερευνήθηκε στην 

παρούσα πτυχιακή αλλά αποτελεί αφορμή για περεταίρω μελέτη. Γίνεται όμως 

εμφανές ότι ο παράγοντας χρόνος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. 

Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι στη παρούσα μελέτη, η ηλικιακή ομάδα 

των θανάτων κυμαίνονταν από 25 - 37 ετών,  πράγμα το οποίο ισοδυναμεί με 

απώλεια σημαντική, ατόμων παραγωγικής ηλικίας τόσο στην κοινωνία  όσο και την 

οικονομία (Balogun JA, Abreoje OK.,1990). Οι ηλικιακές ομάδες 21-30 και 31-40 

έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΘΤΑ απ ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό 

πιθανόν να σχετίζεται με την απειρία της οδήγησης την αυξημένη συχνότητα 

διασκέδασης και αναπόφευκτα την κατανάλωση αλκοόλ.  

Η ανάλυση ανέδειξε  σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο την αναλογία 2:1 

με τους άνδρες να υπερτερούν έναντι των γυναικών. Ίδια εικόνα εμφανίζεται και 

στην αναλογία ως προς την εθνικότητα αν και αυτό δικαιολογείται ως προς την 

πληθυσμιακή αναλογία (περισσότεροι Έλληνες συγκριτικά με αλλοδαπούς) . 

 Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις αλλά και τα αποτελέσματα της χωρικής 

ανάλυσης αποδείχθηκε  ότι τα θανατηφόρα τροχαία δεν αποτελούν ένα τυχαίο 
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φαινόμενο στη περιοχή της Κρήτης αντίθετα σχετίζονται με ένα ή περισσότερους 

παράγοντες. Τα περιγραφικά  χωρικά σχήματα μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανές 

προβλέψεις. Οι Δήμοι Πλατανιά, Χανίων, Σφακίων, Μαλεβιζίου, Γόρτυνας, 

Ηρακλείου, Αρχανών-Αστερουσίων, Χερσονήσου εμφανίζουν τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο πράγμα το οποίο οδηγεί στην λήψη απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό 

του προβλήματος. Τέτοια ζητήματα κάνουν τον σχεδιασμό των μεταφορών στις 

πόλεις  μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Παράλληλα, η κατανομή των θανατηφόρων 

τροχαίων φαίνεται να σχετίζεται με τις περιοχές του συμβάντος (οδικό δίκτυο), τη 

ηλικία, το χρόνο (έτος, μήνας και περίοδος ημέρας), αναδεικνύοντας αυτούς τους 

παράγοντες ως παράγοντες κινδύνου. Επιπρόσθετα, νέοι παράγοντες όπως 

περιβαλλοντικοί, οδικό δίκτυο και οδική συμπεριφορά θα πρέπει να εξετασθούν σε 

επόμενα βήματα της μελέτης.  

 

5.2 Ευρήματα στη βιβλιογραφία 

 

           Ενώ τα ποσοστά θανάτου οδικής κυκλοφορίας στην περιφέρεια της Κρήτης  

είναι υψηλά, σε σύγκριση με άλλες χώρες, το πρόβλημα δείχνει να είναι μικρότερο 

από ό, τι σε πολλές αναπτυγμένες και  αναπτυσσόμενες χώρες Οι χώρες με το 

υψηλότερο ποσοστό ΘΤΑ ανά 100.000 κατοίκων είναι η Ρωσία, η Λιθουανία ,η 

Λετονία, η Λευκορωσία, η Ουκρανία ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι 

Σκανδιναβικές χώρες, η Μάλτα και η Μεγάλη Βρετανία (ECMT).  

          Τα τροχαία ατυχήματα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλο το οδικό 

δίκτυο της Κρήτης. Εμφανίζονται σε ομάδες σε επιμέρους χώρους, σε συγκεκριμένα 

τμήματα του δρόμου ή διάσπαρτα σε κατοικημένες περιοχές. Παρόμοια εικόνα 

παρουσιάζεται και σε περιπτώσεις άλλων περιοχών ή χωρών όπως της πολιτείας της 

Πενσυλβάνια όπου οι υψηλότερες τιμές είναι συγκεντρωμένες γύρω από τις πόλεις 

της Φιλαδέλφειας στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας Pittsburg και στα 

νοτιοδυτικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα 

είναι σπάνια γεγονότα (Aguero and Valverde ,2006).   

Αντίστοιχες μελέτες επιβεβαιώνουν τα ευρήματα και όσο αφορά τον χρόνο 

εντοπισμού των κρουσμάτων. Συγχρονική μελέτη στην κεντρική Ινδία των Gunjan   

etal και των Meir Marmor  etal (2005)σε μια προοπτική μελέτη ανέδειξαν το γεγονός 

του χρόνου κατά την περίοδο της ημέρας. Κατά τις εργάσιμες ώρες τα ποσοστά 

τροχαίων ατυχημάτων εμφανίζονται αυξημένα. 
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Αρκετές ήταν και οι μελέτες αντίστοιχης θεματολογίας με εφαρμογή χωρικής 

ανάλυσης (Saffet et al., 2008). 

 

Όπως υποστηρίζουν και οι C.Wang et al, η εφαρμογή τέτοιων μεθοδολογιών 

ενδείκνυται για τον εντοπισμό των σημείων κινδύνου (hot spots) και τη λήψη 

μέτρων.  

 

5.3 Η περίπτωση της Κρήτης: Πιθανά μέτρα 

 

           Μπορεί τα ποσοστά θανάτου να είναι χαμηλότερα , λόγω της μειωμένης 

έκθεσης πληθυσμού στην κυκλοφορία των οχημάτων, επειδή ο πληθυσμός ζει κυρίως 

σε αγροτικές περιοχές ή, μπορεί να οφείλεται σε ένα υποανάπτυκτο οδικό δίκτυο και 

το μεγαλύτερο ποσοστό οχημάτων να κινείται με χαμηλότερες ταχύτητες. Η ρύθμιση 

των κανόνων οδικής ασφάλειας και η διασφάλιση της τήρησης τους είναι επιτακτική 

ανάγκη. Η οδήγηση με υπερβολική ή ακατάλληλη ταχύτητα, η επήρεια αλκοόλ,  η 

υπνηλία ή κούραση ο προστατευτικός εξοπλισμός (όπως οι ζώνες ασφαλείας, 

συγκράτησης για παιδιά και κράνη) για όλα τα οχήματα συνεισφέρουν σημαντικά  

στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.  Οι νόμοι από μόνοι τους δεν είναι αρκετοί για 

να αποθαρρύνουν αυτά τα λάθη, η αναγκαστική συμμόρφωση δε είναι το κλειδί. 

Παράλληλα, ορισμένες τοποθεσίες, τμήματα ή περιοχές είναι επικίνδυνες και 

χρειάζονται βελτίωση.  

Η παροχή χαμηλού κόστους βελτίωση της ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντικά οφέλη καθώς και οι βελτιώσεις σε γενικές γραμμές, μπορεί να μειώσουν 

σημαντικά τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Σημαντική είναι η περιορισμένη 

πρόσβαση, οι οριζόντιες και κάθετες καμπύλες σε μεγάλη ακτίνα,  τα προστατευτικά 

διαζώματα, ανθεκτικά στις συγκρούσεις, διάμεσα εμπόδια, ανισόπεδες 

διασταυρώσεις, ράμπες στην είσοδο και την έξοδο λωρίδες προσπέρασης και 

βελτιώσεις στις διασταυρώσεις (MAA.NSW). 

Οι αγροτικοί δρόμοι πρέπει να έχουν: περιοδικές λωρίδες για προσπέρασμα 

και για στροφή σε αντίθετο ρεύμα κίνησης,  διάμεσα εμπόδια για να εμποδίζουν την 

προσπέραση σε επικίνδυνα τμήματα, φωτισμό στους κόμβους, κυκλικούς κόμβους, 

συμβουλευτικές πινακίδες ορίου ταχύτητας πριν από απότομες στροφές, τακτική 

υπενθυμίσεων των ορίων ταχύτητας, πινακίδες κινδύνων καθ 'οδών, όπως  δέντρα 

και εργασίες σε εξέλιξη, μεταβατικοί δρόμοι που συνδέουν υψηλότερης ταχύτητας 
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δρόμους με χαμηλότερης ταχύτητας (όπως είσοδος σε αγροτικές οδούς ή εισόδους  

σε χωριά) πρέπει να έχουν πινακίδες και άλλα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού για 

την προειδοποίηση των οδηγών να επιβραδύνουν σε εύλογο χρόνο σε κατοικημένες 

περιοχές οι οδοί πρόσβασης πρέπει να έχουν ταχύτητα  που  τα όρια του δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν τα 30 km /h. (OECD), (Mohan and Tiwari ,1998).  

Παρόλα ταύτα, ακόμη και όταν όλες οι ζώνες έχουν  εκτιμηθεί και οι έλεγχοι 

της οδικής ασφάλειας εκτελούνται, η εμπειρία  δείχνει ότι ορισμένες τοποθεσίες, 

τμήματα ή περιοχές είναι επικίνδυνες και χρειάζονται βελτίωση (ETSC 1996).  Οι 

δυνατότητες  πρόληψης περιλαμβάνουν την βελτίωση φωτισμού, τις πινακίδες 

σήμανσης, την βελτίωση διασταυρώσεων με σήματα σε κυκλικούς κόμβους, την 

συντήρηση οδοστρώματος (ETSC1996). 

 Η ασφαλής οδική υποδομή έχει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη του φιλόδοξου 

οράματος, την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.  

Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στους δρόμους δεν είναι αναπόφευκτοι.  

Είναι μια πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Δρόμοι και συστήματα μπορούν να 

αναπτυχθούν  κατά τρόπο ώστε να μειώσουν την πιθανότητα συντριβής ή να 

ελαχιστοποιήσουν τη σοβαρότητα της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ασφαλείς 

χρήστες οδικού δικτύου που κατανοούν  τους κινδύνους που διατρέχουν 

οι ίδιοι και οι άλλοι χρήστες, τα ασφαλή οχήματα, οι ασφαλείς δρόμοι, σε συνδυασμό 

με την κατάλληλη εφαρμογή (FIAFOUNDATION). 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης 

ή/και αντιμετώπισης των ΘΤΑ καθοδηγούμενοι από τα ευρήματα της παρούσας 

μελέτης καθώς και από εφαρμογές πολιτικών και μέτρων άλλων χωρών. 

 

ΤΟΜΕΙΣ- ΜΕΤΡΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ 

Διαχείριση της 

ασφάλειας των 

δρόμων 

Ασφαλείς δρόμοι και 

περιορισμός της κίνησης 

(με βάση της ώρες 

αιχμής, τις περιοχές, τους 

μήνες αυξημένου 

κινδύνου) 

Ασφαλή 

οχήματα 

Ασφαλείς 

χρήστες 

Μέτρα μετά την 

Σύγκρουση 
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Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας θα πρέπει να λαμβάνουν 

χώρα σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η εστίαση θα 

είναι κυρίως  σε εθνικό και τοπικό επίπεδο  δράσεων. Μέσα στα νομικά σχήματα 

από τις εθνικές   και τοπικές κυβερνήσεις , οι χώρες   ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν 

τις δραστηριότητες σύμφωνα με τούς παραπάνω πέντε πυλώνες. Οι χώρες θα πρέπει 

να εξετάσουν αυτές τις πέντε περιοχές, στο πλαίσιο των δικών τους εθνικών 

στρατηγικών  για την οδική ασφάλεια, την ικανότητα και τα συστήματα συλλογής 

δεδομένων. 

 

1. Συμμόρφωση  και  εφαρμογή νομικών μέσων για την οδική ασφάλεια. 

Ενθάρρυνση της δημιουργίας πολυτομεακών συνεργασιών εθνικών 

στρατηγικών για την οδική ασφάλεια, σχέδια, στόχους, που να στηρίζονται 

στη συλλογή δεδομένων και αποδεικτική έρευνα για την αξιολόγηση, 

σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας. 

 

2. Η ασφάλεια και η προστατευτική ποιότητα των οδικών δικτύων προς όφελος 

όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, ειδικά των  πιο ευάλωτων ομάδων 

(π.χ. πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές). Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της 

εφαρμογής των διαφόρων:  της βελτιωμένης ασφάλειας, του σχεδιασμού, 

της κατασκευής και λειτουργίας του οδικού δικτύου. 

 

3. Καθολική ανάπτυξη και βελτίωση τεχνολογιών ασφαλείας των οχημάτων,  

παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας μέσω ενός συνδυασμού εναρμόνισης 

με σχετικά παγκόσμια πρότυπα. Προγράμματα ενημέρωσης των καταναλω-

τών και κίνητρα για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. 

 

4. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη βελτίωση της οδικής 

συμπεριφοράς των χρηστών.  Παρατεταμένη ή αυξημένη επιβολή της 

νομοθεσίας και των προτύπων της, σε συνδυασμό με την  δημόσια 

ευαισθητοποίηση/ εκπαίδευση για την αύξηση χρήσης της ζώνης ασφαλείας 

και του κράνους, αποφυγή της οδήγησης σε κατάσταση μέθης, περιορισμό 

της ταχύτητας και άλλων παραγόντων κινδύνου. 
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5. Αύξηση της ανταπόκρισης στις μετά την σύγκρουση καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης και βελτίωση της ικανότητας των συστημάτων υγείας για παροχή 

κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής και μακροπρόθεσμα αποκατάστασης  

θυμάτων τροχαίων. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Η παρούσα πτυχιακή ερευνητική μελέτη αναδεικνύει έντονα το φαινόμενο 

της θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα στην περιφέρεια της Κρήτης το οποίο 

παρουσιάζει έντονη ετερογένεια στο χώρο. Αν και τα ευρήματα παρουσιάζουν τα 

ΘΤΑ στο χώρο του συμβάντος και όχι και την τελική έκβαση στα Νοσηλευτικά 

ιδρύματα οι τάσεις δείχνουν να είναι αυξητικές. Αυτό από μόνο του καθιστά 

αναγκαία την διερεύνηση του συνόλου των ΘΤΑ πράγμα το οποίο χρήζει περαιτέρω 

έρευνας αφού αποτελεί αδυναμία της συγκεκριμένης μελέτης.  

Το προφίλ της ζημίας για τα τροχαία στην αναπτυσσόμενες χώρες διαφέρει 

σε σημαντικά σημεία από το προφίλ στις ανεπτυγμένες χώρες, και μπορεί να παρέχει 

καθοδήγηση για τη λήψη πολιτικών για τη βελτίωση της πρόληψης και ελέγχου.  

Για να είναι αποτελεσματικές, οι πολιτικές για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στην 

θα πρέπει να βασίζονται στις τοπικές αποδεικτικές έρευνες, και να έχουν σχεδιαστεί 

για την κοινωνική, πολιτική, και οικονομική ιδιαιτερότητα της εκάστοτε χώρας. 

Συγκεκριμένα, οι πολιτικές πρέπει να προστατεύσουν  ανθρώπους χαμηλής 

κοινωνικοοικονομικής τάξης, οι οποίοι κατά κύριο λόγο επηρεάζονται από τα 

τροχαία.                                                 

Το «ασφαλές σύστημα» πρέπει να βλέπει το σύστημα οδικών μεταφορών 

ολιστικά επιδιώκοντας  να διαχειριστεί την αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών των 

οδών, την ταχύτητα του ταξιδιού και τα οχήματα. Στόχος του είναι να μειωθεί η 

πιθανότητα των συντριβών και η ελαχιστοποίηση της σοβαρότητας  εκείνων που 

συμβαίνουν. Βασικό στοιχείο για την ασφαλή προσέγγιση του συστήματος είναι η 

αναγνώριση ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Οι σχεδιαστές του συστήματος έχουν  

πάντα την τελική ευθύνη για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την χρήση του 

συστήματος των οδικών μεταφορών και, συνεπώς, είναι υπεύθυνοι για ο επίπεδο της 

ασφάλειας. Οι χρήστες των οδών είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων για 

τη χρήση του συστήματος των οδικών μεταφορών που καθορίζονται από τούς  

σχεδιαστές του συστήματος. Αν  οι χρήστες του οδικού δικτύου δεν υπακούν αυτούς 

τους κανόνες, λόγω έλλειψης γνώσεων αποδοχής ή ικανότητας, ή εάν οι 

τραυματισμοί εξακολουθούν  να συμβαίνουν, οι σχεδιαστές του συστήματος πρέπει  

να λαμβάνουν τα αναγκαία περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των ανθρώπων 

που σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά. Η παραπάνω πρόταση επιχειρεί να  
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συμβάλει στο σώμα των πολιτών στην απόκτηση γνώσεων για την οδική ασφάλεια. 

Ελπίζεται ότι θα εμπνεύσει και θα διευκολύνει την ενίσχυση της συνεργασίας, της 

καινοτομίας και την δέσμευση για την πρόληψη της οδικής κυκλοφορίας και των 

ατυχημάτων σε όλο τον κόσμο. 

           Τα τροχαία είναι προβλέψιμα και συνεπώς μπορούν να προληφθούν.  Ενώ 

υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις που μπορεί να σώσουν ζωές και να αποτρέψουν 

αναπηρίες, η πολιτική βούληση και η δέσμευση είναι ουσιαστική, και χωρίς αυτά 

λίγα πράγματα μπορούν να επιτευχθούν. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 

κοινού για θέματα οδικής ασφάλειας μπορεί να επιτευχθούν μέσω    κατάλληλων 

εκστρατειών που θα πρέπει να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. 

Μέτρα για την οδική ασφάλεια, όπως: εξαγγελθέντα μέτρα επιβολής, νέοι 

νομοθετικοί κανονισμοί και ιδιαίτερα, εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο στόχος αυτών 

των εκστρατειών θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να υιοθετήσουν την 

οδική ασφάλεια ως αντικειμενικό σκοπό τους σε προσωπικό επίπεδο.  Οι χρήστες 

των οδών παντού αξίζουν καλύτερη και ασφαλέστερη οδική κυκλοφορία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Η ώρα για δράση είναι τώρα… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Γράφημα 1:Κατανομή σε αριθμό ανά έτος επί του συνόλου του δείγματος της 

μελέτης  
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Γράφημα 2:Κατανομή  σε αριθμό ανά μήνα επί του συνόλου του δείγματος της 

μελέτης. 
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Γράφημα 3:Κατανομή σε αριθμό ανά περιόδους ημέρας επί του συνόλου του 

δείγματος της μελέτης. 
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