ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η έρευνα οδικών τροχαίων ατυχημάτων διενεργείται σε μηνιαία βάση και παρακολουθεί κατά
Νομό, για κάθε μήνα χωριστά τον αριθμό των οδικών τροχαίων ατυχημάτων κατά βαρύτητα
(θανατηφόρα και με τραυματισμούς) και τον αριθμό των παθόντων ατόμων κατά κατηγορία
αυτών (οδηγοί, μεταφερόμενοι, πεζοί). Σε ετήσια βάση, γίνεται ευρύτερη ανάλυση των
ατυχημάτων. Αρμόδιες για τη συμπλήρωση των Δελτίων Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων
(Δ.Ο.Τ.Α.) είναι οι Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ολοκλήρου της χώρας.
Τα τελευταία οριστικά διαθέσιμα ετήσια στοιχεία της Έρευνας Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων,
είναι του έτους 2001. Υπάρχουν επίσης, προσωρινά μηνιαία στοιχεία του έτους 2002 καθώς
και των μηνών Ιανουαρίου 2003 – Απριλίου 2003.
Οι εννοιολογικοί ορισμοί της έρευνας έχουν ως ακολούθως:
Οδικό τροχαίο ατύχημα
(με σωματικές βλάβες) :
Θεωρείται το συμβάν που γίνεται στους δρόμους ή στις πλατείες, που είναι ελεύθερες στη
δημόσια χρήση (όχι σε αυλές, βιομηχανικούς χώρους, αμαξοστάσια των επιχειρήσεων
μεταφορών κλπ.), με συμμετοχή σε αυτό ενός ή περισσοτέρων οχημάτων, από τα οποία το
ένα τουλάχιστον βρισκόταν σε κίνηση κατά τη στιγμή του ατυχήματος και είχε ως αποτέλεσμα
τον θάνατο ή τον τραυματισμό προσώπου ή προσώπων.
Νεκρός
:
Θεωρείται το πρόσωπο εκείνο, του οποίου ο θάνατος, επέρχεται την ίδια στιγμή και μέσα σε
διάστημα 30 ημερών από αυτό (τον ορισμό αυτό ακολουθεί η Ελλάδα από 1-1-1996).
Τραυματίας
:
Θεωρείται το παθόν πρόσωπο, που υπέστη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του.
Βαριά τραυματισμένος :
Θεωρείται το παθόν πρόσωπο, που υπέστη σοβαρή βλάβη, όπως κρανιοεγκεφαλική κάκωση,
ακρωτηριασμό, πολλαπλό τραυματισμό με αποτέλεσμα το άτομο να χάσει την διανοητική του
επαφή με το περιβάλλον και να κινδυνεύει σοβαρά η ζωή του.
Ελαφρά τραυματισμένος:
Θεωρείται το παθόν πρόσωπο, που υπέστη απλή σωματική κάκωση, μη ικανή να θέσει την
ζωή του σε κίνδυνο.
Όχημα
:
Στα οχήματα, για την παρακολούθηση του στατιστικού αντικειμένου, περιλαμβάνονται τα
αυτοκίνητα οχήματα, τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλλεϋ), οι μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα
και μοτοποδήλατα, τα αγροτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα οδοποιΐας, τα ζωήλατα οχήματα
και οι χειράμαξες. Στα οχήματα δεν περιλαμβάνονται οι σιδηρόδρομοι, εκτός αν στο ατύχημα
συμμετέχει όχημα μιας (1) από τις παραπάνω κατηγορίες, οπότε και οι σιδηρόδρομοι
θεωρούνται οχήματα.

