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ΒΑΙΚΑ ΣΑΔΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

  Προςδιοριςμόσ θϋματοσ 

 Καθοριςμόσ ςτόχου 

 υλλογό ςτοιχεύων 

 Βιβλιογραφικό αναςκόπηςη 

 Επιλογό μεθοδολογύασ 

 τατιςτικό επεξεργαςύα 

 Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων 

 υμπερϊςματα 

 Προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα 



ΣΟΦΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
 Να εξεταςτούν τα χαρακτηριςτικϊ και τα ςτοιχεύα ςυμπεριφορϊσ των 

επιθετικών οδηγών και κατϊ ποςό μπορεύ να δημιουργηθεύ ϋνα προφύλ 
επιθετικών οδηγών. 

 

 Να βρεθούν οι παρϊγοντεσ ςτουσ οπούουσ οφεύλεται η επιθετικό οδόγηςη. 

 

 Να αποςαφηνιςτεύ ο όροσ επιθετικό οδόγηςη και οι οδικϋσ ςυμπεριφορϋσ 
που τη χαρακτηρύζουν. 

 

 Να μελετηθεύ η ςχϋςη τησ επιθετικόσ οδόγηςησ με την εμπλοκό του 
οδηγού ςε ατύχημα.  

 

 Να προςδιοριςτεύ η ςυςχϋτιςη μεταξύ τησ εμφϊνιςησ τησ επιθετικού ςτυλ 
οδόγηςησ με την πιθανότητα ελϋγχου από την Σροχαύα. 

 

 
 



ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ 
ΕΡΕΤΝΑ ESRA (2015) 

 European Survey of Road users’ safety Attitudes  

 Πανευρωπαώκό ϋρευνα για την οδικό αςφϊλεια που 
διεξόχθη από το Ινςτιτούτο Οδικόσ Αςφϊλειασ του Βελγύου 

 Ερωτόθηκαν 17.000 Ευρωπαύοι οδηγού (1.114 Έλληνεσ)  

ΒΑΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘΗΚΑΝ 
 Επιθετικό Οδόγηςη 

 Τπϋρβαςη ορύων ταχύτητασ 

 Έλεγχοι Σροχαύασ 

 Επικύνδυνεσ παραβϊςεισ 

 Ατυχόματα 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ (1/2) 

 Η επιθετικό οδόγηςη προςδιορύζεται από τρύα διαφορετικϊ 
χαρακτηριςτικϊ: την πρόθεςη, το ςυναύςθημα και την 
ςυμπεριφορϊ. Αναλυτικότερα, από τισ ενϋργειεσ ϋναντι τρύτων, 
από τα αρνητικϊ ςυναιςθόματα κατϊ τη διϊρκεια τησ 
οδόγηςησ και από την ανϊληψη κινδύνου κατϊ την οδόγηςη. 

 

 Οι επιθετικού οδηγού εκφρϊζουν διαφορετικϊ την 
επιθετικότητα τουσ. Ενδεικτικϋσ ςυμπεριφορϋσ επιθετικόσ 
οδόγηςησ εύναι: η οδόγηςη ςε πολύ κοντινό απόςταςη από το 
προπορευόμενο όχημα, οδόγηςη με υπερβολικό ταχύτητα, 
πϊνω από το όριο ταχύτητασ, χρόςη απρεπούσ γλωςςϊσ και 
χειρονομιών ςτουσ ϊλλουσ οδηγούσ, χρόςη κόρνασ χωρύσ 
λόγο, ριψοκύνδυνη οδόγηςη. 

 
 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ (2/2) 

 Οι επιθετικού οδηγού εύναι πιο πιθανό να εμπλακούν ςε 
ςύγκρουςη ό ατύχημα από τουσ υπόλοιπουσ οδηγούσ. 
Επιπλϋον, η ςοβαρότητα του ατυχόματοσ ενόσ επιθετικού 
οδηγού εύναι μεγαλύτερη λόγω τησ οδόγηςησ με ταχύτητα 
πϊνω από το επιτρεπόμενο όριο. Σϋλοσ οι επιθετικού οδηγού 
ϋχουν μεγαλύτερο αριθμό κλόςεων από την Σροχαύα. 

 Σο φύλο και η ηλικύα παύζουν ρόλο ςτην επιθετικό οδόγηςη. Οι 
επιθετικού οδηγού εύναι κυρύωσ ϊτομα νεαρϊ ςε ηλικύα και οι 
ϊντρεσ οδηγού εύναι πιο επιθετικού από τισ γυναύκεσ. 

 Σα ϊτομα με υψηλό δεύκτη επιθετικότητασ ϋχουν εμπλακεύ 
κατϊ 73% ςε ατύχημα και κατϊ 63% ϋχουν λϊβει κλόςη για 
υπερβολικό ταχύτητα.  



ΑΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (1/4) 

οδηγόςατε με ταχύτητα ϊνω του ορύου εντόσ … 

οδηγόςατε με ταχύτητα ϊνω του ορύου εκτόσ … 

οδηγόςατε με ταχύτητα ϊνω του ορύου ςε … 

οδηγόςατε επιθετικϊ 

οδηγόςατε χωρύσ να τηρεύτε την απόςταςη αςφαλεύασ … 

δεν δώςατε ϋνδειξη ότι πρόκειται να προςπερϊςετε, … 

οδηγόςατε επικύνδυνα 
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V015: τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, ωσ χρήςτησ του 
οδικού δικτύου, πόςο ςυχνά...;  

1(ποτϋ) 2 3 4 5(ςχεδόν πϊντα) 6(δεν ιςχύει) 7(καμύα απϊντηςη) 



ΑΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (2/4) 

επιθετικού οδηγού 

χρόςτεσ τησ οδού που δεν ςϋβονται τουσ … 

οδηγού με υπερβολικό ταχύτητα 

οδηγού που δεν τηρούν την απόςταςη αςφαλεύασ 

οδηγού που διαπρϊττουν επικύνδυνεσ παραβϊςεισ 
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V020: Πόςο ςυχνά, ωσ χρήςτησ τησ οδού, αντιμετωπίζετε...; 

0(ποτϋ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(πολύ ςυχνϊ) 



ΑΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (3/4) 

0-9
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V019_13: Κατά τη γνώμη ςασ πόςα ατυχήματα 
οφείλονται ςε επιθετικό ςτυλ οδήγηςησ; 



ΑΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (4/4) 

1(μικρό πιθανότητα) 

2

3

4

5(πολύ μεγϊλη πιθανόυητα) 

δεν γνωρύζω / δεν απαντώ 

καμύα απϊντηςη 

287 

155 

186 

156 

163 

30 

146 

V023: Κατά τη διάρκεια ενόσ τυπικού ταξιδιού, πόςο 
πιθανόν είναι εςείσ ωσ οδηγόσ να ελεγχθείτε για 

τήρηςη των ορίων ταχύτητασ; 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Οι αναλύςεισ που επιλϋχθηκαν  εύναι οι εξόσ: 

 

 Ανϊλυςη παραγόντων (Factor analysis) 

 

 Δυαδικό Λογιςτικό Παλινδρόμηςη (Binary logistic 
regression) 

 

 Αρνητικό Διωνυμικό Παλινδρόμηςη (Negative binomial 
regression) 

 



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

Ειςαγωγό́ Βϊςησ Δεδομϋνων ςτο λογιςμικό ςτατιςτικόσ 
ανϊλυςησ SPSS  

Καθοριςμόσ εξαρτημϋνων και ανεξϊρτητων μεταβλητών  

Έλεγχοσ ςυςχϋτιςησ ανεξϊρτητων μεταβλητών  

τατιςτικού́ ελϋγχου μαθηματικών μοντϋλων  

 Likelihood Ratio Test  

  υντελεςτόσ R2 

 Hosmer – Lemeshow > 5%  

 Επύπεδο ςημαντικότητασ κϊθε μεταβλητόσ <5% 

 

 



ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 
Ομάδα 1 Κοινή γνϊμη για την οδήγηςη με υπερβολική ταχφτητα

Ομάδα 2 Συχνότητα αντιμετϊπιςησ οδικϊν παραβάςεων από τρίτουσ

Ομάδα 3 Συχνότητα διάπραξησ οδικϊν παραβάςεων

Ομάδα 4 Αλλαγζσ ςτην οδική ςυμπεριφορά τα τελευταία 2 χρόνια

Ομάδα 5 Στάςεισ ζναντι ςτισ οδικζσ παραβάςεισ

Ομάδα 6 Στάςεισ ζναντι ςτην οδήγηςη με υπερβολική ταχφτητα

Ομάδα 7 Στάςεισ ζναντι ςτουσ κανόνεσ οδήγηςησ με υπερβολική ταχφτητα

Ομάδα 8 Αίτια ατυχημάτων



ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ (ΦΟΛΙΑ) 

 Η πλειοψηφύα των ερωτούμενων θεωρεύ πωσ η κοινό γνώμη 
τϊςςεται κατϊ τησ οδόγηςησ με ταχύτητα ϊνω του επιτρεπόμενου 
ορύου ανεξϊρτητα τησ περιοχόσ όπου διαπρϊττεται η παρϊβαςη του 
ορύου (π.χ. ςχολεύο, αυτοκινητόδρομοσ κτλ.). 

 Η πλειοψηφύα των ερωτούμενων θεωρεύ πωσ οι κανόνεσ οδικόσ 
αςφϊλειασ ςχετικϊ με την υπερβολικό ταχύτητα δεν επιτηρούνται 
επαρκώσ και οι κυρώςεισ δεν εύναι αρκετϊ αυςτηρϋσ. 

 Σο ποςοςτό των ατυχημϊτων που οφεύλεται ςτην επιθετικό 
οδόγηςη θεωρεύται ςχεδόν ύδιο με εκεύνο που οφεύλεται ςτην 
οδόγηςη με υπερβολικό ταχύτητα. 

 



ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

V014c_1 27,336 2 ,000

V014c_1(1) -,950 ,189 25,157 1 ,000 ,387

V014c_1(2) -,979 ,330 8,797 1 ,003 ,376

V015_11 16,408 6 ,012

V015_11(1) -,581 ,205 8,051 1 ,005 ,559

V015_11(2) -,774 ,276 7,874 1 ,005 ,461

V015_11(3) -1,066 ,368 8,391 1 ,004 ,344

V021_5 10,018 2 ,007

V021_5(1) ,675 ,239 7,952 1 ,005 1,963

V021_5(2) ,860 ,294 8,546 1 ,003 2,362

Region 29,352 3 ,000

Region(1) -,717 ,259 7,662 1 ,006 ,488

Region(2) -,941 ,209 20,286 1 ,000 ,390

Region(3) -1,652 ,390 17,932 1 ,000 ,192

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

φφλο V001 V001(1) ,406 ,215 3,577 1 ,059 1,501

V013_3 9,264 2 ,010

V013_3(1) ,667 ,282 5,596 1 ,018 1,948

V013_3(2) -1,296 ,743 3,041 1 ,081 ,274

V014c_1 5,108 2 ,078

V014c_1(1) -,487 ,227 4,594 1 ,032 ,615

V015_11(1) -,447 ,242 3,403 1 ,065 ,640

V015_11(2) -,655 ,347 3,574 1 ,059 ,519

V021_1 7,149 2 ,028

V021_1(1) -,479 ,240 3,964 1 ,046 ,620

V021_3 4,538 2 ,103

V021_3(2) -1,191 ,570 4,361 1 ,037 ,304

V021_5 18,241 2 ,000

V021_5(2) 1,199 ,329 13,309 1 ,000 3,315

V021_9 5,978 2 ,050

V021_9(1) ,586 ,245 5,707 1 ,017 1,797

Region 17,316 3 ,001

Region(1)
-,927 ,321 8,352 1 ,004 ,396

Region(2) -,851 ,242 12,406 1 ,000 ,427

Region(3) -1,167 ,401 8,457 1 ,004 ,311

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Region 25,786 3 ,000

Region(1) -1,059 ,234 20,516 1 ,000 ,347

Region(2) -,806 ,184 19,155 1 ,000 ,447

Region(3) -,672 ,300 5,028 1 ,025 ,511

V014c_1 20,637 2 ,000

V014c_1(1) -,585 ,161 13,270 1 ,000 ,557

V014c_1(2) -1,081 ,286 14,270 1 ,000 ,339

V021_5 25,072 2 ,000

V021_5(1) ,376 ,192 3,821 1 ,051 1,457

V021_5(2) 1,135 ,235 23,276 1 ,000 3,112

V013_5 7,221 2 ,027

V013_5(1) ,298 ,157 3,617 1 ,057 1,348

ποςοςτό (%) ατυχημάτων που προκλήθηκαν 

από επιθετικό ςτυλ οδήγηςησ

V019_13 V019_13_1 -,006 ,003 5,509 1 ,019 ,994

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

V014c_1 6,816 2 ,033

V014c_1(2) -1,614 ,703 5,276 1 ,022 ,199

V021_3 5,703 2 ,058

V021_3(1) 2,872 1,203 5,699 1 ,017 17,681

V021_3(2) 2,674 1,461 3,351 1 ,067 14,491

V024_1 : Στθ διάρκεια των τελευταίων 12 μθνών, πόςεσ φορζσ ςασ ζχει ςταματιςει θ Τροχαία για ζλεγχο;
Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη

V013_5

υπζρβαςη του ορίου ταχφτητασ εντόσ 

κατοικημζνων περιοχϊν
V015_11

Οι κυρϊςεισ για την υπερβολική ταχφτητα είναι 

υπερβολικά αυςτηρζσ.
V014c_1

V023_4 : Κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ ταξιδιοφ, πόςο πικανό είναι εςείσ (ωσ οδθγόσ) να ελεγχκείτε για τιρθςθ των ορίων ταχφτθτασ 

Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη

περιοχή διαμονήσ Πεπιοσή

Οι κυρϊςεισ για την υπερβολική ταχφτητα είναι 

υπερβολικά αυςτηρζσ.
V014c_1

μεταβολή αριθμοφ οδηγϊν με πολφ μικρή 

ταχφτητα
V021_5

αποδοχή μηδενικήσ ανοχήσ κατανάλωςησ 

αλκοόλ (0,0‰) για όλουσ τουσ οδηγοφσ

μεταβολή αριθμοφ οδηγϊν που δεν ςζβονται 

τουσ κανόνεσ κυκλοφορίασ
V021_3

μεταβολή αριθμοφ οδηγϊν με πολφ μικρή 

ταχφτητα
V021_5

μεταβολή αριθμοφ οδηγϊν που διαπράττουν 

επικίνδυνεσ παραβάςεισ
V021_9

Οι κυρϊςεισ για την υπερβολική ταχφτητα είναι 

υπερβολικά αυςτηρζσ.
V014c_1

υπζρβαςη του ορίου ταχφτητασ εντόσ 

κατοικημζνων περιοχϊν
V015_11

μεταβολή αριθμοφ επιθετικϊν οδηγϊν V021_1

μεταβολή αριθμοφ οδηγϊν που δεν ςζβονται 

τουσ κανόνεσ κυκλοφορίασ
V021_3

περιοχή διαμονήσ

V014c_1

V021_5

Πεπιοσή

Πεπιοσή

αποδοχή ςυςτήματοσ "alcohol interlock"

περιοχή διαμονήσ

V023_3 : Κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ ταξιδιοφ, πόςο πικανό είναι εςείσ (ωσ οδθγόσ) να ελεγχκείτε για χριςθ ηώνθσ αςφαλείασ;

Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη

Οι κυρϊςεισ για την υπερβολική ταχφτητα είναι 

υπερβολικά αυςτηρζσ.

μεταβολή αριθμοφ οδηγϊν με πολφ μικρή 

ταχφτητα

V023_1 : Κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ ταξιδιοφ, πόςο πικανό είναι εςείσ (ωσ οδθγόσ) να ελεγχκείτε για  κατανάλωςθ αλκοόλ;
Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη

V013_3



ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ (ΦΟΛΙΑ) 

 Οι οδηγού τησ Κεντρικόσ Ελλϊδασ, τησ Αττικόσ και των νηςιών 
εύναι 0,4 φορϋσ λιγότερο πιθανό να ελεγχθούν για τόρηςη των 
ορύων ταχύτητασ ςυγκριτικϊ με τουσ οδηγούσ τησ Βόρειασ 
Ελλϊδασ. 

 Σα ϊτομα που υποςτόριξαν ότι οι κανόνεσ κυκλοφορύασ που 
αφορούν ςτην οδόγηςη με υπερβολικό ταχύτητα δεν 
επιτηρούνται επαρκώσ ϋχουν 0,6 φορϋσ μικρότερη πιθανότητα 
να ελεγχθούν για τόρηςη των ορύων ταχύτητασ ςε ςχϋςη με τα 
ϊτομα που υποςτόριξαν ότι οι κανόνεσ κυκλοφορύασ  που 
αφορούν ςτην οδόγηςη με υπερβολικό ταχύτητα επιτηρούνται 
επαρκώσ.  

  Σα ϊτομα που πιςτεύουν ότι ϋνα μικρό ποςοςτό των 
ατυχημϊτων οφεύλεται ςτο επιθετικό ςτυλ οδόγηςησ εύναι 
λιγότερο πιθανό να ελεγχθούν για τόρηςη των ορύων 
ταχύτητασ.  



ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ (ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ)  
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Ποςοςτό ατυχημάτων που οφείλονται ςε επιθετική οδήγηςη 

Πιθανότητα ελέγχου ςε διαφορετικέσ περιοχέσ τησ Ελλάδασ 

Κεντρικό Ελλαδα 

Αττικό 

Νηςιϊ 

Βορεια Ελλϊδα 



ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ - FACTORS 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Κοινή γνώμη για ηην οδήγηζη με σπερβολική ηατύηηηα FAC1_2 -,410 ,092 19,932 1 ,000 ,664

Σηάζειρ ένανηι ζηοςρ κανόνερ οδήγηζηρ με ςπεπβολική ηασςηηηα FAC7_2 1,069 ,093 131,030 1 ,000 2,913

Αίηια αηστημάηων FAC8_2 -,311 ,081 14,871 1 ,000 ,732

Σςσνόηηηα ανηιμεηώπιζηρ οδικών παπαβάζεων από ηπίηοςρ FAC2_2 ,358 ,090 15,641 1 ,000 1,430

Σςσνόηηηα διάππαξηρ οδικών παπαβάζεων FAC3_2 ,151 ,081 3,452 1 ,063 1,163

Αλλαγέρ ζηην οδική ζςμπεπιθοπά ηα ηελεςηαία 2 σπόνια FAC4_2 ,149 ,081 3,406 1 ,065 1,161

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Κοινή γνώμη για ηην οδήγηζη με σπερβολική ηατύηηηα FAC1_2 -,583 ,115 25,538 1 ,000 ,558

Αίηια αηστημάηων FAC8_2 -,315 ,100 9,896 1 ,002 ,730

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Κοινή γνώμη για ηην οδήγηζη με σπερβολική ηατύηηηα FAC1_2 -,352 ,100 12,390 1 ,000 ,703

Σηάζειρ ένανηι ζηοςρ κανόνερ οδήγηζηρ με ςπεπβολική ηασςηηηα FAC7_2 ,669 ,086 60,715 1 ,000 1,952

Σηαζείς ένανηι ζηις οδικές παραβάζεις FAC5_2 -,130 ,097 1,801 1 ,180 ,878

Αίηια αηστημάηων FAC8_2 -,218 ,088 6,164 1 ,013 ,804

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Σηάζειρ ένανηι ζηοςρ κανόνερ οδήγηζηρ με ςπεπβολική ηασςηηηα FAC7_2 ,472 ,218 4,682 1 ,030 1,603

Σςσνόηηηα ανηιμεηώπιζηρ οδικών παπαβάζεων από ηπίηοςρ FAC2_2 -,641 ,238 7,269 1 ,007 ,527

Σςσνόηηηα διάππαξηρ οδικών παπαβάζεων FAC3_2 ,484 ,189 6,562 1 ,010 1,623

Σηαζείρ ένανηι ζηιρ οδικέρ παπαβάζειρ FAC5_2 ,503 ,199 6,404 1 ,011 1,654

Σηάζειρ ένανηι ζηην οδήγηζη με ςπεπβολική ηασςηηηα FAC6_2 -,369 ,207 3,195 1 ,074 ,691

V024_1 : Στθ διάρκεια των τελευταίων 12 μθνών, πόςεσ φορζσ ςασ ζχει ςταματιςει θ Τροχαία για ζλεγχο;

Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη

Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη

V023_1 : Κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ ταξιδιοφ, πόςο πικανό είναι εςείσ (ωσ οδθγόσ) να ελεγχκείτε για  κατανάλωςθ αλκοόλ;

V023_4 : Κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ ταξιδιοφ, πόςο πικανό είναι εςείσ (ωσ οδθγόσ) να ελεγχκείτε για τιρθςθ των ορίων ταχφτθτασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων ελζγχων τθσ Τροχαίασ με χριςθ ςτακερισ ι κινθτισ κάμερασ);

Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη

V023_3 : Κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ ταξιδιοφ, πόςο πικανό είναι εςείσ (ωσ οδθγόσ) να ελεγχκείτε για χριςθ ηώνθσ αςφαλείασ;

Μεηαβληηέρ ζηην εξίζωζη



ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ - FACTORS (ΦΟΛΙΑ) 

 ε περιοχϋσ όπου η κοινό γνώμη για την υπερβολικό ταχύτητα 
εύναι αρνητικό υπϊρχει  0,7 φορϋσ μικρότερη πιθανότητα οι 
κϊτοικοι τησ να ελεγχθούν για τόρηςη των ορύων ταχύτητασ.  

 Σα ϊτομα που πιςτεύουν ότι ϋνα μικρό ποςοςτό των 
ατυχημϊτων οφεύλεται ςτο επιθετικό ςτυλ οδόγηςησ ό ςτην 
οδόγηςη με υπερβολικό ταχύτητα εύναι 0,7 φορϋσ λιγότερο 
πιθανό να ελεγχθούν για τόρηςη των ορύων ταχύτητασ / 
κατανϊλωςη αλκοόλ / χρόςη ζώνησ αςφαλεύασ. 

 Σα ϊτομα που διατηρούν θετικό ςτϊςη ϋναντι ςτην ύπαρξη και 
τόρηςη κανόνων οδόγηςησ αναφορικϊ με την υπερβολικό 
ταχύτητα ϋχουν 1,6 φορϋσ μεγαλύτερη πιθανότητα να 
ελεγχθούν από την Σροχαύα.  



ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ 

Lower Upper Wald Chi-Square df Sig.

(Intercept) 20,646 4,9667 10,912 30,381 17,280 1 ,000

[V001=1] -,273 ,0601 -,390 -,155 20,597 1 ,000

[V001=2] 0
a

[V012_5=1] ,490 ,1149 ,265 ,715 18,165 1 ,000

[V012_5=2] ,269 ,1169 ,040 ,498 5,305 1 ,021

[V012_5=3] ,267 ,1159 ,040 ,494 5,304 1 ,021

[V012_5=4] ,239 ,1284 -,013 ,491 3,466 1 ,063

[V012_5=5] 0
a

[V015_23=1] 1,062 ,3888 ,300 1,824 7,463 1 ,006

[V015_23=2] 1,205 ,3910 ,438 1,971 9,495 1 ,002

[V015_23=3] 1,155 ,3943 ,383 1,928 8,586 1 ,003

[V015_23=4] 1,021 ,4138 ,210 1,832 6,093 1 ,014

[V015_23=5] 1,090 ,4660 ,177 2,003 5,470 1 ,019

[V015_23=7] 0
a

[Region=1] -,669 ,1176 -,899 -,438 32,339 1 ,000

[Region=2] -,383 ,1171 -,612 -,153 10,693 1 ,001

[Region=3] -,442 ,1058 -,649 -,234 17,427 1 ,000

[Region=4] 0
a

ηλικία V002 V002 -,009 ,0025 -,014 -,004 13,398 1 ,000

ςυχνότητα αντιμετϊπιςησ επιθετικϊν 

οδηγϊν

V020_1 V020_1
,068 ,0166 ,035 ,100 16,548 1 ,000

ςυχνότητα αντιμετϊπιςησ οδηγϊν 

που δεν τηροφν την απόςταςη 

αςφάλειασ

V020_6 V020_6

-,042 ,0172 -,076 -,008 6,016 1 ,014

V012_5

Εκτίμηση Παραμέτρων

Parameter B Std. Error

95% Wald Confidence 

Interval Hypothesis Test

V001φφλο

περιοχή διαμονήσ

ςυχνότητα επιθετικήσ οδήγηςησ

Πεπιοσή

προςωπική άποψη ςχετικά με την 

υπζρβαςη του επιτρεπόμενου ορίου 

ταχφτητασ κατά 10 χλμ την ϊρα

V019_13: Κατά τθ γνώμθ ςασ, πόςα οδικά ατυχιματα ςτα 100 οφείλονται ςε επικετικό ςτυλ οδιγθςθσ;

V015_23



ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ 
(ΦΟΛΙΑ) 

 Οι  ϊντρεσ εκτιμούν μικρότερο αριθμό ατυχημϊτων ςε ςχϋςη με τισ 
γυναύκεσ.  

 Σα μεγαλύτερα ϊτομα ςε ηλικύα εκτύμηςαν μεγαλύτερο αριθμό 
ατυχημϊτων από τα ϊτομα μικρότερησ ηλικύασ.  

 Σα ϊτομα που θεωρούν μη αποδεκτό την οδόγηςη με ταχύτητα που 
ξεπερνϊ το επιτρεπόμενο όριο κατϊ 10 χιλιόμετρα εύναι πιο πιθανό να 
εκτιμόςουν μεγαλύτερο αριθμό ατυχημϊτων που οφεύλονται ςε 
επιθετικό ςτυλ οδόγηςησ ςε ςχϋςη με αυτούσ που θεωρούν αποδεκτό 
την παραπϊνω οδικό ςυμπεριφορϊ.  

 Σα ϊτομα που αντιμετωπύζουν ποτϋ / ςπϊνια οδηγούσ που δεν τηρούν 
την απόςταςη αςφϊλειασ από το προπορευόμενο όχημα εκτιμούν 
μικρότερο αριθμό ατυχημϊτων ςυγκριτικϊ με αυτούσ που τουσ 
αντιμετωπύζουν πολύ ςυχνϊ. 



ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΔΙΩΝΤΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ 
(ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ) 
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Ηλικία 
  

Ποςοςτό Ατυχημάτων όπωσ το υπέθεςαν  τα άτομα που 
ερωτήθηκαν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τουσ 

Γυναύκεσ 

Άνδρεσ 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ (1/2) 
 Η πλειοψηφύα των οδηγών τϊςςεται κατϊ τησ οδόγηςησ με ταχύτητα 

ϊνω του επιτρεπόμενου ορύου ανεξϊρτητα τησ περιοχόσ όπου 
διαπρϊττεται η παρϊβαςη του ορύου (π.χ. ςχολεύο, αυτοκινητόδρομοσ 
κτλ.) και κατϊ των οδικών παραβϊςεων γενικότερα. 

 Σα ϊτομα που οδηγούν ςτην Βόρεια και Κεντρικό Ελλϊδα καθώσ και 
ςτην Αττικό εκτύμηςαν μικρότερο αριθμό ατυχημϊτων ςε ςχϋςη με 
τα ϊτομα που οδηγούν ςτα νηςιϊ. Επιπλϋον οι οδηγού των οδών τησ 
Κεντρικόσ Ελλϊδασ, τησ Αττικόσ και των νηςιών 
ςυμπεριλαμβανόμενου τησ Κρότησ εύναι λιγότερο πιθανό να 
ςταματηθούν για ϋλεγχο από την Σροχαύα για υπερβολικό ταχύτητα, 
κατανϊλωςη αλκοόλ/ χρόςη ζώνησ αςφϊλειασ ςε ςχϋςη με τουσ 
οδηγούσ τησ Βόρειασ Ελλϊδασ. 

 



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ (2/2) 
 τισ περιοχϋσ όπου η κοινό γνώμη θεωρεύ ότι οι κανόνεσ κυκλοφορύασ 

που αφορούν ςτην υπερβολικό ταχύτητα δεν επιτηρούνται επαρκώσ 
υπϊρχει μικρότερη πιθανότητα ελϋγχου για χρόςη ζώνησ αςφϊλειασ.  

 Σα ϊτομα που τϊςςονται υπϋρ τησ διϊπραξησ οδικών παραβϊςεων 
ϋχουν μικρότερη πιθανότητα ελϋγχου.  

 Σα ϊτομα που θεωρούν μη αποδεκτό την οδόγηςη με ταχύτητα που 
ξεπερνϊ το επιτρεπόμενο όριο κατϊ 10 χιλιόμετρα εύναι πιο πιθανό να 
εκτιμόςουν μεγαλύτερο αριθμό ατυχημϊτων που οφεύλονται ςε 
επιθετικό ςτύλ οδόγηςησ ςε ςχϋςη με εκεύνουσ που θεωρούν 
αποδεκτό την παραπϊνω οδικό ςυμπεριφορϊ.  

 Σα μεγαλύτερα ϊτομα ςε ηλικύα εκτύμηςαν μικρότερο αριθμό 
ατυχημϊτων από τα ϊτομα μικρότερησ ηλικύασ.  

 



ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΟΔΙΚΗ 
ΑΥΑΛΕΙΑ 

 Εκςτρατεύεσ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ που να 
ςτοχεύουν ςτουσ νϋουσ και να πληροφορούν για τουσ 
κινδύνουσ τησ επιθετικόσ οδόγηςησ. 

 

 Ενημϋρωςη για την επιθετικό ςτυλ οδόγηςησ καθώσ και από 
ποιεσ οδικϋσ ςυμπεριφορϋσ το ςυνιςτούν. 

 

 Αυςτηρότερη νομοθεςύα  

 

 υχνού και ςυςτηματικού ϋλεγχοι από την Σροχαύα 
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