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ηόσορ Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ 

Πεξηγξαθή ηεο ζηάζεο ησλ Δπξσπαίσλ 

 απέλαληη ζηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 

Οκαδνπνηήζεηο ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ 

Αλάπηπμε Σηαηηζηηθνύ Μνληέινπ 



Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη 

Σπλαθήο Έξεπλεο  

Γηεζλήο 

Διιεληθέο 

Έξεπλεο Σηάζεο- Σπκπεξηθνξάο ησλ νδεγώλ: 

   Η απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία ή θαηάζηαζε ε νπνία                             

ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνύ από ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο νδήγεζεο. 

 

   Οη πεγέο απόζπαζεο πξνζνρήο θαηά ηελ νδήγεζε απμάλνληαη ζπλερώο κε ηελ 

πηνζέηεζε όιν θαη πεξηζζόηεξν λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπήο εληόο ηνπ νρήκαηνο 

 

  Η απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα επηκέξνπο 

ζηνηρεία: νπηηθή, αθνπζηηθή, θηλεηηθή θαη λνεηηθή. 

 

  Η ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ε ζπλνκηιία κε ζπλεπηβάηε είλαη δύν από ηηο πην 

ζπλήζεηο πεγέο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο. 



Θευπηηικό Τπόβαθπο 

Μέθοδοι Ανάλςζηρ 

Αξλεηηθή Γησλπκηθή Καηαλνκή 

(Negative Binomial) 

Αλάιπζε Οκαδνπνίεζεο 

(Cluster Analysis) 

Οκαδνπνίεζε ησλ Δπξσπατθώλ 

ρσξώλ κε θξηηήξηα: 

 

 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

   Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά   

Σπζρέηηζε εμαξηεκέλεο/αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο (Σπλερήο, Γηαθξηηέο) 



ςλλογή ηοισείυν 

Έπεςνα ESRA (2015) - http://www.esranet.eu/ 

   European Survey of Road users’ safety Attitudes 

 

   Παλεπξσπατθή έξεπλα γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα πνπ δηεμήρζε από ην Ιλζηηηνύην Οδηθήο 

Αζθάιεηαο ηνπ Βειγίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Τνκέα Μεηαθνξώλ θαη Σπγθνηλσληαθήο 

Υπνδνκήο ΔΜΠ 

 

   Σπκκεηνρή 17.000 Δπξσπαίσλ νδεγώλ 

Βάζη δεδομένυν με ζηαηιζηικά ζηοισεία 17 Δςπυπαφκών 

συπών (2010-2014) 

   Αξηζκόο Θαλαηεθόξσλ Αηπρεκάησλ  

    Πιεζπζκόο  

    Αξηζκόο Ορεκάησλ 

    Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ      

    Αξηζκόο Αλέξγσλ 

http://www.esranet.eu/


Πποκαηαπκηική ηαηιζηική Ανάλςζη 

Καηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αμηνιόγεζε. 
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ςμθυνείηε όηι όλοι οι οδηγοί αςηοκινήηυν έσοςν 

μιλήζει καηά καιπούρ ζηο κινηηό ηηλέθυνο ηην ώπα 

ηηρ οδήγηζηρ; Ηλικίερ Υώπερ 



ηαηιζηική Δπεξεπγαζία 

Οκαδνπνίεζε Δπξσπατθώλ Φσξώλ (Cluster Analysis)  

Δπαλαδηακόξθσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ESRA 

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο 

Πξνζδηνξηζκόο κεηαβιεηώλ (έιεγρνο ζπζρέηηζεο) 
Εξαρτημένων 

Ανεξάρτητων 

Αλάπηπμε καζεκαηηθνύ κνληέινπ Αξλεηηθήο 

Γησλπκηθήο Καηαλνκήο 

Πεξηγξαθή θαη επεμήγεζε απνηειεζκάησλ  

1 

2 
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Γοκιμέρ και Έλεγσορ Ομαδοποιήζευν 

• 20 δοκιμέρ 

 

• Έλεγσορ 

  



Αποηελέζμαηα Ομαδοποιήζευν 

Ομαδοποίηζη 1 Ομαδοποίηζη 2 

Κριηήρια

Τύπος Φφρών
Μικρού 

Μεγέθοσς 

Μεγάλοσ 

Μεγέθοσς 

Υυηλού 

Ειζοδήμαηος 

Φαμηλού 

Ειζοδήμαηος 

Ασζηρία Γερμανία Ασζηρία Δλλάδα

Βέλγιο Ιζπανία Βέλγιο Πορηογαλία

Δλβεηία Γαλλία Δλβεηία Σλοβενία

Γανία Ιηαλία Γανία Ιζπανία

Φιλανδία Πολφνία Φιλανδία Ιηαλία

Ιρλανδία Αγγλία Ιρλανδία Πολφνία

Ολλανδία Ολλανδία

Σοσηδία Σοσηδία

Δλλάδα Γερμανία

Πορηογαλία Γαλλία

Σλοβενία Αγγλία

2014_Θαναηηθόρα 

Αηστ_Πληθσζμός_Αρ.Οτημάηφν
2014_ΑΕΠ



Αποηελέζμαηα Ομαδοποιήζευν 

Κξηηήξηα γηα ηηο νκαδνπνηήζεηο  

 

• Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντώλ (ΑΔΠ) 

 

• Αξηζκόο Θαλαηεθόξσλ Αηπρεκάησλ, Πιεζπζκόο, 

Αξηζκόο Ορεκάησλ   

 

  
Τειηθέο 2 νκαδνπνηήζεηο   Από 2 νκάδεο 

• 11 ρώξεο 

 

• 6  ρώξεο 



ύνθεζη ηυν ομαδοποιήζευν 
 με ηην Απνηηική Γιυνςμική Καηανομή 

1.   Μεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

νκαδνπνηήζεσλ ζε κνξθή κεηαβιεηήο  

2.   Δπαλαδηακόξθσζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ESRA 



Γοκιμέρ και Έλεγσορ Μονηέλυν 

Μνληέινπ 

Μεηαβιεηώλ 

Γοκιμέρ 
 (πεξηζζόηεξεο από 80, 

ηζνξξόπεζαλ 17 κνληέια) 



Αποηελέζμαηα Μονηέλυν 

8 ηελικά μονηέλα Σσνηελεζηές
Wald 

Test
Σσνηελεζηές

Wald 

Test
Σσνηελεζηές

Wald 

Test
Σσνηελεζηές

Wald 

Test

Μικρού 

Μεγέθοσς 
-0.095 9.17 -0.190 5.66 -0.086 35.78 -0.163 21.61 82.58

Μεγάλοσ 

Μεγέθοσς 
-0.232 115.32 -0.185 63.34 -0.215 71.68 -0.163 161.77 498.81

Υυηλού 

Διζοδήμαηος 
-0.214 88.23 -0.086 42.94 -0.181 14.09 -0.304 138.81 350.96

Φαμηλού 

Διζοδήμαηος 
-0.159 33.04 -0.187 16.98 -0.143 39.52 -0.186 35.08 155.94

Μικρού 

Μεγέθοσς 
-0.080 5.93 -0.261 7.00 -0.100 61.07 -0.176 22.44 108.42

Μεγάλοσ 

Μεγέθοσς 
-0.226 102.03 -0.185 15.07 -0.109 65.97 -0.314 153.06 390.37

Υυηλού 

Διζοδήμαηος 
-0.218 86.70 -0.126 20.27 -0.126 28.74 -0.292 121.69 300.64

Φαμηλού 

Διζοδήμαηος 
-0.141 22.53 -0.213 6.69 -0.095 45.15 -0.212 39.76 136.36

Έλεγτος 

Πιθανο-

θάνιας 

Σηοσς ηελεσηαίοσς 

12 μήνες, πόζο 

ζστνά ζηείλαηε ένα 

μήνσμα κειμένοσ ή e-

mail καηά ηην ώρα 

ηης οδήγηζης; 

(V015_19di)

"0" = "Άνηρας" 

"1"="Γσναίκα"

"0"="Γιαθφνώ"                         

"1"=Σσμθφνώ"

"0" = "Σστνά" 

"1"="Ποηέ"

Τύπος 

Φφρών

Αριθμός οδικών 

ηροταίφν 

αηστημάηφν ποσ 

προκαλούνηαι 

λόγφ ηης τρήζης 

κινηηού ηηλεθώνοσ 

(V019_9_1)

Αριθμός οδικών 

ηροταίφν 

αηστημάηφν ποσ 

προκαλούνηαι 

λόγφ ηης 

αποζηολής 

ηλεκηρονικού 

μηνύμαηος  

(V019_16_1)

Σηαθερά

 Στεδόν όλοι οι 

οδηγοί ασηοκινήηφν 

καηά καιρούς έτοσν 

μιλήζει ζε ένα 

κινηηό ηηλέθφνο 

καηά ηην ώρα ηης 

οδήγηζης 

(V017_20di).

3.400

3.221

3.499

Τι θύλο είζηε; 

(V001) 

 Η προζοτή ζηην 

κσκλοθορία 

μειώνεηαι όηαν ένας 

οδηγός μιλάει ζε ένα 

κινηηό ηηλέθφνο 

καηά ηην ώρα ηης 

οδήγηζης 

(V017_19di).

3.297

3.414

3.211

3.538

3.270



Αποηελέζμαηα Μονηέλυν 

    Τν θύλο (V001) είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. 

Οη άληξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο πηζηεύνπλ όηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ επεξεάδεη 

ιηγόηεξν ζηελ απόζπαζε ζηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ. 

    Οη απότειρ ηυν δύο θύλυν ζηηο ρώξεο ςτηλού ειζοδήμαηορ σο πξνο ην βαζκό ζηνλ νπνίν 

ε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ επεξεάδεη έλα νδηθό αηύρεκα δηαθέξνπλ ζρεδόλ θαηά ην δηπιάζην 

από εθείλεο ζηηο ρώξεο σαμηλού ειζοδήμαηορ. 

    Σέζζεπιρ ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ είλαη κοινέρ ζε όια ηα κνληέια, δειαδή ζπκκεηέρνπλ γηα 

ηελ πεξηγξαθή θαη ησλ δπν εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηώλ αλεμαξηήησο ησλ νκαδνπνηήζεσλ ησλ 

Δπξσπατθώλ ρσξώλ. 

    Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεύνπλ όηη όλοι οι οδηγοί καηά καιπούρ 

σπηζιμοποιούν ηο κινηηό ηηλέθυνο καηά ηη διάπκεια ηηρ οδήγηζηρ (V017_20di). Όζνη 

δηαθσλνύλ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, πηζηεύνπλ όηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ πξνθαιεί 

ιηγόηεξα νδηθά αηπρήκαηα ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ πηζηεύνπλ ην αληίζεην. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Σε όια ηα κνληέια οι βαζικοί παπάγονηερ επιπποήρ είλαη ην θύιν, ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ 
ηειεθώλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, ν βαζκόο απόζπαζεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 
ιόγσ ρξήζεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ε ζπρλόηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ θαηά ηελ ώξα 
ηεο νδήγεζεο, αλεμαξηήησο ησλ νκαδνπνηήζεσλ ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ανάλςζηρ ομαδοποίηζηρ, ην Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) 
θάζε ρώξαο απνηέιεζε ην πην θαζνξηζηηθό νηθνλνκηθό θξηηήξην θαη ηα Θαλαηεθόξα 
Αηπρήκαηα, ν Πιεζπζκόο θαη ν αξηζκόο ησλ νρεκάησλ απνηέιεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα 
πην θαζνξηζηηθά δεκνγξαθηθά θξηηήξηα. 

 Οη άνηπερ ζε ζρέζε κε ηηο γςναίκερ πηζηεύνπλ όηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 
πξνθαιεί ιηγόηεξα νδηθά αηπρήκαηα θαζώο επίζεο όηη επεξεάδεη ιηγόηεξν ζηελ 
απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ. 

 Οη απότειρ ηυν δύο θύλυν ζηηο ρώξεο ςτηλού ειζοδήμαηορ σο πξνο ην βαζκό ζηνλ 

νπνίν ε ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ επεξεάδεη έλα νδηθό αηύρεκα δηαθέξνπλ ζρεδόλ θαηά ην 

δηπιάζην από εθείλεο ζηηο ρώξεο σαμηλού ειζοδήμαηορ. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Αλαθνξηθά κε ηε ζςσνόηηηα αποζηολήρ μηνςμάηυν μέζυ κινηηού ηηλεθώνος καηά ηη 
διάπκεια ηηρ οδήγηζηρ ηοςρ ηελεςηαίοςρ 12 μήνερ όζνη έπξαμαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν έζησ 
θαη κία θνξά, πηζηεύνπλ όηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ επεξεάδεη ιηγόηεξν ζηελ απόζπαζε 
ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ θαη ζπλεπώο ζε νδηθό αηύρεκα ζε ζρέζε κε ηνπο νδεγνύο νη νπνίνη 
δελ ην επηρείξεζαλ πνηέ. 

 Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεύνπλ όηη όλοι οι οδηγοί καηά καιπούρ 

σπηζιμοποιούν ηο κινηηό ηηλέθυνο καηά ηη διάπκεια ηηρ οδήγηζηρ. Όζνη δηαθσλνύλ 

κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, πηζηεύνπλ όηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ πξνθαιεί ιηγόηεξα 

νδηθά αηπρήκαηα ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ πηζηεύνπλ ην αληίζεην. 

 Σηελ εξώηεζε πνπ αθνξνύζε ζην βαθμό μείυζηρ ηηρ πποζοσήρ ηος οδηγού λόγυ 

σπήζηρ κινηηού ηηλεθώνος, όζνη δήισζαλ όηη ην θηλεηό ηειέθσλν δελ επεξεάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ νδεγνύ πηζηεύνπλ ηαπηόρξνλα όηη δελ πξνθαιεί ηόζα νδηθά αηπρήκαηα όζν 

άιινη παξάγνληεο.   



ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΔΡΔΤΝΑ 

• Δθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο κε μεγαλύηεπο απιθμό ζςμμεηεσόνηυν, ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη άιια νδηθά πεξηβάιινληα (αζηηθή νδόο, 

απηνθηλεηόδξνκνο, πςειή/ρακειή θπθινθνξία, εκέξα/λύρηα θ.α.). 

 

• Σύγθξηζε ησλ επξεκάησλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο κε ηε ζπζρέηηζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δειώλεη ν νδεγόο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά νδήγεζήο ηνπ ζε 

πποζομοιυηή οδήγηζηρ.  

 

• Φξήζε πην ζύγσπονυν μέζυν ηεσνολογίαρ θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ νδεγνύ επί ηνπ νρήκαηνο θαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε 

ζύγρξνλεο κεζόδνπο. 

 

• Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε εθαξκνγή άλλυν ζηαηιζηικών μεθόδυν δηαθνξεηηθήο 

νηθνγέλεηαο από ηελ επηιεγείζα.  
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