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Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Συλλογή στοιχείων και καθορισμός μεταβλητών οι οποίες 

χαρακτηρίζουν τον τουρισμό.

Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων τα οποία αποτυπώνουν με 

ακρίβεια τη σχέση εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων – εξαγωγή συμπερασμάτων.

Διερεύνηση της επιρροής

του τουρισμού 

στα οδικά ατυχήματα



Βασικά Στάδια Διπλωματικής Εργασίας

Προσδιορισμός Στόχου

Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση

Συλλογή Στοιχείων

Επιλογή

Μεθοδολογίας

Προκαταρκτική 

Επεξεργασία Στοιχείων

Στατιστική Ανάλυση και 

Επεξεργασία

Ανάπτυξη Μαθηματικών 

Μοντέλων

Περιγραφή 

Αποτελεσμάτων

Εξαγωγή 

Συμπερασμάτων και 

Διατύπωση Προτάσεων



Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (1/2)

Συναφείς έρευνες

Οικειότητα με το 

οδικό περιβάλλον

Τουρισμός

Οδική ασφάλεια

Ξένοι οδηγοί

 Μη επαρκής γνώση του οδικού δικτύου

 Έλλειψη κατανόησης των τοπικών χαρακτηριστικών κυκλοφορίας

 Περιορισμένες δεξιότητες οδήγησης κάτω από άγνωστες συνθήκες

 Οδήγηση στην αριστερή πλευρά του δρόμου



Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (2/2)

 Τραυματισμοί λόγω οδικών 

ατυχημάτων

 Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

 Έλλειψη στοιχείων σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο: μόνο 

αναλογικές αναλύσεις

 Ξένοι οδηγοί: Υψηλότερη σχετική επικινδυνότητα εμπλοκής 

σε οδικό ατύχημα σε σχέση με τους Έλληνες οδηγούς

Πιο συχνά φαινόμενα 

στους ξένους τουρίστες

Πρωτοτυπία Διπλωματικής Εργασίας:

Λόγος Μετακίνησης



Θεωρητικό Υπόβαθρο (1/2)

Αρνητική Διωνυμική Παλινδρόμηση

Όπου Χ=0,1,2,…

Βασίζεται στην αρνητική διωνυμική κατανομή

• Ευρεία χρήση στην οδική ασφάλεια

• Γενίκευση της κατανομής Poisson

• Αναφέρεται σε θετικές, ακέραιες εξαρτημένες μεταβλητές

• Η χρήση της ενδείκνυται για περιπτώσεις υπερ-διασποράς



 Συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών < 0,5

 Εξηγήσιμα βi

 Έλεγχος Wald > 1,7 για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%

 Τιμή σημαντικότητας κάθε μεταβλητής < 5% 

 Όσο το δυνατόν χαμηλότερο Likelihood Ratio Test

 Έλεγχος καλής προσαρμογής (Log-likelihood, AIC)

Θεωρητικό Υπόβαθρο (2/2)

Στατιστικοί έλεγχοι μαθηματικών μοντέλων αρνητικής 

διωνυμικής παλινδρόμησης



Συλλογή Στοιχείων

Οδικό ατύχημα

Δ.Ο.Τ.Α.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σ.ΑΝ.ΤΡ.Α.

Η συλλογή στοιχείων 

πραγματοποιήθηκε μέσω 

του Συστήματος Ανάλυσης 

Τροχαίων Ατυχημάτων 

(Σ.ΑΝ.ΤΡ.Α.)

Περιέχει στοιχεία οδικών 

ατυχημάτων που 

συνέβησαν στην Ελλάδα 

από το 1985 

Στην παρούσα εργασία 

εξετάστηκαν τα οδικά 

ατυχήματα για την 

πενταετία 2011-2015

Αντλήθηκαν στοιχεία για:

• Εθνικότητα

• Μήνα του ατυχήματος

• Νομό του ατυχήματος

• Λόγο μετακίνησης



Επεξεργασία Στοιχείων (1/5)

Χαρακτηρισμός Εποχής
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Επεξεργασία Στοιχείων (2/5)

Χαρακτηρισμός Εθνικότητας

Ξένοι Τουρίστες

• Ευρώπη

• Αμερική

• Ασία

• Άλλο

Μόνιμοι κάτοικοι

• Ελλάδα

• Αλβανία



Επεξεργασία Στοιχείων (3/5)

Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Νομού

Δ.Κ.Ν. > 1



Νομός Δωδεκανήσου
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Επεξεργασία Στοιχείων (4/5)

Χαρακτηρισμός Κατηγορίας Νομού



Επεξεργασία Στοιχείων (5/5)

Χαρακτηρισμός Λόγου Μετακίνησης
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Έλληνες Ξένοι

Τουρισμός/Σύνολο: 24,26%

Τουρισμός/Σύνολο: 60,79%

Έλληνες:

Ξένοι:



Κωδικοποίηση Μεταβλητών



Τελικός Πίνακας Μεταβλητών



Διαδικασία Στατιστικής Επεξεργασίας

Εισαγωγή βάσης δεδομένων 
στο IBM SPSS 24

Καθορισμός μεταβλητών

Έλεγχος συσχέτισης 
μεταβλητών

Ανάπτυξη μοντέλου



Ανάπτυξη Μοντέλων (1/5)

Log (Ατυχήματα) = Intercept + (bi · xik) 



Ατυχήματα = e [Intercept + (bi · xik)]



Ατυχήματα = e Intercept · e(bi · xik)

Εξίσωση μοντέλου



Ανάπτυξη Μοντέλων (2/5)



Ανάπτυξη Μοντέλων (3/5)

Συσχετίσεις ανεξάρτητων μεταβλητών < 0,5



Ανάπτυξη Μοντέλων (4/5)

Μοντέλο 1 – Όλα τα ατυχήματα

✔

✔ ✔



Ανάπτυξη Μοντέλων (5/5)

Μοντέλο 2 – Χωρίς Αθήνα, Θεσσαλονίκη

✔

✔ ✔



Σύγκριση Μοντέλων



Συμπεράσματα (1/2)

Ο τουρισμός ως λόγος μετακίνησης οδηγεί σε αύξηση των 
οδικών ατυχημάτων σε σύγκριση με τους υπόλοιπους λόγους 
μετακίνησης.

 Αυξημένη επικινδυνότητα των τουριστών, τόσο ξένων όσο και 
Ελλήνων, σε σύγκριση με τους μη τουρίστες.

Η σχετική επιρροή του τουρισμού ως λόγου μετακίνησης στα 
οδικά ατυχήματα αυξάνεται κατά την τουριστική περίοδο. 

Η σχετική επιρροή των τουριστικών περιοχών στα οδικά 
ατυχήματα αυξάνεται στην περίπτωση του τουρισμού ως λόγου 
μετακίνησης.

 Μεγάλο πλήθος τουριστών, οι οποίοι καλούνται να οδηγήσουν 
σε άγνωστες για αυτούς περιοχές και κυκλοφοριακές συνθήκες.



Συμπεράσματα (2/2)

Στην τουριστική περίοδο αυξάνονται τα οδικά ατυχήματα σε 
σύγκριση με τη μη τουριστική. 

Η σχετική επιρροή της τουριστικής περιόδου στα οδικά 
ατυχήματα αυξάνεται για τις τουριστικές περιοχές, καθώς και για 
τον τουρισμό ως λόγο μετακίνησης.

Οι ξένοι τουρίστες εμπλέκονται σε λιγότερα οδικά ατυχήματα 
συγκριτικά με τους Έλληνες. 

 Η πιο πιθανή εξήγηση είναι η έκθεση (exposure) των οδηγών 
στον κίνδυνο.

Παρ’ όλα αυτά, η σχετική επιρροή της εμπλοκής των ξένων 
τουριστών σε οδικά ατυχήματα αυξάνεται κατά την τουριστική 
περίοδο και στις τουριστικές περιοχές, σε σχέση με τους Έλληνες.



Προτάσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας

Περισσότερα και συχνότερα αλκοτέστ στους τουριστικούς νομούς.

Αυστηρότερος έλεγχος, καθώς η ενοικίαση δικύκλων γίνεται συχνά 
με απλή επίδειξη διαβατηρίου, χωρίς να ζητείται άδεια οδήγησης.

Ευκρινέστερη και πιο συστηματική σήμανση, καθώς οι ξένοι δεν 
γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού οδικού δικτύου.

Βελτίωση συνθηκών νυχτερινής οδήγησης στις τουριστικές 
περιοχές, καθώς οι περισσότεροι ξένοι βγαίνουν αργά και 
επιστρέφουν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Συστηματικότερη ενημέρωση για τους οδικούς κανόνες στην 
Ελλάδα. 

Ανάπτυξη παιδείας οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στις τουριστικές 
περιοχές.



Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα

Συλλογή στοιχείων υπαιτιότητας οδηγού, για υπολογισμό της 
επικινδυνότητας των τουριστών μέσω της μεθόδου induced 
exposure.

Εισαγωγή μεταβλητής οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ στην 
ανάλυση.

Επέκταση της ανάλυσης ώστε να λαμβάνει υπόψη και τον τύπο 
οχήματος, καθώς τα δίκυκλα αποτελούν το κυριότερο μέσο 
πρόκλησης οδικών ατυχημάτων των τουριστών.

Συμπερίληψη της σοβαρότητας ατυχήματος στην ανάλυση.

Επανάληψη της στατιστικής ανάλυσης και με τη χρήση άλλων 
στατιστικών μεθόδων.

Επανάληψη της ανάλυσης μετά από μερικά χρόνια, για έλεγχο 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
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