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υξαλδ έ μ 

ΘαΝ άγ ζαΝ θαΝ υξαλδ ά πΝ γ ληΪΝ κθΝ εέΝ ΓέΝ Γδαθθά,Ν εαγβΰβ άΝ βμΝ ξκζάμΝ Πκζδ δευθΝ
ΜβξαθδευθΝ ΜΠ,ΝΰδαΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝπκυΝηκυΝΫ δι Νη Ν βθΝαθΪγ βΝ βμΝπαλκτ αμΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝπκζτ δηβΝεαγκ άΰβ άΝ κυΝεαδΝ δμΝΰθυ δμΝ

πκυΝηκυΝη Ϋ π Νεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ επσθβ άμΝ βμέ 

ΠαλΪζζβζα,ΝγαΝάγ ζαΝθαΝ υξαλδ ά πΝ αΝυπσζκδπαΝηΫζβΝ βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμμΝεέΝ
ΙέΝ Γεσζδα,Ν Πλτ αθβΝ κυΝ γθδεκτΝ Μ σίδκυΝ Πκζυ ξθ έκυΝ εαδΝ Καγβΰβ άΝ βμΝ ξκζάμΝ
Πκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝ ΜΠΝ εαδΝ εέΝ έΝ ζαξκΰδΪθθβ,Ν πέεκυλβΝΚαγβΰά λδαΝ βμΝξκζάμΝ
Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ ΜΠ,Ν ΰδαΝ δμΝ πκδεκ κηβ δεΫμΝ παλα βλά δμΝ κυμΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ
ΰθυ δμΝπκυΝηκυΝπλκ Ϋφ λαθΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝφκέ β άμΝηκυΝ βΝ ξκζάέ 

ΘαΝ άγ ζαΝ πέ βμΝ θαΝ υξαλδ ά πΝ δ δαέ λαΝ κθΝ πσ κζκΝ δαεσπκυζκ,Ν ΤπκοάφδκΝ
δ Ϊε κλαΝ ΜΠ,Ν ΰδαΝ βθΝ πκζτ δηβΝ ίκάγ δΪΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ υηίκυζΫμΝ εαδΝ δμΝ

υπκ έι δμΝ κυΝπΪθπΝ Ν δΪφκλαΝγΫηα αΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ 

ΣΫζκμ, γαΝάγ ζαΝθαΝ υξαλδ ά πΝ βθΝ ίβΝΰδαΝ βΝίκάγ δαΝεαδΝ βΝ υηπαλΪ α άΝ βμΝεαγ’Ν
σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ πκυ υθΝηκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝκδεκΰΫθ δΪΝηκυΝΰδαΝ βθΝεα αθσβ βΝεαδΝ
αΝαπαλαέ β αΝ φσ δαΝπκυΝηκυΝπαλ έξαθέΝ 
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α έζ δκμΝΜπΫζζκμ 
 

πδίζΫππθμΝΓδυλΰκμΝΓδαθθάμ,ΝΚαγβΰβ άμΝ έΜέΠέ 
 

τθκοβμ 
 

 σξκμΝ βμΝ παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ
κυλδ ηκτΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σ,Ν υζζΫξγβεαθΝ κηΫθαΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ βθΝπ θ α έαΝβί11-βί1ηέΝΣαΝ κηΫθαΝ
π ι λΰΪ βεαθΝη Ν εκπσΝ κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝξαλαε βλέακυθΝ αΝκ δεΪΝ
α υξάηα α,Ν βζα άΝ βθ γθδεσ β α κυΝκ βΰκτ, βθ πκξά, κΝζσΰκ η αεέθβ βμ εαδΝ κΝ
θκησ,ΝπμΝ η αίζβ Ϋμέ ΓδαΝ βθΝ αθΪζυ βΝ αθαπ τξγβεαθΝ ηαγβηα δεΪΝ ηκθ ΫζαΝ αλθβ δεάμΝ
δπθυηδεάμΝ παζδθ λσηβ βμέΝ πσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ηκθ Ϋζπθ πκυΝ αθαπ τξγβεαθ, 

εαγυμΝ εαδΝ απσΝ βΝ η αιτΝ κυμΝ τΰελδ β, ιΪΰ αδΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ Ν κδΝ κυλέ μΝ
ηπζΫεκθ αδ υξθσ λαΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ δ δεσ λα,Ν παλα βλάγβε Ν σ δΝ σ κΝ βΝ
κυλδ δεάΝπ λέκ κμΝσ κΝεαδΝκΝ κυλδ ησμΝπμΝζσΰκμΝη αεέθβ βμΝκ βΰκτθΝ Νατιβ βΝ πθΝ
κ δευθΝ α υξβηΪ πθ,Ν η Ν βΝ η ΰαζτ λβΝ ατιβ βΝ θαΝ παλα βλ έ αδΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝ
π λδκξΫμέ Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝ γθδεσ β α,Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝιΫθκδΝ κυλέ μΝ ηπζΫεκθ αδΝ Ν
ζδΰσ λαΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ υΰελδ δεΪΝη Ν κυμΝ ζζβθ μ απκ έ αδΝ β ξ δεάΝΫεγ βΝ
πθΝκ βΰυθΝ  εέθ υθκ. Παλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,Νβ ατιβ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ βμΝ ηπζκεάμΝ
πθΝιΫθπθΝ κυλδ υθ Νκ δεΪΝα υξάηα α δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμΝπδγαθυμΝυπκ δεθτ δΝ
βθΝαυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝιΫθπθΝ κυλδ υθΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝ ζζβθ μέ 

 

ΛΫι δμΝ εζ δ δΪμΝ κ δεΪΝ α υξάηα α,Ν κ δεάΝ α φΪζ δα,Ν κυλδ ησμ,Ν αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝ
παζδθ λσηβ β  
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Abstract: 
 

The objective of this Diploma Thesis is to investigate the effect of tourism on road 

accidents. For this purpose, data on road accidents in Greece for the five-year period of 

2011-2015 were collected. The data underwent processing in order to allocate the factors 

that characterize road accidents, i.e. the nationality of the driver, the season, the purpose 

of travelling and the region, as variables. Negative binomial regression models were 

developed for this analysis. Application and comparison of the models led to the 

conclusion that tourists are more often involved in road accidents. More specifically, it 

was observed that both the tourist season and tourism as the purpose of travelling led to 

an increase in road accidents, with the highest increase being observed in tourist regions. 

As far as nationality is concerned, the fact that foreign tourists are involved in fewer road 

accidents than Greek drivers is attributed to the relative risk exposure. However, the 

increase of the relative rate ratio of road accident involvement for foreign tourists in tourist 

regions may indicate the increased risk of foreign tourists compared to Greek drivers. 

 

Keywords: road accidents, road safety, tourism, negative binomial regression
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Π λέζβοβ 

θ δε έη θκΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ
κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα α βθΝ ζζΪ αέΝΟΝ σξκμΝαυ σμΝ πδ τξγβε Νη Ν βΝ
ξλά βΝ α δ δευθΝ ηκθ ΫζπθέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν πλκ δκλέ βεαθΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ
πδλλκάμΝπμΝ κυλδ δεκέΝ έε μ,ΝεαδΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝπκ κ δεκπκέβ άΝ βμΝηΫ πΝ βμΝ
τΰελδ βμΝ δαφκλ δευθΝηκθ Ϋζπθέ 

ΣκθΝεαγκλδ ησΝ κυΝ πδ δπεση θκυΝ σξκυΝαεκζκτγβ ΝβΝίδίζδκΰλαφδεάΝ αθα εσπβ β. 

Παλκυ δΪακθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ υθαφυθΝ λ υθυθΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ βμΝπαλκτ αμΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν σ κΝ Ν γθδεσ,Νσ κΝεαδΝ υλππαρεσΝεαδΝπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέ 

 βΝ υθΫξ δα,Νπλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝ υζζκΰάΝ πθΝαπαλαέ β πθΝ κδξ έπθΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ
βμΝ λΰα έαμΝηΫ πΝ βμΝίΪ βμΝ κηΫθπθΝέ ΝέΣΡέ ,ΝβΝκπκέαΝπ λδΫξ δΝ κδξ έαΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝ ΛέΣ ΣέΝΠ λέκ κμΝη ζΫ βμΝκλέ βε ΝβΝπ θ α έαΝ
2011-2015.  

ΣβΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝαεκζκτγβ ΝβΝ π ι λΰα έαΝ κυμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ πδζ ΰ έΝβΝ
εα ΪζζβζβΝη γκ κζκΰέα,ΝαζζΪΝεαδΝβΝεπ δεκπκέβ βΝ κυμΝυ ΝθαΝ δ αξγκτθΝ κΝ δ δεσΝ
α δ δεσΝζκΰδ ηδεσέΝ Νεπ δεκπκέβ βΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ πθΝ

ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ πδζΫξγβεαθΝ θαΝ παλκυ δα κτθΝ κΝ ετλδκΝ ηΫλκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝαπκ ζκτθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝαπσΝκθκηα δεΫμΝη αίζβ Ϋμ υα δεάμΝ
ηκλφάμ,ΝαθαΰλΪφκθ αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝ1)μ 

  

ΠέθαεαμΝ1: Κπ δεκπκέβ βΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθ 

ΓδαΝ β α δ δεάΝαθΪζυ βΝ πθΝ κδξ έπθΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝεα ΪζζβζπθΝηαγβηα δευθΝ
ηκθ ΫζπθΝ πδζΫξγβε ΝβΝ φαληκΰάΝ βμΝαλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμέΝ 



   

ii 
 

ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝκλέ βε ΝκΝαλδγησμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝεαδΝαθαπ τξγβεαθ 

αΝ ιάμΝηκθ ΫζαΝ(ΠέθαεαμΝ2): 

 

ΠέθαεαμΝ2: Οθκηα κζκΰέαΝΜκθ Ϋζπθ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ πδζκΰάΝ πθΝηκθ ΫζπθΝ Ϋΰδθ Ν Ϋπ δ αΝαπσΝαλε ΫμΝ κεδηΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
εα αΰλΪφβεαθ,Ν ΰδαΝ γΫηα αΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ πκπ έαμ,Ν βη δυθκθ αμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ βμΝ
η αίζβ ΫμΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ κΝηκθ ΫζκΝ θΝά αθΝαπκ ε σέΝΠαλα έγ αδΝπζάλβμΝεα ΪζκΰκμΝ
κεδηυθΝ πθΝ ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθ,Ν σ κΝ κΝ ετλδκΝ ηΫλκμΝ σ κΝ εαδΝ αΝ
Παλαλ άηα αέΝ Ν πδζκΰάΝ πθΝίΫζ δ πθΝηκθ ΫζπθΝπλαΰηα κπκδάγβε Νπλπ αλξδεΪΝη Ν βΝ
ηΫγκ κΝ βμΝη ΰδ κπκέβ βμΝ κυΝζκΰαλέγηκυΝ βμΝπδγαθκφΪθ δαμ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν βΝξλά βΝ
κυΝελδ βλέκυΝ kaike (AIC). 

ΣαΝ ζδεΪΝηαγβηα δεΪΝηκθ ΫζαΝπκυΝπλκΫευοαθΝαπκ υπυθκυθΝ βΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ βμΝ
ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝεαδΝ πθΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝ βθΝ πβλ ΪακυθέΝ Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ
ξλβ δηκπκδάγβε Ν πμΝ ηΫΰ γκμΝ δεαθσΝ θαΝ αθα έι δΝ βθΝ πδλλκάΝ βμ εΪγ Ν αθ ιΪλ β βμΝ
η αίζβ άμΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ ι ξπλδ ΪέΝ ΚαγυμΝ σζ μΝ βΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ έθαδΝ δαελδ Ϋμ,Ν βΝγΫ βΝ βμΝ ζα δεσ β αμΝΫΰδθ Νξλά βΝ βμΝη γσ κυΝ
βμΝκλδαεάΝ πδλλκάμέΝΟδΝ υθ ζ ΫμΝ πθΝηκθ Ϋζπθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ ξ δεάΝ πδλλκά πθΝ
η αίζβ υθΝ σζπθΝ πθΝ ηκθ Ϋζπθ,Ν παλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ υΰε θ λπ δεσΝ πέθαεαΝ πκυΝ
αεκζκυγ έΝ(ΠέθαεαμΝθέγ)έμ 
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ΠέθαεαμΝ3: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝΜκθ Ϋζπθ 

Κα ΪΝ αΝ δΪφκλαΝ Ϊ δαΝ επσθβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝπλκΫευο Ν
πζβγυλαΝ ξλά δηπθΝ παλα βλά πθ,Ν απκ ζ ηΪ πθΝ εαδΝ υηπ λα ηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ
υθ Ϋκθ αδΝΪη αΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝεαδΝ κυμΝΝ σξκυμΝ βμέΝΜ ΝίΪ βΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝ



   

iv 
 

απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ π ι λΰα έαμΝ εαδΝ ευλέπμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ ηαγβηα δευθΝ
ηκθ Ϋζπθ,Ν αΝ βηαθ δεσ λαΝ υηπ λΪ ηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝ υθκοέακθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΟΝ κυλδ ησμΝ πμΝ ζσΰκμΝ η αεέθβ βμ κ βΰ έΝ ΰ θδεΪΝ Ν ατιβ βΝ πθΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝζσΰκυμΝη αεέθβ βμέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ
αυ σΝ απκ ζ έΝ αιδκ βη έπ βΝ παλα άλβ β,Ν εαγυμΝ υπκ δεθτ δΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ
πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝιΫθπθΝσ κΝεαδΝ ζζάθπθ,Ν Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝ
ηβΝ κυλέ μέΝ υ σΝ θ ξκηΫθπμΝ ιβΰ έ αδΝαπσΝ δμΝθΫ μΝευεζκφκλδαεΫμΝ υθγάε μΝ
δμΝκπκέ μΝεαζκτθ αδ θαΝαθ απκελδγκτθΝκδΝ κυλέ μΝ δμΝ δαεκπΫμΝ κυμέ 

 πέ βμ,Ν β ξ δεάΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝπμΝ ζσΰκυΝη αεέθβ βμ αΝ κ δεΪΝ
α υξάηα αΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝπ λέκ κέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝ ληβθ υ έΝαπσΝ
κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθ αδΝκΝ κυλδ ησμ εαδΝβ αθ έ κδξβΝευεζκφκλέα,Νη Ν
απκ Ϋζ ηαΝ σ κΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ ευεζκφκλέαΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝ εαδΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ
υηη κξάΝ κυμΝ Ν α υξάηα α,Ν υπκ δεθτκθ αμΝ θ ξκηΫθπμΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ
πδεδθ υθσ β ΪΝ κυμέ 

 ΟδΝιΫθκδΝ κυλέ μ ηπζΫεκθ αδΝ Νζδΰσ λαΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ υΰελδ δεΪΝη Ν κυμΝ
ζζβθ μέΝ ΝπδκΝπδγαθάΝ π ιάΰβ βΝ έθαδΝβΝΫεγ βΝ (exposure)Ν πθΝκ βΰυθΝ κθΝ

εέθ υθκ,Ν εαγυμΝ κδΝ ζζβθ μΝ ( κυλέ μΝ εαδΝ θ σπδκδ)Ν απκ ζκτθΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ
πκ κ σΝ κυΝπζβγυ ηκτΝεαδΝ δαθτκυθΝπ λδ σ λαΝκξβηα κξδζδση λαέΝ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ ηπζκεάμΝ πθΝ ιΫθπθΝ κυλδ υθΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α 

αυιΪθ αδΝεα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝπ λέκ κΝεαδΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμ,Ν Ν ξΫ βΝη Ν
κυμΝ ζζβθ μΝ ( κυλέ μΝ εαδΝ θ σπδκυμ). ΠδγαθυμΝ υπκ βζυθ αδΝ βΝ αυιβηΫθβΝ
πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ ιΫθπθΝ κυλδ υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ηπζΫεκθ αδΝ Ν ξ δεΪΝ
π λδ σ λαΝκ δεΪΝ α υξάηα αΝσ αθΝ πδ εΫπ κθ αδΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμΝ βμΝ
ζζΪ αμ κΝεαζκεαέλδέΝ 

  βθΝ κυλδ δεάΝ π λέκ κ αυιΪθκθ αδΝ αΝ α υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βΝ ηβΝ
κυλδ δεά,Ν κΝ τθκζκΝ βμΝ ζζΪ αμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυ θ ξκηΫθπμΝκφ έζ αδΝ κυμΝ
αυιβηΫθκυμΝευεζκφκλδαεκτμΝφσλ κυμΝ κΝεαζκεαέλδέΝ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝπ λδσ κυ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝΰδαΝ
δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμ,Ν εαγυμΝεαδΝ ΰδαΝ κθΝ κυλδ ησΝπμΝζσΰκΝη αεέθβ βμέΝΣκΝ
ΰ ΰκθσμΝαυ σΝυπκ δεθτ δΝ βθΝπδγαθάΝαυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθ,ΝκδΝ
κπκέκδΝφαέθ αδΝθαΝ ηπζΫεκθ αδΝ Νπ λδ σ λαΝα υξάηα αΝ κΝεαζκεαέλδΝ Ν ξΫ βΝ
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η Ν κυμΝηβΝ κυλέ μέ ΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝέ πμΝ ιβΰ έ αδΝαπσΝ δμΝθΫ μ ευεζκφκλδαεΫμΝ
υθγάε μΝ δμΝκπκέ μΝεαζκτθ αδΝθαΝπλκ αληκ κτθΝ κδΝ κυλέ μΝ δμΝ δαεκπΫμΝ
κυμέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝ
βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ πμΝ ζσΰκυΝ η αεέθβ βμέΝ Ν ατιβ βΝ αυ άΝ έθαδΝ

αθαη θση θβ,Ν εαγυμΝ κδΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμΝ υΰε θ λυθκυθΝ η ΰΪζκΝ πζάγκμΝ
κυλδ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝεαζκτθ αδΝθαΝκ βΰά κυθΝ ΝΪΰθπ μΝΰδαΝαυ κτμΝπ λδκξΫμ, 

η Ναπκ Ϋζ ηαΝ κθΝαυιβηΫθκΝαλδγησΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέ 

θ δαφΫλκθ αΝελέθκθ αδΝ πέ βμΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ αΝκπκέαΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ β 

τΰελδ βΝη Ν αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ βΝΘ αζκθέεβμ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝπμΝζσΰκυΝη αεέθβ βμ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ
αυιΪθ αδΝ εα ΪΝ πκζτΝ η ΰΪζκΝ ίαγησΝ βθΝ π λέπ π βΝ σπκυΝ θΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ αθΪζυ βΝ αΝ τκΝ η ΰΪζαΝ α δεΪΝ εΫθ λα ( γάθαΝ εαδΝ

Θ αζκθέεβ)έΝ υ άΝβΝη ΰΪζβΝατιβ βΝαπκ έ αδΝπδγαθυμΝ κΝ ξ δεΪΝ η ΰΪζκΝ
ηΫΰ γκμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ ε σμΝ γάθαμΝ εαδΝΘ αζκθέεβμέΝ ιδκ βη έπ κΝ έθαδΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝσ δΝ θυΝκΝ κυλδ ησμΝπμΝζσΰκμΝη αεέθβ βμΝ έξ Νη δπ δεάΝ πδλλκά κθΝ
αλδγησΝα υξβηΪ πθΝ βθΝαθΪζυ βΝπκυΝπ λδζΪηίαθ Ν αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λα,Ν
εα αζάΰ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ αυιβ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ σ αθΝ αυ ΪΝ
αφαδλ γκτθΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βέΝ πδπζΫκθΝπδγαθάΝ ιάΰβ βΝ έθαδΝσ δΝ θυΝυπΪλξ δΝ
εΪπκδκμΝ βηαθ δεσμΝ κυλδ ησμΝ ιΫθπθΝ αΝ α δεΪΝ εΫθ λα,Ν βΝ η αεέθβ βΝ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ η Ν ηΫ αΝ ηααδεάμΝ η αφκλΪμ,Ν έ Ν α κηδεΪΝ έ Ν Ν
κλΰαθπηΫθ μΝκηΪ μΝ(groups),Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκΝιΫθκμΝ κυλέ αμΝθαΝ έθαδΝζδΰσ λκΝ
πδγαθσθΝθαΝκ βΰά δΝεΪπκδκΝσξβηαΝεαδΝθαΝ ηπζαε έΝ Νκ δεσΝα τξβηαΝ Ναυ Ϊέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝιΫθπθΝ κυλδ υθ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝ
η ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝαθΪζυ βΝ αΝ
τκΝ η ΰΪζαΝ α δεΪΝ εΫθ λαέΝ θ ξκηΫθπμΝ βΝ ατιβ βΝ αυ άΝ θαΝ κφ έζ αδΝ βΝ
υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ π λδ σ λπθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ηκθέηπθΝ εα κέεπθΝ αΝ

α δεΪΝεΫθ λα,Νη Ν κυμΝιΫθκυμΝθαΝ ηπζΫεκθ αδ Ν υΰελδ δεΪΝπ λδ σ λαΝκ δεΪΝ
α υξάηα αΝ δμΝυπσζκδπ μΝπ λδκξΫμέΝ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝπ λδσ κυ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝ
εα ΪΝπκζτΝη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ
αθΪζυ βΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαέΝ υ άΝβΝατιβ βΝαπκ ζ έΝεαδΝ βΝη ΰαζτ λβΝ
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η αιτΝ πθΝη αίκζυθΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμ,ΝεαδΝαπκ έ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ θυΝ
αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαΝ έθαδΝπ λέπκυΝεα αθ ηβηΫθαΝ
κηκδσηκλφα,Ν ΰδαΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝ θκηκτμΝ ΫξκυθΝ υθάγπμΝ βθΝ αδξηάΝ κυμΝ δμΝ
κυλδ δεΫμΝπ λδσ κυμέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθ αΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝ πέ βμΝ
εα ΪΝη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝαθΪζυ βΝ
αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαέΝ υ σΝ ιβΰ έ αδΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ αΝα δεΪΝεΫθ λαΝ
απκ ζκτθΝ σπκΝ υΰεΫθ λπ βμΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,ΝεαδΝεαγυμΝ
εα α Ϊ κθ αδΝ δμΝ ηβΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμ,Ν η δυθκυθΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ βθΝ
πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθέΝ υιβηΫθβΝ ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθΝ
αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝυπκ δεθτ δΝ βθΝατιβ βΝ κυΝαλδγηκτΝα υξβηΪ πθΝ Ναυ Ϋμ,Ν
Ν ξΫ βΝη Ν δμΝηβΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμ,ΝεαδΝπδγαθυμΝυπκ βζυθ δΝ βθΝαυιβηΫθβΝ

πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθέ 
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δΪΰλαηηαΝβέ1μΝ πέπ κΝ κίαλσ β αμΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝ δμΝ τκΝεα βΰκλέ μΝκ βΰυθ 

δΪΰλαηηαΝβέβμ Κα αθκηάΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝκ βΰυθ 

δΪΰλαηηαΝβέγμΝΚα αθκηάΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝυλαΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝκ βΰυθ 

δΪΰλαηηαΝβέ4μ ΣτπκμΝ τΰελκυ βμΝεαδΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝκ βΰυθ  
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δΪΰλαηηαΝ βέημΝ Ο δεΪΝ α υξάηα αΝ ιΫθπθΝ εαδΝ ΰξυλδπθΝ κ βΰυθΝ (αθΪΝ 1ίίΝ εέΝ
κξβηα κξδζδση λα)ΝΰδαΝ δμΝ λ δμΝία δεΫμΝκ κτμ 

δΪΰλαηηαΝγέ1μΝ υγ έαΝ ζαξέ πθΝΣ λαΰυθπθ 

δΪΰλαηηαΝ4έ1μΝ λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝα υξάηα κμΝεαδΝ γθδεσ β α 

δΪΰλαηηαΝ4έβμΝυθκζδεσμΝαλδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝα υξάηα κμΝεαδΝ
γθδεσ β α 

δΪΰλαηηαΝ 4έγμ ΟδΝ ΫεαΝ βηκφδζΫ λ μΝ ξυλ μΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝ πλκΫλξκθ αδΝ κδΝ
αθααβ ά δμΝ κυλδ δευθΝπλκκλδ ηυθΝ βθΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ κΝβί1ζ 

δΪΰλαηηαΝ4έ4μ ΜΫ βΝ απΪθβΝαθΪΝιΫθκΝ πδ εΫπ βΝΰδαΝεΪγ Νπ λδφΫλ δαΝΰδαΝ κΝβί1θΝ 

δΪΰλαηηαΝ4έημΝΚα αθκηάΝ αιδ δπ δευθΝ δ πλΪι πθΝαθΪΝπ λδφΫλ δαΝΰδαΝ κΝβί1θΝ 

δΪΰλαηηαΝ4έθμΝΚα αθκηάΝ αιδ δπ δευθΝ πδ εΫο πθΝαθΪΝπ λδφΫλ δαΝΰδαΝ κΝβί1θΝ 

δΪΰλαηηαΝ 4έιμ Κα αθκηάΝ αιδ δπ δευθΝ δ πλΪι πθΝ αθΪΝ ξυλαΝ πλκΫζ υ βμΝ ΰδαΝ δμΝ
ι ααση θ μΝπ λδφΫλ δ μΝεα ΪΝ κΝβί1θΝ 

δΪΰλαηηαΝ4έκμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝ π εαθά κυ,Ν κυλέ μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έλμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝ π εαθά κυ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ1ίμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚυεζΪ πθ,Ν κυλέ μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ11μΝΟ δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚυεζΪ πθ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ1βμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚΫλευλαμ,Ν κυλέ μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ1γμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚΫλευλαμ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ14μ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΧαζεδ δεάμ,Ν κυλέ μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ1ημ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΧαζεδ δεάμ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ1θμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ( γάθα,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έ1ιμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ( γάθα,Ν κυλέ μ) 
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δΪΰλαηηαΝ4έ1κμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝ δ πζέαμΝεαδΝ εαλθαθέαμ,Νσζ μΝκδΝ
γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ 4έ1λμ Ο δεΪΝ α υξάηα αΝ αθΪΝ ηάθαΝ (ΝκησμΝ δ πζέαμΝ εαδΝ εαλθαθέαμ,Ν
κυλέ μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έβίμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθα ( κυλδ δεσμΝθκησμ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έβ1μΝΟ δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ( κυλδ δεσμΝθκησμ,Ν κυλέ μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έββμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(ηβΝ κυλδ δεσμΝθκησμ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

δΪΰλαηηαΝ4έβγμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(ηβΝ κυλδ δεσμΝθκησμ,Ν κυλέ μ) 

δΪΰλαηηαΝ 4έβ4μΝ λδγησμΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αθΪΝ ζσΰκΝ η αεέθβ βμ,Ν ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ
γθδεσ β μΝεαδΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝθκηκτμ 

δΪΰλαηηαΝ 4έβημ λδγησμΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αθΪΝ ζσΰκΝ η αεέθβ βμ,Ν ησθκΝ ΰδαΝ
κυλέ μ,Ν κυλδ δεάΝ πκξάΝεαδΝ κυλδ δεάΝεα βΰκλέαΝθκηκτ 

δΪΰλαηηαΝ 4έβθμΝ λδγησμΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αθΪΝ ηάθαΝ ι ξπλδ ΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ γθδεσ β μΝεαδΝσζκυμΝ κυμΝθκηκτμ 

δΪΰλαηηαΝ 4έβιμΝ λδγησμΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αθΪΝ ηάθαΝ ι ξπλδ ΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝ κυλέ μΝεαδΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝθκηκτμ 

δΪΰλαηηαΝ 4έβκμΝ λδγησμΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αθΪΝ ηάθαΝ ι ξπλδ ΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝ κυλέ μΝεαδΝ κυλδ δεκτμΝθκηκτμ 

δΪΰλαηηαΝηέ1μΝΙ σΰλαηηαΝυξθκ ά πθ 

δΪΰλαηηαΝηέβμΝΙ σΰλαηηαΝυξθκ ά πθΝΜκθ ΫζκυΝβ 

 

Κα ΪζκΰκμΝ δεσθπθ 

δεσθαΝβέ1μ ξβηα δεάΝαπ δεσθδ βΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ δμΝ τκΝ κπκγ έ μ 

δεσθαΝγέ1μΝ π ιάΰβ βΝπδγαθυθΝ δηυθΝ κυΝυθ ζ άΝυ ξΫ δ βμ 

δεσθαΝγέβμ π δεσθδ βΝ λα βΰδεάμΝζκΰαλδγηδεάμΝαθΪζυ βμ 
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δεσθαΝγέγμ ΝεαηπτζβΝ βμΝζκΰδ δεάμΝπαζδθ λσηβ βμ 

δεσθαΝγέ4μ Παλα έΰηα αΝυοβζκτΝεαδΝξαηβζκτΝ υθ ζ άΝR2 

δεσθαΝ4έ1μ λξδεάΝκγσθβΝέ ΝέΣΡέ έΝ– πδζκΰάΝ δα τππ βμΝ λπ άηα κμ 

δεσθαΝ4έβμ πδζκΰάΝΫε κ βμΝέ ΝέΣΡέ έ 

δεσθαΝ4έγμ πδζκΰάΝη λκτη θβμΝηκθΪ αμΝ(αλξ έκυΝπλκμΝπλκ πΫζα β) 

δεσθαΝ4έ4μ Π λδΰλαφάΝα υξβηΪ πθΝπλκμΝαθΪε β β 

δεσθαΝ4έημ πδζκΰάΝξαλαε βλδ δευθΝκηα κπκέβ βμΝα υξβηΪ πθ 

δεσθαΝ4έθμ δα τππ βΝ ζδεκτΝ λπ άηα κμ 

δεσθαΝ4έιμ θαφκλΪΝ κδξ έπθΝ ζδεκτΝ λπ άηα κμ 

δεσθαΝ4έκμ θ δε δεσΝαλξ έκΝπέθαεαΝαπκ ζ ηΪ πθ 

δεσθαΝ4έλμ θααά β βΝΠλκ υππθΝ κΝέ ΝέΣΡέ έ 

δεσθαΝ4έ1ίμ δα δεα έαΝφδζ λαλέ ηα κμΝΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μ 

δεσθαΝ4έ11μ βηδκυλΰέαΝυπκπέθαεαΝ(Pivot Table) 

δεσθαΝ4έ1βμΝ δαησλφπ βΝυπκπέθαεαΝηΫ πΝ βμΝη αεέθβ βμΝπ έπθ 

δεσθαΝ4έ1γμ βηδκυλΰέαΝ δαΰλΪηηα κμΝυπκπδθΪεπθ 

δεσθαΝ 4έ14μ ΤπσηθβηαΝ π ιάΰβ βμΝ βμΝ ξλπηα δεάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ πδθΪεπθΝ
υπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτ 

δεσθαΝ4έ1ημ ΟδΝ εαπΫθ ΝπδκΝ κυλδ δεκέΝθκηκέ 

δεσθαΝ4έ1θμ ΟδΝ λδΪθ αΝηβΝ κυλδ δεκέΝθκηκέ 

δεσθαΝ 4έ1ιμ ΟδΝ έεκ δΝ βηκφδζΫ λ μΝ αθααβ ά δμΝ κυλδ δευθΝ πλκκλδ ηυθΝ βθΝ
ζζΪ αΝ κΝβί1ζ  

δεσθαΝ4έ1κμ ΟδΝπδκΝ βηκφδζ έμΝ κυλδ δεκέΝπλκκλδ ηκέΝ βμΝ ζζΪ αμ 

δεσθαΝ4έ1λμ λξδεάΝκηα κπκέβ βΝεαδΝαλέγηβ βΝ πθΝζσΰπθΝη αεέθβ βμ 
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δεσθαΝηέ1μ δ αΰπΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝ κΝ δ δεσΝ ζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμΝ
IBM SPSS Statistics 24 

δεσθαΝηέβμ Καγκλδ ησμΝ πθΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσ 

δεσθαΝ ηέγμ Καγκλδ ησμΝ κθκηα έαμΝ δηυθΝ πθΝ η αίζβ υθΝ κΝ ζκΰδ ηδεσΝ ηΫ πΝ βμΝ
πδζκΰάμΝValue Labels – ΜΫλκμΝ1 

δεσθαΝ ηέ4μ Καγκλδ ησμΝ κθκηα έαμΝ δηυθΝ πθΝ η αίζβ υθΝ κΝ ζκΰδ ηδεσΝ ηΫ πΝ βμΝ
πδζκΰάμΝValue Labels – ΜΫλκμΝβ 

δεσθαΝηέημ ιαΰπΰάΝπ λδΰλαφδευθΝ α δ δευθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ– ΜΫλκμΝ1    

δεσθαΝηέθ: ιαΰπΰάΝπ λδΰλαφδευθΝ α δ δευθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ– ΜΫλκμΝβ 

δεσθαΝηέιμ ιαΰπΰάΝπ λδΰλαφδευθΝ α δ δευθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ– ΜΫλκμΝγ 

δεσθαΝηέκμ δα δεα έαΝ υ ξΫ δ βμΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ– ΜΫλκμΝ1 

δεσθαΝηέλμ δα δεα έαΝ υ ξΫ δ βμΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ– ΜΫλκμΝβ 

δεσθαΝηέ1ίμ πδζκΰάΝη γσ κυΝ α δ δεάμΝαθΪζυ βμΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ– ΜΫλκμΝ1 

δεσθαΝηέ11μ πδζκΰάΝη γσ κυΝ α δ δεάμΝαθΪζυ βμΝ κΝζκΰδ ηδεσΝ– ΜΫλκμΝβ 

δεσθαΝηέ1βμ δ αΰπΰάΝη αίζβ υθΝ κΝηκθ ΫζκΝ– ΜΫλκμΝ1 

δεσθαΝηέ1γμ δ αΰπΰάΝη αίζβ υθΝ κΝηκθ ΫζκΝ– ΜΫλκμΝβ 

δεσθαΝηέ14μ δ αΰπΰάΝη αίζβ υθΝ κΝηκθ ΫζκΝ– ΜΫλκμΝγ 

 

Κα ΪζκΰκμΝΠδθΪεπθ 

ΠέθαεαμΝ1έ1μ α δεκέΝ έε μΝΟ δεάμΝ φΪζ δαμΝ βθΝ ζζΪ α 

ΠέθαεαμΝ1έβμ Παΰεσ ηδαΝεα Ϊ αιβΝ κυλδ δευθΝπλκκλδ ηυθΝπμΝπλκμΝ δμΝ δ γθ έμΝαφέι δμΝ
( Ν εέ) 

ΠέθαεαμΝβέ1μ Κτλδ μΝαδ έ μΝγαθΪ κυΝ πθΝ αιδ δπ υθΝ κΝ ιπ λδεσ 

ΠέθαεαμΝ4έ1μΝΜ αίζβ ΫμΝπκυΝαθ ζκτθ αδΝαπσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έ 
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ΠέθαεαμΝ4έβμΝ λξδεάΝηκλφάΝ ηάηα κμΝ κυΝπέθαεαΝη ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ κηΫθπθΝ
απσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έΝ κΝMicrosoft Excel 

ΠέθαεαμΝ4έγμ ΣηάηαΝ κυΝπέθαεαΝη ΪΝ βθΝκηα κπκέβ βΝ πθΝ γθδεκ ά πθ 

ΠέθαεαμΝ4έ4μΝΤπκπέθαεαμΝξαλαε βλδ ηκτΝ πκξάμΝ(αλδγησμΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝ
α υξάηα κμΝεαδΝ γθδεσ β α) 

ΠέθαεαμΝ4έημΝΤπκπέθαεαμΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ κυΝπέθαεαΝ αιδθσηβ βμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ
κ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ γθδεσ β αΝ κυΝ υηη Ϋξκθ α 

ΠέθαεαμΝ 4έθμΝ ΠέθαεαμΝ αιδθσηβ βμΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ
παγσθ πθΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ γθδεσ β αΝ πθΝ υηη ξσθ πθ 

ΠέθαεαμΝ 4έιμΝ ΤπκπέθαεαμΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ Κα βΰκλέαμΝ ΝκηκτΝ (αλδγησμΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝα υξάηα κμ,Ν πκξάΝεαδΝθκησ) 

ΠέθαεαμΝ4έκμΝΠέθαεαμΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝ(Όζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

ΠέθαεαμΝ4έ1ίμ ΠέθαεαμΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝ(ΜσθκΝ υλππαέκδ) 

ΠέθαεαμΝ4έ11μ ΣηάηαΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαΝ(Master Table)Νη Νσζ μΝ δμΝ άζ μ 

ΠέθαεαμΝ4έ1βμΝΣηάηαΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαΝ(Master Table)ΝησθκΝη Ν δμΝαλξδεΫμΝ άζ μΝ
πκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ 

ΠέθαεαμΝ4έ1γμ ΣηάηαΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαΝ(Master Table)ΝησθκΝη Ν δμΝ ζδεΫμΝ άζ μΝ
πκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ 

ΠέθαεαμΝηέ1μ Κπ δεκπκέβ βΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθΝ– ΜΫλκμΝ1 

ΠέθαεαμΝηέβμΝΚπ δεκπκέβ βΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθΝ– ΜΫλκμΝβ 

ΠέθαεαμΝηέγμΝΠ λδΰλαφδεάΝ α δ δεάΝ 

ΠέθαεαμΝηέ4: υξθσ β μΝ ηφΪθδ βμΝ λδγηκτΝΟ δευθΝ υξβηΪ πθ 

ΠέθαεαμΝηέημ ΠέθαεαμΝυ ξΫ δ βμΝ πθΝΜ αίζβ υθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝ1 

ΠέθαεαμΝηέθμ κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝ1 

ΠέθαεαμΝηέιμ κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝβ  
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ΠέθαεαμΝηέκμ κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝγ 

ΠέθαεαμΝηέλμ κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝζ 

ΠέθαεαμΝηέ1ίμΝΤπκζκΰδ ησμΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝ βμΝ κεδηάμΝ1ί 

ΠέθαεαμΝηέ11μ Κπ δεκπκέβ βΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθΝ κυΝΜκθ Ϋζκυ 

ΠέθαεαμΝηέ1βμΝΠζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΠέθαεαμΝηέ1γ: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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1 δ αΰπΰά 

1.1 Γ θδεάΝαθα εσπβ β 

1.1.1 ΗΝγ πλέαΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ 

ΟδΝκ δεΫμΝη αφκλΫμ απκ ζκτθΝα δαηφδ ίά β αΝπζΫκθΝΫθαΝαθαπσ πα κΝ ηάηαΝ βμΝ
τΰξλκθβμΝ εκδθπθέαμΝ εαδΝ κλσ βηκΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ εαδ αθαίΪγηδ βμΝ βμΝ

πκδσ β αμΝ βμΝ απάμΝ κυΝ αθγλυπκυέΝ  σξκμΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ βμΝ πδ άηβμΝ κυΝ
υΰεκδθπθδκζσΰκυΝ ηβξαθδεκτΝ έθαδΝ βΝ ια φΪζδ βΝ α φαζυθ,Ν ΰλάΰκλπθ,Ν κδεκθκηδευθ,Ν

Ϊθ πθΝεαδΝπ λδίαζζκθ δεΪΝφδζδευθΝη αεδθά πθΝαθγλυππθΝεαδΝαΰαγυθέΝ 

Νγ δεάΝ υηίκζάΝ πθΝκ δευθΝη αφκλυθΝ έθαδΝ λΪ δαΝ σ κΝΰδαΝ κθΝΪθγλππκΝσ κΝεαδΝ
ΰδαΝ βθΝκδεκθκηέαΝεΪγ Νξυλαμ,Ν αυ σξλκθαΝσηπμΝ υθκ τ αδΝαπσΝ κΝδ δαέ λαΝκ υθβλσΝ
έηβηαΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέΝΟ δεσΝα τξβηαΝκθκηΪα αδΝεΪγ Να τξβηα,Ν κΝκπκέκΝ
υπΪλξκυθΝ πηα δεκέΝ λαυηα δ ηκέΝάΝυζδεΫμΝαβηδΫμ,ΝεαδΝ έθαδΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝεέθβ βμΝ θσμ 

κξάηα κμΝ άΝ κυΝ φκλ έκυΝ κυΝ κξάηα κμΝ εαγυμΝ αυ σΝ εδθ έ αδΝ (Hauer,Ν 1λλθ)έΝ ΣαΝ κ δεΪΝ
α υξάηα αΝαπκ ζκτθ κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ δμΝκ δεΫμΝη αφκλΫμέΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδ δμΝ 1ίΝ ευλδσ λ μΝ αδ έ μΝ γαθΪ κυΝ παΰεκ ηέπμ,Ν η Ν σζ μΝ δμΝ
υπσζκδπ μΝθαΝ έθαδ α γΫθ δ μΝδα λδεάμΝφτ πμ ( δΪΰλαηηαΝ1έ1).  

 

δΪΰλαηηαΝ1έ1μ ΟδΝ ΫεαΝευλδσ λ μΝαδ έ μΝγαθΪ κυΝπαΰεκ ηέπμΝεα ΪΝ κΝβί1ηΝ[ΠβΰάμΝ
World Health Organization, 2017] 
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ε δηΪ αδΝσ δΝπ λέπκυΝ1,βηΝ εα κηητλδαΝΪθγλππκδΝξΪθκυθΝ βΝαπάΝ κυμΝεΪγ ΝξλσθκΝ Ν
κ δεΪΝα υξάηα αΝπαΰεκ ηέπμέΝξ σθΝκδΝηδ κέΝαπσΝαυ κτμΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝ υΪζπ κυμΝ
ξλά μΝ βμΝ κ κτμΝ π ακτμ,Ν πκ βζΪ μΝ εαδΝ ηκ κ δεζ δ ΫμέΝ ξ σθΝ ηίΝ εα κηητλδαΝ
πδπζΫκθΝΪθγλππκδΝυφέ αθ αδ ηβΝγαθΪ δηαΝ λατηα α, πκζζΪΝαπσΝ αΝκπκέα εα αζάΰκυθΝ
ΝησθδηβΝαθαπβλέαέ πκ ζκτθΝ πέ βμΝ βθΝετλδαΝαδ έαΝγαθΪ κυΝ πθΝθΫπθΝβζδεέαμΝ1ηΝΫπμΝ

2λΝ υθέΝ ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝ κΝλίΣΝ πθΝγαθΪ πθΝαπσΝα υξάηα αΝ υηίαέθκυθΝ Ν
ξυλ μΝξαηβζκτΝάΝη αέκυΝ δ κ άηα κμ,ΝπαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ δμΝξυλ μΝαυ ΫμΝαθ δ κδξ έΝ
ησθκΝ κΝ ηζΣΝ πθΝ εα αΰ ΰλαηηΫθπθΝ κξβηΪ πθΝ παΰεκ ηέπμέΝ ΣαΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
ε δηΪ αδΝ σ δΝ εκ έακυθΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ ξυλ μΝ κΝ γΣΝ κυΝ αεαγΪλδ κυΝ ΰξυλδκυΝ
πλκρσθ κμΝ κυμέΝ ΧπλέμΝ υθ ξδαση θβ λΪ β, κΝ αλδγησμΝ πθΝ κ δευθ α υξβηΪ πθΝ
πλκίζΫπ αδΝθαΝΰέθ δΝβΝΫί κηβ αδ έαΝγαθΪ κυΝηΫξλδΝ κΝβίγίΝ(World Health Organization, 

2017).  

ΣκΝ λΪ δκΝεκδθπθδεσ,Νουξδεσ,ΝεαγυμΝεαδΝκδεκθκηδεσΝεσ κμΝπκυΝ πδφΫλκυθΝ αΝκ δεΪΝ
α υξάηα α,Νεαγδ ΪΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ κυμΝΪη βΝπλκ λαδσ β αΝ ΰδαΝεΪγ ΝξυλαέΝΓδαΝ κΝ
ζσΰκΝ αυ σΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ κ δεάμΝ α φΪζ δαμ ίλέ ε αδΝ υΝ εαδΝ αλε ΪΝ ξλσθδαΝ κΝ
πέε θ λκΝ ε αηΫθπθΝ λ υθυθ,Νη ΝπκζζΫμΝπλπ κίκυζέ μΝθαΝΫξκυθΝζβφγ έΝ αΝ ζ υ αέαΝ
ξλσθδαέΝ βηαθ δεσΝ ελέθ αδΝ θαΝ αθαφ λγ έΝ σ δΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ
θπηΫθπθΝ γθυθΝαπκφΪ δ Ν κΝβί1ίΝ κθΝξαλαε βλδ ησΝ βμΝ εα έαμΝβί11-βίβίΝπμΝ
εα έαΝ ΰδαΝ λΪ δμΝΟ δεάμΝ φΪζ δαμΝ (Decade of Action for Road Safety),Ν πκυΝ γαΝ

π λδζαηίΪθ δΝ λΪ δμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμΝ Ν γθδεσΝεαδΝπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέ πέ βμ, κΝ
2015, κΝΟλΰαθδ ησμΝ θπηΫθπθΝ γθυθ,Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ“Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”,ΝΫγ Ν κθ φδζσ κικΝ σξκΝθαΝ
η δυ δΝ εα ΪΝ κΝ άηδ υΝ κθΝ παΰεσ ηδκΝ αλδγησΝ γαθΪ πθΝ εαδΝ λαυηα δ ηυθΝ απσΝ κ δεΪ 

α υξάηα αΝηΫξλδΝ κΝβίβίέ  

1.1.2 ΣαΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ υλυπβ 

ΟδΝ α δ δεΫμΝ κυΝ βί1ηΝ ΰδαΝ βθΝ κ δεάΝ α φΪζ δα,Ν πκυΝ βηκ έ υ Ν βΝ υλππαρεάΝ
πδ λκπάΝ (βί1θ),Ν πδί ίαδυθκυθΝ σ δΝ κδΝ λσηκδΝ βμΝ υλυπβμΝ παλαηΫθκυθΝ κδΝ

α φαζΫ λκδΝ κθΝεσ ηκ,ΝπαλΪΝ βθΝπλσ φα βΝ πδίλΪ υθ βΝ βμΝη έπ βμΝ πθΝγαθΪ πθΝ
απσΝκ δεΪΝα υξάηα αέΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝί ζ έπ βμΝ βμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμ, έξ Νι εδθά δ 
απσΝ κΝβίί1ΝαπσΝ αΝβηΝελΪ β-ηΫζβΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝΫθαΝη ΰαζ πάίκζκΝ ξΫ δκΝ
η Ν εκπσΝ βΝ λα δεάΝη έπ βΝ πθΝγαθΪ πθΝαπσΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα α εα ΪΝκΝάηδ υΝΫπμΝ
κΝβί1ί. ΠαλΪΝ βΝη έπ βΝ πθΝγαθΪ πθΝεα ΪΝ ξ σθΝζγΣ,ΝκδΝ σξκδΝπκυΝ έξαθΝ γ έΝ θΝ
πδ τξγβεαθΝ πζάλπμ. ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σ,Ν άΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝ θΫελδθ  ΫθαΝ θΫκΝ
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πλσΰλαηηαΝκ δεάμΝα φΪζ δαμ, κΝκπκέκΝ κξ τ δΝ βθΝπ λαδ Ϋλπ η έπ βΝεα ΪΝηίΣΝ πθΝ
γαθΪ πθΝ απσΝ κ δεΪ α υξάηα αΝ βθΝ υλυπβΝ απσΝ κΝ βί11Ν ΫπμΝ κΝ βίβί,Ν σππμΝ
ηφαθέα αδΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ 1έβέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ παλκυ δΪα δΝ ΫθαΝ υθ υα ησΝ
πλπ κίκυζδυθ,Ν Ν υλππαρεσΝεαδΝ γθδεσΝ πέπ κ,Νη Ν σξκΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝα φΪζ δαμΝ
πθΝκξβηΪ πθ,Ν βμ α φΪζ δαΝ πθΝυπκ κηυθΝεαδΝ βμΝ υηπ λδφκλΪμΝ πθΝξλβ υθΝ βμΝ
κ κτέΝ 

 

δΪΰλαηηαΝ1έβμ λδγησμΝγαθΪ πθ απσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βΝαπσΝ
κΝΫ κμΝβίί1ΝεαδΝ σξκδΝη έπ άμΝ κυμΝΫπμΝ κΝβίβί [ΠβΰάμΝ υλππαρεάΝ πδ λκπά,Νβί1ι] 

ΠαλΪΝ κυμΝ σξκυμΝπκυΝ ΫγβεαθΝεαδΝ βΝ λα δεάΝη έπ βΝ πθΝγαθΪ πθΝπκυΝπλκεζάγβεαθΝ
απσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ εα έα,Νπαλα βλ έ αδΝηδαΝ πδίλΪ υθ βΝ
βμΝ Ϊ βμΝ η έπ βμΝ αυ υθΝ βΝ υθΫξ δαέΝ τηφπθα η Ν βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπά,Ν
π λδ σ λκδΝ απσΝ γίέίίίΝ ΪθγλππκδΝ Ϋξα αθΝ βΝ απάΝ κυμΝ κΝ βί11 δμΝ κ κτμΝ βμΝ
υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν βζα άΝ κΝδ κ τθαηκΝηδαμΝη αέαμΝπσζβμέΝΓδαΝεΪγ ΝγΪθα κΝαπσΝ

κ δεΪΝ α υξάηα α βθΝ υλυπβ υπκζκΰέα αδΝ σ δΝ αθ δ κδξκτθ ζΝ λαυηα δ ηκέΝ πκυΝ
εα αζάΰκυθΝ Ν πλσεζβ βΝ ησθδηβμΝ αθαπβλέαμ,Ν κΝ κίαλκέΝ λαυηα δ ηκέΝ εαδΝ ηίΝ ηδελκέΝ
λαυηα δ ηκέέ Ι δαέ λβΝ πδίλΪ υθ βΝ βμΝ Ϊ βμΝη έπ βμΝπαλα βλ έ αδΝη ΪΝαπσΝ κΝβί1γ,Ν
αφκτΝ αεκζκυγυθ αμΝ ΫθαΝ ξλσθκΝ α δησ β αμΝ ηΫξλδΝ κΝ βί1ζΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ ηδαμΝ
ατιβ βμΝ πθΝγαθΪ πθΝ βμΝ Ϊ πμΝ κυΝ1ΣΝ κΝβί1η,Νίλέ ε δΝ κΝβί1θΝθαΝ βηα κ κ έΝ βθΝ
πδ λκφάΝ βμΝ Ϊ βμΝπ υ πμ εα ΪΝβΣ,ΝαφκτΝβηέηίίΝΪ κηαΝΫξα αθΝ βΝαπάΝ κυμΝ δμΝ
κ κτμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝεα ΪΝ κΝΫ κμΝαυ σ,ΝθίίΝζδΰσ λαΝαπσΝσ, δ κΝβί1η. υ σΝ
Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ γαθΪ πθΝ απσΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ θαΝ Ϋξ δΝ η δπγ έΝ
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υθκζδεΪΝησζδμΝεα ΪΝ1ΣΝαπσΝ κΝβί1γ. ε δηΪ αδΝ πέ βμΝσ δ 1γηέίίίΝ πδπζΫκθΝΪθγλππκδΝ
λαυηα έ βεαθΝ κίαλΪΝ Νκ δεΪΝα υξάηα αΝεα ΪΝ κΝ Ϋ κμΝαυ σέΝΣκΝεκδθπθδεσΝεσ κμΝ
(απκεα Ϊ α β,Ν υΰ δκθκηδεάΝ π λέγαζοβ,Ν υζδεΫμΝ αβηέ μ,Ν εέζπέ)Ν πθΝ γαθΪ πθΝ εαδΝ
λαυηα δ ηυθΝαυ υθΝ ε δηΪ αδΝ Ν κυζΪξδ κθΝ1ίίΝ δ έΝ υλυέΝ 

 κΝλαί σΰλαηηα πκυΝαεκζκυγ έΝ( δΪΰλαηηαΝ1έγ)Νπαλκυ δΪα αδΝαθαζυ δεΪΝκΝαλδγησμΝ
πθΝγαθΪ πθΝπκυΝπλκεζάγβεαθΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ β,ΝΰδαΝσζαΝ
αΝΫ βΝαπσΝ κΝβί11ΝΫπμΝ κΝβί1θέΝ ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝάΝπλκαθαφ λγ έ αΝ α δησ β αΝ βμΝ
Ϊ βμΝη έπ βμΝεα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝΫ βέ 

 

δΪΰλαηηαΝ1έγμΝ λδγησμΝγαθΪ πθΝπκυΝπλκεζάγβεαθΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ
υλππαρεάΝ θπ βΝΰδαΝ αΝΫ βΝβίί1-βί1θΝ[ΠβΰάμΝ υλππαρεάΝ πδ λκπά,Νβί1ι] 

τηφπθαΝη Ν αΝπαλαπΪθπ,Ν κΝβί1θΝ βη δυγβεαθΝ υθκζδεΪΝθέίίίΝγΪθα κδΝζδΰσ λκδΝαπσΝ
σ, δΝ κΝ βί1ί,Ν κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ γΪθα κδΝ απσΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ αΝ ΫιδΝ
ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ θαΝ η δυγβεαθΝ εα ΪΝ 1λΣέΝ ΠαλσζκΝ πκυΝ κΝ λυγησμΝ αυ σμΝ έθαδΝ
θγαλλυθ δεσμ,Ν θ Ϋξ αδΝθαΝ έθαδΝαθ παλεάμΝ ΪθΝβΝ υλππαρεάΝ θπ β γΫζ δΝθαΝ πδ τξ δΝ
κθΝ σξκΝ βμΝη έπ βμΝεα ΪΝ κΝάηδ υΝ πθΝκ δευθ α υξβηΪ πθΝη αιτΝβί1ίΝεαδΝβίβί,Ν
σππμΝ άζπ Νβ πέ λκπκμΝΜ αφκλυθΝVioletaΝBulc (NRSO, 2017). 
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1.1.3 ΣαΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ ζζΪ α 

H ζζΪ α ηφαθέα δΝυοβζσΝ έε βΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ. Κα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ εα έα,ΝβΝ
ζζΪ αΝεα αζαηίΪθ δΝ αγ λΪΝηδαΝαπσΝ δμΝξ δλσ λ μΝγΫ δμΝ βθΝ υλυπβΝσ κθΝαφκλΪΝ
κυμΝ γαθΪ κυμΝ πκυΝ πλκεζάγβεαθΝ απσΝ κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κδξ έαΝ πκυΝ
αθ ζάγβεαθΝαπσΝ βΝEurostat έξθκυθΝσ δΝ κΝπκ κ σΝγθβ δησ β αμΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ
βθΝ ζζΪ αΝά αθΝυοβζσ λκΝαπσΝ κΝηΫ κΝσλκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝΰδα σζαΝ αΝΫ β 

απσΝ κΝβίί1ΝΫπμΝεαδΝ κΝβί1ζέΝ δ δεΪΝΰδαΝ αΝΫ βΝΫπμΝ κΝβί1ί,ΝβΝ δαφκλΪΝά αθΝδ δαέ λαΝ
υοβζάέΝ ΠαλσζαΝ αυ Ϊ,Ν αΝ γ δεΪΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ απσΝ κΝ βίίλ, βθΝ
π λέκ κΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμ,ΝΝ κΝπκ κ σΝγθβ δησ β αμΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ
ζζΪ αΝΫξ δΝη δπγ έΝη Ν αξτ λκΝλυγησΝαπσΝ κΝηΫ κΝπκ κ σΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ

( δΪΰλαηηαΝ 1έζ)έΝ υΰε ελδηΫθα,Ν βθΝ π λέκ κΝ βί1ί-βί1ζ,Ν βΝ ζζΪ αΝ εα Ϋΰλαο Ν βΝ
η ΰαζτ λβΝη έπ β κυΝαλδγηκτΝ πθΝθ ελυθΝ Νκ δεΪΝα υξάηα αΝαθΪη αΝ δμΝξυλ μΝ
βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ(European Transport Safety Council, 2015). 

δΪΰλαηηαΝ1έ4: ιΫζδιβΝ κυΝλυγηκτΝγθβ δησ β αμΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝπ λέκ κΝ
2001-βί1ζΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝΰδαΝ κθΝηΫ κΝσλκΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ[ΠβΰάμΝCARE 

(ίΪ βΝ κηΫθπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ),Νβί1θ] 

τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ βμΝEurostat ΰδαΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα α,Ν κΝβί1ζΝ βη δυγβεαθΝ βθΝ
ζζΪ αΝ π λέπκυΝ ιγΝ γΪθα κδΝ αθΪΝ εα κηητλδκΝ πζβγυ ηκτ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ ίλάε Ν βθΝ
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ζζΪ αΝθαΝεα Ϋξ δΝ βθΝΫε βΝγΫ βΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ αΝγαθα βφσλαΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ
υλυπβΝΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝΫ κμΝ( δΪΰλαηηαΝ1έη). 

δΪΰλαηηαΝ1έη: ΘΪθα κδΝπκυΝπλκεζάγβεαθΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ υλυπβΝΝ κΝβ014 

[ΠβΰάμΝCARE (ίΪ βΝ κηΫθπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ),Νβί1θ] 

ΠαλΪΝ βΝ υθ ξδαση θβΝ Ϊ βΝί ζ έπ βμΝαπσΝ κΝβί1ίΝσπκυΝεα αζΪηίαθ Ν βΝ τ λβ γΫ β 

απσΝ κΝ Ϋζκμ,ΝβΝ ζζΪ αΝπαλαηΫθ δΝ κΝβί1ηΝ Ναπσ α βΝησζδμΝΫιδΝγΫ πθΝαπσΝ κΝελΪ κμΝ
η Ν βΝξ δλσ λβΝ πέ κ βΝ( δΪΰλαηηαΝ1έθ). 

δΪΰλαηηαΝ1έθ: ΘΪθα κδΝπκυΝπλκεζάγβεαθΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ υλυπβΝαθΪΝ
εα κηητλδκΝπζβγυ ηκτΝ κΝβί1η εαδΝ τΰελδ βΝη Ν κΝβί1ίΝ[ΠβΰάμΝCARE (ίΪ βΝ

κηΫθπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ),Νβί1θ] 
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εσηαΝπδκΝαθαζυ δεΪ,ΝβΝξυλαΝηαμΝπαλκυ δΪα δΝ υθκζδεΪΝηδαΝ βηαθ δεάΝπ π δεάΝ Ϊ β 

κθΝ αλδγησΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ απσΝ κΝ 1λλ1Ν ΫπμΝ κΝ βί1θΝ ( δΪΰλαηηαΝ 1έι)έΝ
υΰε ελδηΫθα,Ν βθΝ ζζΪ αΝαπσΝ κΝ1λλθΝ θ κπέα αδΝη έπ βΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝεαδΝ
εα ’Ν πΫε α βΝ πθΝθ ελυθΝεαδΝ πθΝίαλδΪΝ λαυηα δυθέΝ 

δΪΰλαηηαΝ1έι: λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βθΝ ζζΪ αΝαπσΝ κΝ1λλ1ΝΫπμΝ κΝβί1θΝ
[ΠβΰάμΝ ΛέΣ Σέ] 

τηφπθαΝ η Ν βθΝ ζζβθδεάΝ  α δ δεάΝ λξάΝ (EΛέΣ Σέ,Ν ΜΪλ δκμ 2017), κΝ βί1ηΝ
παλα βλκτθ αδΝπ λέπκυΝκηίΝζδΰσ λκδΝθ ελκέΝ Νκ δεΪΝα υξάηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝβίίηέΝ
Ω σ κ,Ν κΝ βί1θΝ βη δυγβε Ν ατιβ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ θ ελυθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ
πλκβΰκτη θκΝΫ κμΝεα ΪΝ1,κΣέΝ υ άΝβΝατιβ βΝ πθΝγαθα βφσλπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ
παλα βλ έ αδΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝαπσΝ κΝβίίζ,ΝεαδΝζάΰ δΝ βΝη έπ βΝ θσμΝ θ υππ δαεκτΝζ6% 

πθΝγαθα βφσλπθΝα υξβηΪ πθΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝελέ βμΝ(2009-2014). 

 κΝ παλαεΪ πΝ δΪΰλαηηαΝ ( δΪΰλαηηαΝ 1έκ)Ν φαέθ αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ θ ελυθΝ Ν κ δεΪΝ
α υξάηα αΝ πκυΝ πλκεζάγβεαθΝ βθΝ ζζΪ αΝ εα ΪΝ βΝ εα έαΝ βίίθ-βί1θέΝ ιέα δΝ θαΝ
βη δπγ έΝαπσΝ βΝηκλφά βμΝεαηπτζβμΝβΝατιβ βΝ κυΝλυγηκτΝη έπ βμ πθΝγαθΪ πθΝ

απσ κΝβίίλΝηΫξλδΝ κΝβί1ζέ 
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δΪΰλαηηαΝ1έ8: λδγησμΝθ ελυθΝ Νκ δεΪΝα υξάηα αΝεαδΝ τθκζκΝκξβηΪ πθΝ βθΝ
ζζΪ αΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβίίθ-βί1θΝ[ΠβΰάμΝ ΛέΣ Σέ,Ν π ι λΰα έαμΝ ΜΠ] 

ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ ζζΪ αΝ
εα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ εα έαΝΫξκυθΝ ιαξγ έΝαπσΝ βθΝ ΛέΣ ΣέΝεαδΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ
παλαεΪ πΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝ1έ1),Νκτ πμΝυ ΝθαΝυπΪλξ δΝ υξΫλ δαΝ τΰελδ άμΝ κυμέ 

ΠέθαεαμΝ1έ1μ α δεκέΝ έε μΝΟ δεάμΝ φΪζ δαμΝ βθΝ ζζΪ αΝ[ΠβΰάμΝ ΛέΣ Σέ,Ν
π ι λΰα έαμΝ ΜΠ] 

υθκοέακθ αμ,Ν βΝ ζζΪ αΝ Ϋξ δΝφ Ϊ δΝ Ν ΫθαΝ βη έκΝ σπκυΝυπΪλξ δΝ η ΰΪζβΝαθΪΰεβΝ ΰδαΝ
πδπζΫκθΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝί ζ έπ βΝ βμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ
κ κτμ,Νη Ν υ βηα δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝαπσΝ δμΝ λξΫμΝεαδΝ κίαλάΝ Ϋ η υ βΝαπσΝ βθΝεκδθπθέα,Ν
παλΪΝ βΝ υθ ξάΝκδεκθκηδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝελέ βΝ βθΝ ζζΪ αΝ(NRSO, 2016). τηφπθαΝ
η Ν ε δηά δμΝ πθΝυΰεκδθπθδκζσΰπθ,Ν κΝκδεκθκηδεσΝεαδΝεκδθπθδεσΝεσ κμΝ πθΝθ ελυθ,Ν
λαυηα δυθΝεαδΝυζδευθΝαβηδυθΝ πθΝεα αΰ ΰλαηηΫθπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝη Νπαγσθ μΝ
βθΝ ζζΪ αΝι π λθΪ δΝ αΝγΝ δ έΝ υλυ β έπμΝ(εαδΝ θ ξκηΫθπμΝι π λθΪΝ αΝ1ίΝ δ έΝαθΝ
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υπκζκΰδ έΝ κΝ πλαΰηα δεσμΝ αλδγησμΝ πθΝ παγσθ πθΝ αζζΪΝ εαδΝ αΝ α υξάηα αΝ η Ν υζδεΫμΝ
αβηδΫμΝ ησθκ)έΝ πκηΫθπμ,Ν ηπκλκτη Ν θαΝ υηπ λΪθκυη Ν σ δΝ βΝ ελδ δησ β αΝ πθΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ Ϋξ δΝ εα α ά δΝ απαλαέ β μΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ κ δεάμΝ
α φΪζ δαμΝ σ κΝ Ν γθδεσ,Νσ κΝεαδΝ Ν κπδεσΝ πέπ κέΝ 

1.1.4 ΣαΝ κυλδ δεΪΝκ δεΪΝα υξάηα α βθΝ ζζΪ α 

Ν ζζΪ αΝεα αζαηίΪθ δΝ αγ λΪΝυοβζΫμΝγΫ δμΝαθΪη αΝ δμΝπδκΝ κυλδ δεΫμΝξυλ μ αθΪΝ
αΝΫ β,ΝσππμΝπαλκυ δΪα αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝ1έβ)μ 

 

ΠέθαεαμΝ1έβμ Παΰεσ ηδαΝεα Ϊ αιβΝ κυλδ δευθΝπλκκλδ ηυθΝπμΝπλκμΝ δμΝ δ γθ έμΝ
αφέι δμΝ( Ν εέ)Ν[ΠβΰάμΝUnited Nations World Tourism Organization, 2015] 

Παλ’ΝσζαΝ αΝγ δεΪΝκφΫζβ,ΝκΝαυιβηΫθκμΝαλδγησμΝ κυλδ υθΝΫξ δΝπμΝ υ Ϊλ βΝ υθΫπ δαΝ
βθΝ ηπζκεάΝ κυμΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ  κΝ δΪΰλαηηαΝ 1έλΝ παλκυ δΪα αδΝ κΝ αλδγησμΝ
αζζκ απυθΝ κυλδ υθΝ εαδΝ κΝπκ κ σΝπαγσθ πθΝαζζκ απυθΝ κυλδ υθΝ κΝ τθκζκΝ
πθΝα υξβηΪ πθ,ΝΰδαΝ βθΝ π α έαΝβίίι-βί1γέΝ θαφΫλ αδΝσ δΝ κΝπκ κ σΝ πθΝπαγσθ πθΝ
αζζκ απυθΝ κυλδ υθΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ α υξβηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέκ κΝ
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ευηαέθ αδΝπ λέπκυΝ κΝγ,ηΣ,ΝεαδΝσ δΝβ Ϊ βΝ κυΝπκ κ κτΝ πθΝπαγσθ πθΝαζζκ απυθΝ
κυλδ υθΝαεκζκυγ έΝ βθΝ κυλδ δεάΝεέθβ βΝ(NRSO, 2016). 

 

δΪΰλαηηαΝ1έλμΝ ιΫζδιβΝ κυλδ ηκτΝεαδΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ [ΠβΰάμΝ ΛέΣ Σέ,Νβί1ζ] 

ΣκΝβί1γΝαπκ ζ έΝεαδΝ κΝ ζ υ αέκΝΫ κμ ε αηΫθβμΝη ζΫ βμΝ κδξ έπθΝπκυ υ ξ έακυθΝ
βθΝ τπαλιβΝ κυλδ ηκτΝ εαδΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ βθΝ ζζΪ αέΝ Παλ’Ν σζαΝ αυ Ϊ,Ν κδΝ
κυλδ δεΫμΝ αφέι δμΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ αυιΪθκθ αδΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ (ηκΣΝ ατιβ βΝ βθΝ
π α έαΝβίίλ-βί1η),ΝσππμΝπαλκυ δΪα αδΝ κΝπαλαεΪ πΝ δΪΰλαηηαΝ( δΪΰλαηηαΝ1έ1ί)μΝ 

 

δΪΰλαηηαΝ1έ1ίμΝ ιΫζδιβΝ δ γθυθΝαφέι πθΝ( Ν εα έΝ πδ εΫπ μ)Ν[ΠβΰάμΝτθ ηκμΝ
ζζάθπθΝΣκυλδ δευθΝ πδξ δλά πθΝ( Σ ),Νβί1θ] 
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ΟΝ υθ ξση θκμΝλυγησμΝατιβ βμΝ πθΝ κυλδ δευθΝαφέι πθΝεαγδ ΪΝ πδ αε δεάΝ βθΝ εΝθΫκυΝ
δ λ τθβ βΝ βμ πδλλκάμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αέ 

1.2  σξκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ 

τηφπθαΝ η Ν σ αΝ αθαφΫλγβεαθΝ παλαπΪθπ, σξκμΝ βμ παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμΝ έθαδ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πδλλκάμ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ
ζζΪ αέΝυΰε ελδηΫθα,ΝκδΝη αίζβ ΫμΝκδΝκπκέ μΝγαΝ ι α κτθΝεαδΝγαΝ υ ξ δ κτθΝη Ν
κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ έθαδΝβΝ γθδεσ β αΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθ,ΝβΝ πκξάΝ βθΝ
κπκέαΝ υθΫίβΝ κΝα τξβηα,ΝκΝθκησμΝ κυΝα υξάηα κμΝεαγυμΝεαδΝκΝζσΰκμΝη αεέθβ βμ. 

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ αυ κτ,Ν ελέθ αδ απαλαέ β βΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ π ι λΰα έαΝ
η ΰΪζκυΝπζάγκυμΝ κδξ έπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝξαλαε βλδ δευθΝ κυμ, 
Ϋ δΝ υ Ν θαΝ έθαδ παλεά ΰδαΝ βΝ α δ δεάΝ αθΪζυ βΝ εαδΝ δεαθΪ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ
εηβλδπηΫθπθΝ υηπ λα ηΪ πθέΝΟηκέπμ,Ν ελέθ αδΝ σεδηκΝ αΝ κηΫθαΝθαΝεαζτπ κυθΝ

ηδαΝπ λέκ κΝ δεαθκπκδβ δεκτΝαλδγηκτΝ υθ,Νυ ΝθαΝαπκφ υξγκτθΝ υξσθΝ δ δαδ λσ β μΝ
εΪπκδκυΝ υΰε ελδηΫθκυΝξλκθδεκτΝ δα άηα κμέΝεσπδηκΝγ πλ έ αδΝ πέ βμΝβΝ ι ααση θβΝ
π λέκ κμΝ θαΝ δαφΫλ δΝ απσΝ ε έθ μΝ υθαφυθΝ λ υθυθ,Ν υ Ν θαΝ υπΪλξ δΝ υθα σ β αΝ
τΰελδ άμΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝ ιαΰπΰάμΝθΫπθΝ υηπ λα ηΪ πθέΝ 

παδ έ αδΝ πέ βμΝ εα ΪζζβζβΝκηα κπκέβ βΝ εαδΝ εα βΰκλδκπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθ,Ν Ϋ δΝ
υ ΝθαΝΰέθ δΝπδκΝ υξ λάμΝβΝπ λαδ ΫλπΝ δαξ έλδ άΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝη Ϋπ δ αΝ α δ δεάΝ
π ι λΰα έαΝ κυμέΝ Ν δ λ τθβ β πθΝ υ ξ έ πθΝ υπσΝ αθΪζυ βΝ απαδ έΝ βθΝ πδζκΰάΝ
εα ΪζζβζπθΝ η γσ πθΝ π ι λΰα έαμΝ κηΫθπθέΝ πκηΫθπμ, πδηΫλκυμΝ σξκΝ βμΝ
παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝαπκ ζ έ βΝ πδζκΰάΝ βμΝεα ΪζζβζβμΝη γσ κυΝΰδαΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝηαγβηα δευθΝηκθ Ϋζπθ (πλκ τππθ) αΝκπκέαΝγαΝ εφλΪακυθΝ παλευμΝ δμΝ
υ ξ έ δμΝη αιτΝ πθΝη αίζβ υθΝυπσΝ ιΫ α βέΝΣαΝπλσ υπα, αΝκπκέα γαΝπλκετοκυθΝ

Ϋπ δ αΝ απσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ εαδΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθ, γαΝ πδ λΫοκυθΝ βθΝ
πκ κ δεκπκέβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ πθΝ πλκαθαφ λγΫθ πθΝ η αίζβ υθΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ
κ δευθΝα υξβηΪ πθ.  

ΣαΝπλσ υπα πκυΝγαΝαθαπ υξγκτθΝεαγυμΝεαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα α αΝκπκέαΝγαΝαπκλλΫκυθΝ
απσΝ αυ ΪΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ βθΝ εαζτ λβΝ εα αθσβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ
κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αέΝ πδ δυε αδΝβΝπαλαξγ έ αΝΰθυ βΝθαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ
πλκ πΪγ δαΝη έπ βμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ βθΝ ζζΪ α εαδΝ δ δεΪΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝ
π λδκξΫμ,Ν ηΫ πΝ πθΝ εα ΪζζβζπθΝ π ηίΪ πθΝ εαδΝ ηΫ λπθέΝ πκηΫθπμ,Ν πμΝ απυ λκμΝ
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εκπσμΝεαδΝαθαη θση θβΝξλβ δησ β αΝαπσΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ, έγ αδΝβΝ υθ δ φκλΪΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝαθγλυπδθβμΝαπάμΝσ πθΝ κΝ υθα σΝ

π λδ σ λπθΝ ξλβ υθΝ βμΝ κ κτ, εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ κ δεάμΝ
α φΪζ δαμΝ Ν γθδεσΝεαδΝ υλππαρεσ πέπ κέ 

1.3 Μ γκ κζκΰέα 

 κΝυπκε φΪζαδκΝαυ σΝπ λδΰλΪφ αδΝ υθκπ δεΪΝβΝη γκ κζκΰέα βΝκπκέαΝαεκζκυγάγβε Ν
εα ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ
βμέΝ 

λξδεΪ,Νπλαΰηα κπκδάγβε ΝκΝεαγκλδ ησμΝ κυΝαθ δε δηΫθκυ πλκμΝ ιΫ α βΝεαγυμΝεαδΝκ 

πδ δπεση θκμΝ σξκμέΝ ΣβθΝ κλδ δεκπκέβ βΝ κυΝ γΫηα κμΝ αεκζκτγβ Ν υλ έαΝ
ίδίζδκΰλαφδεάΝ αθα εσπβ βέΝ θααβ άγβεαθ, βζα ά,Ν παλ ηφ λ έμΝ Ϋλ υθ μΝ εαδΝ
πδ βηκθδεΪΝΪλγλαΝη ΝγΫηαΝ υθαφΫμΝη Ν ε έθκΝ βμ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν σ κΝ Ν
γθδεσ σ κΝεαδΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ κέΝΜΫ πΝ πθΝ λ υθυθΝαυ υθΝεα αίζάγβε Νπλκ πΪγ δαΝ
απσε β βμΝ ηδαΝ ξ δεάΝ ηπ δλέαμΝ πΪθπΝ κΝ γΫηα,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ κδΝ ΰθυ δμΝ πκυΝ
αθ ζάγβεαθΝαπσΝαυ ΫμΝ υθΫίαζζαθΝ σ κΝ βθΝ πδζκΰάΝη γσ κυΝ υζζκΰάμΝ κδξ έπθ,Νσ κΝ
εαδΝ βθΝ πδζκΰάΝη γσ κυ αθΪζυ βμΝεαδΝ π ι λΰα έαμΝ κυμέΝ 

π δ αΝαπσΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝπκυΝ υΰε θ λυγβεαθΝαπσΝ βΝίδίζδκΰλαφδεάΝ
αθα εσπβ β,Νπλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθ πκυΝαπαδ άγβεαθΝΰδαΝ βθΝ
επσθβ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ. ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝαυ κτ αιδκπκδάγβε Ν
κΝτ βηαΝ θΪζυ βμΝΣλκξαέπθΝ υξβηΪ πθΝ(έ ΝέΣΡέ έ)έΝΠλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝίΪ βΝ

κηΫθπθ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαπ υξγ έΝ απσΝ κθΝ ΣκηΫαΝΜ αφκλυθΝ εαδΝ υΰεκδθπθδαεάμΝ
Τπκ κηάμΝ κυΝ γθδεκτΝ Μ σίδκυΝ Πκζυ ξθ έκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ κδξ έαΝ πκυΝ
υζζΫΰκθ αδΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ  α δ δεάΝ Τπβλ έαΝ ( ΛέΣ Σέ)Ν ηΫ πΝ πθΝ ζ έπθΝ

Ο δευθΝΣλκξαέπθΝ υξβηΪ πθ( έΟέΣέ έ),Ν εαδΝπ λδΫξ δΝ ζ π κη λυμΝ αΝ ια κηδε υηΫθαΝ
κδξ έαΝ πθΝ εα αΰ ΰλαηηΫθπθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ βθΝ ζζΪ αΝ εα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ

λδαεκθ α έαέ 

 βΝ υθΫξ δα,Ν πδ δυξγβε ΝβΝ βηδκυλΰέαΝηδαμΝθΫαμΝίΪ βμΝ κηΫθπθ ΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ
κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ υ σΝ Ϋΰδθ Ν η Ν βθΝ εα αξυλβ βΝ πθΝ
υζζ ξγΫθ πθΝ κδξ έπθΝ απσΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ ίάηαΝ κΝ δα κηΫθκΝ ζκΰδ ηδεσΝ

υπκζκΰδ δευθΝ φτζζπθΝ Microsoft Excel. εκζκτγβ Ν ε αηΫθβΝ ηκλφκπκέβ βΝ εαδΝ
κηα κπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθ, αΝ κπκέαΝ κ άΰβ αθΝ βθΝ ζδεάΝ ηκλφάΝ κυΝ ε θ λδεκτΝ
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πέθαεα (master table) ,Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝκπκέκΝ επ δεκπκδάγβεαθΝη Ν εα ΪζζβζκΝ λσπκΝ
υ ΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝη αίζβ ΫμΝ υηία ΫμΝη Ν κΝζκΰδ ηδεσΝ α δεάμΝ π ι λΰα έαμΝπκυΝ
ξλβ δηκπκδάγβε Νη Ϋπ δ αέ 

Ν α δ δεάΝαθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθ πλαΰηα κπκδάγβε Νη Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ κυμΝ κΝ
δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμΝIψεΝSPSSΝStatistics βζέΝΜ ΪΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝ
βμΝεα ΪζζβζβμΝη γσ κυ,ΝβΝκπκέαΝπλκΫευο ΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηά,ΝεαδΝεα σπδθ 
ηδαμΝ δλΪμΝ ε θυθΝ κεδηυθΝ δαφσλπθΝ υθ υα ηυθΝ κηΫθπθ,Ν αθαπ τξγβεαθΝ αΝ
ζδεΪΝηαγβηα δεΪΝπλσ υπα πλκμΝ πέ υιβΝ πθΝκλδ γΫθ πθΝ σξπθΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμέΝ εκζκτγβ Ν βΝ παλκυ έα β εαδΝ βΝ ληβθ έα πθΝ απκ ζ ηΪ πθ,Ν σπκυΝ

π λδΰλΪφ αδΝβΝ πδλλκάΝ πθΝυπσΝ ιΫ α βΝη ΰ γυθΝ κθΝπλκίζ πση θκΝαλδγησΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθέΝ 

ΣΫζκμ,Ν ιάξγβ αθΝ υηπ λΪ ηα α απσΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝπκυΝπαλκυ δΪ βεαθΝΰδαΝ αΝ
λπ άηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμέΝ ΜΫ πΝ πθΝ υηπ λα ηΪ πθΝ αυ υθΝ πλκΫευοαθΝ βηαθ δεΫμΝ
πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ α υπσΝ ιΫ α βΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ δα υπυγβεαθΝ πλκ Ϊ δμ ΰδαΝ
π λαδ ΫλπΝΫλ υθαέΝ 
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 βΝ υθΫξ δαΝπαλκυ δΪακθ αδΝυπσΝηκλφάΝ δαΰλΪηηα κμΝλκάμ αΝ δα κξδεΪΝ Ϊ δαΝπκυΝ
αεκζκυγάγβεαθΝεα ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δΪΰλαηηαΝ1έ11μΝ δΪΰλαηηαΝΡκάμΝ πθΝ α έπθΝ επσθβ βμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ 

 Σ χ υ 

αφ  
α π  

Συ  Σ χ ω  

α π  Σ χ ω  

α  υ α Κ  
α α 

π  

Μ α  

Σ α  ά υ  α  
π α α 

άπ υ  Μα α  
πω  

αφ  
π ά ω  

α ω  Συ π α ά ω  
α  α πω  

ά ω  
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1.4 κηάΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ 

 βθΝυπκε φΪζαδκΝαυ σΝπαλκυ δΪα αδΝβΝ κηά βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,ΝηΫ π βμΝ
υθκπ δεάμΝαθαφκλΪμΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝεΪγ Νε φαζαέκυΝ βμέ 

ΣκΝπλυ κΝε φΪζαδκΝπλσε δ αδΝΰδαΝ βθ δ αΰπΰά εαδΝαπκ ζ έ ίΪ βΝΰδαΝ βθΝεα αθσβ βΝ
κυΝαθ δε δηΫθκυΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝΠ λδζαηίΪθ δΝ βΝγ πλέαΝ πθΝ
κ δευθΝα υξβηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝΰ θδεσ λβΝπλαΰηα δεσ β αΝ βμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμΝ Ν
γθδεσΝ εαδΝ υλππαρεσΝ πέπ κ, ηΫ πΝ παλΪγ βμΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝ εαδΝ
δαΰλαηηΪ πθέΝ θαφΫλκθ αδΝ πέ βμΝ κδΝ απαδ κτη θκδΝ σξκδΝ πκυΝ πδ δυε αδΝ θαΝ
πδ υξγκτθΝΝη ζζκθ δεΪΝαπσΝ κυμΝαλησ δκυμΝφκλ έμΝηΫ πΝεα ΪζζβζπθΝ λΪ πθέΝ βΝ
υθΫξ δα, π λδΰλΪφ αδΝ κΝαθ δε έη θκΝεαδΝκδΝ σξκδΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,ΝγΫ κθ αμΝ
αΝ λπ άηα αΝ πλκμΝ δ λ τθβ βέΝ Κα σπδθ, παλκυ δΪα αδΝ βΝ η γκ κζκΰέαΝ βΝ κπκέαΝ γαΝ
αεκζκυγβγ έΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβ πθΝ σξπθΝπκυΝ ΫγβεαθέΝυηπ λδζαηίΪθ αδΝ δΪΰλαηηαΝ
λκάμΝ πθΝ α έπθΝ επσθβ βμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,ΝΰδαΝη ΰαζτ λβ αφάθ δα βμΝ
αζζβζκυξέαμΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ πκυΝ γαΝ αεκζκυγβγκτθΝ πλκμΝ βθΝ πλαΰηΪ π βΝ πθΝ
πλκαθαφ λγΫθ πθΝ σξπθΝ βμέΝΣκΝε φΪζαδκΝκζκεζβλυθ αδ η Ν βθΝπαλκτ αΝ τθκοβΝ βμΝ
κηάμΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέ 

 κΝ τ λκΝ ε φΪζαδκΝ παλκυ δΪακθ αδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ ίδίζδκΰλαφδεάμΝ
αθα εσπβ βμ,Ν σππμΝ αυ ΪΝπλκΫευοαθΝ απσΝ βθΝ αθααά β βΝ λ υθυθΝ η Νπαλ ηφ λΫμΝ
αθ δε έη θκ,Ν βζα άΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα α. 

Παλα έγ θ αδΝ λΰα έ μΝεαδΝΫλ υθ μΝ σ κΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝσ κΝεαδΝαπσΝ κΝ ιπ λδεσ,ΝκδΝ
κπκέ μΝΫξκυθΝ βηκ δ υγ έΝ Ν υθΫ λδα,Ν πδ βηκθδεΪΝπ λδκ δεΪ,ΝΪλγλαΝάΝ υΰΰλΪηηα αέ 
π δ α, πλαΰηα κπκδ έ αδΝ τθκοβΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ λ υθυθΝ εαδΝ ελδ δεάΝ

αιδκζσΰβ άΝ κυμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ δαπδ πγ έΝ ΪθΝεαδΝεα ΪΝπσ κθΝεΪπκδ μΝαπσΝαυ ΫμΝ
έθαδΝδεαθΫμΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝπαλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαέΝ 

ΣκΝ λέ κΝε φΪζαδκΝαπκ ζ έΝ κΝγ πλβ δεσΝυπσίαγλκ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝεαδΝ Ν
αυ σΝπαλκυ δΪα αδΝβΝ υλτ λβΝεα βΰκλέαΝ βθΝκπκέαΝαθάε δΝβΝ πδζ ΰ έ αΝη γκ κζκΰέα,Ν
βζα άΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηάέΝΙ δαέ λβΝΫηφα βΝ έ αδΝ βθΝπαλκυ έα βΝ πθΝ
ηαγβηα δευθΝεαδΝ α δ δευθΝγ πλδυθΝ δμΝκπκέ μΝαυ άΝία έα αδ,ΝεαδΝεα αΰλΪφκθ αδΝσζαΝ
αΝ πδηΫλκυμΝ κδξ έαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμέΝ εκζκτγπμ,Ν παλα έγ αδΝ βΝ
δα δεα έαΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ ηαγβηα δευθΝ πλκ τππθΝ εαδΝ κδΝ α δ δεκέΝ Ϋζ ΰξκδΝ κυμΝ
κπκέκυμΝαυ ΪΝυπκίΪζζκθ αδέΝΣκΝε φΪζαδκΝκζκεζβλυθ αδΝη ΝηδαΝ τθ κηβΝαθαφκλΪΝ αΝ
ίάηα αΝπκυΝαεκζκυγκτθ αδΝπλδθΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κηΫθπθΝ κΝ δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ
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α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ (IBM SPSS Statistics βζ),ΝεαγυμΝεαδΝ αΝγ πλβ δεΪΝ κδξ έαΝ
πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυέΝ 

ΣκΝ Ϋ αλ κΝ ε φΪζαδκΝ αφκλΪΝ βΝ υζζκΰάΝ εαδΝ π ι λΰα έαΝ κδξ έπθέΝ λξδεΪ,Ν
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ε θάμΝ αθαφκλΪΝ βΝ δα δεα έαΝ Ϊθ ζβ βμΝ κδξ έπθΝ απσΝ κΝ
έ ΝέΣΡέ έ,Ν η Ν εκπσΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ηδαμΝ θΫαμΝ ίΪ βμΝ κηΫθπθΝ κΝ ζκΰδ ηδεσ        

Microsoft Excel ΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝπαλκτ αμΝ Ϋλ υθαμ,Ν εαδΝ βΝηκλφκπκέβ βΝεαδΝ βθΝ
κηα κπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝ υθ Ϋζ αθ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ ζδεκτΝε θ λδεκτΝ
πέθαεαέΝ βΝ υθΫξ δα,Νπαλκυ δΪα αδΝβΝεπ δεκπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ
απκ ζΫ κυθΝη αίζβ ΫμΝ υηία ΫμΝη Ν κΝζκΰδ ηδεσΝ α δεάμΝ π ι λΰα έαμΝSPSS,ΝεαγυμΝ
εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ Ν αυ σέΝ Παλα έγ θ αδΝ θ δε δεΫμΝ δεσθ μΝ εαδΝ
απκ υπυ δμΝ πθΝελέ δηπθΝίβηΪ πθΝαπσΝ δμΝκγσθ μΝ λΰα έαμΝ πθ ζκΰδ ηδευθΝΰδαΝσζαΝ
αΝ Ϊ δαΝ βμΝ δα δεα έαμ,ΝΰδαΝ βθΝαπκ αφάθδ βΝαυ άμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βΝ δ υεσζυθ βΝεαδΝ
βθΝεαζτ λβΝεα αθσβ βΝ κυΝαθαΰθυ βέ 

 κΝ πΫηπ κΝ ε φΪζαδκΝ παλκυ δΪα αδΝ κζσεζβλβΝ βΝ δα δεα έαΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ
φαληκΰάμΝ βμΝ πδζ ΰηΫθβμΝ η γκ κζκΰέαμ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πθΝ ζδευθΝ
ηαγβηα δευθΝ πλκ τππθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα α αυ υθέΝ Παλκυ δΪακθ αδΝ
αθαζυ δεΪΝ αΝ κηΫθαΝ δ σ κυΝεαδΝ ισ κυέΝΙ δαέ λβΝΫηφα βΝ έ αδΝ κυμΝ α δ δεκτμΝ
ζΫΰξκυμΝαιδκπδ έαμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝ δα κξδευθΝ κεδηυθ 
ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ πθΝ ζδευθΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ Γέθ αδΝ αθαφκλΪΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
π λδπ υ πθΝ πκυΝ ι Ϊ βεαθΝ εαδΝ πθΝ κεδηυθΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ ε έθπθΝπκυΝ θΝκ άΰβ αθΝ Ναιδσπδ αΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝ
ζδευμΝ θΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθέΝ Κζ έθκθ αμ,Ν παλκυ δΪακθ αδΝ αΝ ζδεΪΝ πλσ υπαΝ εαδΝ
πδξ δλ έ αδΝβΝ ληβθ έαΝ κυμΝεαδΝβΝ ιάΰβ βΝ πθΝία δευθΝαπκ ζ ηΪ πθέ 

 κΝΫε κΝε φΪζαδκ,ΝΫπ δ αΝαπσΝ βΝ τθκοβΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ, παλα έγ θ αδ αΝ υθκζδεΪΝ
υηπ λΪ ηα α,Ν σππμΝ αυ ΪΝ πλκΫευοαθΝ απσΝ βθΝ ληβθ έαΝ πθΝ παλαξγΫθ πθΝ

ηαγβηα δευθΝ πλκ τππθ. ΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝ αυ ΪΝ απκ ζκτθΝ ηδαΝ τθγ βΝ αλε υθΝ
κδξ έπθΝεαδΝ πδηΫλκυμΝαπκ ζ ηΪ πθ,ΝπκυΝ πδξ δλ έΝθαΝ υ δΝαπΪθ β βΝ αΝ υθκζδεΪΝ
λπ άηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμέΝ πδπλσ γ α,Ν εα αΰλΪφ αδΝ κλΰαθπηΫθαΝ βΝ ΰθυ βΝ πκυΝ
απκλλΫ δΝ απσΝ κΝ υπκζκΰδ δεσΝ ηάηαΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν έ αδΝ
Ϋηφα βΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμ, εαδΝ δα υπυθκθ αδΝ
πλκ Ϊ δμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝΫλ υθαΝπΪθπΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝαθ δε έη θκέΝ 
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ΣκΝ Ϋί κηκΝ ε φΪζαδκΝ απκ ζ έΝ βΝ ίδίζδκΰλαφέα πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν εα ΪΝ βθΝ
επσθβ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ Παλα έγ θ αδ, Ν ηκλφάΝ εα αζσΰκυ, κδΝ
ίδίζδκΰλαφδεΫμΝαθαφκλΫμΝπκυΝαφκλκτθ κ τθκζκΝ πθΝ λ υθυθΝπκυΝπαλκυ δΪ βεαθ 

αΝ πλκβΰκτη θαΝ ε φΪζαδα,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ α δ δεΫμΝ Ϋθθκδ μΝ εαδΝ η γσ κυμΝ πκυΝ
ζάφγβεαθΝυπσοβέ 

ΣΫζκμ,Ν αΝπαλαλ άηα α παλκυ δΪακθ αδ ξλά δηαΝαθαζυ δεΪΝ κδξ έαΝεαδΝΪζζκΝυζδεσΝ
σππμΝ δαΰλΪηηα α,Ν Πέθαε μΝ εαδΝ πδηΫλκυμΝ πλσ υπα, αΝ κπκέαΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ άΝ
παλάξγβ αθΝεαδΝ θΝ υηπ λδζάφγβεαθΝ κΝε έη θκΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝζσΰπΝ
κυΝη ΰΪζκυΝσΰεκυΝ κυμέ 
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2 δίζδκΰλαφδεάΝ θα εσπβ β 

2.1 δ αΰπΰά 

ΣκΝπαλσθΝε φΪζαδκΝαφκλΪΝ βΝίδίζδκΰλαφδεάΝαθα εσπβ β,ΝβΝκπκέαΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν
εα ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ Παλκυ δΪακθ αδΝ απκ ζΫ ηα αΝ απσΝ
υθαφ έμΝΫλ υθ μΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ σ κΝ βθΝ ζζΪ α,Νσ κΝεαδΝ δ γθυμ,Ν

εαδΝ πθΝ κπκέπθΝ κΝ αθ δε έη θκΝ εαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ έθαδΝ υθαφάΝ η Ν αΝ υπσΝ η ζΫ βΝ
αβ άηα α,ΝσππμΝαυ ΪΝ ΫγβεαθΝ κΝπλκβΰκτη θκΝε φΪζαδκέΝυΰε ελδηΫθα,Νπαλα έγ θ αδΝ
Ϋλ υθ μΝκδΝκπκέ μΝ ι ΪακυθΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αέΝ ε σμΝαπσΝ
αΝπαλαξγΫθ αΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝ υηπ λΪ ηα α,Ν έθ αδΝΫηφα βΝ βΝη γκ κζκΰέαΝπκυΝ
αεκζκυγάγβε Νεα ΪΝ βθΝ π ι λΰα έαΝεαδΝαθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθέΝΣΫζκμ,Ναιδκζκΰ έ αδΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ λΰα δυθΝεαδΝπλκ δκλέακθ αδΝ αΝξλά δηαΝ κδξ έαΝΰδαΝ βθΝ
πδζκΰάΝ βμΝ εα ΪζζβζβμΝ η γκ κζκΰέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ υθ ζΫ δΝ βθΝ απΪθ β βΝ πθΝ
λπ βηΪ πθΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαΝεαδΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ βμέ 

2.2 υθαφ έμΝΈλ υθ μΝεαδΝΜ γκ κζκΰέ μ 

2.2.1 Γ θδεΪ 

 κΝ παλσθΝ υπκε φΪζαδκΝ παλκυ δΪακθ αδΝ αΝ ία δεΪΝ βη έαΝ πθΝ λ υθυθΝ κδΝ κπκέ μΝ
υ ξ έακυθΝ κθΝ κυλδ ησΝεαδΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αέΝ ΝΫθθκδαΝ κυΝ κυλδ ηκτΝπαλκυ δΪα αδΝ
έ Ν υγΫπμ,Ν έ ΝηΫ πΝία δευθΝξαλαε βλδ δευθΝ κυ,ΝσππμΝβ γθδεσ β αΝ πθΝκ βΰυθΝ
εαδΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ κδε δσ β αμΝ η Ν κΝ κ δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν Ϋλ υθαΝ παλκυ δΪακθ αδΝ
ι ξπλδ ΪΝκΝ σξκμ,ΝβΝη γκ κζκΰέαΝεαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα ΪΝ βμέΝΙ δαέ λβΝΫηφα βΝ έθ αδΝ
Νη γκ κζκΰέ μΝκδΝκπκέ μΝ θ έεθυθ αδΝΰδαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝαθΪζυ βέ 

Παλα έγ θ αδΝκδΝαεσζκυγ μΝΫλ υθ μΝη Ν βθΝ ιάμΝ δλΪμ 

1. Accident risk of foreign drivers in various road environments (George Yannis, John 

Golias, Eleonora Papadimitriou, 2007) 

2. Epidemiology of road traffic accidents during pleasure travelling: The evidence 

from the island of Crete (E. Petridou, H. Askitopoulou, D. Vourvahakis, Y. 

Skalkidis, D. Trichopoulos, 1997) 

3. Are traffic injuries disproportionally more common among tourists in Greece? 

Struggling with incomplete data (Eleni Petridou, Nick Dessypris, Alkistis Skalkidou, 

Dimitrios Trichopoulos, 1999) 
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4. The relationships between familiarity and road accidents: some case studies (P. 

Intini, P. Colonna, N. Berloco, V. Ranieri, E. Ryeng, 2017) 

5. Road Accidents and Tourism: The Case of Balearic Islands (Spain) (Jaume 

Rossello, Oscar Saenz-de-Miera, 2011) 

6. The contribution of tourists and visitors to road traffic accidents: A preliminary 

analysis of trends and issues for Central Scotland (Linda Walker, Stephen J. Page, 

2004) 

7. Accident risk of foreign drivers – The case of Russian drivers in South-Eastern 

Finland (Pekka Leviäkangas, 1997) 

2.2.2 Παλκυ έα βΝ λ υθυθ 

2.2.2.1 Accident risk of foreign drivers in various road environments 

 σξκμμ 

Νπαλκτ αΝΫλ υθαΝ ι Ϊα δΝ βθΝ πδεδθ υθσ β αΝ ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α ιΫθπθΝεαδΝ
ζζάθπθΝκ βΰυθΝ Ν δΪφκλαΝκ δεΪΝπ λδίΪζζκθ αΝ βθΝ ζζΪ αέΝ Ν αθΪζυ βΝ κξ τ δΝ
κθΝ πλκ δκλδ ησΝ βμΝ υθ υα ηΫθβμΝ πέ λα βμΝ βμΝ γθδεσ β αμΝ κυΝ κ βΰκτ,Ν κυΝ

τπκυΝ βμΝ π λδκξάμΝ ( θ σμή ε σμΝ α δεάμΝ π λδκξάμ),Ν βμΝ τπαλιβμΝ δα αυλυ πμΝ
(θαδήσξδ), εαδΝ πθΝ υθγβευθΝφπ δ ηκτΝ(βηΫλαήθτξ α),Ν βθΝ πδεδθ υθσ β αΝ ηπζκεάμΝ Ν 
κ δεΪ α υξάηα αέΝ δ δεσ λα,Ν πδ δυε δΝ θαΝ ι Ϊ δΝ βθΝ Ϋε α βΝ πκυΝ βΝ πδγαθσ β αΝ
υηη κξάμΝ πθΝ ιΫθπθΝ (η αθα υθΝ άΝ κυλδ υθ)Ν κ βΰυθΝ Ν α υξάηα αΝ έθαδΝ
υ αθΪζκΰαΝυοβζάΝ Ν τΰελδ βΝ βθΝαθ έ κδξβΝπδγαθσ β αΝ πθΝ ζζάθπθΝκ βΰυθ,ΝεαδΝθαΝ
εαγκλέ δΝ κΝ λσζκΝ πθΝ δαφσλπθΝ παλαηΫ λπθΝ υπκ κηάμέΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ
απκ εκπκτθΝΝ βθΝπλκυγβ βΝ πθΝεα ΪζζβζπθΝηΫ λπθ,Νπλκ αληκ ηΫθπθΝ βθΝ δ δεΫμΝ
αθΪΰε μΝ εΪγ Ν εα βΰκλέαμΝ ιΫθπθΝ κ βΰυθ,Ν ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ κ δεάμΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ
Ϊθ βμέ 

Μ γκ κζκΰέαμ 

Πλαΰηα κπκδάγβε Ν π ι λΰα έαΝ κηΫθπθΝ αΝκπκέαΝαθ ζάγβεαθΝαπσΝ βθΝ γθδεάΝίΪ βΝ
κηΫθπθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ Ν υΰε ελδηΫθβ ίΪ βΝ κηΫθπθΝ

π λδζΪηίαθ  σζαΝ αΝ α υξάηα αΝ Ν λαυηα δ ηκτμ,Ν αΝ ξ δεΪΝ γτηα αΝ εαδΝ κυμΝ
ηπζ εση θκυμΝκ βΰκτμΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝ1λκη-βίί1,ΝσππμΝαυ ΪΝεα αΰλΪφβεαθ απσΝ βθΝ
α υθκηέαέΝ ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ κηΫθπθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ Ν αυ άθΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ
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π λδζΪηίαθ  σζκυμΝ κυμΝ κ βΰκτμΝ πκυΝ εα αΰλΪφβεαθΝ σ δΝ θ πζΪεβ αθ Ν α τξβηαΝ
λαυηα δ ηκτΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝ1996-βίί1,Ν δα αυλπηΫθαΝη Ν βθΝ γθδεσ β αΝ κυΝκ βΰκτ,Ν
εαδΝαθΝ αΝα υξάηα αΝ θ σμΝά ε σμΝ πθΝα δευθΝπ λδκξυθ,Ν Ν δα αυλυ δμ άΝσξδ, εαδΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝβηΫλαμΝάΝ βμΝθτξ αμέΝΣαΝξαλαε βλδ δεΪΝαυ ΪΝ πδζΫξγβεαθ πμΝ αΝ
πζΫκθΝελέ δηαΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝεδθ τθκυΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ
κ δεάΝυπκ κηάέ 

θαζτγβεαθΝ Ϋ λδμΝ εα βΰκλέ μΝ κ βΰυθμΝ κδΝ ζζβθ μΝ κ βΰκέ,Ν κδΝ ζίαθκέΝ κ βΰκέ,Ν κδ 
κ βΰκέΝαπσΝξυλ μΝ βμΝ Ν(απσΝ βθΝ Ν πθΝ1ηΝελα υθΝη ζυθ)ΝεαδΝκδΝκ βΰκέ απσΝΪζζ μ 
( ε σμΝαπσΝ ζζβθδεά,Ν ζίαθδεάΝάΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ)Ν γθδεσ β μέ 

ΛσΰπΝ Ϋζζ δοβμΝ κηΫθπθΝ Ϋεγ βμ,Ν φαλησ βε  βΝ ξθδεάΝ βμΝ παΰση θβμΝ Ϋεγ βμΝ
(induced exposure)έΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ ξθδεά Ϋξ δΝ ι α έΝ υλΫπμΝ βΝ δ γθάΝ
ίδίζδκΰλαφέαΝ εαδΝ ελέγβε Ν σ δΝ πδ λΫπ δ,Ν εΪ πΝ απσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ υθγάε μ,Ν κθΝ
εαγκλδ ησΝ πθΝ ξ δευθΝπκ κ υθΝα υξβηΪ πθ ζσΰπΝυπαδ δσ β αμΝκ βΰκτ, ΰδαΝ α κπκέαΝ
αΝα υξάηα αΝ πθΝ«αγυπθ»Νκ βΰυθΝξλβ δη τκυθΝπμΝ έε βμΝΫεγ βμέΝ Νπλκ Ϋΰΰδ βΝ
βλέα αδΝ βθΝ υπσγ βΝ σ δΝ κΝ «αγυκΝ γτηα»Ν Ν α υξάηα αΝ τκΝ κξβηΪ πθΝ

αθ δπλκ ππ τ δΝΫθαΝ υξαέκΝ έΰηαΝ πθΝ υθ υα ηυθΝκ βΰκτ-κξάηα κμΝπκυΝυπΪλξκυθΝ
κΝ τ βηαΝ κ κ λυηα κμΝ υπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ υθγάε μΝ (Haight, 1973). Ν ξθδεάΝ
παΰση θβμΝΫεγ βμΝία έα αδΝ πκηΫθπμΝ βθΝυπσγ βΝσ δΝ ΝεΪγ Νκ δεσΝα τξβηαΝ κΝ
κπκέκΝ ηπζΫεκθ αδΝ τκΝκξάηα αΝυπΪλξ δΝΫθαμΝκ βΰσμΝυπ τγυθκμΝΰδαΝ κΝα τξβηαΝεαδΝΫθαμΝ
αγυκμΝ κ βΰσμΝ πκυΝ πδζΫΰ αδΝ υξαέαΝ απσΝ κθΝ υθκζδεσΝ πζβγυ ησΝ κ βΰυθέΝ Κα ΪΝ
υθΫπ δα,ΝκΝαγυκμΝκ βΰσμΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝ έΰηαΝ κυΝ υθκζδεκτΝπζβγυ ηκτΝ πθΝ

κ βΰυθΝ εαδΝ θαΝ αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ Ϋεγ βΝ κπκδκυ άπκ Ν υΰε ελδηΫθκυΝ πζβγυ ηκτΝ
κ βΰυθΝ πκυΝ κλέα αδΝ ίΪ δΝ κλδ ηΫθπθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ (Haight, 1973, Hodge & 

Richardson,Ν 1λκη)έΝ Ν ία δεάΝ απαέ β βΝ ΰδαΝ βΝ ξλά βΝ αυ άμΝ βμΝ η γσ κυΝ έθαδΝ βΝ
αθαΰθυλδ βΝ κυΝκ βΰκτΝπκυΝπλκεΪζ Ν κΝα τξβηαέΝ πδπζΫκθ,Ν θΝ υθδ Ϊ αδΝβΝξλά βΝ
βμΝη γσ κυΝ ΝΪζζαΝα υξάηα αΝ ε σμΝαπσΝ πθΝ τκΝκξβηΪ πθέ 

Ν υΰε ελδηΫθβΝ αθΪζυ βΝ απκ εκπ έΝ βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ δαφσλπθΝ υθ υα ηΫθπθΝ
πδπ υ πθΝ βμΝ γθδεσ β αμΝ κυΝ κ βΰκτ,Ν κυΝ τπκυΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν βμΝ τπαλιβμ 
δα αυλυ πμΝεαδΝ πθΝ υθγβευθΝφπ δ ηκτ,Ν βθΝ πδεδθ υθσ β α ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝ
α υξάηα α. ΟδΝ ε δηυη θκδ εαδΝ παλα βλκτη θκδΝ ζσΰκδΝ ξ δευθΝ πδγαθκ ά πθΝ (κdds 

ratios)Ν ι Ϊακθ αδΝΰδαΝ βθΝπκ κ δεκπκέβ βΝ πθ δαφσλπθΝ πδ λΪ πθΝσ κθΝαφκλΪ βΝ
ξ δεάΝ πδεδθ υθσ β α. Πλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ δκλδ έΝβΝ βηα έαΝσζπθΝ πθΝ υθα υθΝ

αζζβζ πδ λΪ πθ,Ν φαλησα αδΝηκθ ζκπκέβ βΝηΫ π ζκΰαλδγηκ-ΰλαηηδεάμΝαθΪζυ βμέ 
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πκ ζΫ ηα αμ 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝαθΪζυ βμ πθΝεα βΰκλδυθΝ πθΝ ΪλπθΝκ βΰυθΝΫ διαθΝσ δΝκδΝ
ζζβθ μΝκ βΰκέΝΫξκυθΝξαηβζσ λβΝ ξ δεάΝ πδεδθ υθσ β αΝ ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α 

Ν τΰελδ βΝη  σζκυμΝ κυμΝιΫθκυμΝκ βΰκτμέΝ Ν ληβθ έαΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝαπκ σγβε Ν κΝ 
σ δΝκδΝ ζζβθ μΝκ βΰκέΝ έθαδΝπκζτΝπδκΝ ικδε δπηΫθκδΝη Ν βΝ δαφκλ δεά πκζυπζκεσ β αΝ βμΝ
κ δεάμΝυπκ κηάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεαδΝβΝπλκ αληκΰά κυμΝαυ ά υηίΪζζ δΝ βθΝεαζτ λβΝ
αθ έ λα βΝ κθΝεέθ υθκ. Μ αιτΝ πθΝ λδυθΝεα βΰκλδυθΝιΫθπθΝκ βΰυθ,ΝκδΝκ βΰκέΝΪζζβμΝ
γθδεσ β αμΝ (ηβΝ αζίαθδεάΝ εαδΝ ηβΝ )Ν φαέθ αδΝ θαΝ έξαθΝ υοβζσ λβΝ πδεδθ υθσ β αΝ
ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α Ν ξΫ βΝη Ν δμΝΪζζ μΝ τκΝεα βΰκλέ μέ 

Ν πδεδθ υθσ β αΝ ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α ΰδαΝ κυμΝ ζζβθ μΝκ βΰκτμΝπαλΫη δθ Ν
ξαηβζσ λβΝ δμΝα δεΫμΝπ λδκξΫμΝαπσΝ βθΝαθ έ κδξβΝΰδαΝ κυμΝκ βΰκτμΝ πθΝΪζζπθΝ λδυθΝ
εα βΰκλδυθέΝΌζκδΝκδΝιΫθκδΝκ βΰκέΝφΪθβε ΝθαΝ δα λΫξκυθΝαυιβηΫθκΝεέθ υθκΝ δμΝα δεΫμΝ
π λδκξΫμέΝ θ δαφΫλκθΝ ελέγβε Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ θυΝ βΝ πδεδθ υθσ β αΝ υπκζκΰέ βε Ν
δπζΪ δαΝΰδαΝ κυμΝκ βΰκτμΝ βμΝ ΝεαδΝΪζζπθΝ γθδεκ ά πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝ ζίαθκτμΝ
κ βΰκτμΝ θ σμΝ α δευθΝ π λδκξυθ,Ν θΝ υπάλι Ν κυ δα δεάΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ βμΝ
πδεδθ υθσ β αμΝ πθΝκ βΰυθΝαπσΝ βθΝ ΝεαδΝ βθΝ ζίαθέαΝ ε σμΝα δευθΝπ λδκξυθέΝΣκΝ
ΰ ΰκθσμΝαυ σΝαπκ σγβε Ν βΝυπσγ βΝσ δΝΝβΝ ικδε έπ βΝ πθΝιΫθπθΝκ βΰυθΝη Ν βθΝκ δεάΝ
υπκ κηάΝκ άΰβ Ν Νηδελσ λβΝαθΪζβοβΝεδθ τθπθΝεαδΝπδκΝ υθ βλβ δεάΝ υηπ λδφκλΪΝ
κ άΰβ βμΝ ε σμΝ πθΝ α δευθΝ π λδκξυθ,Ν σππμΝ έθαδΝ κδΝ ξαηβζσ λ μΝ αξτ β μΝ άΝ βΝ
αυιβηΫθβΝπλκ κξάΝεαδΝ υηησλφπ βΝη Ν βθΝκ δεάΝ άηαθ β,Ν κυζΪξδ κθΝσ αθΝαυ άΝά αθΝ
εα αθκβ άέΝΟδΝκ βΰκέΝΪζζβμΝ γθδεσ β αμΝΫφ λαθΝ Νσζ μΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ κθΝυοβζσ λκΝ
εέθ υθκΝα υξάηα κμέ 

Ολδ ηΫθ μΝ δαφκλκπκδά δμΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ ηφαθέ βεαθΝ πέ βμΝ βθΝπ λέπ π βΝ
α υξβηΪ πθΝ ΝεσηίκυμέΝΟδΝ ζζβθ μΝκ βΰκέΝ έξαθ,ΝσππμΝαθαη θσ αθ,Ν βΝξαηβζσ λβΝ
πδεδθ υθσ β α,Ν αζζΪΝ κδΝ ζίαθκέΝ κ βΰκέ φΪθβε Ν θαΝ έξαθΝ πέ βμΝ ξαηβζσ λ μΝ
πδεδθ υθσ β μΝαπσΝ κΝΪζζ μΝ τκΝεα βΰκλέ μΝιΫθπθΝκ βΰυθέΝΛαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝσ δΝκδΝ
δα αυλυ δμΝ έθαδΝ ΫθαΝ υαέ γβ κΝ εαδΝ πκζτπζκεκΝ ηάηαΝ βμΝ κ δεάμΝ υπκ κηάμ,Ν
γ πλάγβε Νσ δΝβΝ πκξδεσ β αΝεαδΝβΝπ λδ α δαεάΝξλά βΝ κυμΝαπσΝ κυμΝπκζέ μΝ βμΝ Ν
εαδΝ κυμΝκ βΰκτμΝΪζζβμΝ γθδεσ β αμ,Ν δμΝεαγδ κτθΝπδκΝ υΪζπ μΝ Νεέθ υθκΝ ηπζκεάμΝ
Ν κ δεΪΝ α υξάηα α απ’Ν σ, δΝ ΰδαΝ κυμΝ ζίαθκτμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν υπκζκΰέ βε Ν σ δΝ κδΝ
ζζβθ μΝκ βΰκέΝά αθΝεα ΪΝγ1ΣΝζδΰσ λκΝπδγαθσΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝκ δεσΝα τξβηαΝ βμΝ
δα αυλυ δμ,ΝκδΝ ζίαθκέΝκ βΰκέΝεα ΪΝβζΣΝζδΰσ λκΝπδγαθσ,Ν θυΝκδΝκ βΰκέΝξπλυθΝ βμΝ
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Ν εα ΪΝγΣΝπδκΝπδγαθσΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝα τξβηα,Ν Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝκ βΰκτμΝΪζζβμΝ
γθδεσ β αμέ 

ΟδΝ υθγάε μΝφπ δ ηκτΝ θΝφΪθβε  θαΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ πδεδθ υθσ β αΝ ηπζκεάμΝ  κ δεΪΝ
α υξάηα α σζπθΝ πθΝεα βΰκλδυθΝιΫθπθΝκ βΰυθ,Ν θυΝκδΝ ζζβθ μΝκ βΰκέΝπαλαηΫθκυθΝ
αυ κέΝη Ν βΝξαηβζσ λβΝ πδεδθ υθσ β αέΝ υιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
θτξ αμΝ παλα βλάγβε Ν ησθκΝ ΰδαΝ βθΝ κυμΝ κ βΰκτμΝ ξπλυθΝ βμΝ έΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ
αυ άμΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ θΝ πδί ίαέπ αθΝ πζάλπμΝ βθΝ αλξδεάΝ υπκοέαΝ σ δΝ βΝ πλσ γ βΝ
υ εκζέαΝ πκυΝ πλκ γΫ κυθΝ απσΝ κδΝ θυξ λδθΫμΝ υθγάε μΝ φπ δ ηκτΝ αυιΪθ δΝ βθΝ
πδεδθ υθσ β αΝ πθΝκ βΰυθΝκδΝκπκέκδΝ θΝ έθαδΝ ικδε δπηΫθκδΝη Ν βθΝκ δεάΝυπκ κηάέ 

υθκοέακθ αμ,Ν αΝ κηΫθαΝπκυΝαθαζτγβεαθΝ έξθκυθΝσ δΝκδΝιΫθκδΝκ βΰκέΝ βθΝ ζζΪ αΝ
δαελέθκθ αδΝ πλΪΰηα δΝ απσΝ αυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ ηπζκεάμΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α. 

πδπζΫκθ,Νξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝκ δεάμΝυπκ κηάμΝίλΫγβεαθΝθαΝ δαφκλκπκδκτθΝ βηαθ δεΪΝ
βθΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ δαφσλπθΝ γθδεκ ά πθΝ πκυΝ ι Ϊ βεαθέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κδΝ
εα κδεβηΫθ μΝ π λδκξΫμΝ εαδΝ κδΝ εσηίκδΝ ίλΫγβεαθΝ σ δΝ ά αθΝ κδΝ τκΝ παλΪΰκθ μΝ κ δεάμΝ
υπκ κηάμΝ πκυΝ πβλ ΪακυθΝ π λδ σ λκΝ βθΝ πδεδθ υθσ β αέΝ θ δγΫ πμ,Ν κδΝ υθγάε μΝ
φπ δ ηκτΝεαδΝκδΝηβΝεα κδεβηΫθ μΝπ λδκξΫμΝ θΝφΪθβε ΝθαΝ δαφκλκπκδκτθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ
πδεδθ υθσ β αΝ πθΝιΫθπθΝκ βΰυθέΝ υ σΝαπκ σγβε Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝα δεΫμΝπ λδκξΫμΝ
εαδΝκδΝ δα αυλυ δμΝπλκςπκγΫ κυθΝηδαΝπδκΝαπαδ β δεάΝ υηπ λδφκλΪΝκ άΰβ βμ,Ν βζα άΝ
θσμΝ υθ υα ηκτΝ απκφΪ πθΝ εΪ πΝ απσΝ πδκΝ τθγ μΝ υθγάε μΝ ευεζκφκλέαμΝ εαδΝ
π λδ σ λκυμΝ εαθσθ μΝ ευεζκφκλέαμέΝ βη δυγβε Ν σ δΝ κδΝ ζίαθκέΝ ( βζέΝ κδΝ η αθΪ μΝ
ησθδηκδΝ εΪ κδεκδ),Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ πδκΝ ικδε δπηΫθκδΝ η Ν κΝ κ δεσΝ π λδίΪζζκθΝ εαδΝ κυμΝ
εαθσθ μΝευεζκφκλέαμ,ΝφΪθβε ΝθαΝ έθαδΝζδΰσ λκΝ υΪζπ κδΝαπσΝ κυμΝκ βΰκτμΝξπλυθΝ βμΝ

Ν εαδΝ κ βΰκτμΝ ΪζζβμΝ γθδεσ β αμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ αθ δ κδξκτθΝ Ν κυλέ μΝ άΝ Ν ΪζζκυμΝ
π λδ α δαεκτμΝξλά μΝ κυΝκ δεκτΝ δε τκυέ 

2.2.2.2 Epidemiology of road traffic accidents during pleasure travelling: The 

evidence from the island of Crete 

 σξκμμ 

Ν υΰε ελδηΫθβΝΫλ υθαΝη ζ Ϊ κυμΝπαλΪΰκθ μΝεδθ τθκυΝ πθ κ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βθΝ
π λδκξάΝ κυΝ λαεζ έκυΝ βμΝΚλά βμέ  
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Μ γκ κζκΰέαμ 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ιΪηβθβμΝπ λδσ κυΝαπσΝ κθΝ πλέζδκΝΫπμΝ κθΝ π ΫηίλδκΝ κυΝ1λλη,Ν
εα αΰλΪφβεαθΝ εαδΝ αΝ ιγίΝ γτηα αΝ λαυηα δ ηυθΝ απσΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ αΝ κπκέαΝ
θκ βζ τ βεαθΝ Ν εΪπκδκΝ απσΝ αΝ λέαΝ θκ κεκη έαΝ κΝ λΪεζ δκΝ βμΝ Κλά βμέΝ
υηπζβλυγβε ΝΫθαΝ δ δεσΝΫθ υπκ,Ν κΝκπκέκΝπ λδΫξ δΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν πδζ ΰηΫθαΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ γυηΪ πθ,Ν βΝ φτ βΝ πθΝ λαυηα δ ηυθΝ εαδΝ πθΝ υθγβευθΝ κυΝ
α υξάηα κμέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν παγσθ αΝ εα αξπλάγβεαθ,Ν Ν κηκδσηκλφαΝ ξ δα ηΫθ μΝ
πλκεαγκλδ ηΫθ μΝφσλη μ,Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝ γθδεσ β αμ,Νβζδεέαμ,Νφτζκυ,Νβη λκηβθέαΝ κυΝ
α υξάηα κμΝεαδΝ τπκυΝ κυΝκξάηα κμέΝ πδπζΫκθ,Νεα αΰλΪφβεαθΝ κδξ έαΝαθαφκλδεΪΝη Ν κΝ
αθΝ κΝ σξβηαΝ αθάε Ν κθΝ παγσθ αΝ άΝ αθΝ ά αθΝ θκδεδααση θκ,Ν βθΝ πδγαθάΝ αδ έαΝ κυΝ
α υξάηα κμΝάΝ βθΝαπσ διβΝκ άΰβ βμΝυπσΝ βθΝ πάλ δαΝαζεκσζ τηφπθαΝη Ν δμΝαθαφκλΫμΝ
βμΝ λκξαέαμ,Ν κθΝ τπκΝεαδΝ κίαλσ β αΝ κυΝκξάηα κμ,ΝεαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝθκ βζ έαμέΝ
ΟδΝ υΰε ελδηΫθ μΝη αίζβ ΫμΝ πδζΫξγβεαθΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ ιαελδίπγ έΝβΝπ λδΰλαφδεάΝ
πδ βηδκζκΰέαΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ ΝηδαΝθβ δυ δεβΝπ λδκξάΝξαλαε βλδαση θβΝαπσΝ
πκζτΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ πδ ε π υθ,Ν εαδΝ θαΝ θ κπδ κτθΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ εδθ τθκυΝ πκυΝ
θ Ϋξ αδΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝ δαελέ δμΝ Να υξάηα αΝαυ κτΝ κυΝ τπκυΝ κυμΝ πδ εΫπ μΝ
απσΝ παλσηκδαΝ α υξάηα αΝ κθΝ κπδεσΝ πζβγυ ησέΝ ζζ έο δΝ κδξ έπθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ
Ϋεγ βΝ Ν εέθ υθκΝ (person-time at risk), πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ ησθκΝ αθαζκΰδεΫμΝ
αθαζτ δμέΝ υ ΫμΝκδΝαθαζτ δμ,ΝαθΝεαδΝηβΝίΫζ δ μ,ΝΫξκυθ ξλβ δηκπκδβγ έΝ υξθΪΝσ αθΝ
έθαδΝα τθα κΝάΝηβΝλ αζδ δεσΝθαΝυπκζκΰδ έΝη Ν τζκΰβΝαελέί δαΝβΝίΪ βΝ βμ η ζΫ βμ 
ξ δεΪΝη Ν βθΝΫεγ β. ΟΝυπκζκΰδ ησμΝ πθΝ ξ δευθΝζσΰπθΝ(odds ratios) εαδΝβΝ α δ δεάΝ
εηβλέπ βΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝηΫ πΝ βμΝη γσ κυΝMantel-Haenszel, βΝκπκέαΝπαλΪΰ δΝ

απκ ζΫ ηα αΝδ κ τθαηαΝη Ναυ ΪΝ βμΝπκζζαπζάμΝζκΰδ δεάμΝπαζδθ λσηβ βμ,ΝεαδΝ έθαδΝ
απκ ζ ηα δεάΝσ αθΝκΝαλδγησμΝ πθΝη αίζβ υθΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ σ κΝ δμΝ ιαλ βηΫθ μΝ
σ κΝ εαδΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝ έθαδΝπ λδκλδ ηΫθκμΝ (Mantel and Haenszel, 1959; 

MacMahon and Trichopoulos, 1996). 

πκ ζΫ ηα αμ 

ε δηάγβε Ν σ δΝ κΝ αθ έ κδξκμΝ ζσΰκμΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ΰδαΝ κυμΝ κυλέ μΝ ά αθΝ
εκθ ΪΝ κΝ 1μγ,Ν υπκΰλαηηέακθ αμΝ βΝ βηα έαΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ πμΝ βηαθ δεσΝ
εέθ υθκΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ αιδ δυθΝαθαουξάμέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ πέ βμΝ
υθδ κτθΝσ δΝκ βΰκέΝαπσΝξυλ μΝ δμΝκπκέ μΝβΝκ άΰβ βΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ βθΝαλδ λάΝ

πζ υλΪΝ κυΝ λσηκυΝΫξκυθΝαυιβηΫθκΝεέθ υθκΝθαΝ ηπζαεκτθΝ Νκ δεσΝα τξβηα,Ν δ δεσ λαΝ
σ αθΝκ βΰκτθΝ θκδεδααση θκΝσξβηαΝπαλΪΝσξβηαΝυπσΝ βθΝεα κξάΝ κυμέΝΣκΝφαδθση θκΝαυ σΝ
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παλα βλ έ αδΝ θ κθσ λαΝ Ν υθγάε μΝπλκ πΫλα βμΝάΝΪζζπθΝκ δευθΝ ζδΰηυθΝκδΝκπκέκδΝ
απαδ κτθΝαθ αθαεζα δεΪΝπλκ αληκ ηΫθαΝπλκμΝαθ έγ μΝεα υγτθ δμέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝ
ληβθ υ έΝαπσΝ βθΝεαεάΝη Ϊία άΝ κυμΝ βθΝπ λέκ κΝπλκ αληκΰάμ,ΝεαγυμΝκ βΰκέΝη Ν
δεΪΝ κυμΝκξάηα αΝΫξκυθΝά βΝκ βΰά δΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝπδγαθσθΝ ΝΪζζ μΝξυλ μΝπλκ κτΝ
φ Ϊ κυθΝ κθΝ κυλδ δεσΝπλκκλδ ησΝ κυμέΝυΰε ελδηΫθαΝ βη δυθ αδΝσ δΝ κΝπκ κ σΝ πθΝ
παγσθ πθΝαπσΝξυλ μΝ δμΝκπκέ μΝβΝκ άΰβ βΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ βθΝαλδ λάΝπζ υλΪΝ
κυΝ λσηκυ,Ν Ν κ δεΪΝ α υξάηα αΝ ζσΰπΝ παλΪία βμΝ πθΝ εαθκθδ ηυθ,Ν έθαδΝ έ κΝ άΝ
υοβζσ λκΝαπσΝ κΝαθ έ κδξκΝπκ κ σΝ πθΝαπ έγαλξπθΝ ζζάθπθΝκ βΰυθέΝ πδπζΫκθ,Ν
παλα βλάγβε Νσ δΝκΝζσΰκμΝαθ λυθΝπλκμΝΰυθαδευθΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝα σηπθΝπκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝ ιΫθ μΝ ξυλ μΝ έθαδΝ πδκΝ δ κλλκπβηΫθκμΝ απσΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ ζσΰκΝ ΰδαΝ κυμΝ
ζζβθ μ,Ν η Ν πδκΝ πδγαθάΝ αδ έαΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ εδθβ δεσ β αΝ πθΝ πδ ε π υθέΝ ΣΫζκμ,Ν αΝ

απκ ζΫ ηα αΝΫ διαθΝσ δΝ θυΝκδΝ ζζβθ μΝκ βΰκέΝπλαΰηα κπκδκτθΝπδκΝ υξθΪΝ κίαλΫμΝ
παλαίΪ δμΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝιΫθκυμΝ πδ εΫπ μ,ΝβΝκ άΰβ βΝυπσΝ βθΝ πάλ δαΝαζεκσζΝ
έθαδΝπδκΝ υξθσΝφαδθση θκΝΰδαΝ κυμΝ ζ υ αέκυμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝπδγαθυμΝ ληβθ τ αδΝαπσΝ
βθΝαυιβηΫθβΝ ζ υγ λέαΝπκυΝ υξθΪΝ κυμΝξαλαε βλέα δΝεα ΪΝ δμΝ δαεκπΫμΝ κυμέ 

2.2.2.3 Are traffic injuries disproportionally more common among tourists in 

Greece? Struggling with incomplete data 

 σξκμμ 

 Ν αυ άΝ βΝ η ζΫ βΝ αιδκπκδάγβεαθΝ κηΫθαΝ απσΝ κΝ θβ έΝ βμΝ ΚΫλευλαμ,Ν Ν ηδαΝ
πλκ πΪγ δαΝθαΝ ε δηβγ έΝΫηη αΝ κΝπλσ υπκΝ λαυηα δ ηυθΝζσΰπΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
κδΝκπκέκδΝ ξ έακθ αδΝη Ν αιέ δαΝαθαουξάμέ 

Μ γκ κζκΰέαμ 

ΣαΝπκ κ ΪΝ πέπ π βμΝ θΝηπκλκτθΝθαΝυπκζκΰδ κτθΝαπ υγ έαμΝ ζζ έο δΝαιδσπδ πθΝ
κηΫθπθΝΫεγ βΝ Νεέθ υθκέΝΜδαΝζκΰδεάΝυπσγ βΝ έθαδΝαυ άΝκδΝ κυλέ μΝ θΝηπκλ έΝ

θαΝ δα λΫξκυθΝ αυιβηΫθκΝ εέθ υθκΝ ΰδαΝ κΝ φαδθση θκΝ « λαυηα δ ηκέΝ κΝ πέ δ»Ν (πέξέΝ
π υ δμΝ άΝ ΰεατηα αΝ εκυαέθαμ),Ν θυΝ ηπκλ έΝ θαΝ δα λΫξκυθΝ αυιβηΫθκΝ εέθ υθκΝ
λαυηα δ ηυθΝ Ν Ϊΰθπ μΝ λα βλδσ β μΝ άΝ κδε έ μΝ λα βλδσ β μΝ Ν Ϊΰθπ μΝ
υθγάε μέΝ Νκ άΰβ βΝ έθαδΝ κΝευλέαλξκΝπαλΪ δΰηαΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ τπκυέΝ Ϊ δΝαυ άμΝ
βμΝζκΰδεάμ,ΝκδΝ λαυηα δ ηκέΝ κΝ πέ δΝηπκλκτθΝξλβ δηκπκδάγβεαθ πμ αθαφκλΪΝΰδαΝ βθΝ
αιδκζσΰβ βΝ κυΝεδθ τθκυΝπκυΝ υθ Ϋ αδΝη Ν λα βλδσ β μ σππμΝβΝκ άΰβ βέ 
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Κα ΪΝ βΝ δ έαΝ 1λλθ-1λλι,Ν πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ 1λγβίΝ π λδπ υ δμΝ θκ βζ έαμΝ ΰδαΝ
λαυηα δ ηκτμΝ κπκδκυ άπκ Ν τπκυΝ κΝ ηκθα δεσΝ Γ θδεσΝΝκ κεκη έκΝ κυΝ θβ δκτέΝΟδΝ
κυλέ μΝ δαφκλκπκδάγβεαθΝαπσΝ κυμΝησθδηκυμΝεΪ κδεκυμΝ κυΝθβ δκτΝίΪ δΝ βμΝησθδηβμΝ
εα κδεέαμΝεαδΝ βμΝ γθδεσ β ΪμΝ κυμέΝ ΝυοβζάΝ κυλδ δεάΝπ λέκ κμΝ(π λέκ κμΝαδξηάμ)Ν βθΝ
ζζΪ αΝ δαλε έΝ απσΝ 1Ν πλδζέκυΝ ΫπμΝ γίΝ  π ηίλέκυέΝ Ν τΰελδ βΝ Ϋΰδθ Ν Ν η αιτΝ
λαυηα δ ηυθΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα αΝη Να υξάηα αΝπκυΝ ξ δασ αθΝη Ν βθΝεα κδεέαΝεαδΝ
αθαουξά,ΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ κΝφτζκ,Ν βθΝβζδεέαΝεαδΝ βΝ κίαλσ β αΝ λαυηα δ ηκτέΝ Ν
α δ δεάΝ αθΪζυ βΝ βλέξγβε Ν Ν αθαζκΰέ μ,Ν εαδΝ πλαΰηα κπκέβ Ν ξλά βΝ απζυθΝ
ξθδευθΝ ξ- λΪΰπθκ,Ν η Ν λπηα κπκέβ βΝ σπκυΝ αυ άΝ απαδ κτ αθΝ (εacεahonΝ andΝ

Trichopoulos, 1996). 

πκ ζΫ ηα αμ 

Ν η ζΫ βΝ Ϋ δι Ν σ δΝ π λέπκυΝ ησζδμΝ 1ηΣΝ σζπθΝ πθΝ α υξβηΪ πθΝ ξ δασ αθΝ η Ν κ δεΪΝ
α υξάηα αΝησθδηπθΝεα κέεπθΝεαδΝ ζζάθπθΝ κυλδ υθ,Ν θυΝαθ δπλκ υπ υαθΝ κΝζίΣΝΰδαΝ
κυλέ μΝιΫθπθΝ γθδεκ ά πθέΝ υ σΝυπκ βζυθ δΝ- αζζΪΝ θΝ πδί ίαδυθ δΝ- βθΝπ πκέγβ βΝ
σ δΝ κδΝ λαυηα δ ηκέΝ ζσΰπΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ πδκΝ υξθσΝ
φαδθση θκΝ κυμΝ ιΫθκυμΝ κυλέ μέΝ πδπζΫκθ,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ άζπ αθΝ αυιβηΫθβΝ
πδγαθσ β αΝ λαυηα δ ηκτΝζσΰπΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ ΝιΫθκυμΝ κυλέ μΝθ αλάμΝβζδεέαμ,Ν
ευλέπμΝεΪ πΝ πθΝβζΝ υθέΝ 

2.2.2.4 The relationships between familiarity and road accidents: some case 

studies 

 σξκμμ 

εκπσμΝ αυ άμΝ βμΝ η ζΫ βμΝ έθαδΝ θαΝ υηίΪζ δΝ βΝ δ λ τθβ βΝ η αιτΝ πθ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝεαδΝ βμΝκδε δσ β αμ πθΝκ βΰυθ η Ν κΝκ δεσΝπ λδίΪζζκθ,ΝΫθθκδαΝπκυΝ θΝ έθαδΝ
τεκζκΝ ΰ θδεΪΝ θαΝ π λδΰλαφ έέ δ δεσ λα,Ν κΝ ετλδκμΝ σξκμΝ έθαδΝ βΝ αυ κπκέβ βΝ πθΝ
παθαζαηίαθση θπθΝπλκ τππθΝα υξβηΪ πθΝ αΝκπκέα ξ έακθ αδΝ σ κΝη  ηβΝκδε έκυμ, 
σ κΝεαδΝη Νκδε έκυμΝκ βΰκτμέ 

Μ γκ κζκΰέαμ 

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δ λ υθβγκτθΝ ζ π κη λυμΝ κδΝ ξΫ δμΝ η αιτΝ α υξβηΪ πθΝ εαδ 
κδε δσ β αμ,Ν ι Ϊ βε ΝηδαΝίΪ βΝ κηΫθπθΝβΝκπκέαΝαπκ ζκτ αθΝαπσΝθγγΝγαθα βφσλαΝ
α υξάηα αΝεαδΝ λαυηα δ ηκτμΝ(εα ΪΝ βθΝπ λέκ κ 2005-2014) εαδ αφκλκτ ΝκζΝ ηάηα αΝ
τκΝ βηαθ δευθΝαηφέπζ υλπθΝαΰλκ δευθΝκ δευθΝαλ βλδυθΝ βμΝΝκλίβΰέαμΝ(ϋθ,Νϋγλ)έΝ Ν
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ικδε έπ βΝ πθΝ κ βΰυθΝ η Ν κθΝ σπκΝ κυΝ α υξάηα κμΝ ξαλαε βλέ βε Ν ζαηίΪθκθ αμΝ
υπσοβΝ ΫθαΝ ηΫ λκΝ απσ α βμΝ απσ βθΝ εα κδεέαέΝ τκΝ κπκγ έ μΝ κδΝ κπκέ μ 
ξαλαε βλέακθ αδΝ απσΝ υοβζΪΝ πκ κ Ϊ,Ν υΰε ελδηΫθαΝ κδε έαΝ εαδΝ Ϊΰθπ αΝ α υξάηα αΝ
( πδζ ΰηΫθαΝ ίΪ δΝ βμΝ απσ α βμΝ υηη ξσθ πθΝ κ βΰυθΝ απσΝ βθΝ εα κδεέα), 
αθαζτγβεαθΝ ι ξπλδ ΪΝ Ν πέπ κΝ ηδελκ-εζέηαεαμ, πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ίλ γκτθΝ πδγαθΪΝ
παθαζαηίαθση θαΝπλσ υπαΝεαδΝ υθαφ έμΝπαλΪΰκθ μέ 

πκ ζΫ ηα αμ 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝΰδαΝ δμΝ τκΝ κπκγ έ μΝπαλκυ δΪακθ αδΝ ξβηα δεΪΝ βθΝπαλαεΪ πΝ
δεσθα ( δεσθαΝβέ1)μ 

  

δεσθαΝβέ1μ ξβηα δεάΝαπ δεσθδ βΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ δμΝ τκΝ κπκγ έ μ 
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ΟδΝ κδε έκδ κ βΰκέΝ ίλΫγβεαθΝ θαΝ έθαδΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ π λδπ υ δμΝ κδΝ κ βΰκέΝ πκυΝ
ηπζΫεκθ αδΝ Να υξάηα αΝ τΰελκυ βμΝκξβηΪ πθ κΝπέ πΝηΫλκμέΝ υ σΝ υηία έα δΝη Ν
βθ πδγαθάΝ Ϊ βΝυπΫλία βμΝ αξτ β αμΝεαδΝαπσ πα βμ βμΝπλκ κξάμ, πκυΝ Ναλε ΫμΝ
π λδπ υ δμΝ δαεα Ϋξ δΝ κυμΝ κδε έκυμΝ κ βΰκτμέΝ θ ' αυ κτ,Ν βθΝ π λδκξάΝ β,Ν αΝ
π λδ σ λαΝ απσΝ αΝ α υξάηα αΝ απκ ζκτ αθΝ απσ η ππδεΫμΝ υΰελκτ δμ,Ν πδγαθυμΝ
υθ ση θαΝη Ν βθΝαπαδ β δεάΝΰ πη λέαΝκ κ λυηα κμΝ κυΝκ δεκτΝ ηάηα κμΝ(εαγυμΝεαδΝ

η Νκ δεΪΝα υξάηα α ε λκπάμΝαπσΝ βΝκ σ). ΟδΝηβΝκδε έκδ κ βΰκέΝίλΫγβεαθΝθαΝ έθαδΝ Ν
αλε ΫμΝΝπ λδπ υ δμΝ ε έθκδΝκδΝκπκέκδΝΫξα αθΝ κθΝΫζ ΰξκΝάΝπκυΝ δ ΫίαζαθΝ βθΝαπΫθαθ δΝ
ζπλέ α,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βΝ τΰελκυ βέΝ υ σΝ υηία έα δΝη Ν βθΝπδγαθάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ
πθΝπλκ κεδυθΝεαδΝ βμΝαπλσ η θβμΝπλαΰηα δεσ β αμΝ(ωolonnaΝΤΝψerlocoΝβί11)έΝ 

2.2.2.5 Road Accidents and Tourism: The Case of Balearic Islands (Spain) 

 σξκμ: 

Χλβ δηκπκδυθ αμΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝ αζ αλέ πθΝΝά πθ,ΝβΝπαλκτ αΝΫλ υθαΝ ε δηΪΝ κθΝλσζκΝ
κυΝ κυλδ ηκτ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ Νεαγβη λδθσΝπζαέ δκ,Ν
ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝπλκ δθση θπθΝη αίζβ υθΝαπσΝ βΝίδίζδκΰλαφέα, εαδΝ
θ πηα υθκθ αμΝΫθαΝβη λά δκΝηΫ λκΝΰδαΝ κΝπζάγκμΝ πθΝ κυλδ υθΝαθΪΝπλκκλδ ησέ 

Μ γκ κζκΰέα: 

Νη ζΫ βΝαυ άΝ ππφ ζάγβε  απσΝ δαφκλ δεΫμΝίΪ δμΝ κηΫθπθΝκδΝκπκέ μΝ υζζΫξγβεαθΝ
απσΝ κ Centre de Recerca Econòmica (ΚΫθ λκΝΟδεκθκηδεάμΝ λ υθαμ), εαδΝπλκΫλξκθ αδΝ
απσΝ δαφκλ δεΫμΝ πβΰΫμέΝ Μ Ν αυ σΝ κθΝ λσπκ,Ν πλκηβγ τκθ αθΝ εαγβη λδθΪΝ απσΝ βθΝ
Dirección General de Tráfico (ΣηάηαΝΚυεζκφκλέαμ) α κ δεΪΝα υξάηα αΝ( αΝα υξάηα αΝ
πκυΝαφκλκτθΝπ ακτμΝ θΝπ λδζαηίΪθκθ αδ)Ν αΝκπκέαΝαπκ ζκτθ αθΝαπσΝεαγβη λδθΫμΝ
υΰελκτ δμΝκξβηΪ πθΝ ΝεΪγ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ αζ αλέ μΝΝά κυμμΝΜαΰδσλεα,ΝΜ θσλεα,Ν
ηπδααΝεαδΝΦκλη θ Ϋλαέ υζζΫξγβεαθΝ κηΫθαΝαπσΝ βθ 1βΝΙαθκυαλέκυΝβίίίΝΫπμΝεαδΝ βθΝ
γ1βΝ ε ηίλέκυΝ βίίθέΝ ΟδΝ η πλκζκΰδεΫμΝ η αίζβ ΫμΝ ία έακθ αδΝ Ν κηΫθαΝ κυ  

γθδεκτΝΙθ δ κτ κυΝΜ πλκζκΰέαμΝ πθΝ αζ αλέ πθΝΝά πθ, εαδΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κυμΝ
αγηκτμΝ κυΝ α λκ λκηέκυέΝ ΣκΝ βη λά δκΝ απσγ ηαΝ κυΝ πζάγκμΝ πθΝ κυλδ υθ 

επκθάγβε  απ υγ έαμΝαπσΝ κΝΚΫθ λκΝΟδεκθκηδεάμΝ λ υθαμέ 

Ν υΰε ελδηΫθβΝ η ζΫ βΝ Ϋ π Ν δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ δμΝ α δ δεΫμΝ η γσ κυμ πκυΝ γαΝ
ηπκλκτ αθΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθέΝ θαφΫλ αδΝσ δΝβΝηΫγκ κμΝ πθΝ ζαξέ πθΝ λαΰυθπθΝ
(τδS)ΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ έθαδΝηδαΝεα ΪζζβζβΝ ξθδεάΝ ε έηβ βμΝ(δevineΝetΝαρέ,Ν1λληνΝKeayΝ
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εαδΝSimmonds,Νβίίθ)έΝΠαλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,Ν θυΝβΝυπσγ βΝ βμΝεαθκθδεσ β αμΝ έθαδΝ τζκΰβΝΰδαΝ
(εα ΪΝπλκ Ϋΰΰδ β)Ν υθ ξ έμΝ ιαλ υη θ μΝη αίζβ ΫμΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝπΪλ δΝΫθαΝη ΰΪζκΝ
τλκμΝ δηυθ,Ν ηδαΝ η αίζβ άΝηΫ λβ βμΝ σππμΝ εαγυμΝ αΝ α υξάηα αΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ
εαθκθδεάΝ εα αθκηάΝ (εαγυμΝ βΝ εαθκθδεάΝ εα αθκηάΝ έθαδΝ ΰδαΝ υθ ξ έμΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ
ηπκλκτθΝθαΝζΪίκυθΝσζ μΝ δμΝ δηΫμ)έΝ θΝπαέλθ δΝπκζτΝζέΰ μΝ δηΫμ,ΝβΝεα αθκηάΝηπκλ έΝθαΝ
έθαδΝπκζτΝ δαφκλ δεάΝαπσΝ βθΝεαθκθδεάΝ(Wooldridge,Νβίίί)έΝ πδπζΫκθ,ΝκδΝυπκγΫ δμΝΰδαΝ
δμΝη γσ κυμΝτδSΝπαλαίδΪακθ αδΝαπσΝ κΝ δαελδ σ,ΝηβΝαλθβ δεσΝβΝφτ βΝ πθΝ κηΫθπθΝ
εα αηΫ λβ βμΝ πθΝ α υξβηΪ πθ,Ν εαδΝ πλαΰηα δεσ β αΝ απκ ζ έΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝ
δαετηαθ βΝ κθΝαλδγησΝ πθΝα υξβηΪ πθΝαυιΪθ αδΝεαγυμΝβΝλκάΝ βμΝεέθβ βμΝαυιΪθ αδΝ
(δordΝandΝPersaud,Νβίίί)έΝΓδαΝ κυμΝζσΰκυμΝαυ κτμ,ΝυπΪλξκυθΝ θαζζαε δεΫμΝηΫγκ κδΝπκυΝ
έθαδΝεαζτ λαΝπλκ αληκ ηΫθαΝ Ναυ σθΝ κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ τπκΝ κηΫθπθ,Νι εδθυθ αμΝ
απσΝ βθΝ εα αθκηάΝ Poisson,Ν ηδαΝ εα αθκηάΝ πδγαθσ β αμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ
υΰε ελδηΫθαΝ ΰδαΝ η λά δηαΝ κηΫθαΝ (ωameronΝ andΝ Trivedi,Ν βίί1,Ν ύujarati,Ν

2004;Wooldridge, 2000). 

Νεα αθκηάΝPoisson ΰδαΝ κθΝαλδγησΝ πθΝπ λδ α δευθΝ θσμΝ υηίΪθ κμΝΫξ δΝ υθΪλ β βΝ
πυεθσ β αμΝπδγαθσ β αμΝ βθΝ ιάμμ 

 

κπκυΝηΝ έθαδΝ βΝπαλΪη λκμΝ Ϋθ α βμΝάΝλυγηκτΝ (ωameronΝandΝTrivedi,Ν βίί1νΝύujarati,Ν
βίίζ)έΝ ΝΫεφλα βΝηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝαθαφΫλ αδΝπμΝΡ[η],ΝεαδΝκδΝ τκΝπλυ μΝλκπΫμΝ κυΝ
έθαδΝΝ Ν[Y]ΝοΝηΝεαδΝVΝ[Y]ΝοΝηέΝΣκΝηκθ ΫζκΝπαζδθ λσηβ βμΝPoisson ηπκλ έΝ βΝ υθΫξ δαΝθαΝ
πλκΫζγ δΝαπσΝ βθΝεα αθκηάΝPoisson,Νη Ν βθΝπαλαη λκπκέβ βΝ βμΝ ξΫ βμΝη αιτΝ βμΝ
ηΫ βμΝ παλαηΫ λκυΝ ηΝ εαδΝ πθΝ υθη αίζβ υθΝ (regresors)Ν x (Wooldridge,Ν βίίί)έΝ ΣκΝ
πλσ υπκ. Ν υθάγβμ παλα κξάΝ έθαδΝβΝξλά βΝ βμΝ εγ δεάμΝηΫ βμ παλαη λκπκέβ βμμΝ 

 

ΌπκυΝ ΰέθ αδΝ βΝ υπσγ βΝ k ΰλαηηδεΪΝ αθ ιΪλ β πθΝ υθη αίζβ υθ,Ν εαδΝ υθάγπμΝ
π λδζαηίΪθ αδΝηδαΝ αγ λΪέ 

Ω σ κ,ΝκδΝ τκΝπλυ μΝλκπΫμΝ βμΝεα αθκηάμΝPoisson απκ δεθτκυθΝ βΝΰθπ άΝδ σ β αΝ
κυΝηΫ κυΝσλκυΝεαδΝ βμΝ δαετηαθ βμΝ βμΝεα αθκηάμΝ(ωameronΝεαδΝTrivedi,Νβίί1,Νύujarati,Ν
βίίζ)έΝ κηΫθκυΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ αΝ κηΫθαΝη λά πθΝξαλαε βλέακθ αδΝ υξθΪΝαπσΝ
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βθΝπαλκυ έαΝ υπ λ- δα πκλΪμΝ ( βζα άΝ βΝ δαετηαθ βΝ έθαδΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ βΝ ηΫ βΝ
δηά),ΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηάΝΫξ δΝε λ έ δΝπ λαδ ΫλπΝ βηκ δεσ β αΝ(ϊionneΝetΝ
αρέ,Ν1λλη,ΝόridstromΝetΝαρέ,Ν1λλη,Νϋisenberg,Ν2004; Κτλδ , 2006; Martin, 2002; Noland and 

Oh, 2004), εαδ υπάλι Ν γ πλ έ αδΝ εα αζζβζσ λβ,Ν ζσΰπΝ βμΝ δεαθσ β ΪμΝ βμΝ θαΝ
αθ δη ππέα δΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αά βηαΝ (Lord, 2006, Eisenberg, 2004, Fridstrom et αρ., 
1995, Dionne et αρέΝ1λληνΝQuddus,Νβίίκ)έ 

θαζυ δεΪ,Νυπκ έγ αδΝσ δΝβΝεα αθκηάΝ θσμΝ υξαέκυΝκΝη λβ άΝyΝ έθαδΝβΝPoisson,ΝυπσΝ κθΝ
σλκΝ βμΝπαλαηΫ λκυΝζ,Ν Ϋ δΝυ Ν f(y|ζ)οexp(-ζ)ζyήyΞΝ εαδΝ ζοη·θ, to ηβ λυκΝ πθΝσΝ×ΝKΝ
π ιβΰβηα δευθΝ η αίζβ υθ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν exp(x’ί),Ν εαδΝ θΝ > ί,Ν εα αθΫη αδΝ η Ν
πυεθσ β αΝ g(θ|α)έΝ δαφκλ δεΫμΝ παλα βλά δμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΫξκυθΝ δαφκλ δεσΝ ζΝ
( λκΰΫθ δα),Ν αζζΪΝηΫλκμΝαυ άμΝ βμΝ δαφκλΪμΝκφ έζ αδΝ Ν υξαέκΝ θέΝ θΝ f(y|ζ)Ν έθαδΝ βΝ
πυεθσ β αΝPoissonΝεαδΝgΝ(θ),ΝθΝρΝί,Ν έθαδΝβΝπυεθσ β αΝΰΪηηαΝη ΝϋΝ[θ]ΝοΝ1ΝεαδΝVΝ[θ]ΝοΝα,ΝΝ
ζαηίΪθκυη Ν βθΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝπυεθσ β αμ 

 

ΌπκυΝΓΝΝ βζυθ δΝ κΝκζκεζάλπηαΝΰΪηηαΝ(Cameron and Trivedi, 2001). 

κηΫθκυΝσ δΝβΝ εγ δεάΝ υθΪλ β β έθαδΝηδαΝηβΝΰλαηηδεάΝ υθΪλ β β,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝ
βΝ ξλά βΝ η γσ πθΝ ΰλαηηδεάμ παζδθ λσηβ βμΝ άΝ ηβΝ ΰλαηηδευθΝ η γσ πθΝ ζαξέ πθ 

λαΰυθπθ,ΝεαγυμΝσζ μΝκδΝ υπδεΫμΝεα αθκηΫμΝη λά δηπθΝ κηΫθπθΝπαλκυ δΪακυθΝ
λκ ε α δεσ β αέΝ θ ’Ναυ κτ,Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝξλά βΝη γσ πθ ε έηβ βμΝηΫΰδ βμΝ

πδγαθσ β αμΝ(Wooldridge, 2000). 

 βθΝπαλκτ αΝΫλ υθαΝΫΰδθ Νξλά βΝεαδΝ πθΝ τκΝπλκαθαφ λγΫθ πθΝη γσ πθέΝ πδπζΫκθ,Ν
ξλβ δηκπκδάγβε Ν κΝ ελδ άλδκΝ η ΰδ κπκέβ βμΝ κυΝ ζκΰαλέγηκυΝ πδγαθκφΪθ δαμΝ (log-

likelihood) εαδΝ κΝελδ άλδκΝχkaikeΝ(Akaike Information Criterion – AIC), ΰδαΝ βθΝ τλ βΝ κυΝ
ίΫζ δ κυΝηκθ Ϋζκυέ 
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πκ ζΫ ηα α: 

Ν παλκυ έαΝ υπ - δα πκλΪμΝ κ άΰβ Ν βθΝ απσλλδοβΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ παζδθ λσηβ βμΝ
Poisson εαδΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝ παζδθ λσηβ βμέΝ ΣαΝ
απκ ζΫ ηα αΝΫ διαθΝσ δΝΝκ κυλδ ησμΝηπκλ έΝθαΝ υ ξ δ έΝη ΝΫθαΝ βηαθ δεσΝπκ κ σΝ
πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ δμΝ αζ αλέ μΝ θά κυμ,Ν εαγυμΝ βΝ η ζΫ βΝπαλ έξ Ν ηπ δλδεΪΝ
κδξ έαΝ ΰδαΝ θαΝαπκ έι δΝ σ δ,ΝπλΪΰηα δ,Ν βΝπαλκυ έαΝ κυλδ υθΝκ βΰ έΝ Νατιβ βΝ κυΝ

αλδγηκτΝ πθΝ λκξαέπθΝα υξβηΪ πθέΝυΰε ελδηΫθα,ΝηΫ πΝπκ κ δεκπκέβ βμΝ βμΝ ξΫ βμΝ
κυλδ ηκτΝ εαδΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθ,Ν αθ ζ έ αδΝ κΝ υηπΫλα ηαΝ σ δΝ βΝ ατιβ βΝ κυΝ
πζβγυ ηκτΝζσΰπΝ βμΝπαλκυ έαμΝ κυλδ υθΝκ βΰ έΝ Νατιβ βΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέ 

2.2.2.6 The contribution of tourists and visitors to  road traffic accidents : A 

preliminary analysis of  trends and issues for Central Scotland 

 σξκμ: 

ΝΫλ υθα ΫΰΰλαφκΝαθα εκπ έΝ βΝίδίζδκΰλαφέαΝ ξ δεΪΝη Ν αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝεαδ κΝλσζκΝ
κυμΝ βθΝ εδθβ δεσ β α πθΝ κυλδ υθΝ θ σμ υ δΪελδ πθΝ π λδκξυθΝ λα βλδσ β αμέ 
α έα αδΝ βΝΰθυ β πκυΝαθαπ τξγβε Ν κθΝ κηΫαΝ κυΝ κυλδ ηκτ,Ν πθΝη αφκλυθΝεαδΝ
βμΝ πδ άηβμΝ βμΝα φΪζ δαμΝ βμΝΫλ υθαμΝΰδαΝθαΝ κΝεα α έι δ βΝ βηα έαΝ πθΝαβ βηΪ πθΝ
αυ υθΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ κυλδ δεάΝ υβη λέα,ΝεαδΝ κξ τ δΝ βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝΪπκοβμΝ
σ δΝκδΝπκζυ πδ βηκθδεΫμΝπλκκπ δεΫμΝκΝκπκέ μΝ θβη λυθκθ αδΝαπσΝ δΪφκλκυμΝ υθαφ έμΝ
κη έμΝΫλ υθαμ, Ν υθ υα ησΝη Ν βΝ δα λα δεάΝΫλ υθαΝαπσ κλΰαθδ ηκτμΝ κυΝ βησ δκυΝ
κηΫα,ΝσππμΝβΝα υθκηέα,Νηπκλκτθ υηίΪζζκυθΝ βηαθ δεΪΝ βΝ δαησλφπ βΝπκζδ δεάμΝ
εαδΝ λΪ πθΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ κυΝ κυλδ ηκτ εαδΝ βθΝα φΪζ δαΝ πθΝ πδ ε π υθέΝ 

Μ γκ κζκΰέα: 

ΝαθΪζυ βΝ πθΝία δευθΝαβ βηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝευεζκφκλέα ΝηδαΝπ λδκξάΝ βμΝ
επ έαμ ( αΝκπκέα π λδζαηίΪθ αδΝεαδΝκΝ κυλδ ησμ),Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝηΫ πΝ βμΝξλά βΝ
ηδαμΝ πβΰάμΝ κηΫθπθΝ απσΝ βθΝ α υθκηέαέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αΝ ξλβ δηκπκδκτη θαΝ

κηΫθαΝ ζάφγβεαθΝ απσΝ βΝ ίΪ βΝ κηΫθπθΝ «STχTS1λ»,Ν εαδΝ παλΫξκθ αδΝ απσΝ βθΝ
Κ θ λδεάΝΜκθΪ αΝ δ λ τθβ βμΝ πθΝΟ δευθΝ υξβηΪ πθΝ βμΝεπ έαμΝ (ωSRχIU)έΝΚα ΪΝ
βθΝ λα έαΝ1λλλ-βίίβΝεα αΰλΪφβεαθΝβκζ1Νκ δεΪΝα υξάηα α,Ν αΝκπκέαΝπ λδζΪηίαθαθΝ
ζκζβΝκξάηα αΝεαδΝιγκζΝγτηα αέΝΣαΝ κηΫθαΝ θΝ πΫ λ παθΝ κθΝΪη κΝπλκ δκλδ ησΝ
πθΝ κυλδ υθέΝΩ σ κ,ΝΫθαΝαπσΝ αΝπ έαΝπκυΝ υζζαηίΪθκθ αθΝ αΝ κηΫθαΝά αθΝκδΝ
πζβλκφκλέ μΝ κυΝ αξυ λκηδεκτΝ ευ δεαέΝ υ ΫμΝ κδΝ πζβλκφκλέ μΝ αιδκπκδάγβεαθΝ ΰδαΝ θαΝ
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δαελδγκτθΝκδΝ«θ σπδκδ»,Ν βζα άΝαυ κέΝπκυΝακυθΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝε θ λδεάμΝεπ έαμΝεαδΝ
« πδ εΫπ μ»,Ν βζα άΝ ε έθκδΝπκυΝακυθΝ ε σμΝ βμΝπ λδκξάμΝ βμΝε θ λδεάμΝεπ έαμέΝ έεκ δΝ
ΫθαΝ κδμΝ εα σΝ κυΝ αΝ αλξ έαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ απκλλδφγκτθΝ απσΝ βθ αθΪζυ βΝ δσ δΝ
αθαΰθπλέ βεαθΝπμΝκφ δζση θαΝ Ν ζζδπ έμΝπζβλκφκλέ μ,Ναφάθκθ αμΝαλξ έαΝΰδαΝγκγ1Ν
κ βΰκτμήκξάηα αΝ εαδΝ ηκβθΝ α υξάηα α,Ν σπκυΝ κΝ κ βΰσμΝ Ν αθαΰθπλέακθ αθΝ πμΝ
« πδ εΫπ βμ»ΝάΝ«θ σπδκμ»έΝ εκζκτγπμ,Νπλαΰηα κπκδάγβε ΝαθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθΝΰδαΝ
βθΝ ιαΰπΰάΝαπκ ζ ηΪ πθέ 

πκ ζΫ ηα α:  

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ Ϋ διαθΝ σ δΝ κδΝ κ βΰκέΝ πκυΝ αθαΰθπλέακθ αθΝ πμΝ « πδ εΫπ μ»Ν
υηη έξαθΝ κΝβκΣΝ πθΝα υξβηΪ πθΝπκυΝ υθΫίβ αθΝ βθΝε θ λδεάΝεπ έαέΝΩ σ κ,Ν

ελέγβε ΝπδκΝπδγαθσΝθαΝ ηπζαεκτθΝ Ν κίαλΪΝάΝγαθα βφσλαΝα υξάηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝ
«θ σπδκυμ»,ΝσππμΝφαέθ αδΝ κΝπαλαεΪ πΝ δΪΰλαηηαΝ( δΪΰλαηηαΝβέ1)μ 

 

δΪΰλαηηαΝβέ1μΝ πέπ κΝ κίαλσ β αμΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝ δμΝ τκΝεα βΰκλέ μΝκ βΰυθ 

πέ βμ,Ν Ναθ έγ βΝη Ν κυμΝ«θ σπδκυμ»Νκ βΰκτμ,Ν αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ αΝκπκέαΝ
ηπζΫεκθ αδΝκδΝ« πδ εΫπ μ» ΫξκυθΝαδξηΫμΝ κΝΝκΫηίλδκ,ΝΙαθκυΪλδκΝεαδΝ τΰκυ κΝ
( δΪΰλαηηαΝβέβ)έ 
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δΪΰλαηηαΝβέβμ Κα αθκηάΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝκ βΰυθ 

θΝεαδΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝαθαηΫθ αδΝσ δΝπ λδ σ λκδΝ πδ εΫπ μΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ ηπζαεκτθΝ
Νκ δεΪΝα υξάηα αΝ κΝαίία κετλδαεκ,ΝσπκυΝεαδΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ αΝπ λδ σ λαΝ

αιέ δαΝαθαουξάμ,ΝβΝΠαλα ε υάΝ έθαδΝβΝβηΫλαΝ βμΝαδξηάμΝΰδαΝ αΝα υξάηα αΝεαδΝ πθΝ τκΝ
εα βΰκλδυθέΝΠαλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,ΝβΝυλαΝ βμΝβηΫλαμΝΰδαΝ αΝα υξάηα αΝπαλκυ δΪα δΝ βηαθ δεΫμΝ
δαφκλΫμμ 

•ΝΟδΝθ σπδκδΝκ βΰκέΝπκυΝ έθκυθΝθαΝΫξκυθΝπ λδ σ λαΝα υξάηα αΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
ηΫΰδ βμΝ δα λκηάμΝ λΰα έαμέ 

•Ν ΟδΝ θ σπδκδΝ κ βΰκέ,Ν εα ΪΝ ηΫ κΝ σλκ,Ν αθ δπλκ ππ τκυθΝ κΝ ιβΣΝ πθΝ κξβηΪ πθΝ
α υξάηα κμ,Νη αιτΝ πθΝπλυθΝίηέίίΝεαδΝίκέίίέ 

•ΝΣαΝα υξάηα αΝ πθΝ πδ ε π υθΝεκλυφυθκθ αδΝη αιτΝ πθΝπλυθΝ1ίέίίΝεαδΝ11έίί,Ν αΝ
κπκέαΝαπκ ζκτθΝ κΝζίΣΝ πθΝ υθκζδευθΝα υξβηΪ πθέ 

ΣαΝπαλαπΪθπΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝ πση θκΝ δΪΰλαηηαΝ( δΪΰλαηηαΝβέγ)μ 
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δΪΰλαηηαΝβέγμΝΚα αθκηάΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝυλαΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝκ βΰυθ 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ ληβθ τκθ αδΝη Ν βθΝΫεγ βΝ πθΝκ βΰυθΝ Νεέθ υθκ,ΝεαγυμΝκδΝθ σπδκδΝ
κ βΰκέΝ έθαδΝπδκΝπδγαθσΝθαΝ αιδ τκυθΝαπσΝεαδΝπλκμΝ βθΝ λΰα έα,Ν θυΝκδΝ πδ εΫπ μ,Ν
δ έπμΝκδΝ πδ εΫπ μΝαθαουξάμ,Ν έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝαπκφτΰκυθΝ βθΝευεζκφκλέαΝ δμΝυλ μΝ
αδξηάμέ 

πδπζΫκθ,ΝΫθαΝαπσΝ αΝετλδαΝ υλάηα αΝαυ άμΝ βμΝΫλ υθαμΝ έθαδΝσ δΝκδΝ πδ εΫπ μΝκ βΰκέΝ
ελέγβεαθΝπδκΝπδγαθσθΝθαΝ ηπζΫεκθ αδΝ Νκ δεΪΝα υξάηα αΝη ππδευθΝ υΰελκτ πθ,Ν Ν
ετλδ μ,Ναθκδξ ΫμΝκ δεΫμΝ δα λκηΫμΝη Νη ΰαζτ λαΝσλδαΝ αξτ β αμ,ΝεαδΝσ δΝ αΝα υξάηα αΝ
αυ ΪΝ έθαδΝπδγαθσ λκΝθαΝ έθαδΝ κίαλΪΝάΝγαθα βφσλαΝαπΥΝσ, δΝΰδαΝ κυμΝθ σπδκυμΝκ βΰκτμέΝ
 Ν αθ έγ β,Ν κδΝ ζ υ αέκδΝ ίλΫγβεαθΝ θαΝ ηπζΫεκθ αδΝ π λδ σ λκΝ Ν α υξάηα αΝ
τΰελκυ βμΝ κξβηΪ πθΝ κΝ πέ πΝ ηΫλκμέΝ ΣαΝ υλάηα αΝ αυ ΪΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κΝ

παλαεΪ πΝ δΪΰλαηηαΝ( δΪΰλαηηαΝβέζ)μ 



Κ Φ Λ ΙΟΝβ  Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙΚ Ν Ν ΚΟΠ   

34 
 

 

δΪΰλαηηαΝβέ4μ ΣτπκμΝ τΰελκυ βμΝεαδΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝκ βΰυθ 

πδ βηαέθ αδΝ πέ βμΝ σ δΝ βΝ παλκτ αΝ Ϋλ υθαΝ πλαΰηα κπκδ έΝ υλ έαΝ ίδίζδκΰλαφδεάΝ Ν
ξ δεΪΝ δα λδεΪΝ ΪλγλαΝ εαδΝ π ε έθ δΝ αΝ υηπ λΪ ηα ΪΝ κυμέΝ βηαθ δεάΝ ελέθ αδΝ βΝ

αθαφκλΪΝ Νη ζΫ μΝΰδαΝ κυμΝ αιδ δυ μΝ πθΝπκζδ υθΝ πθΝ Π Ν(ώargartenΝetΝalέ,1λλ1)Ν
εαδΝ κυμΝ αιδ δυ μΝ βμΝεπ έαμΝ(PaixaoΝetΝalέ,Ν1λλ1)ΝκδΝκπκέκδΝαπ ίέπ αθΝ κΝ ιπ λδεσέΝ
ΚαδΝκδΝ τκΝη ζΫ μΝαπΫ διαθΝσ δΝκδΝ τκΝετλδ μΝαδ έ μΝγαθΪ κυΝ πθΝ αιδ δπ υθΝά αθΝκδΝ
εαλ δαΰΰ δαεΫμΝ παγά δμ,Ν εαδΝ κΝ λαυηα δ ησμ,Ν σππμΝ παλκυ δΪα αδΝ κθΝ παλαεΪ πΝ
πέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝβέ1)μ 

 

ΠέθαεαμΝβέ1μ Κτλδ μΝαδ έ μΝγαθΪ κυΝ πθΝ αιδ δπ υθΝ κΝ ιπ λδεσ 

ΠαλσζκΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλξ δΝπλκ κξάΝ βΝη Ϊφλα βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝαυ υθΝ
πθΝη ζ υθΝ κΝ δ γθΫμΝπζαέ δκ,ΝκδΝη ζΫ μΝυπκΰλαηηέακυθΝαθαηφδ ίά β αΝ βΝ βηα έαΝ
λαυηΪ πθΝ εαδΝ λαυηα δ ηυθΝ πμΝ παλΪΰκθ αΝ πλσεζβ βμΝ γαθΪ πθΝ πδ ε π υθΝ
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ιπ λδεσέΝτηφπθαΝη Ν κυμΝPaixaoΝetΝalέΝ(1λλ1),Νσ κδΝπ γαέθκυθΝαπσΝ κΝ λατηαΝ έθαδΝ
πδκΝπδγαθσΝθαΝ έθαδΝθ σ λκδΝ(γβΣΝ βθΝκηΪ αΝβί-29, εαδΝκίΣΝεΪ πΝ πθΝηίΝ υθ)ΝεαδΝ
κ δεΪΝ α υξάηα αΝ αΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθκυθΝ ευλέπμΝ Ϊθ λ μΝ απκ ζκτθΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ
αυ υθΝ πθΝ γαθΪ πθέΝ ΠδγαθυμΝ θΝ πλκεαζ έΝ ΫεπζβιβΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ π λδ σ λκδΝ
λαυηα δ ηκέΝ εαδΝ α υξάηα αΝ υηίαέθκυθΝ κΝ θ σ λ μΝ βζδεδαεΫμΝ κηΪ μΝ πκυΝ υξθΪΝ
ηπζΫεκθ αδΝ ΝπδκΝ λα άλδ μ αθααβ ά δμέΝΩ σ κ,ΝκδΝγΪθα κδΝαπσΝ λαυηα δ ησ,ΝσππμΝ
αΝ λκξαέαΝα υξάηα α,Νφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝ βηαθ δεκέΝεέθ υθκμΝΰδαΝ κυμΝθ σ λκυμΝ κυλέ μΝ
(δ έπμΝ κυμΝΪθ λ μ)ΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝ κγ έΝη ΰαζτ λβΝπλκ κξάΝ Ναυ σέΝ (Paixao et al., 

1991: 115). ΟδΝ Hargarten et al. (1991), παλάΰαΰαθΝ παλσηκδαΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ
απκ έ κυθΝ κΝ βθ,κΣΝ βμΝ αβηέαμ γαθΪ πθΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α. υΰελέθκυθ πέ βμΝ αΝ
πκ κ ΪΝ γθβ δησ β αμ απσΝ λαυηα δ ησΝ αθΪΝ 1ίίέίίίΝ Ϊθ λ μΝ αιδ δπ υθΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ
πκ κ υθΝ γθβ δησ β αμΝ πθΝ Π έΝ βηαθ δεΪΝ υοβζσ λκμ εέθ υθκμ γαθΪ κυΝ απσΝ
λαυηα δ ησΝπαλκυ δΪα αδΝ κυμΝ αιδ δυ μΝ Νσζ μΝ δμΝβζδεδαεΫμΝκηΪ μ,Νη Ν ιαέλ βΝ
βθΝκηΪ αΝΪθπΝ πθΝιηΝ υθέΝ Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμΝ ,βΝαθαζκΰέαΝγθβ δησ β αμ ΰδαΝ
κυμΝ κυλέ μ έθαδΝ λ δμΝφκλΫμΝη ΰαζτ λβΝαπσΝαυ άΝ πθΝηκθέηπθΝεα κέεπθΝ δμΝ Π . 

ΣΫζκμ,Ν η Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ υπκΰλαηηέακυθΝ σ δΝ κδΝ γΪθα κδΝ απσΝ λατηα αΝ έθαδΝ αΝ κ δεΪΝ
α υξάηα αΝαπκ ζκτθΝ βθΝετλδαΝαδ έαΝγαθΪ κυΝΰδαΝ κυμΝθΫκυμ,ΝεαδΝδ δαέ λαΝ κυμΝΪθ λ μέ 

ΣΫζκμ,Ν αθαφΫλ αδΝ σ δΝ ΰδαΝ βθΝ υπαδ δσ β αΝ κ δεκτΝ α υξάηα κμΝ κυΝ ηΫ κυΝ κ βΰκτ,Ν βΝ
απυζ δαΝ ζΫΰξκυΝάΝβΝυπ λίκζδεάΝ αξτ β αΝαπκ Ϋζ αθΝ δμΝευλδσ λ μΝαδ έ μέΝΩ σ κ,ΝΰδαΝ
βθΝυπαδ δσ β αΝκ δεκτΝα υξάηα κμΝ πθΝιΫθπθΝκ βΰυθ,Ν υξθσ λβΝαδ έ μΝαπκ Ϋζ ΝβΝ
κ άΰβ βΝ βΝ ζΪγκμΝ η λδΪΝ βμΝ κ κτ,Ν βΝ λκφά,Ν εαδΝ βΝ έ κ κμΝ βθΝ αθ έγ βΝ ζπλέ αΝ
(Sharples & Fletcher, 2001: ii). 

2.2.2.7 Accident risk of foreign drivers – The case of Russian drivers in South-

Eastern Finland 

 σξκμ: 

ΟδΝ ιΫθκδΝ κ βΰκέΝ γ πλκτθ αδΝ σ δΝ απκ ζκτθΝ η ΰαζτ λκΝ εέθ υθκΝ απσΝ κυμΝ ΰξυλδκυμΝ
κ βΰκτμΝ δμΝπ λδ σ λ μΝξυλ μΝ κυΝεσ ηκυέΝΛέΰαΝ ηπ δλδεΪΝ υλάηα αΝ ΫξκυθΝ σηπμΝ
αθαφ λγ έέΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ Ϋλ υθα παλΫξ δΝ υλάηα αΝπκυΝ αφκλκτθΝ κθΝ εέθ υθκ πθΝ
ιΫθπθΝκ βΰυθ βΝθκ δκαθα κζδεάΝΦδθζαθ έαΝεα ΪΝ βθΝπ λέκ κΝ1λλβ-1995. 
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Μ γκ κζκΰέα: 

ΟδΝπ λδ σ λκδΝιΫθκδΝκ βΰκέΝ βΝΦδθζαθ έαΝ έθαδΝΡυ κδέΝΜ ΝίΪ βΝ αΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝ
α υξβηΪ πθΝπκυΝ υζζΫξγβεαθΝαπσΝ βθΝα υθκηέαΝεαδΝη ζΫ μΝπλκΫζ υ βμ-πλκκλδ ηκτΝ
πκυΝ δ ιάξγβ αθΝ αΝΦδθζαθ δεΪ-Ρπ δεΪ τθκλα, υπκζκΰέ βεαθΝκδΝαθαζκΰέ μΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθ,Ν σ κΝΰδαΝ κυμΝΦδθζαθ κτμΝσ κΝεαδ ΰδα κυμΝιΫθκυμ κ βΰκτμέ 

ΟΝπλυ κμΝ σξκμΝΝά αθΝκΝεαγκλδ ησμΝ κυΝκλδ ηκτΝ κυΝεδθ τθκυΝκΝκπκέκμΝΫπλ π ΝθαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ βθΝαθΪζυ βέΝΚαγυμΝπκζζΪΝΪζζαΝ αΝπλκίζάηα αΝΫπλ π ΝθαΝ πδζυγκτθΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν απκφα έ βε Ν σ δΝ κΝπαλα κ δαεσΝηΫ λκΝ εδθ τθκυΝ κυΝ
πκ κ σΝα υξβηΪ πθΝά αθΝαλε σΝ ΝαλξδεσΝ πέπ κέΝ δΝυ ΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ
υπκζκΰδ κτθΝ κΝπκ κ ΪΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝ κυμΝιΫθκυμΝεαδΝ κυμΝ ΰξυλδκυμΝκ βΰκτμ,ΝκΝ
τ λκμΝ σξκμΝά αθΝβΝ δαθκηάΝ βμΝεέθβ βμΝ πθΝιΫθπθΝκ βΰυθΝ κΝκ δεσΝ έε υκ,ΝεαδΝκΝ

εαγκλδ ησμΝ κυΝαθ έ κδξκυΝφσλ κυΝευεζκφκλέαμΝΰδαΝεΪγ Ν ηάηαΝ βμΝκ κτΝεαδΝεΪγ ΝΰδαΝ
ξλκθδεάΝ π λέκ κέΝ Σλέ κθ,Ν ά αθΝ απαλαέ β κΝ θαΝ αθαζυγκτθΝ αΝ α δ δεΪΝ κδξ έαΝ
α υξβηΪ πθΝεαδΝθαΝ δαξπλδ κτθΝ αΝα υξάηα αΝ αΝκπκέαΝαφκλκτθΝ κυμΝιΫθκυμΝκ βΰκτμέΝ
Μ Ν βθΝ πέ υιβΝ αυ υθΝ πθΝ σξπθΝ εα Ϋ βΝ φδε σμΝ κΝ υπκζκΰδ ησμΝ πθΝ πκ κ υθΝ
α υξβηΪ πθΝΰδαΝ κυμΝιΫθκυμΝκ βΰκτμ,ΝεαδΝβΝ ιαΰπΰάΝκλδ ηΫθπθΝ υηπ λα ηΪ πθΝαπσΝ
αΝαπκ ζΫ ηα αέ 

πκ ζΫ ηα α: 

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ έξθκυθΝ σ δΝ αΝ πκ κ ΪΝ α υξβηΪ πθΝ πθΝ ιΫθπθΝ κ βΰυθΝ έθαδΝ
υοβζσ λαΝαπσΝαυ ΪΝ πθΝ ΰξυλδπθΝκ βΰυθ,ΝσππμΝφαέθ αδΝ κΝαεσζκυγκΝ δΪΰλαηηαΝ
( δΪΰλαηηαΝβέη)μ 
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δΪΰλαηηαΝβέημΝΟ δεΪΝα υξάηα αΝιΫθπθΝεαδΝ ΰξυλδπθΝκ βΰυθΝ(αθΪΝ1ίίΝ εέΝ
κξβηα κξδζδση λα)ΝΰδαΝ δμΝ λ δμΝία δεΫμΝκ κτμ 

υΰελέθκθ αμΝ αΝπκ κ ΪΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ναπκ δεθτ αδΝσ δΝκδΝιΫθκδΝκ βΰκέΝ
δαελέθκθ αδΝαπσΝεα ΪΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ τκΝη Ν λ δμΝφκλΫμΝη ΰαζτ λβΝ πδεδθ υθσ β αΝαπσΝ
κυμΝ ΰξυλδκυμΝκ βΰκτμέ 

πδπζΫκθ,Ν παλα βλάγβε Ν σ δΝ ξ δη λδθάΝ π λέκ κμΝ ά αθΝ δ δαέ λαΝ πδεέθ υθβΝ ΰδαΝ κυμΝ
ιΫθκυμΝ κ βΰκτμέΝ Τπκ βλέα αδΝ σ δΝ βΝ εκυζ κτλαΝ ευεζκφκλέαμΝ πθΝ δαφσλπθΝ ξπλυθΝ
ιβΰ έΝ Ν η ΰΪζκΝίαγησΝ δμΝ δαφκλΫμ,ΝπαλΪΝΪζζ μΝ υΰε ελδηΫθ μ,Ν δ δεΫμΝ εαδΝ ξθδεΫμΝ
παλαηΫ λκυμΝεδθ τθκυέΝΟλδ ηΫθ μΝπδγαθΫμΝπαλαηΫ λκυμΝεδθ τθκυΝ θ κπέακθ αδΝσ δΝ έθαδΝ
βΝ Ϋζζ δοβΝ ΰθυ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν κυμΝ εαθσθ μΝ ευεζκφκλέαμ,Ν κδΝ αθ παλε έμΝ ξ δη λδθΫμΝ
ιδσ β μΝκ άΰβ βμΝ εαδΝβΝ Ϋζζ δοβΝ ξ δη λδθκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν εαγυμΝεαδΝβΝ ΰ θδεάΝ Ϊ βΝ

απΫθαθ δΝ βθΝ α φΪζ δαΝ βμΝ ευεζκφκλέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ αθ δεα κπ λέα αδΝ βθΝ κ δεάΝ
υηπ λδφκλΪέ 

2.3 τθκοβ 

 κΝε φΪζαδκΝαυ σΝπαλκυ δΪ βεαθΝκδΝ βηαθ δεσ λ μΝΫλ υθ μΝη Ναθ δε έη θκ υθαφΫμΝ
η Ν ε έθκΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝ βΝ δ γθάΝίδίζδκΰλαφέαέΝΠδκΝ
υΰε ελδηΫθα,ΝκδΝΫλ υθ μΝκδΝκπκέ μΝπαλα ΫγβεαθΝ ι ΪακυθΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ
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εαδΝ πθΝ δ δαέ λπθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ κυΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ πσΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ
ία δευθΝ βη έπθΝ πθΝ λ υθυθΝπκυΝ ι Ϊ βεαθ,Νπλκετπ κυθΝκδΝ ιάμΝπαλα βλά δμμ 

 ΝηβΝ παλεάμΝΰθυ β κυΝκ δεκτΝ δε τκυ,ΝβΝΫζζ δοβΝεα αθσβ βμ πθΝ κπδευθΝ
ξαλαε βλδ δευθΝ βμΝευεζκφκλέαμΝεαδΝκδΝπ λδκλδ ηΫθ μ ιδσ β μΝκ άΰβ βμ 

εΪ πΝαπσΝΪΰθπ μΝ υθγάε μΝ έθαδΝεΪπκδκδΝαπσΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ
κ βΰά κυθΝ Ν ατιβ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α,Ν Ν ατιβ βΝ βμΝ
κίαλσ β αμΝαυ υθ,Νεαδ ΰ θδεΪΝ Νατιβ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδεδθ υθσ β αμΝ ηπζκεάμΝ
Νκ δεΪΝα υξάηα α πθΝιΫθπθΝκ βΰυθέ 

 Ν ΰ θδεάΝ Ϊ βΝ απΫθαθ δΝ βθΝ κ δεάΝ α φΪζ δα,Ν βΝ κπκέαΝ αθ δεα κπ λέα αδ βΝ
υηπ λδφκλΪΝ κ άΰβ βμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υηίΪζ δΝ π λαδ ΫλπΝ βθΝ υοβζσ λβΝ
πδεδθ υθσ β αΝ πθΝιΫθπθΝκ βΰυθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝθ σπδκυμέ 

 OδΝΈζζβθ μΝκ βΰκέ ΫξκυθΝξαηβζσ λβΝ ξ δεάΝ πδεδθ υθσ β α ηπζκεάμΝ Ν
κ δεΪΝ α υξάηα α Ν τΰελδ βΝ η  σζκυμΝ κυμΝ ιΫθκυμΝ κ βΰκτμέΝ Ν ληβθ έαΝ
απκ έ αδΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝκδΝ ζζβθ μΝκ βΰκέΝ έθαδΝπκζτΝπδκΝ ικδε δπηΫθκδΝη Ν βΝ
δαφκλ δεά πκζυπζκεσ β αΝ βμΝ κ δεάμΝ υπκ κηάμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν εαδΝ βΝ
πλκ αληκΰά κυμΝαυ ά υηίΪζζ δΝ βθΝεαζτ λβΝαθ έ λα βΝ κθΝεέθ υθκ. 

 ΌζκδΝ κδΝ ιΫθκδΝ κ βΰκέΝ φΪθβε Ν θαΝ δα λΫξκυθΝ αυιβηΫθκΝ εέθ υθκ δμΝ α δεΫμΝ
π λδκξΫμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν θ ξκηΫθπμΝ ζσΰπΝ εαδΝ βμΝ πκζυπζκεσ β αμΝ βμΝ
ευεζκφκλέαμΝ δμΝπσζ δμέΝ θ δαφΫλκθΝελέγβε Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ θυΝβΝ πδεδθ υθσ β αΝ
υπκζκΰέ βε Ν δπζΪ δαΝ ΰδαΝ κυμΝ κ βΰκτμΝ βμΝ Ν εαδΝ ΪζζπθΝ γθδεκ ά πθΝ Ν
τΰελδ βΝ η Ν κυμΝ ζίαθκτμΝ κ βΰκτμΝ θ σμΝ α δευθΝ π λδκξυθ,Ν θΝ υπάλι Ν

κυ δα δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ βμΝ πδεδθ υθσ β αμΝ πθΝκ βΰυθΝαπσΝ βθΝ ΝεαδΝ βθΝ
ζίαθέαΝ ε σμΝα δευθΝπ λδκξυθέ 

  δμΝ δα αυλυ δμ κδΝ ζζβθ μΝκ βΰκέΝ έξαθ,ΝσππμΝαθαη θσ αθ,Ν βΝξαηβζσ λβΝ
πδεδθ υθσ β α,ΝαζζΪΝεαδΝκδΝ ζίαθκέΝκ βΰκέΝφΪθβε ΝθαΝ έξαθΝ πέ βμΝξαηβζσ λ μΝ
πδεδθ υθσ β μΝαπσΝ κυμΝιΫθκυμΝκ βΰκτμέΝΛαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝσ δΝκδΝεσηίκδΝ έθαδΝ
υαέ γβ αΝ εαδΝ πκζτπζκεαΝ ηάηα αΝ βμΝ κ δεάμΝ υπκ κηάμ,Ν γ πλάγβε Ν σ δΝ βΝ
πκξδεσ β αΝεαδΝβΝπ λδ α δαεάΝξλά βΝ κυμΝαπσΝ κυμΝπκζέ μΝ βμΝ ΝεαδΝ κυμΝ
κ βΰκτμΝ ΪζζβμΝ γθδεσ β αμΝ εαγδ κτθΝ κυμΝ ιΫθκυμΝ κ βΰκτμΝπδκΝ υΪζπ κυμΝ Ν
εέθ υθκΝ ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α Ναυ κτμέ 
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 ΟδΝ υθγάε μΝ φπ δ ηκτ θΝ φαέθ αδ θαΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ πδεδθ υθσ β αΝ
ηπζκεάμΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α πθΝ ιΫθπθΝ κ βΰυθ,Ν θυΝ κδΝ ζζβθ μΝ κ βΰκέΝ
παλαηΫθκυθΝ ε έθκδΝη Ν βΝξαηβζσ λβΝ πδεδθ υθσ β αέΝ υιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝθτξ αμΝπαλα βλάγβε ΝησθκΝΰδαΝ κυμΝκ βΰκτμΝξπλυθΝ βμΝ έ 

 Ο βΰκέ απσΝ ξυλ μΝ δμΝ κπκέ μΝ βΝ κ άΰβ βΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ βθΝ αλδ λάΝ
πζ υλΪΝ κυΝ λσηκυ ΫξκυθΝαυιβηΫθκΝεέθ υθκΝθαΝ ηπζαεκτθΝ Νκ δεσΝα τξβηα,Ν
δ δεσ λαΝσ αθΝκ βΰκτθΝ θκδεδααση θκΝσξβηαΝπαλΪΝσξβηαΝυπσΝ βθΝεα κξάΝ κυμΝ
βθΝ ζζΪ αέΝ ΣκΝ φαδθση θκΝ αυ σΝ παλα βλ έ αδΝ θ κθσ λαΝ  υθγάε μΝ

πλκ πΫλα βμΝ άΝ ΪζζπθΝ κ δευθΝ ζδΰηυθΝ κδΝ κπκέκδΝ απαδ κτθΝ αθ αθαεζα δεΪΝ
πλκ αληκ ηΫθαΝπλκμΝαθ έγ μΝεα υγτθ δμέ 

  κ άΰβ βΝυπσΝ βθ πάλ δαΝαζεκσζ έθαδΝπδκΝ υξθσΝφαδθση θκΝΰδαΝ κυμΝιΫθκυμΝ
κ βΰκτμ,Ν ΰ ΰκθσμΝπκυΝπδγαθυμΝ ληβθ τ αδΝ απσΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ ζ υγ λέαΝ πκυΝ
υξθΪΝ κυμΝξαλαε βλέα δΝεα ΪΝ δμΝ δαεκπΫμΝ κυμέ 

 λε ΪΝ ηδελσ λκΝπκ κ σ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ α υξβηΪ πθΝ ξ δασ αθΝ η Ν κ δεΪΝ
α υξάηα αΝ ηκθέηπθΝ εα κέεπθ εαδΝ ζζάθπθΝ κυλδ υθ,Ν Ν τΰελδ βΝ η Ν κΝ
αθ έ κδξκΝ πκ κ σΝ κυλδ υθΝ ιΫθπθΝ γθδεκ ά πθέΝ υ σΝ υπκ βζυθ δΝ σ δΝ κδΝ
λαυηα δ ηκέΝ ζσΰπΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ πδκΝ υξθσΝ
φαδθση θκΝ κυμΝιΫθκυμΝ κυλέ μέ 

 Παλα βλάγβε ΝαυιβηΫθβΝπδγαθσ β αΝ λαυηα δ ηκτ ζσΰπΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ
ΝιΫθκυμΝ κυλέ μΝθ αλάμΝβζδεέαμ,ΝευλέπμΝΪθ λ μΝεΪ πΝ πθΝβζΝ υθέ 

 ΟδΝηβΝκδε έκδΝκ βΰκέ ίλΫγβεαθΝθαΝ έθαδΝ Ναλε ΫμΝΝπ λδπ υ δμΝ ε έθκδΝκδΝκπκέκδΝ
Ϋξα αθΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ άΝ πκυΝ δ άζγαθΝ βθΝ αθ έγ βΝ ζπλέ α ευεζκφκλέαμ,Ν η Ν
απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ ηπζκεάμΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α η ππδεάμΝ τΰελκυ βμέΝ υ σΝ
υηία έα δΝ η Ν βθΝ πδγαθάΝ δαφκλΪ η αιτΝ πθΝ πλκ κεδυθΝ κυμΝ εαδΝ βμΝ

απλσ η θβμΝπλαΰηα δεσ β αμ βθΝκ δεάΝυπκ κηάέ 

 ΟδΝ ιΫθκδΝ κ βΰκέ ελέγβεαθΝ πδκΝ πδγαθσθΝ θαΝ ηπζΫεκθ αδΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
η ππδευθΝ υΰελκτ πθ,Ν Νετλδ μ,Ναθκδξ ΫμΝκ δεΫμΝ δα λκηΫμΝη Νη ΰαζτ λαΝ
σλδαΝ αξτ β αμ,Ν εαδΝσ δΝ αΝα υξάηα αΝαυ ΪΝά αθΝπδγαθσ λκΝθαΝ έθαδΝ κίαλΪΝάΝ
γαθα βφσλαΝαπΥΝσ, δΝΰδαΝ κυμΝθ σπδκυμΝκ βΰκτμέ 
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 ΓδαΝ βθΝυπαδ δσ β α κ δεκτΝα υξάηα κμΝ πθΝιΫθπθΝκ βΰυθ,Ν υξθσ λ μΝαδ έ μΝ
απκ Ϋζ ΝβΝκ άΰβ βΝ βΝζΪγκμΝεα τγυθ βΝ βμΝκ κτ, κδ λκφΫμ,ΝεαδΝβΝ έ κ κμΝ
βθΝαθ έγ βΝζπλέ αέ 

 Μ γκ κζκΰδεΪ,ΝβΝ υξθάΝπαλκυ έαΝυπ λ- δα πκλΪμ,Ν βζα άΝσ αθΝβΝ δαετηαθ βΝ
έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ βΝηΫ βΝ δηάΝ αΝ κηΫθαΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ( πθΝκπκέπθΝ
υηπ λδζΪηίαθαθΝεαδΝ αΝ κυλδ δεΪΝα υξάηα α),Νκ άΰβ Νεα ΪΝπ λέπ π βΝ βθΝ

απσλλδοβΝ κυΝηκθ Ϋζκυ παζδθ λσηβ βμΝPoisson εαδΝ βΝξλά βΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ βμΝ
αλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμ. 

  ΝπκζζΫμΝπ λδπ υ δμ,Ν ζζ έο δΝ κδξ έπθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ Ϋεγ βΝ Ν εέθ υθκ 

(person-time at risk), πλαΰηα κπκδάγβεαθΝησθκΝαθαζκΰδεΫμΝαθαζτ δμέΝ υ ΫμΝκδΝ
αθαζτ δμ,ΝαθΝεαδΝηβΝίΫζ δ μ,Νξλβ δηκπκδάγβεαθ υξθΪΝσ αθΝελέγβε  α τθα κΝάΝ
ηβΝλ αζδ δεσΝθαΝυπκζκΰδ έΝη Ν τζκΰβΝαελέί δαΝβΝίΪ βΝ βμ η ζΫ βμ ξ δεΪΝη Ν
βθΝΫεγ βΝ κθΝεέθ υθκ.
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3 Θ πλβ δεσΝυπσίαγλκ 

3.1 δ αΰπΰά 

 κΝπαλσθΝε φΪζαδκΝ πδ δυε αδΝβΝπ λδΰλαφάΝ κυΝγ πλβ δεκτΝυπκίΪγλκυ, κΝκπκέκΝ
αιδκπκδάγβε Ν εα ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ δ δεσ λα,Ν
παλκυ δΪα αδΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝη γκ κζκΰέαμ,Ν κΝκπκέκΝγαΝία δ έΝβΝ βΝ δ λ τθβ βΝ
βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα α βθΝ ζζΪ α,Ν η Ν βΝ ξλά βΝ
ηαγβηα δεκτΝπλκ τπκυΝ(ηκθ Ϋζκυ)έΝ 

λξδεΪ,Νΰέθ αδΝηέαΝ τθ κηβΝπ λδΰλαφάΝία δευθΝ θθκδυθΝ βμΝ α δ δεάμέ  βΝ υθΫξ δα,Ν
παλα έγ θ αδΝκδΝία δεσ λ μΝ α δ δεΫμΝεα αθκηΫμΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κΝπζαέ δκΝ
βμΝ κ δεάμΝ α φΪζ δαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ εαδΝ βμΝ κ δεάμΝ
υηπ λδφκλΪμέΝ εκζκτγπμ,Νπ λδΰλΪφκθ αδΝαθαζυ δεΪΝκδΝ δΪφκλ μΝηΫγκ κδΝαθΪπ υιβμΝ
θσμΝ ηαγβηα δεκτΝ πλκ τπκυΝ (ηκθ Ϋζκυ)έΝ Ι δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ έθ αδΝ βθΝ αλθβ δεάΝ
δπθυηδεάΝ παζδθ λσηβ βΝ (σegativeΝ ψinomialΝ Regression),Ν βΝ κπκέαΝ ία έα αδΝ βθΝ
αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηάέΝ Νξλά βΝαυ άμΝ θ έεθυ αδΝΰδαΝ βθΝπαλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ
λΰα έα,Ν εαγυμΝ αθαφΫλ αδΝ Ν αεΫλαδαΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ (αλδγησμΝ κ δευθΝ

α υξβηΪ πθ),ΝεαδΝσππμΝγαΝαθαφ λγ έΝ βΝ υθΫξ δαΝ αΝ κηΫθαΝΫξκυθΝη ΰΪζβΝ δα πκλΪ,Ν
βζα άΝβΝ δαετηαθ βΝ(variance) πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ έΰηα κμΝυπ λίαέθ δΝ β ηΫ βΝ δηάΝ
(mean)Ν κυμέ π δ α,Νπαλκυ δΪακθ αδΝκδΝαπαλαέ β κδΝ α δ δεκέΝΫζ ΰξκδΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ
απκ κξάμΝ άΝ απσλλδοβμΝ θσμΝ ηαγβηα δεκτΝ πλκ τπκυέΝ  κΝ ΫζκμΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝ θ δε δεΪΝ αΝ γ πλβ δεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
ζκΰδ ηδεκτΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν εα ΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ πλκ τππθΝ (IBM SPSS 

Statistics 24).    

3.2 α δεΫμΝΈθθκδ μΝ α δ δεάμ 

ΓδαΝ βθΝεα αθσβ βΝ βμΝ α δ δεάμΝγ πλέαμΝ βθΝκπκέαΝία έα αδΝ κΝηαγβηα δεσΝπλσ υπκΝ
πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδ,Ν ελέθ αδΝ αθαΰεαέαΝ βΝ αθαφκλΪΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ ία δεΫμΝ ΫθθκδΫμΝ βμΝ
α δ δεάμέ 

ΟΝ σλκμΝ πζβγυ ησμ (population)Ν αθαφΫλ αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ παλα βλά πθΝ κυΝ
ξαλαε βλδ δεκτΝ πκυΝ θ δαφΫλ δΝ βΝ α δ δεάΝ Ϋλ υθαέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ τθκζκΝ
κδξ έπθΝπκυΝ έθαδΝ ζ έπμΝεαγκλδ ηΫθαέΝ θαμΝπζβγυ ησμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπλαΰηα δεσμΝ

άΝγ πλβ δεσμέΝ 
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ΟΝσλκμΝ έΰηα (sample)ΝαθαφΫλ αδΝ ΝΫθαΝυπκ τθκζκΝ κυΝπζβγυ ηκτέΝΟδΝπ λδ σ λ μΝ
α δ δεΫμΝ Ϋλ υθ μΝ βλέακθ αδΝ Ν έΰηα α,Ν αφκτΝ κδΝ δ δσ β μΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ έθαδΝ
υθάγπμΝα τθα κΝθαΝεα αΰλαφκτθέΝΌζαΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝ έΰηαΝαθάεκυθΝ

εαδΝ κθΝ πζβγυ ησΝ ξπλέμΝ θαΝ δ ξτ δΝ κΝ αθ έ λκφκέΝ ΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝ πκυΝ γαΝ
πλκετοκυθΝ απσΝ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ έΰηα κμΝ γαΝ δ ξτκυθΝ η Ν δεαθκπκδβ δεάΝ αελέί δαΝ ΰδαΝ
κζσεζβλκΝ κθΝπζβγυ ησΝησθκΝ ΪθΝ κΝ έΰηαΝ έθαδΝαθ δπλκ ππ υ δεσΝ κυΝπζβγυ ηκτέΝ 

Μ Ν κθΝσλκΝη αίζβ Ϋμ (variables)Ν θθκκτθ αδΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝ θ δαφΫλκυθΝθαΝ
η λβγκτθΝεαδΝθαΝεα αΰλαφκτθΝ ΝΫθαΝ τθκζκΝα σηπθέΝΟδΝη αίζβ ΫμΝ δαελέθκθ αδΝ δμΝ
παλαεΪ πΝεα βΰκλέ μμ 

 Πκδκ δεΫμΝη αίζβ Ϋμ (qualitativeΝvariables)έΝ ΪθΝκδΝη αίζβ ΫμΝ πθΝκπκέπθΝ
κδΝ υθα ΫμΝ δηΫμΝ έθαδΝεα βΰκλέ μΝ δαφκλ δεΫμΝη αιτΝ κυμέΝ Νξλά βΝαλδγηυθΝ
ΰδαΝ βθΝπαλΪ α βΝ πθΝ δηυθΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝη αίζβ άμΝ έθαδΝεαγαλΪΝ υηίκζδεάΝ
εαδΝ θΝΫξ δΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝηΫ λβ βμ. 

 Πκ κ δεΫμΝη αίζβ Ϋμ (quantitativeΝvariables)έΝ έθαδΝκδΝη αίζβ ΫμΝη Ν δηΫμΝ
αλδγηκτμ,ΝπκυΝσηπμΝΫξκυθΝ βΝ βηα έαΝ βμΝηΫ λβ βμέΝΟδΝπκ κ δεΫμΝη αίζβ ΫμΝ
δαελέθκθ αδΝ η Ν βΝ δλΪΝ κυμΝ Ν τκΝ η ΰΪζ μΝ εα βΰκλέ μΝ δμΝ δαελδ Ϋμ (άΝ
α υθ ξ έμ) εαδΝ δμΝ υθ ξ έμμ 

o  Ν ηέαΝ δαελδ άΝ η αίζβ ά βΝ ηδελσ λβΝ ηβΝ ηβ θδεάΝ δαφκλΪΝ πκυΝ
ηπκλκτθΝθαΝΫξκυθΝ τκΝ δηΫμΝ βμΝ έθαδΝ αγ λάΝπκ σ β αέΝ θαΝ Ϋ κδκΝ
παλΪ δΰηαΝ έθαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμέ 

o  Ν ηέαΝ υθ ξάΝ η αίζβ ά τκΝ δηΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δαφΫλκυθΝ εα ΪΝ
κπκδα άπκ ΝηδελάΝπκ σ β αέΝΩμΝπαλΪ δΰηαΝαθαφΫλ αδΝβΝβζδεέα,ΝΰδαΝ
βθΝ κπκέαΝ βΝ δαφκλΪΝ αθΪη αΝ Ν τκΝ δηΫμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ έθαδΝ
ξλσθδα,Ν ηάθ μ,Ν βηΫλ μ,Ν υλ μ,Ν ζ π Ϊ,Ν υ λσζ π αέΝ  βθΝ πλΪιβ,Ν
υθ ξάμΝγ πλ έ αδΝηδαΝη αίζβ άΝσ αθΝηπκλ έΝθαΝζΪί δΝσζ μΝ δμΝ δηΫμΝ Ν

ΫθαΝ δΪ βηα,Ν δαφκλ δεΪΝγ πλ έ αδΝ δαελδ άέ 

ΜΫ λαΝε θ λδεάμΝ Ϊ βμ (measuresΝofΝcentralΝtendency)μΝ Νπ λέπ π βΝαθΪζυ βμΝ θσμΝ
έΰηα κμΝx1, x2,…,Νxθ βΝηΫ βΝ δηά υπκζκΰέα αδΝ τηφπθαΝη Ν βΝ ξΫ βμ 
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ΜΫ λαΝ δα πκλΪμΝεαδΝη αίζβ σ β αμ (measuresΝofΝvariability)μΝ βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝ
αΝ κηΫθαΝαπκ ζκτθΝΫθαΝ έΰηα,ΝβΝ δαετηαθ β υηίκζέα αδΝη Νs2 εαδΝ δαδλ έ αδΝη Ν
(θ-1): 

 

σπκυΝ ̅ κΝ δΰηα δεσμΝηΫ κμ,Ν βζα άΝβΝηΫ βΝ δηάΝ πθΝπαλα βλά πθΝ κΝ έΰηαέ 

Νηαγβηα δεάΝ ξΫ βΝπκυΝ έθ δΝ βθΝ υπδεάΝαπσεζδ β κυΝ έΰηα κμΝ έθαδμ 

 

ΓδαΝ βθΝπ λέπ π βΝ υηη λδεΪΝεα αθ ηβηΫθκυΝ έΰηα κμΝ κηΫθπθέΝτηφπθαΝη ΝΫθαθΝ
ηπ δλδεσΝεαθσθαΝπλκετπ δΝσ δΝ κΝ δΪ βηαμΝ 

•Ν(-s,Ν+s)Νπ λδΫξ δΝπ λέπκυΝ κΝθκΣΝ πθΝ κηΫθπθΝ 

•Ν(-βs,Ν+βs)Νπ λδΫξ δΝπ λέπκυΝ κΝληΣΝ πθΝ κηΫθπθΝ 

•Ν(-γs,Ν+γs)Νπ λδΫξ δΝ κΝλλΣΝ πθΝ κηΫθπθ 

Ν υθ δαετηαθ β η αίζβ υθΝ(covarianceΝofΝtheΝtwoΝvariables)Ναπκ ζ έΝΫθαΝηΫ λκΝ βμΝ
ξΫ βμΝη αιτΝ τκΝπ λδκξυθΝ κηΫθπθέΝ έθ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 
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ΜΫ λαΝαιδκπδ έαμμ 

• πέπ κΝ ηπδ κ τθβμμ βΝαθαζκΰέαΝ πθΝπ λδπ υ πθΝπκυΝηδαΝ ε έηβ βΝγαΝ έθαδΝ
π άέ 

• πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμμ βΝαθαζκΰέαΝ πθΝπ λδπ υ πθΝπκυΝΫθαΝ υηπΫλα ηαΝ
έθαδΝ φαζηΫθκέ 

3.3 υ ξΫ δ βΝη αίζβ υθΝ– υθ ζ άμΝ υ ξΫ δ βμ. 

 βΝ υθΫξ δαΝ γ πλκτθ αδΝ τκΝ υξαέ μΝ εαδΝ υθ ξ έμΝ η αίζβ ΫμΝ Χ,Ν ΤέΝ ΟΝ ίαγησμΝ βμΝ
ΰλαηηδεάμΝ υ ξΫ δ βμΝ πθΝ τκΝ αυ υθΝ η αίζβ υθΝ ΧΝ εαδΝ ΤΝ η Ν δα πκλΪΝ 2x εαδΝ 2y 

αθ έ κδξαΝεαδΝ υθ δα πκλΪΝ ΧΤ οΝωovΝ(X,Y)Νεαγκλέα αδΝη Ν κθ υθ ζ άΝ υ ξΫ δ βμ 

(correlation coefficient),ΝκΝκπκέκμΝ υηίκζέα αδΝη Ν‘’λ’’ΝεαδΝκλέα αδΝπμμΝ 

 

ΟΝ υθ ζ άμΝ υ ξΫ δ βμΝλΝ εφλΪα δΝ κθΝίαγησΝεαδΝ κθΝ λσπκΝπκυΝκδΝ τκΝη αίζβ ΫμΝ
υ ξ έακθ αδέΝ θΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝηκθΪ αΝηΫ λβ βμΝ πθΝΧΝεαδΝΤΝεαδΝπαέλθ δΝ δηΫμΝ κΝ
δΪ βηαΝ[-1,1]έΝΣδηΫμΝεκθ ΪΝ κΝ1Ν βζυθκυθΝδ ξυλάΝγ δεάΝ υ ξΫ δ β,Ν δηΫμΝεκθ ΪΝ κΝ-
1Ν βζυθκυθΝ δ ξυλάΝ αλθβ δεάΝ υ ξΫ δ βΝ εαδΝ δηΫμΝ εκθ ΪΝ κΝ ίΝ βζυθκυθΝ ΰλαηηδεάΝ
αθ ιαλ β έαΝ πθΝΧΝεαδΝΤ,ΝσππμΝφαέθ αδΝεαδΝ κΝπαλαεΪ πΝ ξάηαΝ( δεσθαΝγέ1)έΝ 

 

δεσθαΝγέ1μΝ π ιάΰβ βΝπδγαθυθΝ δηυθΝ κυΝυθ ζ άΝυ ξΫ δ βμΝ[ΠβΰάμΝτΰΰλαηηαΝ
« φαληκΰάΝΜ γσ πθΝ θΪζυ βμΝ βθΝ λ υθαΝ ΰκλΪμ»,ΝδυηεκμΝΓέ,Ν α δζαεκπκτζκυΝ
έ,Νβίίη] 
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Ν ε έηβ βΝ κυΝ υθ ζ άΝ υ ξΫ δ βμΝλΝΰέθ αδΝη Ν βθΝαθ δεα Ϊ α βΝ βθΝαθπ ΫλπΝ
ιέ π βΝ βμΝ υθ δα πκλΪμΝ ΧΤ εαδΝ πθΝ δα πκλυθΝ Χ,Ν Τ,Ναπσ σπκυΝπλκετπ δΝ ζδεΪΝ
βΝΫεφλα βΝ βμΝ ε δηά λδαμΝrμ 

 

3.4 α δεΫμΝ α δ δεΫμΝΚα αθκηΫμ 

ΌππμΝ έθαδΝ ΰθπ σΝ απσΝ βΝ γ πλέαΝ βμΝ α δ δεάμ,Ν ΰδαΝ θαΝ η ζ βγκτθΝ αΝ δΪφκλαΝ
α δ δεΪΝη ΰΫγβΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝΰθπ άΝβΝηκλφάΝ βμΝεα αθκηάμΝπκυΝαεκζκυγκτθΝκδΝ

δηΫμΝ κυμέΝ  Ν αυ σΝ κΝ υπκε φΪζαδκΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κδΝ βηαθ δεσ λ μΝ α δ δεΫμΝ
εα αθκηΫμ κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ κ δεάμΝ α φΪζ δαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ
αθΪζυ βΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝεαδΝ βμΝκ δεάμΝ υηπ λδφκλΪμέ 

3.4.1 ΚαθκθδεάΝΚα αθκηά 

ΜδαΝ απσΝ δμΝ πδκΝ βηαθ δεΫμΝ εα αθκηΫμΝ πδγαθσ β αμΝ ΰδαΝ υθ ξ έμΝ η αίζβ ΫμΝ έθαδΝ βΝ
εαθκθδεάΝεα αθκηά άΝεα αθκηάΝ κυΝύaussέΝΜδαΝ υθ ξάμΝ υξαέαΝη αίζβ άΝΧΝγ πλ έ αδΝ
σ δΝ αεκζκυγ έΝ βθΝ εαθκθδεάΝ εα αθκηάΝ η Ν παλαηΫ λκυμΝ η,Ν Ν (-∞Ν ξηξΝ +∞Ν ,Ν ρί),Ν εαδΝ
ΰλΪφ αδΝΧ~σ(η,Ν 2),Νσ αθΝΫξ δΝ υθΪλ β βΝπυεθσ β αμΝπδγαθσ β αμΝ βθμ 

 

ΌπκυμΝ 

 η,Ν αγ λΪΝέ βΝη Ν βΝηΫ βΝ δηάΝ 

 ,Ν αγ λΪΝέ βΝη Ν βθΝ υπδεάΝαπσεζδ β 

3.4.2 Κα αθκηάΝPoisson  

έθαδΝΰθπ σΝσ δΝβΝπδκΝεα ΪζζβζβΝεα αθκηάΝΰδαΝ βθΝπ λδΰλαφάΝ ζ έπμΝ υξαέπθΝ δαελδ υθΝ
ΰ ΰκθσ πθΝ έθαδΝβΝεα αθκηάΝPoissonέΝΜδαΝ υξαέαΝη αίζβ άΝΧΝ(σππμΝπέξέΝ κΝπζάγκμΝ
πθΝα υξβηΪ πθΝάΝ πθΝθ ελυθΝαπσΝκ δεΪΝα υξάηα α)Νγ πλ έ αδΝσ δΝαεκζκυγ έΝεα αθκηάΝ
PoissonΝ η Ν παλΪη λκΝ ζΝ (ζΝ ρί),Ν εαδΝ ΰλΪφ αδΝ Χ~Ρ(ζ),Ν σ αθΝ Ϋξ δΝ υθΪλ β βΝ ηΪααμΝ
πδγαθσ β αμΝ βθμ 
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σπκυΝxοί,Ν1,Νβ,Νγ,…ΝεαδΝxΞοΝxΝ∙(x-1)Ν∙…γΝ∙β∙1 

ώΝηΫ βΝ δηάΝεαδΝβΝ δα πκλΪΝεα ΪΝPoissonΝ έθαδΝ {x}ΝοηΝεαδΝ 2 {x}ΝοηΝεαδΝ έθαδΝέ μΝη αιτΝ
κυμέ 

Νεα αθκηάΝPoissonΝαφκλΪΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ“ υηίΪθ πθ”Ν Νκλδ ηΫθκΝξλκθδεσΝάΝξπλδεσΝ
δΪ βηαέΝ Γ θδεΪ,Ν κΝ αλδγησμΝ ΧΝ πθΝ υηίΪθ πθΝ Ν ξλκθδεσΝ (άΝ ξπλδεσ)Ν δΪ βηα t 

αεκζκυγ έΝ βθΝεα αθκηάΝPoissonΝαθμ 

• κΝλυγησμΝζ,ΝΫ πΝ πθΝ υηίΪθ πθΝ έθαδΝξλκθδεΪΝ αγ λσμ 

• κδΝαλδγηκέΝ πθΝ υηίΪθ πθΝ ΝιΫθαΝ δα άηα αΝαπκ ζκτθΝαθ ιΪλ β αΝ θ ξση θαΝ
(ΚκεκζΪεβμΝεαδΝπβζδυ βμ,Ν1λλλ)έ 

Ν εα αθκηάΝ Poisson έθαδΝ εα ΪζζβζβΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
φαδθση θαΝ πκυΝ ηφαθέακθ αδΝ πΪθδαΝ εαδΝ πθΝ κπκέπθΝ κδΝ ηφαθέ δμΝ έθαδΝ αθ ιΪλ β μΝ
η αιτΝ κυμ,Ν βζα άΝβΝ ηφΪθδ βΝ κυΝφαδθκηΫθκυΝηδαΝφκλΪΝ θΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ πση θβέ 

ΟΝαλδγησμΝ πθΝπαγσθ πθΝ έθαδΝηέαΝη αίζβ ά,ΝκδΝκπκέαΝπαλκυ δΪα δΝσηκδ μΝδ δσ β μΝη Ν
βθΝ η αίζβ άΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ α υξβηΪ πθΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ υπκ βλέα αδΝ σ δΝ αΝ κ δεΪΝ
α υξάηα αΝαεκζκυγκτθΝ υθάγπμΝ εα αθκηάΝPoissonΝ (ωhapmanΝ1λι1,ΝZahaviΝ 1λθβ)Ν άΝ
εαθκθδεάΝεα αθκηάΝ(ώojati,Νβί11)έ 

3.4.3 λθβ δεάΝ δπθυηδεάΝΚα αθκηά 

ΜέαΝΪζζβΝπκζτΝ βηαθ δεάΝεα αθκηάΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ βθΝκ δεάΝα φΪζ δα,ΝεαγυμΝ
εαδΝβΝεα αθκηάΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝ βΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κηΫθπθΝ βθΝ
παλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰΪ δα,Ν έθαδΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηάέΝ Νξλά βΝ βμΝ
εα αθκηάμΝ αυ άμΝ θ έεθυ αδΝ ΰδαΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ βΝ δαετηαθ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ
έΰηα κμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκέΝ υ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα βλβγ έΝ Ν

φαδθση θαΝπκυΝ ηφαθέακυθΝπ λδκ δεΫμΝη αίκζΫμ,ΝσππμΝπαλα έΰηα κμΝξΪλδθ,ΝκΝαλδγησμΝ
αφέι πθΝκξβηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ ΝηδελΪΝξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ(πέξέΝ1ίΝsec)Ν ΝεΪπκδκΝ
βη έκΝη ΪΝαπσΝφπ δθσΝ βηα κ σ β)έ 
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ΜδαΝ υξαέαΝη αίζβ άΝΧΝγ πλ έ αδΝσ δΝαεκζκυγ έΝ βθΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηάΝη Ν
παλαηΫ λκυμΝ k,Ν pΝ (kμΝ γ δεσμΝ αεΫλαδκμ,Ν ίξp <1), εαδΝ ΰλΪφ αδΝ Χ~σψ(Κ,p),Ν σ αθΝ Ϋξ δΝ
υθΪλ β βΝηΪααμΝπδγαθσ β αμΝ βθμ 

 

σπκυΝΧοΝί,Ν1,Νβ,Ν… 

ΜέαΝ υθάγβμΝπλαε δεάΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ α δ δευθΝυπκγΫ πθ,Ν έθαδΝ κΝυπκζκΰδ ησμΝ βμΝ
δηάμΝ βμΝπδγαθσ β αμΝpΝprobability-valueΝάΝp-value)έΝ Νπδγαθσ β αΝpΝ έθαδΝ κΝηδελσ λκΝ
πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμΝαΝπκυΝκ βΰ έΝ βθΝαπσλλδοβΝ βμΝηβ θδεάμΝυπσγ βμΝ 0 Ϋθαθ δΝ
βμΝ θαζζαε δεάμΝ 1έΝ έθαδΝηέαΝ βηαθ δεάΝ δηά,Ν δσ δΝπκ κ δεκπκδ έΝ βΝ α δ δεάΝαπσ διβΝ
πκυΝ υπκ βλέα δΝ βθΝ θαζζαε δεάΝ υπσγ βέ Γ θδεΪ,Ν σ κΝ πδκΝ ηδελάΝ έθαδΝ βΝ δηάΝ βμΝ
πδγαθσ β αμΝp,Ν σ κΝπ λδ σ λ μΝ έθαδΝκδΝαπκ έι δμΝΰδαΝ βθΝαπσλλδοβΝ βμΝηβ θδεάμΝ
υπσγ βμΝ 0 Ϋθαθ δΝ βμΝ θαζζαε δεάμΝ 1έ ΪθΝβΝ δηάΝpΝ έθαδΝηδελσ λβΝάΝέ βΝ κυΝ πδπΫ κυΝ
βηαθ δεσ β αμΝα,Ν σ ΝβΝηβ θδεάΝυπσγ βΝ 0 απκλλέπ αδέ 

3.5 Μαγβηα δεΪΝΠλσ υπα 

α δεσμΝ σξκμΝ πθΝ λ υθυθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝκ δεάΝα φΪζ δαΝ έθαδΝβΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ
πδλλκάμΝ θσμΝ άΝ π λδ σ λπθΝ παλαΰσθ πθΝ βθΝ ηπζκεάΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ ΣαΝ
απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ λ υθυθΝαυ υθΝ εκπσΝΫξκυθΝθαΝαθα έικυθΝ βΝ πκυ αδσ β αΝ(άΝηβ)Ν
πθΝπαλαΰσθ πθΝαυ υθΝεαδΝθαΝπκ κ δεκπκδά κυθΝ βθΝ πδλλκάΝ κυμΝπΪθπΝ ΝεΪπκδαΝ
η αίζβ άΝπκυΝ εφλΪα δΝ βθΝκ δεάΝα φΪζ δαέ 

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝαυ κτΝ κυΝ σξκυ,Ναπαλαέ β κΝ λΰαζ έκΝ έθαδΝκΝεζΪ κμΝ βμΝ α δ δεάμ,Ν
κΝ κπκέκμΝ ι Ϊα δΝ βΝ ξΫ βΝ η αιτΝ τκΝ άΝ π λδ κ ΫλπθΝ η αίζβ υθ,Ν υ Ν θαΝ έθαδΝ
υθα άΝ βΝ πλσίζ οβΝ βμΝ ηέαμΝ απσΝ δμΝ υπσζκδπ μ,Ν πκυΝ κθκηΪα αδΝ αθΪζυ βΝ

παζδθ λσηβ βμ (regressionΝ analysis)έΝ Ν η αίζβ άΝ βμΝ κπκέαμΝ βΝ δηάΝ πλσε δ αδΝ θαΝ
πλκίζ φγ έΝ κθκηΪα αδΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ ά,Ν θυΝ βΝ η αίζβ ά,Ν βΝ κπκέαΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμ,ΝκθκηΪα αδΝαθ ιΪλ β β. 

Ν αθ ιΪλ β βΝ η αίζβ άΝ θΝ γ πλ έ αδΝ υξαέα,Ν αζζΪΝ παέλθ δΝ εαγκλδ ηΫθ μΝ δηΫμέΝ Ν
ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ γ πλ έ αδΝ υξαέαΝ εαδΝ «εαγκ βΰ έ αδ»Ν απσΝ βθΝ αθ ιΪλ β βΝ
η αίζβ άέΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ δκλδ έΝαθΝηδαΝαθ ιΪλ β βΝη αίζβ άΝάΝ υθ υα ησμΝ
αθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝπλκεΪζ Ν βΝη αίκζάΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμ,Νελέθ αδΝ
απαλαέ β βΝβΝαθΪπ υιβΝηαγβηα δευθΝπλκ τππθ. 
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ΝαθΪπ υιβΝ θσμΝηαγβηα δεκτΝπλκ τπκυΝ(ηκθ Ϋζκυ)Ναπκ ζ έΝηδαΝ α δ δεάΝ δα δεα έαΝ
πκυΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ ιδ υ πθ πκυΝ π λδΰλΪφκυθΝ βΝ ξΫ βΝ η αιτΝ πθΝ
αθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝεαδΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμέΝ πδ βηαέθ αδΝσ δΝβΝ πδζκΰάΝ βμΝη γσ κυΝ
αθΪπ υιβμΝ θσμΝ ηκθ ΫζκυΝ ία έα αδΝ κΝ αθΝ βΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ έθαδΝ υθ ξΫμΝ άΝ
δαελδ σΝηΫΰ γκμέ 

3.5.1 ΓλαηηδεάΝΠαζδθ λσηβ β 

 βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ έθαδΝ υθ ξΫμΝηΫΰ γκμΝεαδΝαεκζκυγ έΝ βθΝ
εαθκθδεάΝ εα αθκηά,Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ πζΫκθΝ δα κηΫθ μΝ α δ δεΫμΝ ξθδεΫμΝ απκ ζ έΝ βΝ
ΰλαηηδεάΝ παζδθ λσηβ β (linear regression)έΝ Ν απζκτ λβΝ π λέπ π βΝ ΰλαηηδεάμΝ
παζδθ λσηβ βμΝ πλσε αδΝ ΰδαΝ βθ απζάΝ ΰλαηηδεάΝ παζδθ λσηβ β (simple linear 

regression). 

 βθΝαπζάΝΰλαηηδεάΝπαζδθ λσηβ βΝυπΪλξ δΝησθκΝηέαΝαθ ιΪλ β βΝη αίζβ άΝΧΝεαδΝηέαΝ
ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝΤ,ΝπκυΝπλκ ΰΰέα αδΝπμΝηδαΝΰλαηηδεάΝ υθΪλ β βΝ κυΝΧέΝ Ν δηάΝ

yi βμΝΤ,ΝΰδαΝεΪγ Ν δηάΝxi βμΝΧ,Ν έθ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 

 

ΣκΝπλσίζβηαΝ βμΝΰλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝ έθαδΝβΝ τλ βΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝαΝεαδΝίΝκδΝ
κπκέ μΝ εφλΪακυθΝεαζτ λαΝ βΝΰλαηηδεάΝ ιΪλ β βΝ βμΝΤΝαπσΝ βΝΧέΝΚΪγ Να τΰκμΝ δηυθΝ
(α,Νί)Νεαγκλέα δΝηδαΝ δαφκλ δεάΝΰλαηηδεάΝ ξΫ βΝπκυΝ εφλΪα αδΝΰ πη λδεΪΝαπσΝ υγ έαΝ
ΰλαηηάΝεαδΝκδΝ τκΝπαλΪη λκδΝκλέακθ αδΝπμΝ ιάμμ 

• ΟΝ αγ λσμΝσλκμΝαΝ έθαδΝβΝ δηάΝ κυΝyΝΰδαΝxοίέ 

• ΟΝ υθ ζ άμΝίΝ κυΝxΝ έθαδΝβΝεζέ βΝ(slope)Ν βμΝ υγ έαμΝάΝαζζδυμΝκΝ υθ ζ άμΝ
παζδθ λσηβ βμ (regressionΝcoefficient)έΝΟΝ υθ ζ άμΝίΝ εφλΪα δΝ βΝη αίκζάΝ
βμΝη αίζβ άμΝΤΝσ αθΝβΝη αίζβ άΝΧΝη αίζβγ έΝεα ΪΝηέαΝηκθΪ αέ 

ΟΝ σλκμΝ i κθκηΪα αδΝ φΪζηαΝ παζδθ λσηβ βμ (regressionΝ error)έΝ  βθΝ πλΪιβΝ κΝ
ΰλαηηδεσμΝ πλκ δκλδ ησμΝ πκυΝ πδ υΰξΪθ αδΝ ηΫ πΝ βμΝ η γσ κυΝ βμΝ ΰλαηηδεάμΝ
παζδθ λσηβ βμΝηπκλ έΝησθκΝθαΝπλκ ΰΰέ δΝ βθΝπλαΰηα δεάΝηαγβηα δεάΝ ξΫ βΝη αιτΝ
πθΝ τκΝη αίζβ υθΝΧΝεαδΝΤέΝ δ,Ν έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝ κΝηκθ ΫζκΝκΝ
σλκμΝ κυΝ φΪζηα κμΝ iέΝ υ σΝΰέθ αδΝ σ κΝΰδαΝθαΝαθ δπλκ ππ υγκτθΝ κΝηκθ ΫζκΝ υξσθΝ
παλαζβφγ έ μΝη αίζβ Ϋμ,Νσ κΝεαδΝΰδαΝθαΝζβφγ έΝυπσοβΝεΪγ Ν φΪζηαΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝπκυΝ
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ξ έα αδΝη Ν βΝΰλαηηδεάΝ υθαλ β δαεάΝηκλφάΝ( αγσπκυζκμΝεαδΝΚαλζατ βμ,Νβίίκ)έΝΣκΝ
i ηπκλ έΝ υξθΪΝθαΝαθαφΫλ αδΝεαδΝπμΝ φΪζηα,Ναπσεζδ β,ΝυπσζκδπκΝεζπέ 

 βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝ υξαέαΝη αίζβ άΝΤΝ ιαλ Ϊ αδΝΰλαηηδεΪΝαπσΝπ λδ σ λ μΝαπσΝ
ηέαΝ η αίζβ ΫμΝ ΧΝ (Χ1,Ν Χ2,Ν Χ3,Ν ,έέ,Ν Χε),Ν ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ βθΝ πκζζαπζάΝ ΰλαηηδεάΝ
παζδθ λσηβ β (multipleΝlinearΝregression)έΝ Ν ιέ π βΝπκυΝπ λδΰλΪφ δΝ βΝ ξΫ βΝη αιτΝ
ιαλ βηΫθβμΝεαδΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ έθαδΝβΝ ιάμμ 

 

Γ θδεΪ,Ν κΝ πλσίζβηαΝ εαδΝ βΝ ε έηβ βΝ βμΝ πκζζαπζάμΝ ΰλαηηδεάμΝ παζδθ λσηβ βμΝ θΝ
δαφΫλ δΝκυ δα δεΪΝαπσΝ ε έθκΝ βμΝαπζάμΝΰλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμέΝ θαΝεαδθκτλΰδκΝ
κδξ έκΝ βθΝπκζζαπζάΝΰλαηηδεάΝπαζδθ λσηβ βΝ έθαδΝσ δΝπλδθΝπλκξπλά δΝεαθ έμΝ βθΝ
ε έηβ βΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝπλΫπ δΝθαΝ ζΫΰι δΝ ΪθΝπλΪΰηα δ πλΫπ δΝθαΝ υηπ λδζβφγκτθΝ
σζ μΝκδΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝ κΝηκθ ΫζκέΝ ε έθκΝπκυΝαπαδ έ αδΝθαΝ ια φαζδ έΝ έθαδΝ
βΝηβ θδεάΝ υ ξΫ δ βΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ(ΝλΝ(xiΝ,xj)→Νί,ΝΰδαΝεΪγ ΝiΝ≠Νj)έ 

 βΝΰλαηηδεάΝπαζδθ λσηβ βΝκδΝπαλΪη λκδΝ ε δηυθ αδΝη Ν βΝηΫγκ κΝ πθΝ ζαξέ πθΝ
λαΰυθπθ,Ν βζα άΝ κδΝ υθ ζ ΫμΝ υπκζκΰέακθ αδΝ Ϋ δΝ υ Ν κΝ Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ
λαΰυθπθΝ πθΝ δαφκλυθΝ πθΝπαλα βλκτη θπθΝεαδΝ πθΝυπκζκΰδαση θπθΝθαΝ έθαδΝ κΝ

ζΪξδ κ. 

Πλκε δηΫθκυΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ ΰΰέ δΝ βθΝ πδλλκάΝ πθΝ αθ ιαλ ά πθΝ
η αίζβ υθΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη Νσ κΝ κΝ υθα σθΝκλγσ λκΝεαδΝπδκΝαιδσπδ κΝ λσπκ,ΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝΫζ ΰξκμΝ ΪθΝπζβλκτθ αδΝκδΝ ιάμΝυπκγΫ δμμ 

1έΝ Νυπσγ βΝ βμΝΰλαηηδεσ β αμ,ΝπκυΝ βζυθ δΝσ δΝβΝ ξΫ βΝη αιτΝ τκΝη αίζβ υθΝXΝ
εαδΝYΝ έθαδΝεα ΪΝπλκ Ϋΰΰδ βΝΰλαηηδεάέΝ 

βέΝ Νυπσγ βΝ βμΝαθ ιαλ β έαμ,ΝπκυΝ βζυθ δΝσ δΝ αΝυπσζκδπαΝ( φΪζηα α,Ναπκεζέ δμ)Ν
ΰδαΝ δαφκλ δεΫμΝπαλα βλά δμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαθ ιΪλ β αΝη αιτΝ κυμέΝ 

γέΝ Νυπσγ βΝ βμΝεαθκθδεσ β αμ,ΝπκυΝ βζυθ δΝσ δΝβΝαπσεζδ βΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ
(πλκ ΰΰδ δεΪ)ΝεαθκθδεΪΝεα αθ ηβηΫθβέΝ 

ζέΝ Νυπσγ βΝ βμΝέ βμΝ δαετηαθ βμ,ΝπκυΝ βζυθ δΝσ δΝβΝ δαετηαθ βΝ πθΝ φαζηΪ πθΝ
πλΫπ δΝθαΝπαλαηΫθ δΝ κΝέ δκΝ τλκμΝΰδαΝσζ μΝ δμΝπαλα βλά δμέ 



Κ Φ Λ ΙΟΝγ Θ ΩΡ ΣΙΚΟΝΤΠΟ ΘΡΟ 

50 
 

3.5.2 ΜΫγκ κμΝ ζαξέ πθΝΣ λαΰυθπθ 

Ν ε έηβ βΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ βμΝπκζζαπζάμΝΰλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝ
ΰέθ αδΝ η Ν βΝ ηΫγκ κΝ ζαξέ πθΝ λαΰυθπθ (methodΝ ofΝ leastΝ squares)έΝ ΟΝ
πλκ δκλδ ησμΝ πθΝ �  έθ δΝ ηδαΝ πλκ ΰΰδ δεάΝ υγ έα,Ν πκυΝ υθ Ϋ δΝ δμΝ δηΫμΝ βμΝ
η αίζβ άμΝ  κγΫθ πθΝ πθΝ δηυθΝ βμΝ �έΝ Ν υγ έαΝ πκυΝ πλκετπ δΝ ζΫΰ αδΝ υγ έαΝ
παζδθ λσηβ βμΝ βμΝ  πΪθπΝ βθΝ�έΝ εκπσμΝ έθαδΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ λαΰυθπθΝ πθΝ
εα αεσλυφπθΝ απκ Ϊ πθΝ πθΝ βη έπθΝ (�, )Ν απσΝ βθΝ υγ έαΝ θαΝ έθαδΝ ζΪξδ κέΝ
εκζκυγ έΝ ΫθαΝ θ δε δεσΝ δΪΰλαηηαΝ ( δΪΰλαηηαΝ γ.1)Ν ηδαμΝ υγ έαμΝ ζαξέ πθΝ
λαΰυθπθέ 

 

δΪΰλαηηα 3.1: υγ έαΝ ζαξέ πθΝΣ λαΰυθπθ 

3.5.3 ΛκΰαλδγηκΰλαηηδεάΝΠαζδθ λσηβ β 

Ν ζκΰαλδγηκΰλαηηδεάΝ παζδθ λσηβ β (log-linearΝ regression)Ν απκ ζ έΝ ΫθαΝ
η α ξβηα δ ησΝ βμΝαπζάμΝΰλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ  υλτΝβλΝ
π έκΝ φαληκΰυθέΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ κ δεάΝ α φΪζ δα,Ν Ν Ϋλ υθ μΝ σπκυΝ ι Ϊα αδΝ βΝ
πδλλκάΝ δαφσλπθΝ παλαηΫ λπθΝ πΪθπΝ Ν εΪπκδκΝ έε βΝ α υξβηΪ πθΝ άΝ κίαλσ β αμΝ
απκ ζ έΝηδαΝαλε ΪΝ υθάγβΝπλαε δεάέΝ Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝζαηίΪθ δΝγ δεΫμΝ δηΫμέΝ
Ν ξΫ βΝη αιτΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝεαδΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ θΝ έθαδΝΰλαηηδεάΝ
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αζζΪΝ εγ δεάέΝ Ν ιέ π βΝπκυΝπ λδΰλΪφ δΝ βΝ ξΫ βΝη αιτΝ ιαλ βηΫθβμΝεαδΝαθ ιΪλ β πθΝ
η αίζβ υθΝ έθαδΝβΝ ιάμμ 

 

3.5.4 ΛκΰαλδγηκεαθκθδεάΝΠαζδθ λσηβ β 

ΜΫ πΝ βμΝ ζκΰαλδγηκεαθκθδεάμΝ παζδθ λσηβ βμ (lognormalΝ regression)Ν έθ αδΝ βΝ
υθα σ β αΝαθΪπ υιβμΝ θσμΝηκθ ΫζκυΝπκυΝ υ ξ έα δΝ τκΝάΝπ λδ σ λ μΝη αίζβ ΫμέΝ Ν
ξΫ βΝπκυΝ υθ Ϋ δΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη Ν δμΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝ έθαδΝΰλαηηδεάέΝ βΝ

ζκΰαλδγηκεαθκθδεάΝπαζδθ λσηβ βΝκδΝ υθ ζ ΫμΝ πθΝη αίζβ υθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ έθαδΝκδΝ
υθ ζ ΫμΝ βμΝ ΰλαηηδεάμΝ παζδθ λσηβ βμέΝ Τπκζκΰέακθ αδΝ απσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ

παζδθ λσηβ βμΝη ΝίΪ βΝ βθΝαλξάΝ πθΝ ζαξέ πθΝ λαΰυθπθέ 

ΝζκΰαλδγηκεαθκθδεάΝπαζδθ λσηβ βΝία έα αδΝ βθΝυπσγ βΝσ δΝκΝφυ δεσμΝζκΰΪλδγηκμΝ
βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝαεκζκυγ έΝ βθΝεαθκθδεάΝεα αθκηάΝη Ναλδγηβ δεσΝηΫ κΝηΝεαδΝ
υπδεάΝ απσεζδ βΝ 2έΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδαΝ βΝ ζκΰαλδγηκεαθκθδεά παζδθ λσηβ βΝ απκ ζ έΝ
ξλά δηκΝ λΰαζ έκΝ σ αθΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ βΝ ίΪ βΝ κηΫθπθΝ έθαδΝ ηβΝ
αλθβ δεΪ,Ν κΝφυ δεσμΝ ζκΰΪλδγηκμΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝαεκζκυγ έΝ ηδαΝ εαθκθδεάΝ
εα αθκηάΝ εαδΝ κΝ αλδγηβ δεσμΝ ηΫ κμΝ έθαδΝ ξ δεΪΝ η ΰΪζκμέΝ Ν ηαγβηα δεάΝ ξΫ β πκυΝ
π λδΰλΪφ δΝ βΝηΫγκ κΝαυ άΝ έθαδΝβΝ ιάμμ  

 

ΌπκυμΝ 

y: βΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά 

ί0,Νί1,Ν…Ν,Νίε μκδΝ υθ ζ ΫμΝη λδεάμΝπαζδθ λσηβ βμ 

x1i, x2i,Ν… , xεi :κδΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝεαδΝ 

i: κΝ φΪζηαΝπαζδθ λσηβ βμέ 
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3.5.5 ΛκΰαλδγηκΰλαηηδεάΝ θΪζυ β 

Ν λα βΰδεάΝ βμΝ η γκ κζκΰέαμΝ αυ άμΝ Ϋΰε δ αδΝ βθΝ αθααά β βΝ κυΝ απζκτ λκυΝ
πλκ τπκυ,Νυ ΝθαΝ πδ υξγ έΝδ κλλκπέαΝη αιτΝ βμΝη δπηΫθβμΝπκζυπζκεσ β αμΝ κυΝ
πλκ τπκυΝεαδΝ βμΝ α δ δεΪΝ παλεκτμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμέΝΚα ΪΝ βθΝαθΪπ υιβΝ θσμΝ
πλκ τπκυ,Ν ΫθαθΝαπσΝ κυμΝία δεσ λκυμΝεαθσθ μΝαπκ ζ έΝβΝ παλεάμΝπ λδΰλαφάΝ πθΝ

κηΫθπθ,Νη Ν κΝηδελσ λκΝ υθα σΝαλδγησΝη αίζβ υθέΝ Ναπαέ β βΝαυ άΝκ βΰ έΝ Ν
σ κΝ κΝ υθα σθΝ απζκτ λαΝ (εαδΝ υθ πυμΝ π λδ σ λκΝ τξλβ α),Ν αζζΪΝ εαδΝ
αυ κξλσθπμΝδεαθΪΝπλσ υπαέ 

Κα ΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θσμΝ πλκ τπκυ,Ν πλκ κτΝ βΝ δα δεα έαΝ εα αζάι δΝ βθΝ ζδεάΝ κυΝ
ηκλφά,Ν πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ Ϋζ ΰξκδ- υΰελέ δμΝ κυΝ πλκ τπκυΝ η Ν ΪζζαΝ πλσ υπαΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδκτθΝ ζδΰσ λ μΝ η αίζβ ΫμέΝ Μ Ν δμΝ αθπ ΫλπΝ υΰελέ δμΝ δαπδ υθ αδΝ ΪθΝ
εΪπκδκΝ απκη δπηΫθκΝ πλσ υπκΝ ιβΰ έΝ η Ν βθΝ έ δαΝ απκ ζ ηα δεσ β α,Ν άΝ η Ν ηδελάΝ
απυζ δαΝ π ιβΰβηα δεάμΝ δεαθσ β αμ,Ν αΝ κηΫθα,Ν εαδΝ πκηΫθπμΝ πλκ δηΪ αδΝ απσΝ κΝ
υθκζδεσ,Ν π λδ σ λκΝ π λέπζκεκΝ πλσ υπκέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ αυ σμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ν

εαγκλδ ηΫθκΝ πέπ κΝπδγαθσ β αμέΝ Ν α δ δεΪΝεαζάΝπλκ αληκΰά (Goodness of Fit) 

ξ έα αδΝη Ν βθΝπκδσ β αΝ κυΝπλκ τπκυέ 

Καγκλέα αδΝ βζα άΝ κΝπδκΝαπζσΝπλσ υπκ (parsimoniousΝmodel)Ν κΝ κπκέκΝ θΝ έθαδΝ
βηαθ δεΪΝ δαφκλ δεσΝαπσΝ κΝπζάλ μΝάΝ εκλ ηΫθκΝπλσ υπκ (saturatedΝmodel)Ν εαδΝ
έθαδΝί ζ δπηΫθκΝεα ΪΝπκζτΝαπσΝ κΝΪ δκΝπλσ υπκ (emptyΝmodel)έΝΤπΪλξκυθΝ υθ πυμΝ
τκΝ λσπκδΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαζάμΝ πλκ αληκΰάμΝ κυΝ πλκ τπκυέΝ  βΝ ηέαΝ π λέπ π βΝ
υΰελέθ αδΝ κΝ απζσΝ πλσ υπκΝ η Ν κΝ εκλ ηΫθκΝ εαδΝ βθΝ ΪζζβΝ υΰελέθ αδΝ κΝ απζσΝ

πλσ υπκΝη Ν κΝΪ δκέ 

Ν λα βΰδεάΝαυ άΝαθαζτ αδΝπαλαεΪ πΝ( δεσθαΝγέβ),ΝΰδαΝ βθΝεαζτ λβΝεα αθσβ βΝ βμΝ
η γκ κζκΰέαμέ 
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δεσθαΝγέβμ π δεσθδ βΝ λα βΰδεάμΝζκΰαλδγηδεάμΝαθΪζυ βμ 

ΣαΝεκλ ηΫθαΝπλσ υπαΝΫξκυθΝ ι’Νκλδ ηκτΝ α δ δεΪΝεαζάΝπλκ αληκΰάΝ(goodnessΝofΝ
fit),ΝαφκτΝπ λδΫξκυθΝσζπθΝ πθΝίαγηέ πθΝ δμΝαζζβζ πδ λΪ δμΝη αιτΝ πθΝη αίζβ υθΝ
πκυΝ υθγΫ κυθΝ κθΝ αλξδεσΝ πέθαεαΝ κηΫθπθέΝ εκπσμΝ έθαδΝ θαΝ ιαδλ γκτθΝ η λδεΫμΝ
αζζβζ πδ λΪ δμΝ απσΝ κΝ αλξδεσ-πζάλ μΝπλσ υπκΝ (saturatedΝmodel)Ν εαδΝ αυ σΝπκυΝ γαΝ
πλκετπ δΝ θαΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ α δ δεΪΝ εαζάΝ πλκ αληκΰάέΝ ΣκΝ απζσΝ πλσ υπκΝ
(parsimoniousΝmodel)Ν έθαδΝ κΝ ζδΰσ λκΝπζάλ μΝπλσ υπκΝ κΝκπκέκΝηπκλ έΝ θαΝ πδ τξ δΝ
δεαθκπκδβ δεσΝ πέπ κΝ α δ δεΪΝ εαζάμΝ πλκ αληκΰάμέΝ Μ Ν ΪζζαΝ ζσΰδα,Ν κΝ λ υθβ άμΝ
πλκ παγ έΝθαΝ θ κπέ δΝΫθαΝπ λδκλδ ηΫθκΝπλσ υπκ,Ν κΝκπκέκΝ θΝ δαφΫλ δΝ βηαθ δεΪΝ
απσΝ κΝ εκλ ηΫθκ-πζάλ μέΝ ΪθΝ θΝ υπΪλξ δΝ α δ δεΪΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪ,Ν σ Ν κΝ
λ υθβ άμΝ υηπ λαέθ δΝσ δΝκδΝσλκδΝπκυΝ ιαδλΫγβεαθΝαπσΝ κΝπζάλ μΝπλσ υπκΝ θΝά αθΝ
απαλαέ β κδΝΰδαΝθαΝαθαπαλΪΰκυθΝ δμΝ δηΫμΝ πθΝπ έπθΝ κυΝπέθαεαΝ πθΝπαλα βλά πθέΝ
ΝΫλ υθαΝΰέθ αδΝπλκμΝαυ άΝ βθΝεα τγυθ βΝηΫξλδΝθαΝίλ γ έΝ κΝαπζκτ λκΝπλσ υπκΝη Ν

αθ ε άΝπλκ αληκΰάέ 
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Νη Ϊία βΝαπσΝ κΝπζάλ μΝ κΝαπζσΝπλσ υπκΝΰέθ αδΝηΫ αΝαπσΝηέαΝ δα κξδεάΝαπαζκδφάΝ
αζζβζ πδ λΪ πθΝ πκυΝ ηπ λδΫξκθ αδΝ κΝ εκλ ηΫθκΝ πλσ υπκ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ πΪθ αΝ
υπσοβΝ βθΝδ λαλξδεάΝ κυΝ κηάέ 

 κΝΪ δκΝπλσ υπκΝδ ξτ δΝβΝυπσγ βΝ βμΝαηκδίαέαμΝαθ ιαλ β έαμ,ΝπκυΝ βηαέθ δΝσ δΝ θΝ
υπΪλξ δΝεαθ θσμΝ έ κυμΝ ξΫ βΝη αιτΝ πθΝη αίζβ υθΝάΝη ΝΪζζαΝζσΰδα,Ν θΝυπΪλξκυθΝ
σ κΝπλυ κυΝίαγηκτΝ αζζβζ πδ λΪ δμΝ η αιτΝ εαθ θσμΝ α τΰκυμΝη αίζβ υθ,Ν σ κΝ εαδΝ
πκζζαπζΫμΝ ( τ λκυ,Ν λέ κυΝ εαδΝ Ϊλ κυΝ ίαγηκτ)Ν αζζβζ πδ λΪ δμΝ η αιτΝ κηΪ πθΝ
η αίζβ υθέΝΣκΝαπκη δπηΫθκΝπλσ υπκΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝαπσΝηδαΝη αίζβ άΝζδΰσ λβΝΫπμΝ
εαδΝεαγσζκυΝη αίζβ ΫμΝαφάθκθ αμΝησθκΝ κΝ αγ λσΝσλκΝίέ 

3.5.6 Λκΰδ δεάΝΠαζδθ λσηβ β  

H ζκΰδ δεάΝ παζδθ λσηβ β (LogisticΝ Regression)Ν απκ ζ έΝ ηέαΝ α δ δεάΝ ηΫγκ κΝ
εα ΪζζβζβΝ ΰδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ πδ δυε αδΝ πλσίζ οβΝ βμΝ πδλλκάμΝ απσΝ βθΝ
παλκυ έαΝάΝ βθΝαπκυ έαΝεΪπκδπθΝξαλαε βλδ δευθΝ βθΝ πδζκΰάΝαθαφκλδεΪΝη ΝεΪπκδκΝ
υΰε ελδηΫθκΝΰ ΰκθσμέΝ αΝηκθ ΫζαΝΰλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ κΝ

ε φΪζαδκΝΝαυ σΝδ ξτ δΝβΝπλκςπσγ βΝσ δΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ έθαδΝ υθ ξάμέΝΌηπμ,Ν
βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ έθαδΝ δαελδ άΝ (σππμΝβΝ ηφΪθδ βΝ άΝσξδΝ

κ δεκτΝα υξάηα κμ),Νξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝζκΰδ δεάΝαθΪζυ βΝπαζδθ λσηβ βμέΝ έθαδΝ υθα άΝ
βΝΫεία βΝηδαμΝεα βΰκλδεάμΝη αίζβ άμΝη Ν τκΝ(άΝπ λδ σ λ μ)Νεα βΰκλέ μΝη Ν βΝξλά βΝ
θσμΝ υθσζκυΝ υθ ξυθΝ εαδΝ δαελδ υθΝ η αίζβ υθέΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν βΝ ΰλαηηδεάΝ
παζδθ λσηβ β,ΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ έθαδΝβΝπδγαθσ β αΝβΝΫεία βΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμ 

θαΝ δ κτ αδΝη Ν1έΝΧλβ δηκπκδ έ αδΝκΝθ πΫλδκμΝζκΰΪλδγηκμΝΰδαΝ βθΝπδγαθσ β αΝάΝ κΝζσΰκΝ
πδγαθκφΪθ δαμΝ(likelihoodΝratio),ΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝθαΝ έθαδΝέ βΝη Ν1Ν τηφπθαΝη Ν
κθΝπαλαεΪ πΝ τπκμ 

 

ΌπκυμΝ 

,ΝβΝπδγαθσ β αΝβΝδ-κ άΝπ λέπ π βΝθαΝΫξ δΝΫεία βΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝέ βΝη Ν βΝ
ηκθΪ αΝ(πέξέΝ 5 βΝπδγαθσ β αΝθαΝ υηί έΝα τξβηαΝ βθΝηβ π λέπ π β)Ν � ,ΝβΝ αγ λΪΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ 
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� ,Νπαλαη λδεΫμΝ ε δηά λδ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ Ϋμ , με  οΝ1,β,Ν…Ν,Ν ,ΝσπκυΝ  

κΝ τθκζκΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ 

Νπδγαθσ β αΝευηαέθ αδΝαπσΝίΝπμΝ1,Ν θυΝκΝθ πΫλδκμΝζκΰΪλδγηκμΝ�  [  ήΝ(1−  ) ]  

 

ευηαέθ αδΝ απσΝ η έκθΝ Ϊπ δλκΝ ΫπμΝ υθΝ Ϊπ δλκέΝ Ό αθΝ κδΝ πδγαθΫμΝ εα βΰκλέ μΝ βμΝ
ιαλ βηΫθβμΝ η αίζβ άμΝ έθαδΝ τκ,Ν βΝ αθΪζυ βΝ κθκηΪα αδΝ δπθυηδεάΝ ζκΰδ δεάΝ

παζδθ λσηβ β (binaryΝ logisticΝ regression),Ν θυΝ Ν π λέπ π βΝ πζάγκυμΝ εα βΰκλδυθΝ
π λδ σ λπθΝ πθΝ τκΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ πκζυπθυηδεάΝ ζκΰδ δεάΝ παζδθ λσηβ β 

(multinomial logistic regression). 

Νζκΰδ δεάΝπαζδθ λσηβ βΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαμ 

1έΝΣβθΝπλσίζ οβ θσμΝαπκ ζΫ ηα κμΝά βθΝεα βΰκλδκπκέβ β ΝηέαΝ εΝ πθΝ
εα βΰκλδυθΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμ,Νη ΝίΪ βΝ δμΝ δηΫμΝ ΝηέαΝάΝπ λδ σ λ μΝ
αθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμέΝ 

βέΝΣβθΝ ε έηβ βΝ βηαθ δεσ β αμ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ βθΝπλσίζ οβΝ
θσμΝαπκ ζΫ ηα κμΝάΝ βθΝκηα κπκέβ βΝ ΝηδαΝεα βΰκλέαέΝ 

γέΝΣκθΝΫζ ΰξκΝ κυΝπσ κΝ υηπέπ δ ΫθαΝηκθ ΫζκΝζκΰδ δεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝ αΝ
κηΫθαΝ(goodnessΝofΝfitnessΝtesting)έΝ 

ζέΝΣκθΝΫζ ΰξκΝαθ αΰπθδ δευθΝηκθ Ϋζπθ ξ δεΪΝη Ν αΝαέ δαΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝ
άΝ βμΝεα βΰκλδκπκέβ βμέΝ 

5. θαζζαε δεΪΝ βμΝ ΰλαηηδεάμ παζδθ λσηβ βμ,Ν σ αθΝ θΝ πζβλκτθ αδΝ κδΝ
πλκςπκγΫ δμ,Ν βθΝπ λέπ π βΝπξέΝπκυΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝαπΫξ δΝπκζτΝ
απσΝ βθΝεαθκθδεάΝεα αθκηάΝεαδΝ έθαδΝζκΰδεάΝβΝ δξκ σηβ άΝ βμΝ Ν τκΝεα βΰκλέ μέΝ 

θέΝΣβθΝπλσίζ οβΝ βμΝεα βΰκλέαμ βθΝκπκέαΝαθάεκυθΝεαδθκτλδ μΝπ λδπ υ δμ. 

Ν ζκΰδεάΝ βμΝ ζκΰδ δεάμΝ παζδθ λσηβ βμΝ έθαδΝ παλσηκδαΝ η Ν αυ άΝ βμΝ ΰλαηηδεάμΝ
(πκζζαπζάμ)Νπαζδθ λσηβ βμ,Νη Ν βΝ δαφκλΪΝσ δΝ π δ άΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ έθαδΝ
εα βΰκλδεά,Ν θΝπλκίζΫπκθ αδΝ δηΫμΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμ,ΝαζζΪΝ αιδθσηβ βΝ Ν
ηέαΝ εΝ πθΝ( τκ)Νεα βΰκλδυθΝ βμΝ(groupΝmembership)έ 



Κ Φ Λ ΙΟΝγ Θ ΩΡ ΣΙΚΟΝΤΠΟ ΘΡΟ 

56 
 

ΣαΝ ηκθ ΫζαΝ ζκΰδ δεάμΝ αθΪζυ βμΝ παζδθ λσηβ βμΝ υπκζκΰέακυθΝ βθΝ εαηπυζσΰλαηηβΝ
ξΫ β αθΪη αΝ βθΝεα βΰκλδεάΝ( δαελδ ά)Νη αίζβ άΝ  εαδΝ δμΝη αίζβ ΫμΝ  κδΝκπκέ μΝ

ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ υθ ξ έμΝάΝ δαελδ ΫμέΝ ΝεαηπτζβΝ βμΝζκΰδ δεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝ( δεσθαΝ
γέγ)Ν έθαδΝπλκ ΰΰδ δεΪΝΰλαηηδεάΝ δμΝη αέ μΝ δηΫμΝεαδΝζκΰαλδγηδεάΝ δμΝαελαέ μΝ δηΫμέΝ 

 

δεσθαΝ3.3: ΝεαηπτζβΝ βμΝζκΰδ δεάμΝπαζδθ λσηβ βμ 

Μ ΝαπζσΝη α ξβηα δ ησΝ βμΝπαλαπΪθπΝ ξΫ βμΝκ βΰκτηα Ν βθΝ ιάμΝθΫαΝ ξΫ βμ 

 

ώΝ γ η ζδυ βμΝ ιέ π βΝ ΰδαΝ βΝ ζκΰδ δεάΝ παζδθ λσηβ βΝ έξθ δΝ σ δΝ σ αθΝ βΝ δηάΝ ηδαμΝ
αθ ιΪλ β βμΝ η αίζβ άμΝ αυιβγ έΝ εα ΪΝ ηδαΝ ηκθΪ αΝ εαδΝ σζ μΝ κδΝ υπσζκδπ μΝ η αίζβ ΫμΝ
παλαη έθκυθΝ αγ λΫμΝκΝθΫκμΝζσΰκμΝπδγαθκφΪθ δαμ [  ήΝ (1−  )Ν ]′Ν έθ αδΝαπσΝ βθΝ
παλαεΪ πΝ ξΫ βμ 
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δΝπαλα βλ έ αδΝσ δΝσ αθΝβΝαθ ιΪλ β βΝη αίζβ άΝΧi αυιβγ έΝεα ΪΝηδαΝηκθΪ α,Νη Νσζ μΝ
δμΝυπσζκδπ μΝη αίζβ ΫμΝπαλαη έθκυθΝ αγ λΫμ,ΝβΝπδγαθσ β αΝ  ήΝ (1−  )Ν ΝαυιΪθ αδΝ
εα ΪΝΫθαΝ υθ ζ άΝ�� .    

3.5.7 Παζδθ λσηβ βΝPoisson  

 βΝ δ λ τθβ βΝφαδθκηΫθπθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Νη αφκλΫμΝεαδΝ υΰεκδθπθδαεΪΝαβ άηα αΝ
έθαδΝ πκζτΝ υξθσΝ θαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ κηΫθαΝ ( δηΫμΝ ηδαμΝ η αίζβ άμ)Ν αΝ κπκέαΝ
ξαλαε βλέακθ αδΝαπσΝαεΫλαδ μΝ δηΫμΝησθκέΝυΰε ελδηΫθα, βθΝκ δεάΝα φΪζ δα, υθάγπμΝ
αΝ κηΫθαΝπκυΝ υζζΫΰκθ αδΝαφκλκτθΝευλέπμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ 

άΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ παγσθ πθ,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ δαελδ άΝ η αίζβ άέΝ Ν ξλά βΝ βμΝ
ΰλαηηδεάμΝ άΝ βμΝ ζκΰαλδγηκεαθκθδεάμΝ παζδθ λσηβ βμΝ η Ν βΝ ηΫγκ κΝ πθΝ ζαξέ πθΝ

λαΰυθπθΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ Ϋ κδπθΝπλκ τππθΝ πθΝκπκέπθΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ
έθαδΝ δαελδ άΝ έθαδΝζαθγα ηΫθβΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκφ τΰ αδέΝΟδΝζσΰκδΝΰδαΝαυ σΝ έθαδΝ
βηαθ δεκέΝ εαγυμΝ κδΝ παλαπΪθπΝ τπκδΝ παζδθ λσηβ βμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υ κυθΝ

απκ ζΫ ηα αΝΰδαΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά,Ν αΝκπκέαΝ θΝ έθαδΝαεΫλαδαΝάΝ έθαδΝαλθβ δεΪ,Ν
ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝ Ν υηία έα δΝη Ν βθΝαλξδεάΝυπσγ βΝσ δΝ αΝ κηΫθαΝ έθαδΝαθαΰεα δεΪΝ
γ δεκέΝαεΫλαδκδΝαλδγηκέέ 

ΜδαΝ θαζζαε δεάΝ κδεκΰΫθ δαΝ η γσ πθΝ έθαδΝ δαγΫ δηβΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝπλκ τππθ,Ν αΝ
κπκέαΝαφκλκτθΝ Ϋ κδαΝ κηΫθαέΝ ΝκδεκΰΫθ δαΝαυ άΝζαηίΪθ δ υπσοβΝ βΝ δαελδ άΝφτ βΝ
βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμέΝ Νπαζδθ λσηβ βΝPoisson (Poisson Regression) έθαδΝβΝ
πδκΝ δα κηΫθβΝ Ϋ κδαΝη γσ κμΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝπκζτΝ υξθΪΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ
πλκίζβηΪ πθΝ ξ δευθΝη Ν υΰεκδθπθδαεΪΝαβ άηα αέΝΣκΝπλσ υπκΝ βμΝπαζδθ λσηβ βμΝ
Poisson Ϋξ δΝ υλ έαΝ φαληκΰάΝ Ν π λδπ υ δμΝ σπκυΝ βΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ έθαδΝ
δαελδ άΝ(ύreene,Ν1λλγ)έΝ βλέα αδΝ βθΝεα αθκηάΝPoissonΝεαδΝ έθαδΝεα ΪζζβζβΝΰδαΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝπλκ τππθΝπκυΝαφκλκτθΝφαδθση θαΝπκυΝ ηφαθέακθ αδΝ πΪθδαΝεαδΝ πθΝκπκέπθΝ
κδΝ ηφαθέ δμΝ έθαδΝαθ ιΪλ β μΝη αιτΝ κυμ,Ν βζα άΝβΝ ηφΪθδ βΝ κυΝφαδθκηΫθκυΝηδαΝφκλΪΝ
θΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ πση θβέΝ α δεάΝπαλα κξάΝΰδαΝθαΝυπκγΫ δΝεαθ έμΝσ δΝ αΝ κηΫθαΝ

πλκ αλησακθ αδΝ εαζτ λαΝ βθΝ εα αθκηάΝ PoissonΝ έθαδΝ σ δΝ κΝ ηΫ κμΝ σλκμΝ πθΝ
παλα βλά πθΝδ κτ αδΝη Ν βΝ δαετηαθ βΝαυ υθ,Ν βζα άΝηο 2. 

ΓδαΝθαΝΰέθ δΝεα αθκβ άΝβΝπαλκυ έα βΝ βμΝη γκ κζκΰέαμΝ βμΝπαζδθ λσηβ βμΝPoissonΝπκυΝ
γαΝπ λδΰλαφ έ,Νξλβ δηκπκδ έ αδΝΫθαΝπαλΪ δΰηαΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝπκυΝπλκετπ κυθΝ
Ν ΫθαΝ τθκζκΝκ δευθΝ ηβηΪ πθΝ Ν ηδαΝπσζβΝ ΰδαΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ ξλκθδεάΝπ λέκ κέΝ

Θ πλυθ αμΝ σ δΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ έθαδΝ πΪθδαΝ ΰ ΰκθσ αΝ αθ ιΪλ β αΝ η αιτΝ κυμΝ
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ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ υπσγ βΝ σ δ αεκζκυγκτθΝ βθΝ εα αθκηάΝ Poisson,Ν η Ν ΪζζαΝ ζσΰδαΝ βΝ
πδγαθσ β α θαΝ ηφαθδ κτθΝyi α υξάηα αΝ έ αδΝαπσΝ κθΝ τπκμ 

 

σπκυμ 

P(yi),ΝβΝπδγαθσ β αΝθαΝ ηφαθδ κτθΝα υξάηα αΝ βθΝ ι ααση θβΝπ λδκξάΝ βΝξλκθδεάΝ
π λέκ κΝαθαφκλΪμ, 

ζi,ΝκΝηΫ κμΝσλκμΝ βμΝεα αθκηάμΝPoisson,Ν βζα άΝκΝαθαη θση θκμΝαλδγησμΝα υξβηΪ πθΝ
βθΝ ι ααση θβΝπ λδκξάέ 

Ν ξΫ βΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ η α ξβηα δ έΝ Ϋ δΝ υ Ν ΰδαΝ ΫθαΝ κηΫθκΝ πέπ κΝ
ηπδ κ τθβμΝθαΝ έθαδΝΰθπ σμΝκΝαλδγησμΝ πθΝα υξβηΪ πθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ υηίκτθΝ
βθΝ π λδκξάΝ ζΫΰξκυέΝ δΝ βΝ πδγαθσ β αΝ Π(x) θαΝ υηίκτθΝ Ν ηδαΝ γΫ βΝ κΝ πκζτ x 

α υξάηα αΝ έ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 

 

ΝηΫγκ κμΝ βμΝπαζδθ λσηβ βμΝPoissonΝ κξ τ δΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ βμΝπαλαηΫ λκυΝζΝ βμΝ
εα αθκηάμΝPoisson,ΝηΫ πΝ βμΝκπκέαμΝΰέθ αδΝ υθα σμΝκΝυπκζκΰδ ησμΝ βμΝπδγαθσ β αμΝθαΝ
υηί έΝκλδ ηΫθκμΝαλδγησμΝα υξβηΪ πθΝ βθΝ ι ααση θβΝπ λδκξάέΝΓδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝηδαΝ δλΪΝη αίζβ υθ,ΝκδΝκπκέ μΝγ πλ έ αδΝσ δΝ πβλ ΪακυθΝ κΝφαδθση θκΝ
ηφΪθδ βμΝα υξβηΪ πθέΝΟδΝη αίζβ ΫμΝαυ ΫμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΰ πη λδεΪΝξαλαε βλδ δεΪ,Ν
ευεζκφκλδαεΫμΝ παλΪη λκδ,Ν ξαλαε βλδ δεΪΝ βηα κ σ β βμ,Ν εαδλδεΫμΝ υθγάε μ,Ν
ξαλαε βλδ δεΪΝκξβηΪ πθ,Νξαλαε βλδ δεΪΝξλβ υθΝεαδΝΪζζ μέ 

ΟδΝη αίζβ ΫμΝαυ ΫμΝηπκλ έΝθαΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κΝπλσ υπκΝη Ν δΪφκλ μΝηκλφΫμΝαθΪζκΰαΝη Ν
κΝ εκπσΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝυ ΝθαΝαπ δεκθέα αδΝ π ΪΝβΝ πδλλκάΝ κυμΝ κΝηΫ κΝσλκΝ
ζέΝΟδΝη αίζβ ΫμΝηπκλκτθΝθαΝ έθαδΝεα βΰκλδεΫμΝάΝπκ κ δεΫμέΝΙ δαέ λβΝπλκ κξάΝπλΫπ δΝ
θαΝ έ αδΝ δμΝ εα βΰκλδεΫμΝ η αίζβ ΫμΝ υ Ν θαΝ αθαΰθπλδ γ έΝ ΪθΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ
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κθκηα δεΫμΝάΝ δΪ αιβμέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝβΝαθ δη υπδ βΝηδαμΝη αίζβ άμΝπμΝ δΪ αιβμ 

(ordinal)Ν ξλ δΪα αδΝ πλκ κξάΝ εαγυμΝ αΝ δΪφκλαΝ πέπ αΝ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ
ι εΪγαλαΝ θυΝβΝαθ δη υπδ βΝηδαμΝη αίζβ άμΝ δΪ αιβμΝπμΝαπζάΝκθκηα δεά (nominal) 

γαΝ λά δΝαπσΝ κΝπλσ υπκΝη ΰΪζβΝ π ιβΰβηα δεάΝδεαθσ β αέ 

Ν υθβγΫ λβΝηαγβηα δεάΝηκλφά,Νη Ν βθΝκπκέαΝ ξ έα αδΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝζ i η Ν
δμΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝxi,Ν έθαδΝ κΝζκΰαλδγηδεσ-ΰλαηηδεσΝπλσ υπκΝ(log-linear model) 

(Greene, 1993).  ξΫ βΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ βμΝ παλαηΫ λκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ εφλα έΝ
ηαγβηα δεΪΝπμΝ ιάμμ 

 

άΝδ κ τθαηα 

 

σπκυΝ κΝΧi έθαδΝΫθαΝ δΪθυ ηαΝ π ιβΰβηα δευθΝ(αθ ιΪλ β πθ)Νη αίζβ υθΝεαδΝ κ ίΝ έθαδΝ
κΝ δΪθυ ηαΝ πθΝ ε δηυη θπθΝ παλαηΫ λπθ,Ν ηέαμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν η αίζβ άέΝ ΣκΝ ζi βθΝ
πλαΰηα δεσ β αΝ έθ δΝ κθΝαλδγησΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝ(κ δεΪΝα υξάηα α)Ν αΝκπκέαΝαθαηΫθ αδΝ
θαΝ υηίκτθΝ βθΝ ι ααση θβΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κέΝ Ν ε έηβ βΝ κυΝ δαθτ ηα κμΝ πθΝ
παλαηΫ λπθΝ ίΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν βΝ ηΫγκ κΝ βμΝ ηΫΰδ βμΝ πδγαθκφΪθ δαμ,Ν η Ν βΝ
υθΪλ β βΝπδγαθκφΪθ δαμΝθαΝ έ αδΝαπσΝ βθΝπαλαεΪ πΝ ξΫ βμ 

 

ΟΝζκΰΪλδγηκμΝ βμΝπαλαπΪθπΝ υθΪλ β βμΝ έθαδΝπδκΝ τεκζκμΝ κθΝξ δλδ ησΝεαδΝΰδαΝ κθΝ
ζσΰκΝαυ σΝπκζζΫμΝφκλΫμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΫθαθ δΝ βμΝέ δαμΝ βμΝ υθΪλ β βμμ 

 

ΟδΝπαλΪη λκδΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝη γσ κυΝηΫΰδ βμΝπδγαθκφΪθ δαμΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝθαΝ ιαξγκτθΝ υηπ λΪ ηα αΝΰδαΝ αΝΪΰθπ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ
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πζβγυ ηκτΝ αΝκπκέαΝγ πλ έ αδΝσ δΝ πβλ ΪακυθΝ βΝ δα δεα έαΝ ηφΪθδ βμΝ πθΝΰ ΰκθσ πθέΝ
ΝηΫγκ κμΝαυ άΝπαλΪΰ δΝπαλαηΫ λκυμΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝ υθ π έμΝεαδΝαπκ ζ ηα δεΫμέ 

ΌππμΝπλκαθαφΫλγβε ,ΝβΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ βθΝπαζδθ λσηβ βΝεα ΪΝPoissonΝ θΝ
έθαδΝ υθ ξάμΝεαδΝβΝπαζδθ λσηβ βΝ θΝ έθαδΝΰλαηηδεάέΝ δ,ΝεΪγ Ν υθ ζ άμΝίi κΝκπκέκμΝ
υπκζκΰέα αδΝ ΰδαΝ δμΝ αθ ιΪλ β μΝη αίζβ Ϋμ,Ν θΝ Ϋξ δΝ Ϊη αΝη λά δηβΝ πδλλκάΝ βθΝ
ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά,ΝσππμΝ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝΓλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμ,ΝσπκυΝκΝ
υθ ζ άμΝ αυ σμΝ βζυθ δ,Ν σξδΝ ησθκΝ βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝ αθ ιΪλ β βμΝ

η αίζβ άμΝ βθΝ ιαλ βηΫθβ,ΝαζζΪΝεαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ πδλλκάμέΝ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝ
παζδθ λσηβ βμΝεα ΪΝPoissonΝ κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝαζζαΰάμΝ ΝηδαΝαθ ιΪλ β βΝ
η αίζβ άΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ έθ αδΝ απσΝ βθΝ κλδαεάΝ πδλλκά (marginal 

effect). 

πκ δεθτ αδ (ύreene,Ν1λλγ)Νσ δΝκΝαθαη θση θκμΝαλδγησμΝ πθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝΝκησΝ
εαδΝαθΪΝπ λέκ κΝ έθ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 

 

δ,ΝαπσΝ βθΝπαλαπΪθπΝ ιέ π βΝεαδΝ βΝία δεάΝδ δσ β αΝ βμΝεα αθκηάμΝPoisson,ΝβΝκπκέαΝ
κλέα δΝσ δΝκΝηΫ κμΝ βμΝεα αθκηάμΝ έθαδΝέ κμΝη Ν βΝ δα πκλΪΝ βμ,Νπλκετπ δΝσ δΝβΝκλδαεάΝ
πδλλκάΝ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝπαζδθ λσηβ βμΝεα ΪΝPoissonΝ έθ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 

 

ιΪζζκυ,Ν κδΝ ζα δεσ β μΝ (elasticities)Ν έθαδΝ κΝ π σμΝ λσπκμΝ ΰδαΝ βθΝ ε έηβ βΝ βμΝ
ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ βμΝεΪγ Νη αίζβ άμΝ κυΝηαγβηα δεκτΝπλκ τπκυέΝ Ν ζα δεσ β αΝ βμΝ
υξθσ β αμΝζi κλέα αδΝπμμ 

 

σπκυΝ κΝϋΝπαλδ Ϊθ δΝ βθΝ ζα δεσ β α,Νxik έθαδΝβΝ δηάΝ βμΝεΝαθ ιΪλ β βμΝη αίζβ άμΝΰδαΝ
βθΝπαλα άλβ βΝi,Νίk έθαδΝβΝ ε δηυη θβΝπαλΪη λκμΝΰδαΝ βθΝεΝαθ ιΪλ β βΝη αίζβ άΝεαδΝ
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ζi έθαδΝβΝαθαη θση θβΝ υξθσ β αΝΰδαΝ βθ παλα άλβ βΝiέΝβη δυθ αδΝσ δΝκδΝ ζα δεσ β μΝ
υπκζκΰέακθ αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηδαΝ παλα άλβ βΝ iέΝ έθαδΝ εκδθσΝ θαΝ αθαφΫλ αδΝ πμΝ απζάΝ
ζα δεσ β αΝκΝηΫ κμΝσλκμΝ πθΝ ζα δεκ ά πθΝΰδαΝσζ μΝ δμΝπαλα βλά δμΝiέΝ(KarlaftisΝetΝ

al, 2003). 

ΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πκηΫθπμΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝ εΪγ Ν αθ ιΪλ β βμΝ η αίζβ άμΝ βθΝ
ιαλ βηΫθβΝξλβ δηκπκδ έ αδΝκΝυπκζκΰδ ησμΝ πθΝ ζα δεκ ά πθέΝΟδΝ ζα δεσ β μΝσππμΝ
πλκαθαφΫλγβε ,Ν έθκυθΝ βΝ η αίκζάΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ κηΫθβμΝ ηδαμΝ
η αίκζάμΝ βθΝ δηάΝ βμΝαθ ιΪλ β βμέΝΓδαΝ υθ ξ έμΝη αίζβ ΫμΝυπκζκΰέα αδΝ κΝπκ κ σΝ
κΝκπκέκΝη αίΪζζ αδΝβΝη αίζβ άΝY κηΫθβμΝ βμΝαζζαΰάμΝεα ΪΝ1ΣΝ βΝη αίζβ άΝ

XέΝ έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝΰδαΝη αίζβ ΫμΝ– έε μΝκδΝκπκέ μΝζαηίΪθκυθΝησθκΝ δμΝ δηΫμΝίΝεαδΝ
1Ν (σππμΝ υηίαέθ δΝ εαδΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΰα έα)Ν ΫθαμΝ Ϋ κδκμΝυπκζκΰδ ησμΝ θΝ Ϋξ δΝ
θσβηαέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝπαλΫξκθ αδΝκδΝο τ κΝ– ζα δεσ β μΝ(pseudoΝelasticities)ΝκδΝ
κπκέ μΝ απ δεκθέακυθΝ βθΝ αζζαΰάΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ (αζζαΰάΝ βΝ υξθσ β αΝ
ηφΪθδ βμΝ κυΝφαδθκηΫθκυ)ΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝη Ν βθΝαζζαΰάΝ βθΝ δηάΝ βμΝαθ ιΪλ β βμΝ
η αίζβ άμέΝΟδΝ ζα δεσ β μΝαυ ΫμΝυπκζκΰέακθ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 

 

3.5.8 λθβ δεάΝ δπθυηδεάΝΠαζδθ λσηβ β 

ΣκΝπλσ υπκΝ βμΝπαζδθ λσηβ βμΝεα ΪΝPoisson ηπκλ έΝθαΝ ζ ΰξγ έ,Ν Νσ δΝαφκλΪΝ βθΝ
δ δσ β αΝ βθΝκπκέαΝία έα αδ,Νσ δΝ βζα άΝβΝ δα πκλΪΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝζ i 

έθαδΝέ βΝη Ν κΝηΫ κΝσλκέΝ δ,Ν ΝηδαΝπλκ πΪγ δαΝθαΝαθ δη ππδ κτθΝ φΪζηα α,ΝπκυΝ
θ Ϋξ αδΝθαΝΰέθκθ αδΝσ αθΝξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝπαζδθ λσηβ βΝPoisson,Ν θυΝκΝηΫ κμΝ θΝ
έθαδΝέ κμΝη Ν βΝ δα πκλΪ,ΝΫξ δΝ‘ π ε αγ έ’Ν κΝπλσ υπκΝυ ΝθαΝπαλαεΪηπ αδΝβΝδ δσ β αΝ
αυ άέΝ ΣκΝ πλσ υπκΝ αυ σΝ κθκηΪα αδΝ αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝ παζδθ λσηβ β (Negative 

ψinomialΝ Regression),Ν εαδΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ Ν κηΫθαΝ η Ν η ΰΪζβΝ δα πκλΪ,Ν
βζα άΝ σ αθΝ βΝ δαετηαθ βΝ (variance)Ν υπ λίαέθ δΝ βθΝ ηΫ βΝ δηάΝ (mean)έΝ Μπκλ έΝ θαΝ
γ πλβγ έΝπμΝΫθαΝΰ θδε υηΫθκΝηκθ ΫζκΝπαζδθ λσηβ βμΝPoissonΝεαγυμΝΫξ δΝ βθΝέ δαΝ κηάΝ
ηΫ κυΝσππμΝβΝPoissonΝεαδΝηδαΝ πδπζΫκθΝπαλΪη λκΝυ ΝθαΝαθ δ αγηέ δΝ βθΝη ΰΪζβΝ
δα πκλΪέ 
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ΣκΝ ηκθ ΫζκΝ παζδθ λσηβ βμΝ PoissonΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰ θδε υγ έΝ η Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ θσμΝ
λκΰ θάΝ κλκτΝ πκυΝ θΝ αθάε δΝ δμΝ παλα βλά δμ,Ν iέΝ Μ Ν αυ σΝ κθΝ λσπκ,Ν κδΝ

παλα βλά δμΝ υπκ έγ αδΝ σ δΝ δαφΫλκυθΝ υξαέαΝ η Ν ΫθαθΝ λσπκΝ πκυΝ θΝ αθ δ κδξ έΝ
πζάλπμΝ κυμΝπαλα βλκτη θκυμΝπαλΪΰκθ μέΝ υ σΝΫξ δΝ δα υππγ έΝπμμ 

 

ΌπκυΝ κΝ ΌλκμΝ i = eδi έθαδΝ αθ ιΪλ β κμΝ απσΝ κθΝ φκλΫαΝ βμΝ παζδθ λσηβ βμ xiέΝ  βΝ
υθΫξ δα,ΝβΝεα αθκηάΝ βμΝYi ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝxi εαδΝβΝτi έθαδΝPoissonΝη ΝηΫ βΝ δηάΝεαδΝ
δαετηαθ βΝμiτi: 

 

 

φάθκθ αμΝ βθΝg(τ )ΝθαΝ έθαδΝβΝ υθΪλ β βΝπυεθσ β αμΝπδγαθσ β αμΝ κυΝτ ,ΝβΝεα αθκηά 

f(yi|xi) θΝ ιαλ Ϊ αδΝπζΫκθΝαπσΝ κΝτ  εαδΝ θ πηα υθκθ αμΝ βθΝ ξΫ βΝf(yi|xi,τ )  η Ν κΝτ  

πλκετπ δΝβΝπαλαεΪ πΝ ξΫ βμ 

 

 

ΜδαΝαθαζυ δεάΝζτ βΝ Ναυ σΝ κΝκζκεζάλπηαΝυπΪλξ δΝσ αθΝ κΝτ  γ πλ έ αδΝσ δΝαεκζκυγ έΝ
ηέαΝ εα αθκηάΝ ΰΪηηαέΝ υ άΝ βΝ ζτ βΝ έθαδΝ βΝ αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝ εα αθκηάέΝ Ό αθΝ κΝ
ηκθ ΫζκΝ π λδΫξ δΝ ΫθαΝ αγ λσΝ σλκ,Ν έθαδΝ απαλαέ β κΝ θαΝ υπκ γ έΝ σ δΝ Eeεi = Eτ  = 1 

πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλκ δκλδ έΝ βΝ ηΫ βΝ δηάΝ βμΝ εα αθκηάμέΝ δ,Ν γ πλ έ αδΝ σ δΝ κΝ τ  

αεκζκυγ έΝηδαΝεα αθκηάΝΰΪηηαΝ(γ,γ)Νη ΝEτ  οΝ1ΝεαδΝVarτ  = 1/ : 

 

σπκυΝΝ 

 

έθαδΝβΝ υθΪλ β βΝΰαηηαΝεαδΝ κΝγΝ έθαδΝηδαΝγ δεάΝπαλΪη λκμέΝ βΝ υθΫξ δα,ΝβΝπυεθσ β αΝ
xi πθΝ κ ηΫθπθΝΤi πλκετπ δΝπμμ 



Κ Φ Λ ΙΟΝγ Θ ΩΡ ΣΙΚΟΝΤΠΟ ΘΡΟ 

63 
 

 

ΚΪθκθ αμΝ βθΝαθ δεα Ϊ α βΝαΝοΝ1ΝήΝγΝ(ΝαΝρΝίΝ),Νβ αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηάΝηπκλ έΝ
σ ΝθαΝιαθαΰλαφ έΝπμμ 

 

δ,ΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηάΝπλκετπ δΝπμΝΫθαΝηέΰηαΝΰΪηηαΝ κυΝPoissonΝ υξαέ μΝ
η αίζβ ΫμέΝ ξ δΝηΫ κΝκλσμ 

 

εαδΝ δαετηαθ βμ 

 

3.6 δα δεα έαΝ θΪπ υιβμΝεαδΝΚλδ άλδαΝ πκ κξάμΝΜκθ Ϋζκυ 

ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν Ν πλκβΰκτη θκΝ υπκε φΪζαδκ,Ν εΪγ Ν ηκθ ΫζκΝ πκυΝ αθαπ τ αδΝ
πλΫπ δΝθαΝπζβλκέΝεΪπκδ μΝία δεΫμΝπλκςπκγΫ δμ ΰδαΝθαΝγ πλβγ έΝαπκ ε σέΝ 

ΟδΝία δεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝ ι Ϊακθ αδΝπλδθΝ βθΝαθΪπ υιβΝ θσμΝηκθ ΫζκυΝαφκλκτθΝ
εα αλξάθΝ βθΝεαθκθδεσ β αέΝ Ϊ δΝ βμΝπλκςπσγ βμΝ αυ άμ,Ν απαδ έ αδΝ κδΝ δηΫμΝ βμΝ
η αίζβ άμΝ  θαΝαεκζκυγκτθΝεαθκθδεάΝεα αθκηάέ 

Ν ηβ- υ ξΫ δ βΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθ απκ ζ έΝ βΝ τ λβΝ ία δεάΝ
πλκςπσγ βέΝτηφπθαΝη Ναυ ά,ΝκδΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝΰλαηηδευμΝ
αθ ιΪλ β μΝη αιτΝ κυμΝ (�(  , ) ∀ i ≠ j → 0), γιατί σε αντίθετη π λέπ π βΝ θΝ έθαδΝ
υθα άΝβΝ ιαελέίπ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝεΪγ Νη αίζβ άμΝ κΝαπκ Ϋζ ηαέΝ θΝ βζα ά,Ν Ν
ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ δ Ϊΰκθ αδΝ τκΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η αιτΝ κυμΝ ηφαθέακθ αδΝ
πλκίζάηα αΝη λκζβοέαμΝεαδΝ πΪλε δαμέ 

ΣαΝ ελδ άλδαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ θσμΝ ηκθ Ϋζκυ η ΪΝ βΝ
δαησλφπ άΝ κυΝ έθαδΝ αΝ πλσ βηαΝ εαδΝ κδΝ δηΫμΝ πθΝ υθ ζ υθΝ �  βμΝ ιέ π βμ,Ν βΝ
α δ δεάΝ βηαθ δεσ β α,ΝβΝπκδσ β αΝ κυΝηκθ ΫζκυΝεαδΝ κΝ φΪζηαΝ βμΝ ιέ π βμέ 
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Ό κθΝ αφκλΪΝ κυμΝ υθ ζ Ϋμ βμΝ ιέ π βμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπΪλξ δΝ υθα σ β αΝ
ζκΰδεάμΝ ληβθ έαμΝ πθΝ πλκ άηπθΝ κυμέΝ ΣκΝ γ δεσΝ πλσ βηκΝ κυΝ υθ ζ άΝ βζυθ δΝ
ατιβ βΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝη Ν βθΝατιβ βΝ βμΝαθ ιΪλ β βμέΝ θ έγ α,Ναλθβ δεσΝ
πλσ βηκΝ υθ πΪΰ αδΝ η έπ βΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝ η αίζβ άμΝ η Ν βθΝ ατιβ βΝ βμΝ
αθ ιΪλ β βμέΝ ΓδαΝπαλΪ δΰηα,Ν βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝ αξτ β αΝεέθβ βμΝαπκ ζ έΝ βθΝ
αθ ιΪλ β βΝ η αίζβ άΝ εαδΝ βΝ κίαλσ β αΝ α υξάηα κμΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ κυΝ
ηκθ Ϋζκυ,Νη ΝίΪ βΝ βΝζκΰδεάΝγαΝπλΫπ δΝκΝ υθ ζ άμΝ�  βμΝ αξτ β αμΝθαΝΫξ δΝγ δεσΝ
πλσ βηκέΝ Ν δηάΝ κυΝ υθ ζ άΝγαΝπλΫπ δΝεαδΝαυ άΝθαΝ ληβθ τ αδΝζκΰδεΪΝ κηΫθκυΝ
σ δ,Ν ατιβ βΝ βμΝ αθ ιΪλ β βμΝ η αίζβ άμΝ (  )Ν εα ΪΝ ηέαΝ ηκθΪ αΝ πδφΫλ δΝ ατιβ βΝ βμΝ
ιαλ βηΫθβμΝ εα ΪΝ �  ηκθΪ μέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ ατιβ βΝ αυ άΝ εφλΪα αδΝ Ν
πκ κ ΪΝ σ Ναθαφ λσηα Ν βθΝ ζα δεσ β αΝ(elasticity)έ 

ΌππμΝαθαφΫλγβε Ν Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκ,ΝβΝ ζα δεσ β α αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ
υαδ γβ έαΝ ηδαμΝ ιαλ βηΫθβμΝ η αίζβ άμΝ  βθΝ η αίκζάΝ ηδαμΝ άΝ π λδ σ λπθΝ
αθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθέΝ έθαδΝπκζζΫμΝφκλΫμΝκλγσ λκΝθαΝ εφλα έΝβΝ υαδ γβ έαΝπμΝ
πκ κ δαέαΝ η αίκζάΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝ η αίζβ άμΝπκυΝπλκεαζ έΝ βΝ 1ΣΝη αίκζάΝ βμΝ
αθ ιΪλ β βμέΝ Ν ζα δεσ β α,ΝΰδαΝΰλαηηδεΪΝπλσ υπα,Ν έθ αδΝαπσ βθΝπαλαεΪ πΝ ξΫ βμ 

 

πδ βηαέθ αδΝσ δΝβΝπαλαπΪθπΝ ξΫ βΝ φαλησα αδΝαπκεζ δ δεΪΝ Ν υθ ξ έμΝη αίζβ ΫμέΝ
ΓδαΝ δαελδ ΫμΝ η αίζβ Ϋμ,Ν σππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ Ν πλκβΰκτη θκΝ υπκε φΪζαδκ,Ν
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ βΝ ΫθθκδαΝ βμΝ ο υ κ ζα δεσ β αμ (pseudo elasticity),Ν βΝ κπκέαΝ
π λδΰλΪφ δΝ βθΝη αίκζάΝ βθΝ δηάΝ βμΝπδγαθσ β αμΝ πδζκΰάμΝεα ΪΝ βΝη Ϊία βΝαπσΝ βΝ
ηέαΝ δηάΝ βμΝ δαελδ άμΝη αίζβ άμΝ βθΝΪζζβέΝ Νηαγβηα δεάΝ ξΫ βΝΰδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ
βμΝο υ κ ζα δεσ β αμΝ έθ αδΝαεκζκτγπμμ 

 

ΌπκυμΝ 

 �,Ν κΝπζάγκμΝ πθΝπδγαθυθΝ πδζκΰυθΝ 
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 ,ΝβΝ δηάΝ βμΝη αίζβ άμΝ ,ΝΰδαΝ βθΝ θαζζαε δεάΝ ,Ν κυΝα σηκυΝ   

 (�  ′ ),ΝβΝ δηάΝ βμΝ υθΪλ β βμΝπκυΝεαγκλέα δΝ βθΝεΪγ Ν πδζκΰάΝαφκτΝβΝ δηάΝ βμΝ
 Ϋξ δΝη αίζβγ έΝαπσΝίΝ Ν1Ν 

 �  ′ ,ΝβΝαθ έ κδξβΝ δηάΝσ αθΝβΝ  Ϋξ δΝ δηάΝίΝ 

 � ,ΝβΝ δηάΝ βμΝπαλαηΫ λκυΝ βμΝη αίζβ άμΝ  

βη δυθ αδΝσ δΝΰδαΝ κΝπλσ υπκΝ βμΝαλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμ,Ν κΝκπκέκΝ έθαδΝ
ηδαΝ‘ πΫε α β’Ν βμΝη γσ κυΝPoisson σππμΝαθαφΫλγβε Ν κΝαθ έ κδξκΝυπκε φΪζαδκ,Ν κΝ
ηΫΰ γκμΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝ αζζαΰάμΝ Ν ηδαΝ αθ ιΪλ β βΝ η αίζβ άΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ
η αίζβ άΝ έθ αδΝ απσΝ βθΝ κλδαεάΝ πδλλκά (marginal effect). θαπ τ κθ αμΝ δμΝ
πλκβΰκτη θ μΝ ξΫ δμΝπλκετπ δΝσ δΝβΝκλδαεάΝ πδλλκάΝδ κτ αδΝη μ 

 

 

Ν α δ δεάΝ ηπδ κ τθβΝ κυΝ ηκθ Ϋζκυ αιδκζκΰ έ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ t-test  

(ελδ άλδκΝ  βμΝ εα αθκηάμΝ Student)έΝ Μ Ν κθΝ έε βΝ  πλκ δκλέα αδΝ βΝ α δ δεάΝ
βηαθ δεσ β αΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ,Νεαγκλέακθ αδΝ βζα άΝπκδΫμΝη αίζβ ΫμΝγαΝ
υηπ λδζβφγκτθΝ κΝ ζδεσΝηκθ ΫζκέΝΟΝ υθ ζ άμ  εφλΪα αδΝη Ν βΝ ξΫ βμ 

 

σπκυΝ .�έΝ κΝ υπδεσΝ φΪζηαΝ(standardΝerror)έ 

Ϊ δΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ ξΫ βμ,Ν σ κΝ η δυθ αδΝ κΝ υπδεσΝ φΪζηαΝ σ κΝ αυιΪθ αδΝ κΝ
υθ ζ άμΝ � έΝεαδΝ υθ πυμΝαυιΪθ αδΝβΝ πΪλε δαΝ(efficiency)έΝΌ κΝη ΰαζτ λβΝ έθαδΝ

βΝ δηάΝ κυΝ ,Ν(εα ΪΝαπσζυ βΝ δηά),Ν σ κΝη ΰαζτ λβΝ έθαδΝβΝ πδλλκάΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ
η αίζβ άμΝ κΝ ζδεσΝ απκ Ϋζ ηαέΝ  κθΝ πέθαεαΝ γέ1Ν πκυΝ έθ αδΝ βΝ υθΫξ δαΝ
παλκυ δΪακθ αδΝκδΝελέ δη μΝ δηΫμΝ κυΝ υθ ζ άΝ  ( ∗)ΝΰδαΝεΪγ Ν πέπ κΝ ηπδ κ τθβμέ 
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ΠέθαεαμΝγέ1μ Κλέ δη μΝ δηΫμΝ κυΝ υθ ζ άΝt 

ΩμΝίαγηκέΝ ζ υγ λέαμ (degreesΝofΝfreedom)Ν έγ αδΝ κΝπζάγκμΝ έΰηα κμΝη έκθΝΫθαέΝ δΝ
ΰδαΝηΫΰ γκμΝ έΰηα κμΝκ1Ν (ΪλαΝίαγηκέΝ ζ υγ λέαμΝκί)ΝεαδΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμΝληΣΝ
έθαδΝ ∗ οΝ1,ιΝεαδΝΰδαΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμΝλίΣΝ έθαδΝ ∗ οΝ1,γέΝ θΝζκδπσθΝΫξκυη Ν  οΝ−γ,βΝ
ΰδαΝ εΪπκδαΝαθ ιΪλ β βΝη αίζβ άΝ  σ Νπαλα βλ έ αδΝσ δΝ βΝαπσζυ βΝ δηάΝ κυΝ  έθαδΝ
η ΰαζτ λβΝαπσΝ βθΝ δηάΝ κυΝ ∗ (1,ι)ΝεαδΝΪλαΝ έθαδΝαπκ ε άΝβΝη αίζβ άΝπμΝ α δ δεΪΝ
βηαθ δεάΝΰδαΝ κΝληΣΝ πθΝπ λδπ υ πθέ 

 αΝ ηκθ ΫζαΝ ζκΰδ δεάμΝ παζδθ λσηβ βμΝ δ ξτ δΝ σ, δΝ εαδΝ Ν αυ ΪΝ βμΝ απζάμΝ ΰλαηηδεάμΝ
παζδθ λσηβ βμ,Νη Ν βΝ δαφκλΪΝσ δΝαθ έΝΰδαΝ κΝ t-testΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝWald test έΝΣκΝ
WaldΝtestΝκλέα αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝη Ν κθΝέ δκΝαελδίυμΝ λσπκΝσππμΝ κΝt-test,Ν βζα άΝΰδαΝ
πέπ κ ηπδ κ τθβμΝ ληΣΝβΝ δηάΝ κυΝWaldΝ γαΝπλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ 1,ιΝ
π λέπκυΝΰδαΝεΪγ Νη αίζβ ά. 

ΚαέλδκμΝ παλΪΰκθ αμΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ η αίζβ υθΝ Ν ΫθαΝ ηκθ ΫζκΝ ζκΰδ δεάμΝ
παζδθ λσηβ βμΝ έθαδΝβΝπδγαθκφΪθ δαΝ (likelihood)έΝΓδαΝ βθΝ ε έηβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ πθΝ
παλαηΫ λπθΝ� ξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝηΫγκ κμΝηΫΰδ βμΝπδγαθκφΪθ δαμέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ
υοβζσ λβμΝ υθα άμΝ πδγαθκφΪθ δαμΝ πδ δυε αδΝ κΝ ζκΰΪλδγηκμΝ πθΝ υθαλ ά πθΝ
πδγαθκφΪθ δαμΝ � = log(likelihood)Ν θαΝ έθαδΝ σ κΝ κθΝ υθα σθΝ η ΰαζτ λκμέΝ Κα ΪΝ βΝ
τΰελδ βΝ τκΝάΝπ λδ σ λπθΝηκθ ΫζπθΝπλκ δηΪ αδΝαυ σΝη Ν κΝη ΰαζτ λκΝζκΰΪλδγηκΝ
βμΝ υθΪλ β βμΝπδγαθκφΪθ δαμΝL. 

Μ Ν βθΝ δ αΰπΰάΝεΪγ ΝθΫαμΝη αίζβ άμΝ ΝΫθαΝηκθ ΫζκΝαυιΪθ αδΝβΝ υθγ σ β ΪΝ κυ,Ν θυΝ
βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ έθαδΝπδγαθσΝθαΝηβθΝυπΪλξ δΝ βηαθ δεάΝατιβ βΝ βθΝαιδκπδ έαΝ

κυ,Ν βζα άΝβΝθΫαΝη αίζβ άΝθαΝηβθΝπλκ φΫλ δΝεΪ δΝ βηαθ δεσέΝΓδαΝθαΝαπκφα δ έΝ ΪθΝ
βΝ η έπ άΝ κυΝ αιέα δΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ πκζυπζκεσ β αΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ ζσΰκυΝ
πδγαθκφΪθ δαμ (Likelihood Ration Test – δRT),Ν κΝκΝκπκέκμΝζ δ κυλΰ έΝπμΝ ιάμμ 
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πμΝ 

 �(ί),ΝζκΰΪλδγηκμΝ πθΝ υθαλ ά πθΝπδγαθκφΪθ δαμΝαλξδεoτΝηκθ ΫζκυΝξπλέμΝ δμΝ
 θΫ μΝη αίζβ Ϋμ 

 �( ),ΝζκΰΪλδγηκμΝ πθΝ υθαλ ά πθΝπδγαθκφΪθ δαμΝθ σ λκυΝηκθ ΫζκυΝη Ν δμΝ  

θΫ μΝη αίζβ ΫμΝ 

 ��� οΝ−β(�( )Ν−Ν�(0))  

 2 ,005 ,Ν βΝ δηάΝ κυΝ ελδ βλέκυΝ 2 ΰδαΝ  ίαγηκτμΝ ζ υγ λέαμΝ εαδΝ πέπ κΝ
βηαθ δεσ β αμΝηΣ 

ΪθΝδ ξτ δΝ��� > 2 ,005 ,Ν κΝθΫκΝηκθ ΫζκΝ έθαδΝ α δ δεΪΝπλκ δησ λκΝαπσΝ κΝαλξδεσΝεαδΝ
κδΝ  θΫ μΝη αίζβ ΫμΝγ πλκτθ αδΝ α δ δεΪΝ βηαθ δεΫμέΝ πδ βηαέθ αδΝσ δΝκδΝ δαελδ ΫμΝ
η αίζβ ΫμΝ η Ν  εα βΰκλέ μΝ ΫξκυθΝ  −Ν 1Ν ίαγηκτμΝ ζ υγ λέαμ,Ν θυΝ κδΝ υθ ξ έμΝ ΫξκυθΝ
πΪθ κ ΝΫθαΝίαγησΝ ζ υγ λέαμέ 

Μ ΪΝ κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝ α δ δεάμΝ ηπδ κ τθβμ,Ν ι Ϊα αδΝβΝπκδσ β αΝ κυΝηκθ ΫζκυέΝ Ν
πκδσ β αΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ εαγκλέα αδΝ ίΪ δΝ κυΝ υθ ζ άΝ πλκ αληκΰάμΝ R2έΝ ΟΝ
υθ ζ άμΝR2 ξλβ δηκπκδ έ αδΝπμΝελδ άλδκΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ πθΝ κηΫθπθΝ κΝ

ΰλαηηδεσΝηκθ ΫζκΝεαδΝκλέα αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 

 

 

σπκυμ 

 

εαδμ 
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ΣαΝ αλξδεΪΝ SSRΝ εαδΝ SSTΝ ΫξκυθΝ πλκΫζγ δΝ απσΝ δμΝ φλΪ δμΝ υπσζκδπκΝ Ϊγλκδ ηαΝ
λαΰυθπθΝ(ResidualΝSumΝofΝSquares)ΝεαδΝ υθκζδεσΝΪγλκδ ηαΝ λαΰυθπθΝ(TotalΝSumΝ

ofΝ Squares),Ν αθ έ κδξαέΝ Μ Ν ̂ υηίκζέα αδΝ βΝ πλκίζ πση θβΝ δηάΝ βμΝ ιαλ βηΫθ μΝ
η αίζβ ΫμΝαπσΝ δμΝαθ ιΪλ β μέ 

ΟΝ υθ ζ άμΝ R2 εφλΪα δΝ κΝ πκ κ σΝ βμΝ η αίζβ σ β αμΝ βμΝ η αίζβ άμΝ  πκυΝ
ιβΰ έ αδΝαπσΝ βθΝη αίζβ άΝ έΝΛαηίΪθ δΝ δηΫμΝαπσΝίΝΫπμΝ1έΝΌ κΝπδκΝεκθ ΪΝίλέ ε αδΝβΝ
δηάΝ κυΝR2 βΝ ηκθΪ α,Ν σ κΝ πδκΝ δ ξυλάΝ ΰέθ αδΝ βΝ ΰλαηηδεάΝ ξΫ βΝ ιΪλ β βμΝ πθΝ
η αίζβ υθΝ  εαδΝ έΝΟΝ υθ ζ άμΝR2 Ϋξ δΝ υΰελδ δεάΝαιέαέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝ θΝυπΪλξ δΝ
υΰε ελδηΫθβΝ δηάΝ κυΝ R2 πκυΝ έθαδΝ απκ ε άΝ άΝ απκλλδπ Ϋα,Ν αζζΪΝ η αιτΝ τκΝ άΝ

π λδ σ λπθΝηκθ ΫζπθΝ πδζΫΰ αδΝπμΝεα αζζβζσ λκΝ ε έθκΝη Ν βΝη ΰαζτ λβΝ δηάΝ κυΝ
R2. 

ΘαΝπλΫπ δΝθαΝ κθδ έΝσ δΝξλ δΪα αδΝπλκ κξάΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝ κυΝr εαδΝ κυΝR2 έΝΣκΝ
R2 ηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝπμΝηΫ λκΝδ ξυλσ β αμΝ βμΝΰλαηηδεάμΝ ξΫ βμΝαθ ιΪλ β αΝ
απσΝ κΝαθΝ κΝ  παέλθ δΝεαγκλδ ηΫθ μΝ δηΫμΝάΝαθΝ έθαδΝ υξαέαΝη αίζβ άέΝ θ έγ αΝ κΝ  

ηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝησθκΝαθΝ κΝ  εαδΝ κΝ  έθαδΝ υξαέ μΝη αίζβ ΫμέΝ πκηΫθπμ,Ν
βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝκδΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝ  έθαδΝεαγκλδ ηΫθ μ,Νξλβ δηκπκδ έ αδΝ

κΝ υθ ζ άμΝR2 πμΝελδ άλδκΝεα αζζβζσ β αμΝ κυΝηκθ ΫζκυέΝ εκζκτγπμ,Νπαλα έγ αδΝ
παλΪ δΰηαΝυοβζκτΝεαδΝξαηβζκτΝ υθ ζ άΝR2 ( δεσθαΝγέζ)έΝ 

 

δεσθαΝγέ4μ Παλα έΰηα αΝυοβζκτΝεαδΝξαηβζκτΝ υθ ζ άΝR2 

Ό κθΝαφκλΪΝ κΝ φΪζηα βμΝ ιέ π βμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ,Ναυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπζβλκέΝ δμΝ λ δμΝ
αεσζκυγ μΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βΝΰλαηηδεάΝπαζδθ λσηβ βμΝ 

 ΝαΝαεκζκυγ έΝεαθκθδεάΝεα αθκηάΝ 
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 ΝαΝΫξ δΝ αγ λάΝ δα πκλΪ,Ν�� (�  ) = �2� = �  

 ΝαΝΫξ δΝηβ θδεάΝ υ ξΫ δ β,Ν�(�  , � ) = 0, ∀ i ≠ j 

θαφΫλ αδΝ σ δΝ βΝ δα πκλΪΝ κυΝ φΪζηα κμ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κΝ υθ ζ άΝ
πλκ δκλδ ηκτΝR2έΝΌ κΝη ΰαζτ λκΝ έθαδΝ κΝR2 σ κΝηδελσ λβΝ έθαδΝβΝ δα πκλΪΝ κυΝ
φΪζηα κμ,Ν βζα άΝ σ κΝ εαζτ λβΝ έθαδΝ βΝ πλσίζ οβΝ πκυΝ ία έα αδΝ βθΝ υγ έαΝ

παζδθ λσηβ βμέ 

ΣΫζκμ,Ν ΰδαΝ ηκθ ΫζαΝ ζκΰδ δεάμΝ παζδθ λσηβ βμΝ φαλησα αδΝ εαδΝ κΝ α δ δεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ
Hosmer-Lemeshow test  (ώosmerΝεαδΝδemeshow,Νβίίί)έΝΟΝΫζ ΰξκμΝαιδκζκΰ έΝεα ΪΝπσ κΝ
κδΝπαλα βλβγ έ μΝ δηΫμΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝ αδλδΪακυθΝη Ν δμΝπλκίζ φγ έ μΝ

 υπκκηΪ μΝ κυΝ έΰηα κμΝ κυΝ ηκθ ΫζκυέΝ δ δεσ λα,Ν κΝ ώosmerδemeshowΝ testΝ
πδζΫΰ δΝ π λέπκυΝ 1ίΝ κηΪ μΝ δαξπλέακθ αμΝ δμΝ πλκίζ πση θ μΝ πδγαθΫμΝ δηΫμΝ βμΝ
ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝη ΝίΪ βΝ αΝπκ κ ΪΝαπσΝ βθΝπδγαθσ β αΝ ηφΪθδ βμΝ κυΝκζδεκτΝ
ι ααση θκυΝη ΰΫγκυμέ 

ΪθΝκδΝ δηΫμΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ  εαδΝ ′ έθαδΝέ μ,ΝκδΝ τκΝ δλΫμΝ κηΫθπθΝ
κπκγ κτθ αδΝ βθΝ έ δαΝυπκκηΪ αέΝΟδΝ δλΫμΝυπκκηΪ πθΝ κπκγ κτθ αδΝ δμΝκηΪ μΝ
αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ αλξδεσΝ δαξπλδ ησΝ κυμέΝ δΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ πλκετοκυθΝ κηΪ μΝ
ηδελσ λ μΝ πθΝ1ί,Νη Ναθ έ κδξκυμΝίαγηκτμΝ ζ υγ λέαμέ 

ΪθΝυπκ γ έΝσ δΝυπΪλξκυθΝ� υπκκηΪ μ,Νσ δΝβΝυπκκηΪ αΝ  Ϋξ δΝ  παλα βλά δμΝη Ν  

οΝ(1,β,Ν…Ν,Ν�),ΝεαδΝσ δΝβΝκηΪ αΝ  η Ν  οΝ(1,β,Ν…Ν,Ν )Νπ λδΫξ δΝ δμΝυπκκηΪ μΝ 1, 2,Ν…Ν,Ν , 

σ ΝκΝκζδεσμΝαλδγησμΝπαλα βλά πθΝ βθΝκηΪ αΝ  έθ αδΝαπσΝ βΝ ξΫ βμ 

 

ΟΝΫζ ΰξκμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝαεσζκυγβΝηαγβηα δεάΝ ξΫ βμ 
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ΌπκυμΝ 

 ,ΝβΝηΫ βΝπλκίζ πση θβΝπδγαθσ β αΝ ηφΪθδ βμΝ κυΝ ι ααση θκυΝη ΰΫγκυμΝ
βθΝκηΪ αΝ   

 1 ,ΝβΝκζδεάΝπαλα βλκτη θβΝ υξθσ β αΝ ηφΪθδ βμΝ κυΝ ι ααση θκυΝη ΰΫγκυμΝ
βθΝκηΪ αΝ   

 1 ,ΝβΝκζδεάΝπλκίζ πση θβΝ υξθσ β αΝ ηφΪθδ βμΝ κυΝ ι ααση θκυΝη ΰΫγκυμΝ
βθΝκηΪ αΝ έΝΠλκετπ δΝαπσΝ βΝηαγβηα δεάΝ ξΫ βμ 

 

Κα σπδθΝβΝ δηάΝ 2�� υΰελέθ αδΝη Ναυ άθΝ βμΝεα αθκηάμΝ 2 ΰδαΝίαγηκτμΝ ζ υγ λέαμΝέ κυμΝ
η Ν  −ΝβΝεαδΝαθΪζκΰβμΝη Ν κΝ πδγυηβ σΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,ΝαθΝ Ν
έΰηαΝ η ΰΫγκυμΝ 1ίΝ παλα βλά πθΝ η Ν πέπ κΝ ηπδ κ τθβμΝ ληΣΝ πλκετο δΝ 2�� = 

βί,γιΝ εαδΝ υΰελδγ έΝ η Ν κΝ 2 οΝ 1η,η1Ν ΰδαΝ κΝ ίαγηκτμΝ ζ υγ λέαμΝ εαδΝ έ δκΝ πέπ κΝ
ηπδ κ τθβμ,Νπλκετπ δΝσ δΝκΝΫζ ΰξκμΝ έθαδΝ πδ υξάμΝεαδΝ κΝηκθ ΫζκΝ αδλδΪα δΝαιδσπδ αΝ
αΝ κηΫθαΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ έΰηα κμέΝΠκζζΫμΝφκλΫμΝ δ Ϊΰ αδΝπμΝ βηαθ δεσ β αΝ

κυΝ ζΫΰξκυΝηδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ δηάΝ βθΝκπκέαΝκΝΫζ ΰξκμΝπλΫπ δΝθαΝυπ λί έΝ(πέξέΝί,ίηΝΰδαΝ
πέπ κΝ ηπδ κ τθβμΝηΣ)έ 

πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ Ν π λδπ υ δμΝ ζκΰδ δεάμΝ παζδθ λσηβ βμΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ ώosmer-

δemeshowΝ testΝγ πλ έ αδΝπδκΝαιδσπδ κμΝαπσΝ κΝ υθ ζ άΝR2 ζσΰπΝ βμΝπδγαθάμΝηβΝ
ΰλαηηδεσ β αμΝ πθΝαθαζτ πθέ 

3.7 Λ δ κυλΰέαΝ κυΝ δ δεκτΝ α δ δεκτΝΛκΰδ ηδεκτ 

 κΝπαλσθΝυπκε φΪζαδκΝαθαφΫλκθ αδΝ θ δε δεΪΝ αΝγ πλβ δεΪΝ κδξ έαΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ
η Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝζκΰδ ηδεκτΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝπλκ τππθΝ
(ηκθ Ϋζπθ)έΝ Ν α δ δεάΝαθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθΝπκυΝ υζζΫξγβεαθΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν
η Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ δ δεκτΝ α δ δεκτΝ ζκΰδ ηδεκτΝ IψεΝ SPSSΝ StatisticsΝ β4έΝ φκτΝ
εα αξπλάγβεαθΝ αΝ κδξ έαΝ Ν δ δεΫμΝίΪ δμΝ κηΫθπθ,Νη αφΫλγβεαθΝ κΝ α δ δεσΝ
ζκΰδ ηδεσΝ κΝ π έκΝ κηΫθπθΝ εαδΝ αεκζκυγάγβεαθΝ κδΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ υθκπ δεΪΝ
παλκυ δΪακθ αδΝ βΝ υθΫξ δαέ 
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λξδεΪ,Νεαγκλέ βεαθΝκδΝη αίζβ Ϋμ κΝπ έκΝη αίζβ υθΝ(variableΝview)έΝ ε έΝ έθκθ αδΝ
κδΝ κθκηα έ μΝ εαδΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ δ δσ β ΫμΝ κυμΝ (σθκηα,Ν τπκμΝ η αίζβ άμ,Ν αλδγησμΝ
οβφέπθ,Νεπ δεκπκέβ βΝ δηυθΝεέα)έΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝΰέθ δΝ δΪελδ βΝ πθΝη αίζβ υθΝ Ν

υθ ξ έμ (scale), δα αΰηΫθ μ (ordinal)ΝεαδΝ δαελδ Ϋμ (nominal). 

 βΝ υθΫξ δαΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν βΝ θ κζάΝ χnalyzeΝ ΰδαΝ βθΝ α δ δεάΝ αθΪζυ βΝ πθΝ
κηΫθπθέΝ Ν θ κζάΝαυ άΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝπαλαεΪ πΝ πδζκΰΫμ πκυΝξλβ δηκπκδάγβεαθ:  

 Descriptive Statistics:  δα δεα έ μΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ π λδΰλαφδευθΝ
απκ ζ ηΪ πθέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝξλά δηαΝ α δ δεΪΝπ λδΰλαφδεΪΝη ΰΫγβΝ(ηΫ κμΝ
σλκμ,Ν δαετηαθ β,Ν υπδεάΝαπσεζδ β,ΝηΫΰδ κ,Ν ζΪξδ κ)έΝ 

 Correlate:  Ν δα δεα έαΝ πκυΝ η λΪ δΝ βΝ υ ξΫ δ βΝ αθΪη αΝ Ν α υΰΪλδαΝ
η αίζβ υθέΝ πσΝ υΝ πδζΫΰ αδΝ βΝ θ κζάΝ Bivariate correlations έΝ ΟδΝ
η αίζβ ΫμΝ πκυΝ θ δαφΫλκυθΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κΝ πζαέ δκΝ VariablesΝ εαδΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝκΝ υθ ζ άμΝ υ ξΫ δ βμΝPearson  αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ υθ ξ έμΝ
η αίζβ ΫμΝ εαδΝ κΝ υθ ζ άμΝ υ ξΫ δ βμΝ Spearman  αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ
δαελδ ΫμΝη αίζβ ΫμέΝ 

 Generalized Linear Models:  ΣαΝΰ θδε υηΫθαΝΰλαηηδεΪΝηκθ Ϋζα (ύδε)Ν έθαδΝ
ηδαΝ υΫζδε βΝ ΰ θέε υ βΝ βμΝ απζάμΝ ΰλαηηδεάμΝπαζδθ λσηβ βμΝπκυΝ πδ λΫπ δΝ
η αίζβ ΫμΝαπσελδ βμΝπκυΝΫξκυθΝηκθ ΫζαΝεα αθκηάμΝ φΪζηα κμΝ δαφκλ δεΪΝ
απσΝηδαΝεαθκθδεάΝεα αθκηάέΝΣα GLM ΰ θδε τκυθΝ βΝΰλαηηδεάΝπαζδθ λσηβ β, 

πδ λΫπκθ αμΝ κΝΰλαηηδεσΝηκθ ΫζκΝθαΝ υ ξ δ έΝη Ν βΝη αίζβ άΝαπσελδ βμΝ
ηΫ πΝηδαμΝ υθΪλ β βμΝ τθ βμ (link function), εαδΝ πδ λΫπκθ αμΝ κΝηΫΰ γκμΝ
βμΝ δαετηαθ βμΝεΪγ ΝηΫ λβ βμΝθαΝ έθαδΝ υθΪλ β βΝ βμΝπλκίζ πση θβμΝ δηάμΝ
βμέ ΌππμΝαθαφΫλγβε ΝεαδΝ Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκ,ΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
πθΝ ηκθ ΫζπθΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν βΝ αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝ εα αθκηά,Ν η Ν
υθΪλ β βΝξλβ δησ β αμ (link function) κΝζκΰΪλδγηκ,ΝβΝκπκέαΝεαδΝ πδζΫΰ αδΝ
βθΝεαλ ΫζαΝη Ν κθΝ τπκΝηκθ ΫζκυΝ (Type of Model)έΝ Νη αίζβ άΝπκυΝηαμΝ
θ δαφΫλ δΝ( ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά)Ν δ Ϊΰ αδΝ κΝπζαέ δκΝϊependentΝVariable 

βθΝεαλ ΫζαΝαπσελδ βμΝ (Response)έΝΟδΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝ δ Ϊΰκθ αδΝ
κΝπζαέ δκΝFactors βθΝεαλ ΫζαΝPredictors. 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ ηφαθέακθ αδΝ αΝ κηΫθαΝ ισ κυέΝΓδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝεα αζζβζσ β αμΝ κυΝ
ηκθ ΫζκυΝ φαλησακθ αδΝαλε Ϊ απσΝ αΝελδ άλδαΝπκυΝπλκαθαφΫλγβεαθέ 
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πδ δυε αδμΝ 

 ΟδΝ δηΫμΝεαδΝ αΝπλσ βηαΝ πθΝ υθ ζ υθΝπαζδθ λσηβ βμΝ�� θαΝηπκλκτθΝ
θαΝ ιβΰβγκτθΝζκΰδεΪΝΰδαΝεΪγ Ναθ ιΪλ β βΝη αίζβ άέΝ 

 Ν δηάΝ κυΝ α δ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ� ά Wald  θαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ βθΝ δηάΝ1,ιΝ
ΰδαΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμΝληΣέΝ 

 ΣαΝ ζδεΪΝ ηκθ ΫζαΝ θαΝ ΫξκυθΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ η ΰαζτ λκ ζκΰΪλδγηκΝ βμΝ
υθΪλ β βμΝπδγαθκφΪθ δαμ,ΝεαγυμΝεα ΪΝ βΝ τΰελδ βΝ τκΝάΝπ λδ σ λπθΝ

ηκθ ΫζπθΝπλκ δηΪ αδΝαυ σΝη Ν κΝη ΰαζτ λκ � = log(likelihood). 

 Ν δηάΝ κυΝ(δRT)Ν τηφπθαΝη Ν κθΝΫζ ΰξκ ζσΰκυΝπδγαθκφΪθ δαμ (Likelihood 

Ratio Test) θαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ βθΝ δηάΝ κυΝελδ βλέκυΝx2 ΰδαΝpΝίαγηκτμΝ
ζ υγ λέαμΝ Ν πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμΝηΣ,Νκτ πμΝυ Ν κΝηκθ ΫζκΝθαΝ έθαδΝ
α δ δεΪΝ βηαθ δεσ λκΝαπσΝ κΝηκθ ΫζκΝξπλέμΝ δμΝη αίζβ Ϋμέ 

 ΣκΝ πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμ εΪγ Νη αίζβ άμΝθαΝ έθαδΝηδελσ λκΝαπσΝηΣέΝ
Κα ’Ν ιαέλ βέΝ έ πμΝ ΰέθκθ αδΝ ε ΫμΝ η αίζβ ΫμΝ η Ν πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμΝ
ζέΰκΝη ΰαζτ λκΝ κυΝηΣ,ΝαζζΪΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝη ΰαζτ λκΝ κυΝ1ίΣέ
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4 υζζκΰάΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ κδξ έπθ 

4.1 δ αΰπΰά 

ΣκΝαθ δε έη θκΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ
κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα α βθΝ ζζΪ αέΝ Ν πέ υιάΝ κυΝ πδ δυξγβε ΝηΫ πΝ βμΝ
αθΪπ υιβμΝηαγβηα δευθΝπλκ τππθέΝΣβ ίδίζδκΰλαφδεάΝαθα εσπβ βΝ λ υθυθΝ υθαφυθΝ
η Ν κΝαθ δε έη θκΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ναεκζκτγβ ΝβΝαθΪπ υιβΝ κυΝγ πλβ δεκτΝ
υπκίΪγλκυ,Ν κΝκπκέκΝκ άΰβ Ν βθΝ πδζκΰάΝ βμΝεα ΪζζβζβμΝη γσ κυΝαθΪζυ βμέΝ φκτΝ
πδζΫξγβε ΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝπαζδθ λσηβ βΝπμΝβΝηΫγκ κμΝ α δ δεάμΝαθΪζυ βμ,Ν
πση θκΝίάηαΝ έθαδΝβΝ υζζκΰάΝεαδΝβΝ π ι λΰα έαΝ πθΝαπαλαέ β πθΝ κδξ έπθέΝ ΝκλγάΝ
πδζκΰάΝ πθΝ κδξ έπθΝ απκ ζ έΝ ελέ δηκΝ ίάηαΝ ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ,ΝεαγυμΝβΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έαΝ κυμΝγαΝαπκί έΝ Νκλγσ λαΝεαδΝπδκΝαελδίάΝ

απκ ζΫ ηα α,ΝεαδΝγαΝ υθ ζΫ δΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ βμέΝ 

ΣκΝε φΪζαδκΝαυ σ,ΝπκυΝαφκλΪΝ βΝ υζζκΰάΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ κδξ έπθ,Νξπλέα αδΝ Ν
υκΝυπκε φΪζαδαέΝΣκΝπλυ κΝυπκε φΪζαδκΝαφκλΪΝ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ κδξ έπθέΝ λξδεΪ,Ν
ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ κΝ έ κμΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝ απκφα έ βε Ν σ δΝ έθαδΝ απαλαέ β κΝ θαΝ
υζζ ξγκτθΝΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ επσθβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ βΝ
υθΫξ δα,Ν αεκζκυγ έΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ έ ΝέΣΡέ έ,Ν εαδΝ πλκ δκλέα αδΝ

ζ π κη λυμΝβΝ δα δεα έαΝαπσε β βμΝ πθΝ κηΫθπθΝηΫ πΝαυ κτέ 

ΣκΝ Ϋυ λκΝυπκε φΪζαδκΝαφκλΪΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κδξ έπθ πκυΝαθ ζάγβεαθέΝ
λξδεΪ,Νπ λδΰλΪφ αδΝκΝ λσπκμΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ ΝηδαΝαθαζυ δεάΝίΪ βΝ κηΫθπθΝ Ν

ηκλφάΝπδθΪεπθ,ΝηΫ πΝ κυΝ δα κηΫθκυΝ ζκΰδ ηδεκτΝυπκζκΰδ δευθΝφτζζπθΝεicrosoft 
ϋxcelέΝ εκζκτγπμ,Ν αθαζτ αδΝ η Ν ζ π κηΫλ δαΝ βΝ δα δεα έαΝ ηκλφκπκέβ βμΝ εαδΝ
κηα κπκέβ βμΝ πθΝ κηΫθπθΝυ ΝθαΝηκλφπγ έΝκΝε θ λδεσμΝπέθαεαμΝ (Master Table). 

Ι δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ έθ αδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝυπκπδθΪεπθΝ (Pivot Tables),Ν ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ
εΪπκδπθΝ πλκεα αλε δευθΝ πκπ δευθΝ υηπ λα ηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ κ άΰβ αθΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ κηα κπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν π λδΰλΪφ αδΝ κΝ λσπκμΝ

επ δεκπκέβ βμΝ πθΝ κηΫθπθ υ ΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝη αίζβ ΫμΝ υηία ΫμΝη Ν κΝ δ δεσ 

ζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμΝIψεΝSPSSΝStatisticsΝβζ,ΝεαδΝπαλκυ δΪα αδΝκΝ λσπκμΝ
αθΪζυ βμΝ πθΝ κηΫθπθΝηΫ πΝ βμΝπ λδΰλαφάμΝ πθΝευλδσ λπθΝ θ κζυθΝ κυέ  

Καγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝε φαζαέκυΝπαλα έγ θ αδΝ δεσθ μΝαπσΝ δμΝκγσθ μΝ πθΝζκΰδ ηδευθΝ
πκυΝξλβ δηκπκδάγβεαθ,ΝπκυΝαπκ εκπκτθΝ βθΝκπ δεκπκέβ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝεαδΝ βθΝ
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εαζτ λβΝ εα αθσβ βΝ κυΝ αθαΰθυ βέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ Ν δΪφκλαΝ
πλκίζάηα αΝπκυΝπαλκυ δΪ βεαθ,ΝεαγυμΝεαδΝ κθΝ λσπκΝαθ δη υπδ άμΝ κυμέ 

4.2 υζζκΰάΝ κδξ έπθ 

4.2.1 Γ θδεΪ 

ΓδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ επσθβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,ΝσππμΝαθαφΫλγβε ,Ν
απαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝ απκ ζ έΝ βΝ υζζκΰάΝ υΰε ελδηΫθπθΝ κηΫθπθ. Κλέθ αδ 
αθαΰεαέα βΝ απσε β βΝ η ΰΪζκυΝ πζάγκυμΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πζβγυλαμ 

κηΫθπθΝεαδΝξαλαε βλδ δευθΝΰδαΝεαγΫθα απσΝαυ Ϊ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝ έθαδ παλεΫμΝΰδαΝ
α δ δεάΝα φΪζ δαΝεαδΝδεαθΪ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθ εαδΝ βθΝυπκ άλδιάΝ κυμ.  

ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ βμΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα α 

βθΝ ζζΪ α,Νελέγβε Ναπαλαέ β βΝβ υζζκΰάΝ κδξ έπθΝ αΝκπκέαΝΫξκυθΝΪη βΝ ξΫ βΝη Ν
κΝ γΫηα,Ν εαδΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ θαΝ έθαδΝ υξ λάμΝ εαγυμΝ εαδΝ αφάμΝ κΝ δαξπλδ ησμΝ κυμΝ Ν
κυλδ δεΪΝάΝηβΝ κυλδ δεΪέΝ υ ΪΝαπκ Ϋζ αθΝβΝ γθδεσ β α πθΝ ηπζ εκηΫθπθ,ΝβΝ πκξά 

βθΝ κπκέαΝ υθΫίβΝ κΝ α τξβηα,Ν κΝ θκησμ κυΝ α υξάηα κμ εαγυμΝ εαδΝ κΝ ζσΰκμΝ
η αεέθβ βμ σζπθ πθΝκ βΰυθέ πδπλσ γ α,Ναθ ζάγβεαθΝ κηΫθαΝπκυΝπ λδΰλΪφκυθΝ
βΝ κίαλσ β αΝ κυΝα υξάηα κμ,ΝΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝζ π κη λΫ λβμΝαθΪζυ βμΝ
βΝ υθΫξ δαέ 

Οηκέπμ,Νελέθ αδΝ σεδηκΝ αΝ κηΫθαΝθαΝεαζτπ κυθΝηδαΝπ λέκ κΝδεαθκπκδβ δεκτΝαλδγηκτΝ
υθ,Ν υ Ν θαΝ απκφ υξγκτθΝ υξσθΝ δ δαδ λσ β μΝ εΪπκδκυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ξλκθδεκτΝ
δα άηα κμέΝεσπδηκΝγ πλ έ αδΝ πέ βμΝβΝ ι ααση θβΝπ λέκ κμΝθαΝ δαφΫλ δΝαπσΝαυ ΫμΝ
υθαφυθΝ λ υθυθ,Νυ ΝθαΝυπΪλξ δΝ υθα σ β αΝ τΰελδ άμΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝ ιαΰπΰάμΝ

θΫπθΝ υηπ λα ηΪ πθέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ πδζΫΰβε ΝβΝπ θ α έαΝ2011-2015 πμΝβΝξλκθδεάΝ
π λέκ κμΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ υθΫίβ αθΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝαθ ζάγβεαθΝ αΝ

κηΫθα,Ναφ θσμΝη θΝΰδαΝθαΝαπκ ζΫ δΝβΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝηδαΝ τΰξλκθβΝη ζΫ βΝ
πλκ αληκ ηΫθβΝπΪθπΝ Νπλσ φα αΝ κηΫθα,Ναφ ΫλκυΝ  ΰδα έΝπλσε δ αδΝΰδαΝπ λέκ κΝ
κδεκθκηδεάμΝελέ βμ,ΝεαδΝεαγέ α αδΝ θ δαφΫλκθΝβΝ τΰελδ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝη Ναυ ΪΝ
παζαδκ ΫλπθΝ υθαφυθΝ λ υθυθ, εαδΝβΝ τλ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ βμΝελέ βμΝ βΝ δ λ τθβ βΝ
βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα α. 

4.2.2 τ βηαΝ θΪζυ βμΝΣλκξαέπθΝ υξβηΪ πθΝ(έ ΝέΣΡέ έ) 

ΓδαΝ βΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθ πκυΝαπαδ άγβεαθΝΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ κΝτ βηα θΪζυ βμΝΣλκξαέπθΝ υξβηΪ πθ (έ ΝέΣΡέ έ)έΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ
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ηδαΝ ίΪ βΝ κηΫθπθ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαπ υξγ έΝ απσΝ κθΝ ΣκηΫαΝ Μ αφκλυθΝ εαδΝ
υΰεκδθπθδαεάμΝΤπκ κηάμΝ(ΣέΜέέΤ)Ν κυΝ γθδεκτΝΜ σίδκυΝΠκζυ ξθ έκυ,Ν τηφπθαΝη Ν
αΝ κδξ έαΝ πκυΝ υζζΫΰκθ αδΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ  α δ δεάΝ λξά ( ΛέΣ Σέ)Ν (πλυβθΝ
γθδεάΝ  α δ δεάΝ Τπβλ έαΝ – έέΤέ ) ηΫ πΝ πθΝ ζ έπθΝ Ο δευθΝ ΣλκξαέπθΝ
υξβηΪ πθ( έΟέΣέ έ),Ν εαδΝ π λδΫξ δΝ ζ π κη λυμΝ αΝ ια κηδε υηΫθαΝ κδξ έαΝ πθΝ

εα αΰ ΰλαηηΫθπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βθΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ λδαεκθ α έαέ 
υΰε ελδηΫθα,Ν κΝέ ΝέΣΡέ έΝπ λδΫξκθ αδΝ αΝ κδξ έαΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν
αΝκπκέα υζζΫΰκθ αδΝαπσΝ βθΝ ΛέΣ Σέ ηΫ πΝ πθΝ έΟέΣέ έ,ΝσπκυΝεαδ υηπζβλυθκθ αδΝ
ζ π κη λυμΝ αΝ κδξ έαΝ απσΝ βθΝ ΣλκξαέαΝ υθκηέαΝ η ΪΝ κΝ υηίΪθΝ θσμΝ κ δεκτΝ
α υξάηα κμΝ κΝκπκέκΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ κθΝ λαυηα δ ησΝάΝ κθΝγΪθα κΝπλκ υπκυέΝ 

 κΝ έΟέΣέ έΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ π λδΰλΪφκυθΝ σζ μΝ δμΝ αθ δε δη θδεΫμΝ
παλαηΫ λκυμΝ κυΝ α υξάηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ πδελα κτ μΝ υθγάε μΝ βΝ δΰηάΝ πκυΝ
υθΫίβέΝ ΫίαδαΝ αΝ κηΫθαΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ υθΫπ δ μΝ κυΝα υξάηα κμ,ΝσππμΝκδΝθ ελκέΝεαδΝ

κδΝ κίαλΪΝ λαυηα έ μΝ υηπζβλυθκθ αδΝκλδ δεΪΝη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ λδαεκ άμΝβηΫλαμΝ
απσΝ κΝ α τξβηαέΝ ΓδαΝ αυ σΝ κθΝ ζσΰκΝπαλαεκζκυγ έ αδΝ βΝ ιΫζδιβΝ βμΝ εα Ϊ α βμΝ εΪγ Ν
λαυηα έα,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝθκ βζ υ δεσΝέ λυηαΝ κΝκπκέκΝαυ σμΝ δ άξγβΝεαδΝ βθΝ
π λέπ π βΝεαδΝησθκΝπκυΝαυ σμΝαπ ίέπ ,Νεα αΰλΪφ αδΝπμΝθ ελσμΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝ
ξ δεκτμΝ δ γθ έμΝκλδ ηκτμΝ(ΤέΜέ έ,Νβίίζ)έ 

ΣαΝ κδξ έαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ αΝ κξάηα αΝ π λδζαηίΪθκυθΝ πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ κθΝ τπκ,Ν βΝ
ξλά βΝεαδΝ βθΝβζδεέαΝ κυΝκξάηα κμ,Ν βθΝεα βΰκλέαΝΪ δαμΝκ άΰβ βμΝεαδΝ κθΝηβξαθκζκΰδεσΝ
Ϋζ ΰξκΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ κξβηΪ πθέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ εα βΰκλέ μΝ πθΝ α δυθΝ
κ άΰβ βμΝ κυΝ έΟέΣέ έΝ κΝκπκέκΝ ε σγβε Ν κΝ1λλθ,Ν θΝαθ δ κδξκτθΝη Ν βθΝ πέ βηβΝ
εα βΰκλδκπκέβ βΝ κυΝΚυ δεαΝΟ δεάμΝΚυεζκφκλέαμΝ(ΚέΟέΚέ)έ 

θαφκλδεΪΝη Ν αΝπλσ ππαΝπκυΝ ηπζΫεκθ αδ,Νπ λδζαηίΪθκθ αδΝζ π κη λάΝ κδξ έαΝΰδαΝ
κ βΰκτμ,Ν πδίαέθκθ μΝ εαδΝπ ακτμ,Ν ξ δεΪΝη Ν κΝφτζκ,Ν βθΝ βζδεέα,Ν βθΝ γθδεσ β α,Ν βΝ
δΪλε δαΝ εα κξάμΝ κυΝ δπζυηα κμ,Ν κθΝ ζσΰκΝ η αεέθβ βμΝ εαδΝ βΝ κίαλσ β αΝ
λαυηα δ ηκτ,Ν θυΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝ α φαζ έαμΝ άΝ ΰδαΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝαζεκ Ϋ Ν θΝεα αΰλΪφκθ αδΝπΪθ αΝπζάλπμέ 

Ό κθΝαφκλΪΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝ ξ έακθ αδΝη Ν αΝα υξάηα αΝαπκ ζκτθΝκΝ σπκμΝεαδΝκΝ
τπκμΝ κυΝ α υξάηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ υπΪλξκυ μΝ υθγάε μ,Ν σππμΝ κΝ φπ δ ησμ,Ν βΝ
βηα κ σ β β,ΝκΝεαδλσμΝε ζέ  
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ΣκΝ έΟέΣέ έ,Ν φσ κθΝ υηπζβλπγ έΝαπσΝ βθΝ λκξαέα,Ναπκ Ϋζζ αδΝ βθΝ ΛέΣ Σέ,ΝαζζΪΝ
εαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ ηβξαθκΰλΪφβ βμΝ κυΝ ΤέΠ έΧΩέ έ έΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν βΝ ΛέΣ ΣέΝ
επ δεκπκδ έΝ δμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δμΝ κλΰαθυθ δΝ Ν ίΪ δμΝ κηΫθπθ,Ν σπκυΝ εΪγ Ν
η αίζβ άΝπαέλθ δΝαλδγηβ δεΫμΝάΝαζφαλδγηβ δεΫμΝ δηΫμέΝ υ άΝβΝ υζζκΰάΝεαδΝ αιδθσηβ βΝ
ια φαζέα δΝ βθΝκλγσ β αΝ πθΝ κδξ έπθΝαζζΪΝεαδΝ βΝ δαγ δησ β ΪΝ κυμΝ κυμΝ λ υθβ ΫμέΝ
ΣαΝ κδξ έαΝαπσΝ αΝ έΟέΣέ έΝαπκ ζκτθΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ αΝετλδαΝπβΰάΝ κδξ έπθΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθ,ΝεαδΝαπκ Ϋζ αθΝ κΝγ η ζδυ μΝ ηάηαΝ βμΝίΪ βμΝ κηΫθπθΝ βμΝπαλκτ αμΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ θαΝ έΟέΣέ έΝπαλα έγ αδ ΝπζάλβΝηκλφάΝ κΝΠαλΪλ βηαΝ έ 

ΠαλαεΪ πΝαθαφΫλκθ αδΝ θ δε δεΪΝυπσΝηκλφάΝεα αζσΰκυΝσζ μΝκδΝη αίζβ ΫμΝκδΝκπκέ μΝ
υηπζβλυθκθ αδΝ ΝΫθαΝ έΟέΣέ έΝτ λαΝαπσΝΫθαΝκ δεσΝα τξβηαΝεαδΝεα σπδθΝ δ Ϊΰκθ αδΝ

επ δεκπκδβηΫθ μΝ βΝίΪ βΝ κηΫθπθΝ βμΝ ΛέΣ Σέμ 

1έΝ ή Να υξάηα κμ 

βέΝΣσπκμΝα υξάηα κμΝ 

γέΝ έ κμΝΟ κτΝ 

ζέΝΧλσθκμΝ υξάηα κμΝ 

ηέΝΠαγσθ μΝ 

θέΝ λδγησμΝκξβηΪ πθΝ 

ιέΝ έ κμΝκ κ λυηα κμΝ 

κέΝ ηκ φαδλδεΫμΝ υθγάε μΝ 

λέΝυθγάε μΝκ κ λυηα κμΝ 

1ίΝέΚα Ϊ α βΝκ κ λυηα κμΝ 

11έΝΦπ δ ησμΝεα ΪΝ βΝθτξ αΝ 

1βέΝ δ δεΪΝ κδξ έαΝκξάηα κμΝ 

1γέΝΣτπκμΝκ κτΝ 

1ζέΝΓ πη λδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝκ κτΝ 

1ηέΝ ΣτπκμΝ α υξάηα κμΝ πλυ βμΝ
τΰελκυ βμ 

1θέΝ ζδΰησμΝκξβηΪ πθΝ 

1ιέΝΘΫ βΝεαδΝεέθβ βΝπαγσθ πθΝπ αυθΝ 

1κέΝΡτγηδ βΝευεζκφκλέαμ,Ν άηαθ βΝεαδΝ
βηα κ σ β βΝ 

1λέΝεαλέφβηαΝ 

βίέΝ έπζπηαΝκ άΰβ βμΝ - Κα βΰκλέαΝεαδΝ
Ϋ κμΝαπσε β βμΝαυ κτΝ 

β1έΝ ιαλ άηα αΝ α φαζ έαμΝ πκυΝ
υπΪλξκυθΝ κΝ σξβηαΝ (αθ ιΪλ β αΝ αθΝ
ξλβ δηκπκδάγβεαθΝάΝσξδ)Ν 

ββέΝ ζεκ Ϋ Ν 

βγέΝ  κδξ έαΝ κ βΰκτΝ εαδΝ παγσθ πθΝ
πλκ υππθ 
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ΣαΝ κδξ έαΝαυ ΪΝυφέ αθ αδΝηδαΝ υ λκΰ θάΝ π ι λΰα έαΝ– επ δεκπκέβ β,Νη ΝίΪ βΝ βθΝ
κπκέαΝκδΝη αίζβ ΫμΝεα βΰκλδκπκδκτθ αδΝ Ν Ϋ λαΝ πδηΫλκυμΝαλξ έαέ 

ΣκΝπλυ κΝαλξ έκΝαφκλΪΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝα υξάηα κμΝ(χccidentΝtable),Ν κΝ τ λκΝαλξ έκΝ
Ϋξ δΝθαΝεΪθ δΝη Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝκξάηα κμΝ(VehicleΝtable),Ν κΝ λέ κΝαλξ έκΝαθαφΫλ αδΝ δμΝ
πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ αΝ ηπζ εση θαΝ πλσ ππαΝ (PersonΝ table),Ν εαδΝ κΝ ζ υ αέκΝ αλξ έκΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝ κηΫθαΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ ικπζδ ησΝα φαζ έαμΝ κυΝκξάηα κμΝ (Safety 

ϋquipmentΝtable)έΝΚΪγ ΝΫθαΝαπσΝ αΝα υξάηα αΝπ λδΰλΪφ αδΝαπσΝηδαΝ ΰΰλαφάΝ(Record),Ν
βΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝεΪπκδαΝπ έαΝ (όields)ΝπκυΝαθ δ κδξκτθΝ δμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝ
έΟέΣέ έΝπκυΝεπ δεκΰλαφκτθ αδΝ βθΝ ΛέΣ ΣέΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π βΝβΝίΪ βΝ
κηΫθπθΝαθαφΫλ αδΝ Ν κδξ έαΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαπσΝ κΝ1λλθΝΫπμΝ κΝ2015. 

ΣκΝέ ΝέΣΡέ έΝζ δ κυλΰ έΝπμΝίΪ βΝ κηΫθπθΝηκλφάμΝεicrosoftΝχccess,Νη Ν αΝ κδξ έαΝ
κυΝθαΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ δμΝίΪ δμΝ κηΫθπθΝ βμΝ ΛέΣ ΣέΝεαδΝθαΝ θβη λυθκθ αδΝ Ν
ά δαΝίΪ βέΝΜ Ν βΝ δα τππ βΝεα ΪζζβζπθΝ λπ βηΪ πθΝαπσΝ κΝξλά βΝαθ ζκτθ αδΝ αΝ
πδγυηβ ΪΝ κηΫθαΝΰδαΝ αΝαβ άηα αΝυπσΝ ιΫ α β,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝ δαγΫ δηαΝυπσΝηκλφάΝ
πδθΪεπθΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝ π ι λΰα έαέ 

ΣκΝέ ΝέΣΡέ έΝαπκ ζ έΝΫθαΝπκζτΝξλά δηκΝ λΰαζ έκΝΰδαΝ βθΝΫλ υθαΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝκ δεάμΝ
α φΪζ δαμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν εαγυμΝ κΝ λ υθβ άμΝ Ϋξ δΝ Ϊη βΝ πλσ ία βΝ Ν πζβγυλαΝ
αθαζυ δευθΝ κηΫθπθΝα υξβηΪ πθΝ Ν γθδεσΝ πέπ κΝεαδΝ ΝίΪγκμΝπκζζυθΝ υθέΝΠαλ’Ν
σζαΝ αυ Ϊ,Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ ίΪ βμΝ κηΫθπθΝ εαδΝ κυΝ υ άηα κμΝ ΰ θδεσ λαΝ απαδ έΝ
πλκ κξάΝεαγυμΝ αΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝ ηπ λδΫξ δΝ έθαδΝ ηπδ υ δεκτΝξαλαε άλαΝεαδΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝησθκΝ Ν λ υθβ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝη Ν εκπσΝ βΝί ζ έπ βΝ
βμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμέ 

Κα ΪΝ βθΝυπκίκζάΝ λπ άηα κμ,ΝαφκτΝ πδζΫι δΝ βθΝΫε κ βΝ κυΝζκΰδ ηδεκτΝπλκμΝξλά β,ΝκΝ
ξλά βμΝ πδζΫΰ δΝΫθαΝαπσΝ αΝ Ϋ λαΝπλκαθαφ λγΫθ αΝαλξ έαΝ(α υξάηα κμ,Νκξάηα κμ,Ν
πλκ υπκυ,Ν ικπζδ ηκτΝα φαζ έαμ)ΝαπσΝ κΝκπκέκΝγαΝαθ ζβγκτθΝ αΝ κδξ έαέΝ Ν πδζκΰάΝ
αυ άΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ αθ δε έη θκΝ πλκμΝ δ λ τθβ βέΝ Κα σπδθΝ πδζΫΰ αδΝ
κπκγ έαΝ εαδΝ ξλκθκζκΰέ μΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν εαδΝ κλδκγ έ αδΝ Ϋ δΝ κΝ λυ βηαέΝ ξ δΝ
εαγκλδ έΝ βζα άΝ κΝυπκ τθκζκΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝίΪ βμΝ κηΫθπθΝ αΝκπκέαΝγαΝ
ι α κτθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ εκπδΪΝ ιΫ α άμΝ κυμέ 

ε σμΝαπσΝ αΝ κηΫθαΝ υηίΪθ πθΝα υξβηΪ πθΝεαδΝπαγσθ πθ,Νπλσ γ κδΝπαλΪΰκθ μΝ
έθαδΝ πδγυηβ κέΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα αθκβγκτθΝ κδΝ υθγάε μΝ κδΝ κπκέ μΝ
κ βΰκτθΝ Ν κ δεσΝ α τξβηαΝ αυιβηΫθβμΝ κίαλσ β αμέΝ  κδξ έαΝ ΰδαΝ αυ κτμΝ κυμΝ
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παλΪΰκθ μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ βΝ ηκλφάΝ πθΝ ζκδπυθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ εΪγ Ν κ δεκτΝ
α υξάηα κμ,Ν παλΫξκθ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ έ ΝέΣΡέ έΝ εα ΪΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ κηα κπκέβ βμέΝ
Πλκε δηΫθκυΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝβΝ δ λ τθβ βΝΰδαΝ κΝπκδκδΝπαλΪΰκθ μΝΫξκυθΝαυιβηΫθβΝ
πδλλκάΝ βΝ κίαλσ β αΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθ ζάγβε Νη ΰΪζκμΝαλδγησμΝη αίζβ υθΝ
κδΝ κπκέ μΝ ελέγβε Νσ δΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝ κ δεσΝα τξβηαΝ εαδΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝπαλΫξκυθΝ
θ δαφΫλκυ μΝπζβλκφκλέ μέ 

Μ Ν βθΝ υπκίκζάΝ κυΝ πζάλκυμΝ λπ άηα κμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ βΝ ε Ϋζ άΝ κυΝ απσΝ κΝ
ζκΰδ ηδεσ,ΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝ ηφαθέακθ αδΝσππμΝαυ ΪΝΫξκυθΝαβ βγ έΝεαδΝκηα κπκδβγ έΝ Ν
αλξ έκΝ ηκλφάμΝ εicrosoftΝ χccessέΝ ΓδαΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ π ι λΰα έαΝ κυμΝ κΝ ησθκΝ πκυΝ
απαδ έ αδΝ έθαδΝηδαΝαπζάΝη αφκλΪΝ Ναλξ έκΝεicrosoftΝϋxcelέΝ πέ βμΝ έθ αδΝ κΝξλά βΝ
υθα σ β αΝ παθα εσπβ βμΝ κυΝ λπ άηα σμΝ κυΝΰδαΝΫζ ΰξκέ 

εκζκυγ έΝηδαΝ δλΪΝ δεσθπθΝ(ζέ1Ν– ζέκ)ΝκδΝκπκέ μΝπαλκυ δΪακυθΝ αΝ Ϊ δαΝ βηδκυλΰέαμΝ
εαδΝυπκίκζάμΝ θσμΝ λπ άηα κμΝΰδαΝ βθΝαθααά β βΝα υξβηΪ πθΝ κΝέ ΝέΣΡέ έμ 

 

δεσθαΝ4έ1μ λξδεάΝκγσθβΝέ ΝέΣΡέ έΝ– πδζκΰάΝ δα τππ βμΝ λπ άηα κμ 
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δεσθαΝ4έβμ πδζκΰάΝΫε κ βμΝέ ΝέΣΡέ έ 

δεσθαΝ4έγμ πδζκΰάΝη λκτη θβμΝηκθΪ αμΝ(αλξ έκυΝπλκμΝπλκ πΫζα β) 

δεσθαΝ4έ4μ Π λδΰλαφάΝα υξβηΪ πθΝπλκμΝαθΪε β β 
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δεσθαΝ4έημ πδζκΰάΝξαλαε βλδ δευθΝκηα κπκέβ βμΝα υξβηΪ πθ 

δεσθαΝ4έθμ δα τππ βΝ ζδεκτΝ λπ άηα κμ 
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δεσθαΝ4έιμ θαφκλΪΝ κδξ έπθΝ ζδεκτΝ λπ άηα κμ 

 

δεσθαΝ4έκμ θ δε δεσΝαλξ έκΝπέθαεαΝαπκ ζ ηΪ πθ 

θαζζαε δεΪ,Ν ΰδαΝ βθΝ αθααά β βΝ παγσθ πθ,Ν ΰέθ αδΝ ξλά βΝ βμΝ πδζκΰάμΝ θααά β βΝ
Πλκ υππθ,ΝβΝκπκέαΝφαέθ αδΝ βθΝ δεσθαΝζέγέΝ θ δε δεΪ,ΝπαλαεΪ πΝπαλα έγ αδΝηδαΝ
δεσθαΝαπσΝ βθΝκγσθβΝ βμΝ δα δεα έαμΝ( δεσθαΝζέλ)μ 
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δεσθαΝ4έλμ θααά β βΝΠλκ υππθΝ κΝέ ΝέΣΡέ έ 

ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ η αίζβ υθΝ σππμΝαυ σΝ αθ ζάγβε Ν απσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ
τλκμΝ δηυθΝ κυμΝπαλκυ δΪα αδΝ κθΝπέθαεαΝπκυΝαεκζκυγ έΝ(ΠέθαεαμΝζέ1)έΝβη δυθ αδΝ
σ δΝκδΝ δηΫμΝ έθαδΝκδΝπδγαθΫμΝ δηΫμΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝπΪλκυθΝκδΝη αίζβ ΫμέΝΓδαΝκθκηα δεΫμΝ
η αίζβ ΫμΝαθαφΫλ αδΝ θ δε δεΪΝΫθαΝπαλΪ δΰηαέΝ δμΝαλδγηβ δεΫμΝ δηΫμΝαθαΰλΪφ αδΝ Ν
παλΫθγ βΝ κΝ δΪ βηαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ δηυθΝ κυμέ 

 

ΠέθαεαμΝ4έ1μΝΜ αίζβ ΫμΝπκυΝαθ ζκτθ αδΝαπσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έ 
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4.3 π ι λΰα έαΝ κδξ έπθ 

4.3.1 Γ θδεΪ 

ΌππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ Ν πλκβΰκτη θκΝ ε φΪζαδκ,Ν απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ
πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν ελέθ αδΝ βΝ π ι λΰα έαΝ
πθΝ κδξ έπθ πκυΝαθ ζάγβεαθΝαπσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έΝ λξδεΪ,Ν πδ δυε αδΝβΝκηα κπκέβ βΝ
υΰε ελδηΫθπθΝεα βΰκλδυθΝη αίζβ υθΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝη ΰΪζκΝπζάγκμΝ δηυθ,Νυ ΝθαΝ

ΰέθκυθΝπδκΝ τεκζαΝ δαξ δλέ δη μέΝ βΝ υθΫξ δα,ΝηΫ πΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝυπκπδθΪεπθΝ(Pivot 

Tables),Ν ιΪΰκθ αδΝ εΪπκδαΝ πλκεα αλε δεΪΝ υηπ λΪ ηα α,Ν αΝ κπκέα υθ ζκτθΝ βθΝ
π λαδ ΫλπΝ εα βΰκλδκπκέβ β εαδΝ κηα κπκέβ βΝ ΪζζπθΝ η αίζβ υθ,Ν υ Ν θαΝ
ξαλαε βλδ κτθΝ πμΝ κυλδ δεΫμΝ άΝ ηβΝ κυλδ δεΫμέΝ εκζκτγπμ,Ν ηκλφυθ αδΝ κΝ ζδεσμΝ
ε θ λδεσμΝπέθαεαμ,ΝεαδΝ αΝ κηΫθαΝεπ δεκπκδκτθ αδΝυ ΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝη αίζβ ΫμΝ
υηία ΫμΝη Ν κΝ δ δεσ ζκΰδ ηδεσ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμΝIψεΝSPSSΝStatisticsΝβζέΝ υ σΝ

ΰέθ αδΝη Ν κΝξαλαε βλδ ησΝ πθΝη αίζβ υθΝθαΝζαηίΪθκυθΝ βθΝ δηάΝ1ΝΰδαΝ κυλδ δεΫμ,ΝεαδΝ
βΝΰδαΝηβΝ κυλδ δεΫμέΝΣΫζκμ,Νπαλκυ δΪα αδΝκΝ λσπκμΝαθΪζυ βμΝ πθΝ κηΫθπθΝηΫ πΝ βμΝ
π λδΰλαφάμΝ πθΝευλδσ λπθΝ θ κζυθΝ κυΝζκΰδ ηδεκτέ 

4.3.2 δ αΰπΰάΝ κΝζκΰδ ηδεσΝυπκζκΰδ δευθΝφτζζπθΝεicrosoftΝϋxcel 

π δ αΝ απσΝ βΝ δα δεα έαΝ υζζκΰάμΝ πθΝ κδξ έπθ,Ν αεκζκυγ έΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ
π ι λΰα έαμΝ κυμέΝΣαΝ κηΫθαΝπκυΝ αθ ζάγβεαθΝ απσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κΝ
ζκΰδ ηδεσΝυπκζκΰδ δευθΝφτζζπθΝMicrosoft ExcelέΝΠαλαεΪ π, παλκυ δΪα αδΝΫθαΝ ηάηαΝ
κυΝαλξδεκτΝπέθαεαΝη ΪΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυμΝ κΝπλσΰλαηηαΝ(ΠέθαεαμΝ4.2): 
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ΠέθαεαμΝ4έβμ λξδεάΝηκλφάΝ ηάηα κμΝ κυΝπέθαεαΝη ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ κηΫθπθΝ
απσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έΝ κΝMicrosoft Excel 
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4.3.3 Οηα κπκέβ βΝ πθΝ γθδεκ ά πθ 

ΓδαΝ κΝ εκπσΝ βμΝκηα κπκέβ βμ βμΝ άζβμΝ« γθδεσ β αΝσζπθΝ πθΝ υηη ξσθ πθ»Ν Ν
ζδΰσ λ μ,Ν πδκΝ δαξ δλέ δη μΝ υπκεα βΰκλέ μ,Ν Ϋΰδθ Ν ξλά βΝ βμΝ θ κζάμΝ φδζ λαλέ ηα κμΝ
(filter). βηδκυλΰάγβε Ν ηδαΝ εαδθκτλΰδαΝ άζβ,Ν βΝ κπκέαΝ κθκηΪ βε Ν « γθδεσ β α»,Ν εαδΝ
ηΫ πΝ εα ΪζζβζκυΝ φδζ λαλέ ηα κμΝ κδΝ δΪφκλ μΝ γθδεσ β μΝ κηα κπκδάγβεαθΝ βθΝ
παλκτ αΝ άζβΝ δμΝαεσζκυγ μμΝ ζζΪ α,Ν ζίαθέα,Ν υλυπβ,Ν η λδεά,Ν έαέΝ πέ βμ,Ν τκΝ
Ϊζζ μΝ εα βΰκλέ μΝ παλΫη δθαθΝ κδΝ έ δ μ,Ν αΝ ΆζζαΝ εαδΝ αΝ Άΰθπ αέΝ Ν δα δεα έαΝ
φδζ λαλέ ηα κμΝΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝπαλκυ δΪα αδΝ βθΝπαλαεΪ πΝ δεσθαΝ( δεσθαΝζέ1ί)μ 

 

δεσθαΝ4έ1ίμ δα δεα έαΝφδζ λαλέ ηα κμΝΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μ 

ιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝσ δΝκΝζσΰκμΝπκυΝβΝ ζίαθέαΝΫξ δΝ βΝ δεάΝ βμΝι ξπλδ άΝεα βΰκλέα,Ν
πλσε δ αδΝΰδαΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝαπκ ζ έΝ κ η ΰαζτ λκΝπκ κ σ πθ ηκθέηπθΝη αθα υθΝ
βθΝ ζζΪ α,ΝεαδΝσππμΝφαέθ αδΝ βΝ υθΫξ δα,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ αΝ

κπκέαΝ ηπζΫεκθ αδΝ έθαδΝ αλε ΪΝ η ΰΪζκμΝ υ Ν θαΝ κΝ δεαδκζκΰ έέΝ ΣαΝ παλαπΪθπΝ
ηφαθέακθ αδ κθΝαεσζκυγκΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝζέγ)μ 
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ΠέθαεαμΝ4έγμ ΣηάηαΝ κυΝπέθαεαΝη ΪΝ βθΝκηα κπκέβ βΝ πθΝ γθδεκ ά πθ 
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ιέα δΝ πέ βμΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν ηδαΝ πδπζΫκθΝ πλκ πΪγ δαΝ
κηα κπκέβ βμΝ πθΝ γθδεκ ά πθΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ εαγΪλδ κΝ γθδεσΝ δ σ βηαΝ (Gross 

National Income – GNI)ΝεαδΝ βθΝαθαζκΰέαΝγθβ δησ β αμΝαθΪΝκξάηα αΝ(fatalities/vehicle 

rate),Ναθ ζυθ αμΝ κδξ έαΝαπσΝαθ έ κδξβΝπαζαδσ λβΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έα,Ν βμΝκπκέαμΝ
κΝ υθαφάμΝπέθαεαμΝπαλα έγ αδΝαυ κτ δκμΝ κΝΠαλΪλ βηαέΝ θΝ Ϋζ δ,ΝαθΝεαδΝβ αθ έ κδξβΝ
άζβΝ βηδκυλΰάγβε ΝεαδΝ θ πηα υγβε Ν κυμΝ ζδεκτμΝπέθαε μ,Ν θΝξλβ δηκπκδάγβε Ν

ΰδαΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ αθΪζυ β,Ν ζσΰπΝ βμΝ υα δεάμΝ φτ βμΝ κυΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ πθΝ
γθδεκ ά πθΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ πθΝ κηΫθπθ,Ν Ν κυλδ δεΪΝ εαδΝ ηβΝ κυλδ δεΪ,Ν πκυΝ
απκφα έ βε ΝθαΝξλβ δηκπκδβγ έΝη Ϋπ δ αέ 

4.3.4 Πλκεα αλε δεάΝ θΪζυ β 

4.3.4.1 Γ θδεΪ 

εκπσμΝ κυΝ υπκε φαζαέκυΝ αυ κτΝ απκ ζ έΝ κΝ ξαλαε βλδ ησμΝ πθΝ η αίζβ υθΝ πμΝ
κυλδ δεάμΝάΝηβΝ κυλδ δεΫμέΝΓδαΝ δμΝη αίζβ ΫμΝ γθδεσ β α,ΝζσΰκμΝη αεέθβ βμΝσζπθΝ πθΝ
κ βΰυθ,Ν ηάθαμ εαδΝ θκησμ,Ν απκφα έ βε Ν σ δΝ πλκςπκ έγ αδΝ ηδαΝ πλκεα αλε δεάΝ
αθΪζυ β ΰδαΝ κθΝξαλαε βλδ ησΝ κυμέ ΓδαΝ κΝ εκπσΝαυ σΝ βηδκυλΰάγβεαθΝκδΝαθ έ κδξ μΝ
άζ μΝ γθδεσ β α,ΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμ,Ν πκξάΝεαδΝΚα βΰκλέαΝΝκηκτ,Νηπλκ ΪΝαπσΝ δμΝ

κπκέ μΝ αθαΰλΪφ αδΝ βΝ Ϋθ διβΝ SPSS,Ν εαγυμ πλκκλέακθ αδΝ ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ δ δεσΝ
ζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμέΝΟΝξαλαε βλδ ησμΝ πθΝη αίζβ υθΝ πδ υΰξΪθ αδΝη Ν
βΝ βηδκυλΰέαμΝυπκπδθΪεπθΝ(Pivot Tables),ΝεαδΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ δαΰλαηηΪ πθΝαπσΝαυ κτμέΝ
ΟδΝ πέθαε μΝ εαδΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ απκ ζκτθΝ ετλδκΝ ηΫλκμΝ βμΝ πλκεα αλε δεάμΝ
αθΪζυ βμ,Ν εαγυμ,Ν πΫλαΝ απσΝ κΝ ξαλαε βλδ ησΝ πθΝ η αίζβ υθ,Ν υηίΪζζκυθΝ βθΝ
εαζτ λβΝ εα αθσβ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθ,Ν εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ
πκδκ δευθΝ υηπ λα ηΪ πθέ 

4.3.4.2 βηδκυλΰέαΝYπκπδθΪεπθΝ(PivotΝTables) 

ΤπκπέθαεαμΝ(Pivot Table)Ν έθαδΝΫθαμΝπέθαεαμΝπκυΝ υθκοέα δΝ αΝ κηΫθαΝ ΝΫθαθΝΪζζκΝ
πέθαεα,ΝεαδΝΰέθ αδΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝηδαμΝ δα δεα έαμΝσππμΝβΝ αιδθσηβ β,ΝβΝηΫ λβ βΝ κυΝ
ηΫ κυΝσλκυΝάΝβΝΪγλκδ β,ΝεαδΝ υθάγπμΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝκηα κπκέβ βΝ πθΝ κηΫθπθΝ
κυΝαλξδεκτΝπέθαεαέΝ υ κέΝκδΝπέθαε μΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κηΫθπθΝεαδΝ
θ κπέακθ αδΝ Ν πλκΰλΪηηα αΝ κπ δεκπκέβ βμΝ κηΫθπθΝ σππμΝ ζκΰδ δεΪΝ φτζζαΝ άΝ
ζκΰδ ηδεσΝ πδξ δλβηα δεάμΝ υφυ αμέΝΟΝξλά βμΝ υξθΪΝ βηδκυλΰ έΝεαδΝαζζΪα δΝ βΝ κηάΝ βμΝ
τθκοβμΝη αεδθυθ αμΝΰλαφδεΪΝ αΝπ έαέΝ υ άΝβΝΟπ λδ λκφάΟΝ(pivoting)Ν κυΝ υθκπ δεκτΝ

πέθαεαΝ έθ δΝ βθΝΫθθκδαΝ κΝσθκηΪΝ βμέ 
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Ν βηδκυλΰέαΝ κυΝυπκπέθαεαΝΰέθ αδΝηΫ πΝ βμΝαθ έ κδξβμΝ θ κζάμ (PivotTable), αφσ κυΝ
ΫξκυθΝ πδζ ΰ έΝσζαΝ αΝ κηΫθαΝ κυΝαλξδεκτΝπέθαεα,ΝσππμΝφαέθ αδΝ βθΝ δεσθαΝζέ11μ 

 

δεσθαΝ4έ11: βηδκυλΰέαΝυπκπέθαεαΝ(Pivot Table) 

ΟΝυπκπέθαεαμΝ δαηκλφυθ αδΝη αεδθυθ αμΝΰλαφδεΪΝ αΝπ έαΝσππμΝφαέθ αδΝ βθΝ δεσθαΝ
4.12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ4έ1βμΝ δαησλφπ βΝυπκπέθαεαΝηΫ πΝ βμΝη αεέθβ βμΝπ έπθ 
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4.3.4.3 Χαλαε βλδ ησμΝ βμΝΜ αίζβ άμΝΜάθαμΝ κυΝ υξάηα κμΝπμΝ πκξά 

4.3.4.3.1 Τπκπέθαεαμ Χαλαε βλδ ηκτΝ βμΝ πκξάμ 

Μ Ν κθΝ λσπκΝ πκυΝ αθαζτγβε Ν βθΝ πλκβΰκτη θβΝ υπκπαλΪΰλαφκ,Ν βηδκυλΰάγβε Ν κΝ
παλαεΪ πΝυπκπέθαεαμΝ(ΠέθαεαμΝζέζ),ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝξαλαε βλδ ηκτΝ βμΝ πκξάμ πμΝ
κυλδ δεάΝάΝηβΝ κυλδ δεά: 

ΠέθαεαμΝ4έ4μ ΤπκπέθαεαμΝξαλαε βλδ ηκτΝ πκξάμΝ(αλδγησμΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝ
α υξάηα κμΝεαδΝ γθδεσ β α) 

4.3.4.3.2 δαΰλΪηηα αΝΤπκπδθΪεαΝΧαλαε βλδ ηκτΝ βμΝ πκξάμ 

H παλαΰπΰάΝ δαΰλαηηΪ πθΝ πθΝυπκπδθΪεπθ έθαδΝ υθα σθΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝη Ν βΝ
ξλά βΝ βμΝ θ κζάμΝPivotChart πκυΝφαέθ αδΝπαλαεΪ πΝ( δεσθαΝζέ1γ)μ 
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δεσθαΝ4έ1γμ βηδκυλΰέαΝ δαΰλΪηηα κμΝυπκπδθΪεπθ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ ηΫ πΝ πθΝ φέζ λπθΝ ΫξκυθΝ αφαδλ γ έΝ κδΝ θκηκέΝ πθΝ τκΝ η ΰαζτ λπθΝ
πσζ πθ,Ναυ κέΝ βμΝ γάθαμΝ(θκηαλξέαΝ γβθυθ,ΝθκηαλξέαΝ θα κζδεάμΝ δεάμ,ΝθκηαλξέαΝ
υ δεάμΝ δεάμ,Ν θκηαλξέαΝ Π δλαδυμ)Ν εαδΝ βμΝ Θ αζκθέεβμ,Ν ΰδαΝ κΝ ζσΰκΝ βμΝ ξ δεΪΝ

κηκδσηκλφβμΝεα αθκηάμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ Ναυ ΫμΝεαγ’ΝσζκΝ τθκζκΝ πθΝ υθ 
(ίζέΝΠαλαλ άηα α)έΝ πέ βμ,ΝΫξκυθΝαφαδλ γ έΝαπσΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝαθΪζυ βΝβΝ ζζβθ μ,Ν
εαγυμΝαπκ ζκτθΝη Ν δαφκλΪΝ βθΝπλυ βΝεα βΰκλέαΝ ηπζ εκηΫθπθΝ Να υξάηα α,Νη Ν
αλδγησΝπ λέπκυΝ εαπζΪ δκΝαπσΝ βθΝ πση θβΝεα βΰκλέαΝεαγ’Νσζβ βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμέΝ
ΛσΰπΝ αυ άμΝ βμΝ δαφκλΪμΝ η ΰΫγκυμ,Ν βΝ παλκυ έαΝ κυμΝ γαΝ εαγδ κτ Ν υ ξ λάΝ βθΝ
τλ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ πθΝ θαπκη θσθ πθΝ γθδεκ ά πθΝ βθΝπαλκυ έαΝαδξηυθΝ(spikes) 

αΝ δαΰλΪηηα αέΝ Ν δΪΰλαηηαΝ πκυΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ σζ μΝ δμΝ γθδεσ β μΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ
τΰελδ βμΝεαδΝπζβλσ β αμΝπ λδζαηίΪθ αδΝ αΝΠαλαλ άηα αέΝ ιΪζζκυ,Νεα ΪΝηδαΝΪζζβΝ

γ υλβ β,Ν δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδσ κυμΝ δμΝκλέακυθΝκδΝ ιΫθκδΝ κυλέ μέΝΠαλ’ΝσζαΝαυ Ϊ,Ν Ν
αυ άΝ βθΝαθΪζυ βΝΫξ δΝ υηπ λδζβφγ έΝεαδΝβΝ ζίαθέα,ΝΰδαΝζσΰκυμΝ τζκΰβμΝ τΰελδ βμΝεαδΝ
ιαΰπΰάμΝ υηπ λα ηΪ πθέΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝησθκΝ κυμΝιΫθκυμΝ κυλέ μΝ
Ϋξ δΝ υηπ λδζβφγ έΝ αΝΠαλαλ άηα αέ 

ΠαλαεΪ π,Νπαλκυ δΪακθ αδΝ αΝαεσζκυγαΝλαί κΰλΪηηα α ( δΪΰλαηηαΝζέ1ΝεαδΝ δΪΰλαηηαΝ
ζέβ),Ν αΝ κπκέαΝ γ πλάγβεαθΝ πζβλΫ λαΝ εαδΝ εα αζζβζσ λαΝ ΰδαΝ κΝ ξαλαε βλδ ησΝ βμΝ
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η αίζβ άμΝ βμΝ πκξάμΝ πμΝ κυλδ δεάΝ άΝ ηβΝ κυλδ δεά,Ν σππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ
πλκβΰκυηΫθπμμ 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ1μ λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝα υξάηα κμ εαδΝ γθδεσ β α 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ2: υθκζδεσμΝαλδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝα υξάηα κμΝεαδΝ
γθδεσ β α 
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Παλα βλ έ αδΝσ δΝΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝ πθΝ ΪλπθΝηβθυθΝ(ΙκτθδκμΝ–  π Ϋηίλδκμ),Ν αΝκ δεΪΝ
α υξάηα αΝι π λθκτθΝ αΝθίίΝΰδαΝεΪγ Νηάθα,Νη ΝηΫΰδ κΝαλδγησΝ κθΝ τΰκυ κΝη Νλθ1ΝεαδΝΝ
ζΪξδ κΝαλδγησΝ κθΝ π ΫηίλδκΝη Νθί1έΝ εκζκυγκτθΝκδΝ τκΝηάθ μΝ(ΜΪδκμΝεαδΝΟε υίλδκμ)Ν
σπκυΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝι π λθκτθΝ αΝζίίΝΰδαΝεΪγ ΝΫθαΝαπσΝαυ κτμ,Νη ΝηίβΝ κΝΜΪδκΝεαδΝ
ζζγΝ κθΝΟε υίλδκέΝΓδαΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝΫιδΝηάθ μΝ(ΙαθκυΪλδκμΝ– πλέζδκμΝεαδΝΝκΫηίλδκμ,Ν
εΫηίλδκμ),Ν αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ έθαδΝπ λδ σ λαΝαπσΝβίίΝΰδαΝεΪγ Νηάθα,Νη ΝηΫΰδ κΝ

αλδγησΝ αΝγβλΝ κθΝ πλέζδκ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝεαδΝκΝησθκμΝπκυΝι π λθΪΝ αΝγίί,ΝεαδΝ ζΪξδ κΝ
αλδγησΝ αΝββθΝ κΝΦ ίλκυΪλδκέΝυθ πυμΝκλέ βε ΝβΝπ λέκ κμΝΙκτθδκμ –  π Ϋηίλδκμ πμΝ
κυλδ δεάΝ(Καζκεαέλδ),ΝεαδΝβΝπ λέκ κμΝΙαθκυΪλδκμΝ– πλέζδκμΝεαδΝΝκΫηίλδκμ,Ν εΫηίλδκμΝ
πμΝ ηβΝ κυλδ δεάΝ (Χ δηυθαμ)έΝ ΟδΝ ηάθ μΝ ΜΪδκμΝ εαδΝ Οε υίλδκμΝ απκφα έ βε Ν θαΝ ηβθΝ
υηπ λδζβφγκτθΝ βθΝαθΪζυ β,ΝπμΝαίΫίαδκδέ 

4.3.4.4 Χαλαε βλδ ησμΝ βμΝΜ αίζβ άμΝ γθδεσ β αΝπμΝΚα βΰκλέαΝ γθδεσ β αμ 

 Ν υθΫξ δαΝ σ πθΝ αθαφΫλγβεαθΝ ΰδαΝ βθΝ γθδεσ β αΝ  πλκβΰκτη θκΝ υπκε φΪζαδκ,Ν
απαδ άγβε ΝκΝξαλαε βλδ ησμΝ βμΝ γθδεσ β αμ κυΝ υηη Ϋξκθ αΝ κΝκ δεσΝα τξβηαΝ
πμΝ κυλέ αμΝάΝηβΝ κυλέ αμέ 

λξδεΪ,Ν βηδκυλΰάγβε ΝΫθαμΝυπκπέθαεαμ,ΝκΝκπκέκμΝξλβ δηκπκδάγβε ΝΰδαΝπαλαΰπΰάΝ κυΝ
πέθαεαΝ αιδθσηβ βμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ γθδεσ β α πθΝ
υηη ξσθ πθ,Ν ηάηαΝ κυΝκπκέκυΝπαλα έγ αδΝπαλαεΪ πΝ(ΠέθαεαμΝζέη)μΝ 
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ΠέθαεαμΝ4έη: ΤπκπέθαεαμΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ κυΝπέθαεαΝ αιδθσηβ βμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ
κ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ γθδεσ β α κυΝ υηη Ϋξκθ α 

Νέ δαΝ δα δεα έαΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝεαδΝΰδαΝ κυμΝπαγσθ μέΝ βΝ υθΫξ δα,Ναθ ζάγβε Ν κΝ
τθκζκΝ κυΝπζάγκυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ τκΝυπκπέθαε μ,Ν αιδθκηάγβεαθΝεα ΪΝατικυ αΝ δλΪΝ

η ΝίΪ βΝ πθΝαλδγησΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,ΝεαδΝ κπκγ άγβεαθΝπαλΪπζ υλαΝΰδαΝ εκπκτμΝ
τΰελδ βμΝ(ΠέθαεαμΝζέθ)έΝβη δυθ αδΝσ δΝ θΝζάφγβεαθΝυπσοβΝ αΝΆΰθπ α, εαγυμΝεαδΝ

κδΝεα αΰ ΰλαηηΫθκδΝ ηπζ εση θκδΝξπλέμΝυπβεκσ β αμ  
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ΠέθαεαμΝ4έθμΝΠέθαεαμΝ αιδθσηβ βμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝεαδΝ πθΝ
παγσθ πθΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ γθδεσ β αΝ πθΝ υηη ξσθ πθ 

ΓδαΝ κΝίάηαΝαυ σΝ θΝαπαδ άγβε Νπ λαδ ΫλπΝαθΪζυ β,ΝεαγυμΝ έξ Νά βΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ
πλκεα αλε δεάΝκηα κπκέβ βΝ Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκέΝΩμΝ κυλέ μΝγ πλάγβεαθΝ
κδΝ υηη Ϋξκθ μΝη Ν δμΝαεσζκυγ μΝ γθδεσ β μμΝ υλυπβ,Ν η λδεά,Ν έα,ΝΆζζκέΝΩμΝηβΝ
κυλέ μΝγ πλάγβεαθΝκδΝ ζζβθ μ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝκδΝ ζίαθκέ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ ζκτθΝ βΝ
η ΰαζτ λβΝεα βΰκλέαΝηκθέηπθΝη αθα υθΝ βθΝ ζζΪ αέΝΣαΝΆΰθπ αΝ πδζΫξγβε ΝθαΝ
αΰθκβγκτθέ 
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ΩμΝ πδί ίαέπ βΝ πθΝπαλαπΪθπ,Νπαλκυ δΪακθ αδΝζ π κη λάΝ κδξ έαΝΰδαΝ κθΝ κυλδ ησΝ
πκυΝαθ ζάγβεαθΝαπσΝ βθΝ ΛέΣ ΣέΝ αΝΠαλαλ άηα αέΝ πέ βμ,ΝπαλαεΪ πΝπαλα έγ αδΝ
ΫθαΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝπαλκυ δΪα δΝ δμΝ ΫεαΝ βηκφδζΫ λ μΝξυλ μΝκδΝκπκέ μΝαθααβ κτθΝ
κυλδ δεκτμΝ πλκκλδ ηκτμΝ βθΝ ζζΪ αΝ ( δαΰλαηηαΝ ζέγ),Ν κΝ κπκέκΝ αθ ζάγβε Ν απσΝ
παλκυ έα βΝ Ν ε άζπ βΝ ΰδαΝ βθΝ πΫε α βΝ βμΝ πλπ κίκυζέαμΝGrow Greek Tourism 

Online βμΝGoogle: 

 

δΪΰλαηηαΝ4έγμ ΟδΝ ΫεαΝ βηκφδζΫ λ μΝξυλ μΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝπλκΫλξκθ αδΝκδΝ
αθααβ ά δμΝ κυλδ δευθΝπλκκλδ ηυθΝ βθΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ κΝβί1ζΝ[ΠβΰάμΝGrow Greek 

TourismΝτnline,ΝπαλΪλ βηαΝ βμΝGoogle, 2015]  

4.3.4.5 Χαλαε βλδ ησμΝ βμΝΜ αίζβ άμΝΝκησμ κυΝ υξάηα κμΝπμΝΚα βΰκλέαΝ
Νκηκτ 

4.3.4.5.1 ΤπκπέθαεαμΝΧαλαε βλδ ηκτΝ βμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτ 

βηδκυλΰάγβε ΝκΝπαλαεΪ πΝυπκπέθαεαμΝ(ΠέθαεαμΝζέι),ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝξαλαε βλδ ηκτΝ
βμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτ πμΝ κυλδ δεκτΝάΝηβΝ κυλδ δεκτ: 
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ΠέθαεαμΝ4έι: ΤπκπέθαεαμΝξαλαε βλδ ηκτΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝ(αλδγησμΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ κυΝα υξάηα κμ,Ν πκξάΝεαδΝθκησ) 
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4.3.4.5.2 έε βμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτ 

Κλέ δηκμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ κΝξαλαε βλδ ησΝ βμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝπμΝ κυλδ δεσΝάΝηβΝ
κυλδ δεσΝ απκ Ϋζ Ν κΝ παλαΰση θκΝ ηΫΰ γκμΝ κΝ κπκέκΝ κθκηΪ βε Ν έε βμΝ

Κα βΰκλέαμΝ ΝκηκτέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ κΝ απκ Ϋζ ηα βμΝ δαέλ βμΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ
α υξβηΪ πθΝκ δευθΝεα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝ(Καζκεαδλδθά)Νπ λέκ κΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ εα ΪΝ β ηβΝ κυλδ δεάΝ (Χ δη λδθά)Ν π λέκ κ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ κλέ βεαθΝ Ν
πλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκ,ΝΰδαΝεΪγ ΝθκησΝι ξπλδ ΪέΝβη δυθ αδΝσ δΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ
σπκυ θΝπαλκυ δΪακθ αδΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βΝηβΝ κυλδ δεάΝπ λέκ κ,ΝεαδΝ υΰξλσθπμΝκΝ
αλδγησμΝ α υξβηΪ πθΝ εα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝ π λέκ κΝ έθαδΝ ηδελσμΝ (σππμΝ εαδΝ ζκΰδεΪΝ
ιυπαεκτ αδ),Ν κΝ έε βμΝ κλέα αδΝ πμΝ ηβ θδεσμέΝ έθαδΝ πλκφαθΫμΝ σ δΝ σ αθΝ κΝ έε βμΝ
Κα βΰκλέαΝΝκηκτΝ έθαδΝη ΰαζτ λκμΝαπσΝ βΝηκθΪ α,ΝκΝαλδγησμΝ πΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ
εα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝ π λέκ κΝ ι π λθΪΝ πθΝ αλδγησΝ αυ υθΝ εα ΪΝ βΝ ηβΝ κυλδ δεάέΝ Ν
πλκςπσγ βΝ αυ άΝ έθαδΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ απαλαέ β βΝ ΰδαΝ κΝ ξαλαε βλδ ησΝ θσμΝ θκηκτΝ πμΝ
κυλδ δεσ,ΝξπλέμΝσηπμΝθαΝκλδ δεκπκδ έΝ αΝ βθΝ πδζκΰάέ 

πκφα έ βε Ν Νπλυ βΝφΪ βΝβΝαθααά β βΝ πθΝΝ εαπΫθ ΝπδκΝ κυλδ δευθΝθκηυθέΝΓδαΝ
βθΝ πέ υιβΝ κυΝ κΝ εκπκτΝ αυ κτ,Ν ηΫ αΝ απσΝ β δα δεα έαΝ φδζ λαλέ ηα κμΝ κυΝ
υπκπέθαεαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝυπκε φαζαέκυΝ(ΠέθαεαμΝζέι),Ν βηδκυλΰάγβεαθΝ λ δμΝθΫκδΝ
πέθαε μΝ κυμΝκπκέκυμΝυπκζκΰέα αδΝκΝ έε βμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτέΝΟΝπλυ κμΝαπκ ζ έ αδΝ
απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ
εαδΝ βμΝ ζζάθπθ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝηαμΝ υ δΝηδαΝκζκεζβλπηΫθβΝ δεσθαΝ κυΝ έε β (ΠέθαεαμΝ
ζέκ)έΝ ΟΝ τ λκμΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ησθκΝ ΰδαΝ δμΝ
γθδεσ β μΝ πθΝ κυλδ υθ,Ν βζα άΝ ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ ζζάθπθΝεαδΝ πθΝ ζίαθυθ,ΝΫ δΝ

υ ΝθαΝπαλΫξ δΝΫθαΝεαγαλΪΝ κυλδ δεσΝ έε βΝ(ΠέθαεαμΝζέλ)έΝΟΝ λέ κμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ
κΝ τθκζκΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ησθκΝ ΰδαΝ κυμΝ υλππαέκυμΝ κυλέ μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
απκ ζκτθΝ εαδΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ πθΝ κυλδ υθΝ (ΠέθαεαμΝ ζέ1ί)έΝ ΓδαΝ σζκυμΝ κυμΝ
πέθαε μΝ δαξπλέακθ αδΝ ι εΪγαλαΝ κδΝ εαπΫθ Ν θκηκέΝ η Ν κθΝ η ΰαζτ λκΝ έε βΝ
Κα βΰκλέαμΝΝκηκτΝηΫ πΝ βμΝξλά βμΝηδαμΝεσεεδθβμΝΰλαηηάμ,ΝξπλέμΝαυ σΝθαΝκλδ δεκπκδ έΝ
κΝπκδκδΝ ζδεΪΝγαΝ πδζ ΰκτθέΝΆζζκδΝπαλΪΰκθ μΝπκυΝγαΝ δα λαηα έ κυθ πέ βμΝλσζκΝ
βθΝ πδζκΰάΝ απκ ζκτθΝ βΝ υθΫπ δαΝ ηφΪθδ άμΝ κυμΝ Ν εΪγ Ν πέθαεα,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ

αλδγησμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝ κυλδ δεάμΝπ λδσ κυΝθαΝ έθαδΝη ΰαζτ λκμΝαπσΝγί,Ν
υ Ν κΝ έΰηαΝθαΝγ πλ έ αδΝ παλεΫμέΝβη δυθ αδΝσ δΝ αΝπαλαπΪθπΝαπκ ζκτθΝαπζΪΝ
κ βΰέ μ,Ν εαδΝ θΝ γ πλ έ αδΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ β υθτπαλιβΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ
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πλκαθαφ λγΫθ πθΝπαλαΰσθ πθΝυ ΝθαΝ υηπ λδζβφγκτθΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κυλδ δευθΝ
θκηυθέΝΝ 

ΣβθΝπαλΪγ βΝ πθΝπδθΪεπθΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝπλκβΰ έ αδΝΫθαΝ
υπσηθβηα π ιάΰβ βμΝ βμΝξλπηα δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ( δεσθαΝζέ1ζ)μ 

 

δεσθαΝ4έ14μ ΤπσηθβηαΝ π ιάΰβ βμΝ βμΝξλπηα δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝπδθΪεπθΝ
υπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτ 
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ΠέθαεαμΝ4έκ: ΠέθαεαμΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝ(Όζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 
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ΠέθαεαμΝ4έλ: ΠέθαεαμΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝ(ΜσθκΝ κυλέ μ) 
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ΠέθαεαμΝ4έ1ί: ΠέθαεαμΝυπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έε βΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝ(ΜσθκΝ υλππαέκδ) 



Κ Φ Λ ΙΟΝζ ΤΛΛΟΓ ΝΚ ΙΝ Π Ξ ΡΓ Ι ΝΣΟΙΧ ΙΩΝ 

102 
 

τηφπθαΝ η Ν αΝ παλαπΪθπ,Ν πμΝ εαγαλΪΝ κυλδ δεκέΝ θκηκέΝ πδζΫξγβεαθΝ κδΝ εαπΫθ Ν
αεσζκυγκδ,ΝκδΝκπκέκδΝπαλκυ δΪακθ αδΝηΫ πΝ βμΝ δα δεα έαΝφδζ λαλέ ηα κμΝ βμΝ άζβμΝ
θκησμΝ κυΝα υξάηα κμΝ( δεσθαΝζέ1η)μΝ 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ4έ1ημ ΟδΝ εαπΫθ ΝπδκΝ κυλδ δεκέΝθκηκέ 

ΩμΝ εαγαλΪΝ ηβΝ κυλδ δεκέΝ θκηκέΝ κλέ βεαθ κδΝ ζ υ αέκδΝ λδΪθ α,Ν απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ
απκηΫθκυθΝ έεκ δΝκε υΝπκυΝξλβ δηκκδάγβεαθΝ Ν δΪφκλαΝ Ϊ δαΝ βμΝαθΪζυ βμΝσπκυΝ θΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝθκηκέΝ πθΝ τκΝη ΰαζτ λπθΝπσζ πθ,Ναυ κέΝ βμΝ γάθαμΝ(θκηαλξέαΝ
γβθυθ,Ν θκηαλξέαΝ θα κζδεάμΝ δεάμ,ΝθκηαλξέαΝ υ δεάμΝ δεάμ,ΝθκηαλξέαΝΠ δλαδυμ)Ν

εαδΝ βμΝΘ αζκθέεβμέΝΠαλκυ δΪακθ αδΝπαλαεΪ πΝη ΝσηκδκΝ λσπκΝ( δεσθαΝζέ1θ)μ 

 

δεσθαΝ4έ1θμ ΟδΝ λδΪθ αΝηβΝ κυλδ δεκέΝθκηκέ 
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βη δυθ αδΝσ δΝκδΝ θαπκη έθαθ μΝΫιδΝθκηκέΝξπλέακθ αδΝ Ν τκΝ πδηΫλκυμΝεα βΰκλέ μέΝΣβθΝ
πλυ βΝαπκ ζκτθΝκδΝ ξ δεΪΝ κυλδ δεκέΝθκηκέΝκδΝκπκέκδΝ Ν υηπ λδζάφγβεαθΝ βθΝ ζδεβΝ
πδζκΰά,Ν βζα άΝκΝθκησμΝΚαίΪζαμΝεαδΝκΝθκησμΝΠλ ίΫαβμέΝ Ν τ λβΝπ λδζαηίΪθ δΝ κυμΝ
ηβΝ κυλδ δεκτμΝθσηκυμ,ΝκδΝκπκέκδΝ Ν υηπ λδζάφγβεαθΝ κυμΝεαγαλΪΝηβΝ κυλδ δεκτμΝ
ζσΰπΝ κυΝ ΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ εα ΪΝπ λδσ κυμΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝπλκ ζετ κυθΝ ΰξυλδκΝ εαδΝ
θαζζαε δεσΝ κυλδ ησμ,ΝκδΝκπκέκδΝπλσε δ αδΝΰδαΝ κυμΝθκηκτμΝ λΪηαμ,ΝΞΪθγβμ,ΝΡκ σπβμΝ
εαδΝ λλυθέ ΟδΝ τκΝαυ ΫμΝεα βΰκλέ μΝ υθάγπμΝ ιαδλκτθ αδΝαπσΝ αΝ κηΫθαΝαθΪζυ βμΝ
σππμΝ γαΝ κτη Ν βΝ υθΫξ δα,Ν αζζΪΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ Ν εΪπκδ μΝ ι ξπλδ ΫμΝ
η ηκθπηΫθ μΝαθαζτ δμΝ(ίζέΝΠαλαλ άηα α),ΝεαδΝγ πλάγβε Ν εσπδηκΝθαΝαθαφ λγκτθέ 

ΣκΝυπκε φΪζαδκΝαυ σΝεζ έθ δΝη Νηδα τθ κηβΝΫλ υθαΝβΝκπκέαΝ πδί ίαδυθ δΝ δμΝπ λδκξΫμΝ
πκυΝκλέ βεαθΝπμΝ κυλδ δεΫμέΝ θ δαφΫλκθ αΝελέθκθ αδΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝπαλκυ έα ΝβΝ
ύoogleΝ αθαφκλδεΪΝη Ν κΝππμΝ«οΪξθκυθ»ΝκδΝ κυλέ μΝ δμΝπ λδκξΫμΝ βμΝ ζζΪ αμΝπκυΝ
θ δαφΫλκθ αδΝθαΝ πδ ε φγκτθέ τηφπθαΝη Ν αΝσ αΝπαλκυ δΪ βεαθΝ Ν ε άζπ βΝΰδαΝ
βθΝ πΫε α βΝ βμΝπλπ κίκυζέαμΝύrowΝύreekΝTourismΝτnline, έεκ δΝπ λδκξΫμΝαπσΝσζβΝ
βθΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ ε έθ μΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βθΝ πλυ βΝ γΫ βΝ πθΝ πλκ δηά πθΝ πθΝ
κυλδ υθ ( δεσθαΝζέ17): 
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δεσθαΝ4έ17: ΟδΝ έεκ δΝ βηκφδζΫ λ μΝαθααβ ά δμΝ κυλδ δευθΝπλκκλδ ηυθΝ βθΝ
ζζΪ αΝ κΝβί1ζ [ΠβΰάμΝGrow Greek Tourism Online,ΝπαλΪλ βηαΝ βμΝGoogle, 2015]  
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ΟδΝπδκΝ βηκφδζ έμΝ κυλδ δεκέΝπλκκλδ ηκέΝπλσε αδΝΰδαΝθβ δΪ,ΝσππμΝφαέθ αδΝ βθΝ δεσθαΝ
4.18: 

 

δεσθαΝ4.18: ΟδΝπδκΝ βηκφδζ έμΝ κυλδ δεκέΝπλκκλδ ηκέΝ βμΝ ζζΪ αμΝ(UNITEDHELLAS, 

2017) 

 βθΝπλκ πΪγ δαΝ πδί ίαέπ βμΝ πθΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ πέ βμΝ
εαδΝ εΪπκδ μΝ κδεκθκηδεΫμΝ η ζΫ μΝ πκυΝ δ θ λΰάγβεαθΝ απσΝ βθΝ ΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμέΝ
υΰε ελδηΫθα,Νπαλα έγ αδΝΫθαΝλαί σΰλαηηαΝαθαφκλδεΪΝη Ν βΝηΫ βΝ απΪθβΝαθΪΝιΫθκΝ
πδ εΫπ βΝΰδαΝ βθΝεΪγ Νπ λδφΫλ δαΝ( δΪΰλαηηαΝζέζ)έΝ βΝ υθΫξ δα,Νπαλκυ δΪακθ αδΝ τκΝ
ευεζδεΪΝ δαΰλΪηηα αΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ εα αθκηάΝ αιδ δπ δευθΝ δ πλΪι πθΝ εαδΝ
πδ εΫο πθΝ αθΪΝ π λδφΫλ δαέΝ ( δΪΰλαηηαΝ ζέηΝ εαδΝ δΪΰλαηηαΝ ζέθΝ αθ έ κδξα)έΝ ΣΫζκμ,Ν
παλα έγ αδΝΫθαΝ τθγ κΝ δΪΰλαηηαΝεα αθκηάμΝ πθΝ αιδ δπ δευθΝ δ πλΪι πθΝαθΪΝξυλαΝ
πλκΫζ υ βμΝΰδαΝ δμΝ ι ααση θ μΝπ λδφΫλ δ μΝ( δΪΰλαηηαΝζέι)έ 
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δΪΰλαηηαΝ4έ4: ΜΫ βΝ απΪθβΝαθΪΝιΫθκΝ πδ εΫπ βΝΰδαΝεΪγ Νπ λδφΫλ δαΝΰδαΝ κΝ2016 

[ΠβΰάμΝΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ,Νβί1ι] 

 

δΪΰλαηηαΝ4έη: Κα αθκηάΝ αιδ δπ δευθΝ δ πλΪι πθΝαθΪΝπ λδφΫλ δαΝΰδαΝ κΝβί1θΝ[ΠβΰάμΝ
ΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ,Νβί1ι] 
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δΪΰλαηηαΝ4έθ: Κα αθκηάΝ αιδ δπ δευθΝ πδ εΫο πθΝαθΪΝπ λδφΫλ δαΝΰδαΝ κΝβί1θΝ[ΠβΰάμΝ
ΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν2017] 

δΪΰλαηηαΝ4έι: Κα αθκηάΝ αιδ δπ δευθΝ δ πλΪι πθΝαθΪΝξυλαΝπλκΫζ υ βμΝΰδαΝ δμΝ
ι ααση θ μΝπ λδφΫλ δ μΝεα ΪΝ κΝβί1θΝ[ΠβΰάμΝΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ,Νβί1ι] 
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Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ η ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ αιδ δπ δευθΝ απαθυθ,Ν δ πλΪι πθΝ εαδΝ πδ εΫο πθΝ
υΰε θ λυθ αδΝ αΝθβ δΪΝ βμΝ ζζΪ αμέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝγ πλ έ αδΝσ δΝ πδί ίαδυθ δΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ δ λ τθβ βμΝπκυΝ δ θ λΰάγβε Ν βθΝπαλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝ
ΰδαΝ βθΝ τλ βΝ πθΝ εαπΫθ ΝπδκΝ κυλδ δευθΝθκηυθέ 

4.3.4.5.3 θ δε δεΪΝ δαΰλΪηηα αΝΤπκπδθΪεπθΝΰδαΝ βθΝΚα βΰκλέαΝΝκηκτ 

φσ κυ κλέ βεαθΝκδΝ κυλδ δεΫμΝ εαδΝκδΝ ηβΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμ,Ν γ πλ έ αδΝ εσπδηβΝβΝ
παλαΰπΰάΝεαδΝβΝπαλΪγ βΝ θ δε δευθΝ δαΰλαηηΪ πθ εαδΝΰδα δμΝ τκΝεα βΰκλέ μ,Ν αΝ
κπκέαΝ πδί ίαδυθκυθΝ δμΝυπκγΫ δμΝπκυΝΫΰδθαθ,ΝεαδΝηΫ πΝ βμΝ τΰελδ άμΝ κυμΝκ βΰκτθΝ
βθΝ ιαΰπΰάΝεΪπκδπθΝαλξδευθΝπκδκ δευθΝ υηπ λα ηΪ πθέ 

λξδεΪ,Νπαλα έγ θ αδΝη λδεΪΝ δαΰλΪηηα αΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ
ΰδαΝ δμΝ πδκΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμέΝ έπζαΝ απσΝ αΝ δαΰλΪηηα αΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ
υπκπέθαε μΝ απσΝ κυΝ κπκέκυμΝ αυ ΪΝ παλάξγβ αθ,Ν ΰδαΝ βθΝ εαζτ λβΝ πκπ έαΝ κυμέΝΝΝ
Παλα βλκτθ αδΝκδΝαδξηΫμΝ(spikes) εα ΪΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδσ κυμ,ΝσππμΝαυ ΫμΝκλέ βεαθΝ
Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκέΝβη δυθ αδΝ πέ βμΝσ δΝκδΝηάθ μΝεα ΪΝ κυμΝκπκέκυμΝ θΝ

παλκυ δΪακθ αδΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ παλαζάφγβεαθΝ εαδΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ
δαΰλΪηηα αέ 

 

δΪΰλαηηαΝ4έκμ Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝ π εαθά κυ,Ν κυλέ μ) 
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δΪΰλαηηαΝ4έλ: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝ π εαθά κυ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ1ί: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚυεζΪ πθ,Ν κυλέ μ) 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ11: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚυεζΪ πθ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 
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δΪΰλαηηαΝ4έ1β: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚΫλευλαμ,Ν κυλέ μ) 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ1γ: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΚΫλευλαμ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ14: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΧαζεδ δεάμ,Ν κυλέ μ) 
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δΪΰλαηηαΝ4έ1η: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(θκησμΝΧαζεδ δεάμ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ Ν σζ μΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πθΝ κυλδ δευθΝ θκηυθΝ πκυΝ αθαζτγβεαθΝ
παλαπΪθπ,ΝυπΪλξ δΝ Ϊ βΝ υΰεΫθ λπ βμΝ κυμΝπζάγκυμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ κυμΝ
κυλδ δεκτμΝ(Καζκεαδλδθκτμ)Νηάθ μ,Ν σ κΝΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝ κυλδ υθ,Νσ κΝεαδΝΰδαΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ γθδεκ ά πθ,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ πδγαθυμΝ βζυθ δΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ ΰξυλδκυΝ
κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ(ίζέΝΠαλαλ άηα α)έΝ πδπζΫκθ,Ν ΝεΪπκδκυμΝαπσΝ κυμΝ
ι ααση θκυμΝ κυλδ δεκτμΝ θκηκτμΝ παλα βλ έ αδΝ απσ κηβΝ π υ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ
κ δευθΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝ κυλδ υθ,ΝευλέπμΝη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ
(Καζκεαδλδθάμ)Ν πκξάμέ 

 βΝ υθΫξ δα,Νπαλα έγ θ αδ η λδεΪΝαθ έ κδξαΝ δαΰλΪηηα αΝΰδαΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝΰδαΝ δμΝηβΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμμ 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ1θ: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ( γάθα,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 
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δΪΰλαηηαΝ4έ1ι: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ( γάθα,Ν κυλέ μ) 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ1κ: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝ δ πζέαμΝεαδΝ εαλθαθέαμ,Νσζ μΝκδΝ
γθδεσ β μ) 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ1λ: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝ δ πζέαμΝεαδΝ εαλθαθέαμ,Ν
κυλέ μ) 
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Παλα βλ έ αδΝσ δΝ κυμΝηβΝ κυλδ δεκτμΝθκηκτμΝπκυΝαθαζτγβεαθΝπαλαπΪθπ,ΝκΝαλδγησμΝ
πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ έθαδΝ π λέπκυΝ κηκδσηκλφαΝ εα αθ ηβηΫθκμΝ ξπλέμΝ βηαθ δεΫμΝ
απκεζέ δμ,Ν σ πθΝ αφκλΪΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ γθδεκ ά πθέΝ ΓδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝ κυλδ υθ,Ν
παλα βλ έ αδΝ σ δΝ αΝ η ΰΪζαΝ α δεΪΝ εΫθ λαΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ έθαδΝ
πέ βμΝ ξ σθΝκηκδσηκλφαΝεα αθ ηβηΫθκμ,Ν θυΝ δμΝηδελσ λ μΝηβΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμΝ
κΝ αλδγησμΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ έθαδΝ βηαθ δεΪΝ ηδελσ λκμ,Ν εαδΝ υξαέαΝ
εα αθ ηβηΫθκμέ 

τηφπθαΝη ΝσζαΝ αΝπαλαπΪθπ,ΝπμΝθ αΝη αίζβ ά,Ν βηδκυλΰάγβε ΝηδαΝεαδθκτλΰδαΝ άζβΝ
βΝκπκέαΝεαδΝκθκηΪ βε ΝΚα βΰκλέαΝΝκηκτέΝΩμΝ κυλδ δεκέΝκλέ βεαθΝκδΝ εαπΫθ ΝπδκΝ
κυλδ δεκέΝθκηκέΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝΫΰδθ ΝαθαφκλΪΝ Νπλκβΰκτη θκΝε φΪζαδκ,ΝεαδΝπμΝηβΝ
κυλδ δεκέΝκδΝ λδΪθ αΝπλκαθαφ λγΫθ μΝθκηκέέΝΣΫζκμ,Νπαλα έγ θ αδΝη λδεΪΝ δαΰλΪηηα αΝ
κυΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ σ κΝ πθΝ κυλδ δευθ,Νσ κΝ
εαδΝ πθΝηβΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθμ 

 

δΪΰλαηηαΝ4έβί: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ( κυλδ δεσμΝθκησμ,Νσζ μΝκδΝ γθδεσ β μ) 

 



Κ Φ Λ ΙΟΝζ ΤΛΛΟΓ ΝΚ ΙΝ Π Ξ ΡΓ Ι ΝΣΟΙΧ ΙΩΝ 

114 
 

 

δΪΰλαηηαΝ4έβ1: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ( κυλδ δεσμΝθκησμ,Ν κυλέ μ) 

 

δΪΰλαηηαΝ4έββ: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(ηβΝ κυλδ δεσμΝθκησμ,Νσζ μΝκδΝ
γθδεσ β μ) 
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δΪΰλαηηαΝ4έβγ: Ο δεΪΝα υξάηα αΝαθΪΝηάθαΝ(ηβΝ κυλδ δεσμΝθκησμ,Ν κυλέ μ) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κυλδ δευθΝ π λδκξυθ,Ν αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
υΰε θ λυθκθ αδΝευλέπμΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝ(Καζκεαδλδθκτμ)Νηάθ μέΝΣκΝφαδθση θκΝαυ σΝ

παλκυ δΪα δΝπδκΝκηαζάΝη Ϊία βΝαλδγηκτΝα υξβηΪ πθΝαπσΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝ κυμΝηβΝ
κυλδ δεκτμΝ ηάθ μΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ γθδεκ ά πθ,Ν θυΝ παλκυ δΪα δΝ πδκΝ απσ κηβΝ
η Ϊία βΝΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝ πθΝ κυλδ υθέΝ πδπζΫκθ,ΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ κθΝηβΝ κυλδ δευθΝ
π λδκξυθ,Ν παλα βλ έ αδΝ π λέπκυΝ κηκδσηκλφβΝ εα αθκηάΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθ,ΝξπλέμΝ βηαθ δεΫμΝαπκεζέ δμ,Ν σ κΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ γθδεκ ά πθ,Νσ κΝεαδΝ
ΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝ πθΝ κυλδ υθέ 

4.3.4.6 Χαλαε βλδ ησμΝ βμΝΜ αίζβ άμΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝΌζπθΝ πθΝΟ βΰυθΝ
πμΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμ 

4.3.4.6.1 λξδεάΝΦΪ βΝΧαλαε βλδ ηκτΝ κυΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμ 

ΟΝ ξαλαε βλδ ησμΝ βμΝ η αίζβ άμΝ ζσΰκμΝ η αεέθβ βμΝ σζπθΝ πθΝ κ βΰυθΝ πμΝ ΛσΰκμΝ
Μ αεέθβ βμ Ϋΰδθ Ν Ν τκΝφΪ δμέ 

 βθΝ αλξδεάΝ φΪ β,Ν κηα κπκδάγβεαθΝ κδΝ δΪφκλκδΝ ζσΰκδΝ η αεέθβ βμΝ σππμΝ αυ κέΝ
παλα έγ θ αδΝ απσΝ κΝ έ ΝέΣΡέ έΝ Ν πδηΫλκυμΝ υπκεα βΰκλέ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εαδΝ
αλδγηάγβεαθ,ΝσππμΝφαέθ αδΝπαλαεΪ πΝ( δεσθαΝζέ1λ)έΝ ιέα δΝθαΝαθαφ λγ έΝσ δΝκΝζσΰκμΝ
η αεέθβ βμΝ Άΰθπ κΝ υηπ λδζάφγβε Ν βθΝ κηα κπκέβ β,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ φαθ έΝ κΝ
ηΫΰ γκμΝεαδΝβΝ πδλλκάΝ κυΝεαδΝθαΝ θ κπδ κτθΝπδγαθΪΝπλκίζάηα αΝπκυΝπαλκυ δΪ βεαθΝ
ζσΰπΝαυ άμ.   



Κ Φ Λ ΙΟΝζ ΤΛΛΟΓ ΝΚ ΙΝ Π Ξ ΡΓ Ι ΝΣΟΙΧ ΙΩΝ 

116 
 

 

δεσθαΝ4έ1λμ λξδεάΝκηα κπκέβ βΝεαδΝαλέγηβ βΝ πθΝζσΰπθΝη αεέθβ βμ 

εκζκτγπμ,Ν βηδκυλΰάγβε  κΝαθ έ κδξκμΝυπκπέθαεαμΝΰδαΝ κθΝκζδεσΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κθ ζσΰκΝ η αεέθβ βμ,Ν εαδΝ ηΫ πΝ κυΝ φδζ λαλέ ηα σμΝ κυΝ
παλάξγβ αθ αΝ αθ έ κδξαΝ θ δε δεΪΝ δαΰλΪηηα αΝ ( δΪΰλαηηαΝ ζέβζΝ εαδΝ δΪΰλαηηαΝ
ζέβη)έΝ Π λδ σ λαΝ δαΰλΪηηα αΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ αθΪζυ βμΝ παλα έγ θ αδΝ αΝ
παλαλ άηα αέΝ ΟδΝ υπκπέθαε μΝ απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ παλΪξγβε Ν εΪγ Ν δΪΰλαηηαΝ
παλα έγ θ αδΝ έπζαΝαπσΝ κΝαθ έ κδξκΝ δΪΰλαηηαΝΰδαΝεαζτ λβΝ πκπ έαέΝΠαλκυ δΪα αδΝ
πέ βμΝ Ν πκ κ δαέαΝ ηκλφάΝ κΝ ζσΰκμΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αΝ κπκέαΝ έξαθΝ
εα αΰ ΰλαηηΫθκΝ κυλδ δεσΝζσΰκΝη αεέθβ βμ,ΝκΝκπκέκμΝγ πλάγβε ΝβΝεα βΰκλέαΝ1Νεαδ 2, 

πμΝπλκμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθ,Ν σ κΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ ζσΰκυΝ
η αεέθβ βμΝ Άΰθπ κ,Ν σ κΝ εαδΝ ηβ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θα παλΫξ αδΝ βΝ
υθα σ β αΝ ιαΰπΰάμ πθΝαθΪζκΰπθ υηπ λα ηΪ πθ. 
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δΪΰλαηηαΝ4.24: λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝζσΰκΝη αεέθβ βμ,ΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ
γθδεσ β μΝεαδΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝθκηκτμ 

 

δΪΰλαηηαΝ4έ25: λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝζσΰκΝη αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝ
κυλέ μ,Ν κυλδ δεάΝ πκξάΝεαδΝ κυλδ δεάΝεα βΰκλέαΝθκηκτ 

 αΝ δαΰλΪηηα αΝπαλα βλ έ αδΝευλέπμΝβΝη ΰΪζβΝ πδλλκάΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ ΰθυ πθ,Ν
σπκυΝεαδΝ Νπ λδπ υ δμΝι π λθΪ δΝαεσηαΝεαδΝ κΝάηδ υΝ πθΝ υθκζδευθΝπαλα βλά πθέΝ
ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ πδγαθάΝ Ϋθ διβΝ ζζδπάμΝ υηπζάλπ βμΝ πθΝ κδξ έπθΝ πθΝ
έΟέΣέ . απσΝ βθΝ ΣλκξαέαΝ υθκηέα,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ κ ζσΰκΝ η αεέθβ βμΝ σζπθΝ πθΝ

κ βΰυθέΝ θΝ ιαδλ γκτθΝ αΝΆΰθπ α,Ν κΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝ ξαλαε βλέα αδΝπμΝ ζκΰδεσΝ
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ηΫΰ γκμ,Ν κΝκπκέκΝ τθα αδΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝ βθΝαθΪζυ β,ΝεαγυμΝκδΝεα βΰκλέ μΝ1ΝεαδΝβΝ
απκ ζκτθΝηδελσΝπκ κ σΝ κυΝ υθκζδεκτΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ
γθδεσ β μΝ εαδΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ θκηκτμ,Ν θυΝ απκ ζκτθΝ η ΰΪζκΝ πκ κ σΝ ΰδαΝ δμΝ
γθδεσ β μΝ πθΝ κυλδ υθ,Ν βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝεαδΝ βθΝ κυλδ δεάΝεα βΰκλέαΝθκηκτέ 

4.3.4.6.2 Σ ζδεάΝφΪ βΝξαλαε βλδ ηκτΝ κυΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμ 

 βθΝ ζδεάΝφΪ β,Ν πδ δυξγβε ΝβΝπ λαδ Ϋλπ,Ν υα δεάΝκηα κπκέβ βΝ πθΝυπκεα βΰκλδυθΝ
πκυΝπαλάξγβ αθΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝφΪ β,ΝΰδαΝ κΝξαλαε βλδ ησΝ κυΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμ 

πμΝ κυλδ δεσΝάΝηβΝ κυλδ δεσέ 

Σκυλδ δεσμΝγ πλάγβε ΝκΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝκΝκπκέκμΝ έξ Νεα αΰλαφ έΝπμΝ κυλδ ησμ,Ν
αθαουξά,Ν εαδΝ παΰΰ ζηα δεσΝ αιέ δ,Ν θυΝ ηβΝ κυλδ δεσμΝ γ πλάγβε Ν αυ σμΝ πκυΝ έξ Ν
εα αΰλαφ έΝ ΰδαΝ κ δ άπκ Ν απσΝ αΝ υπσζκδπαέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμΝ
Άΰθπ κΝ ιαδλΫγβε ,ΝεαγυμΝαπσΝσ αΝπαλα βλάγβεαθΝ κΝπλκβΰκτη θκΝε φΪζαδκ,ΝαθΝ
εαδΝ απκ ζ έΝ κΝ ΛσΰκΝΜ αεέθβ βμΝ η ΰΪζκυΝπκ κ κτΝ πθΝ εα αΰ ΰλαηηΫθπθΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθ,Ν βΝ ζαθγα ηΫθβΝ κπκγΫ β άΝ κυΝ Ν ΪζζβΝ εα βΰκλέαΝ έθαδΝ πδγαθσθΝ θαΝ
αζζκδυ δΝ βθΝπκδσ β αΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝΘ πλάγβε Ν υθ πυμΝκλγσ λκΝ βθΝ ζδεάΝ
φΪ βΝ θαΝ ι α έΝ απκεζ δ δεΪΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ
εα αΰ ΰλαηηΫθκΝεΪπκδκΝ υΰε ελδηΫθκΝΛσΰκΝΜ αεέθβ βμ,ΝκΝκπκέκμΝξαλαε βλέα αδΝπμΝ
κυλδ δεσμΝάΝηβΝ κυλδ δεσμέΝΓδαΝ βθΝ πδί ίαέπ βΝ βμΝκλγσ β αμΝ κυΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμΝ
πθΝ θαπκη θσθ πθΝ παλα βλά πθ,Ν εα α ε υΪ βεαθΝ αΝ παλαεΪ πΝ δαΰλΪηηα αΝ

( δαΰλΪηηα αΝζέβθΝ– 4.28). ΠΪθπΝαπσΝεΪγ Ν δΪΰλαηηαΝπαλα έγ αδΝ εαδΝκΝαθ έ κδξκμΝ
υπκπέθαεαμΝαπσΝ κθΝκπκέκΝπαλΪξγβε ,ΝΰδαΝ πκπ δεκτμΝζσΰκυμέ 
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δΪΰλαηηαΝ4.26: λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝι ξπλδ ΪΝΰδαΝεΪγ ΝΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ γθδεσ β μΝεαδΝσζκυμΝ κυμΝθκηκτμ 
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δΪΰλαηηαΝ4έβιμ λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝι ξπλδ ΪΝΰδαΝεΪγ ΝΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝ κυλέ μΝεαδΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝθκηκτμ 
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δΪΰλαηηαΝ4έβκμ λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝι ξπλδ ΪΝΰδαΝεΪγ ΝΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝ κυλέ μΝεαδΝ κυλδ δεκτμΝθκηκτμ 
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Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ έθαδΝ
π λέπκυΝ κηκδσηκλφαΝ εα αθ ηβηΫθκμΝ εαγ΄Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ Ϋ κυμΝ ΰδαΝ ΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμΝ κθΝ ηβΝ κυλδ ησ,Ν θυΝ παλκυ δΪα δΝ υΰεΫθ λπ βΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝ
(Καζκεαδλδθκτμ)Ν ηάθ μΝ ΰδαΝ ΛσΰκΝ Μ αεέθβ βμΝ κθΝ κυλδ ησέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ έθαδΝ
πδγαθσθΝθαΝυπκ δεθτ δΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ ΰξυλδκυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ(ίζέΝ
Παλαλ άηα α)έΝ πέ βμ,Ν θ δαφΫλκυ αΝ έθαδΝβΝπ λέπ π βΝσπκυΝπαλκυ δΪα αδΝκΝαλδγησμΝ
πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝΰδαΝεΪγ ΝΛσΰκΝΜ αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝ κυμΝ κυλέ μ,Ν
αζζΪΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ θκηκτμέΝ  Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ παλα βλ έ αδΝ σ δΝ ΰδαΝ ΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμΝ κθΝ κυλδ ησ,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ υΰε θ λυθ αδΝευλέπμΝ
κυμΝ κυλδ δεκτμΝ (Καζκεαδλδθκτμ)Ν ηάθ μ,Ν σπκυΝ εαδΝ εα ΪΝ κθΝ πδκΝ κυλδ δεσΝ ηάθαΝ

ι π λθΪΝαυ σθΝΰδαΝΛσΰκΝΜ αεέθβ βμΝ κθΝηβΝ κυλδ ησ,ΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝδ ξτ δΝ πέ βμΝηδαΝ
παθκηκδσ υπβΝ υΰεΫθ λπ β,Ν βΝ κπκέαΝ δαελέθ αδΝ απσΝ κηαζσ λβΝ η Ϊία β,Ν εαδΝ κθΝ
αλδγησμΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ θαΝ ι π λθΪΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ ΰδαΝ ΛσΰκΝ Μ αεέθβ βμΝ κθΝ
κυλδ ησΝεα ΪΝ κΝη ΰαζτ λκΝηΫλκμΝ κυΝΫ κυμέΝΣΫζκμ,ΝΰδαΝ βθΝπ λέπ π βΝ κυΝαλδγηκτΝ
κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ αθΪΝ ηάθαΝ ι ξπλδ ΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΛσΰκΝΜ αεέθβ βμ,Ν ησθκΝ ΰδαΝ κυμΝ
κυλέ μΝ εαδΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝ θκηκτμ,Ν παλα βλ έ αδΝ σππμΝ ά αθΝ αθαη θση θκΝ
υΰεΫθ λπ βΝ κυΝπζάγκυμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝ(Καζκεαδλδθκτμ)Ν

ηάθ μ,Νεα ΪΝ κυμΝκπκέκυμΝκΝαλδγησμΝ κυμΝΰδαΝΛσΰκΝΜ αεέθβ βμΝ κθΝ κυλδ ησΝυπ λίαέθ δΝ
κθΝ αλδγησΝ ΰδαΝ ΛσΰκΝ Μ αεέθβ βμΝ κθΝ ηβΝ κυλδ ησ,Ν θυΝ ΰδαΝ κυμΝ ηβΝ κυλδ δεκτμΝ
(Χ δη λδθκτμ)Ν ηάθ μΝ υηίαέθ δΝ ευλέπμΝ κΝ αθ έγ κέΝ ΣαΝ παλαπΪθπΝ ελέθ αδΝ σ δΝ
δεαδκζκΰκτθΝ παλευμΝ α απκ ζΫ ηα α,ΝεαδΝεαγδ κτθΝ κ ΛσΰκΝΜ αεέθβ βμΝπμ δεαθάΝ
η αίζβ άΝΰδαΝθαΝ υηπ λδζβφγ έΝ βθΝαθΪζυ βέ 

4.3.5 τθκοβΝΠλκίζβηΪ πθΝπκυΝΠαλκυ δΪ βεαθΝεα ΪΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθ 

 κδξ έπθ 

ΌππμΝ Ϋξ δΝ αθαφ λγ έΝ αΝ αθ έ κδξαΝ υπκε φΪζαδα,Ν κΝ η ΰαζτ λκΝ πλσίζβηα πκυΝ
παλκυ δΪ βε Ν εα ΪΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κδξ έπθΝ ά αθΝ βΝ εα αξυλβ βΝ βμΝ δηάμΝ
δαφσλπθΝη αίζβ υθ,ΝσππμΝ έθαδΝβΝ γθδεσ β αΝεαδΝκΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμ,ΝπμΝΆΰθπ κέΝ
ΠδγαθάΝαδ έαΝ έθαδΝβΝ ζζδπάμΝ υηπζάλπ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ πθΝ έΟέΣέ . απσΝ βθΝΣλκξαέαΝ

υθκηέα. υ σΝ Ϋξ δΝ πμΝ πδγαθσΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ αζζκέπ βΝ βμΝ αε λαδσ β αμΝ πθΝ
κδξ έπθΝεαδΝ βθΝπδγαθσ β αΝκ άΰβ βμΝ Νζαθγα ηΫθαΝ υηπ λΪ ηα αΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ

σπκυΝ αΝΆΰθπ αΝαπκ ζκτθΝη ΰΪζκΝηΫλκμΝ πθΝπαλα βλά πθέΝΚαγυμΝβΝζαθγα ηΫθβΝ
κπκγΫ β άΝ κυΝ ΝΪζζβΝεα βΰκλέαΝ έθαδΝ ιέ κυΝπδγαθσθΝθαΝαζζκδυ δΝ βθΝπκδσ β αΝ πθΝ
απκ ζ ηΪ πθ,Νελέγβε Ν εσπδηκΝθαΝηβθΝ υηπ λδζβφγ έΝ βθΝ ζδεάΝαθΪζυ βέ 
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4.3.6 τθκοβΝΠαλα βλά πθΝεαδΝΠλκεα αλε δευθΝ πκπ δευθΝ
υηπ λα ηΪ πθ 

ΜΫ πΝ βμΝ κηα κπκέβ βμΝ εαδΝ κθΝ ξαλαε βλδ ησΝ πθΝ η αίζβ υθ, εαγυμΝ εαδΝ βθΝ
παλαΰπΰάΝ δαφσλπθΝ δαΰλαηηΪ πθΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝαυ Ϋμ,ΝαπκλλΫκυθΝ δΪφκλ μΝ
παλα βλά δμΝεαδΝαλξδεΪΝ πκπ δεΪ υηπ λΪ ηα αέΝΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝαυ ΪΝ τθα αδΝ
θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝπμ ίΪ βΝ σ κΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ληβθ έαΝ πθΝ
ηκθ Ϋζπθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ πθΝ ζδευθΝ υηπ λα ηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ
αεκζκυγά κυθΝ αΝ πση θαΝ ε φΪζαδαέΝ ΣαΝ πλκεα αλε δεΪΝ πκπ δεΪΝ υηπ λΪ ηα αΝ
υθκοέακθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΛσΰπΝ βμΝεα αθκηάμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,ΝβΝπ λέκ κμΝΙκτθδκμΝ– 

 π Ϋηίλδκμ κλέ βε Ν πμΝ κυλδ δεάΝ (Καζκεαέλδ),Ν εαδΝ βΝ π λέκ κμΝ ΙαθκυΪλδκμΝ – 

πλέζδκμΝεαδΝΝκΫηίλδκμ,Ν εΫηίλδκμΝπμΝηβΝ κυλδ δεάΝ(Χ δηυθαμ)έ ΟδΝηάθ μΝΜΪδκμΝ
εαδΝ Οε υίλδκμΝ απκφα έ βε Ν θαΝ ηβθΝ υηπ λδζβφγκτθΝ βθΝ αθΪζυ β,Ν πμΝ
αίΫίαδκδέ 

 ΩμΝ κυλέ μΝ γ πλάγβεαθΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ η Ν δμΝ αεσζκυγ μ γθδεσ β μμΝ
υλυπβ,Ν η λδεά,Ν έα,ΝΆζζκέΝΩμΝηβΝ κυλέ μΝγ πλάγβεαθΝκδΝ ζζβθ μ,ΝεαγυμΝ
πέ βμΝ εαδΝ κδΝ ζίαθκέ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ ζκτθΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ εα βΰκλέαΝ ηκθέηπθΝ
η αθα υθΝ βθΝ ζζΪ αέΝΣαΝΆΰθπ αΝ πδζΫξγβε ΝθαΝαΰθκβγκτθέ 

 ΩμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμΝκλέ βεαθ κδΝ εαπΫθ ΝπδκΝ κυλδ δεκέΝθκηκέ,Ν τηφπθαΝ
η Ν βθΝαθΪζυ βΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκέΝ ΩμΝηβΝ
κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμΝ κλέ βεαθΝ κδ λ δμ ζδΰσ λκΝ κυλδ δεκέΝ θκηκέ,Ν απσΝ κυμΝ
κπκέκυμΝαπκηΫθκυθΝ έεκ δΝκε υΝ δμΝπ λδπ υ δμΝσπκυΝ ιαδλκτθ αδΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝ
α δεΪΝεΫθ λαέ 

  δμΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμ,Ν αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ ευλέπμΝ κυμΝ
κυλδ δεκτμΝ(Καζκεαδλδθκτμ)Νηάθ μέΝΣκΝφαδθση θκΝαυ σΝπαλκυ δΪα δΝπδκΝκηαζάΝ
η Ϊία βΝ αλδγηκτΝ α υξβηΪ πθΝ απσΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝ κυμΝ ηβΝ κυλδ δεκτμΝ
ηάθ μΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ γθδεκ ά πθ,Ν θυΝπαλκυ δΪα δΝπδκΝαπσ κηβΝη Ϊία βΝ
ΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝ πθΝ κυλδ υθέΝ 

  δμΝ ηβΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμΝ παλα βλ έ αδΝ π λέπκυΝ κηκδσηκλφβΝ εα αθκηάΝ κυΝ
αλδγηκτΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθ,Ν ξπλέμΝ βηαθ δεΫμΝ απκεζέ δμ,Ν σ κΝ ΰδαΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ γθδεκ ά πθ,Νσ κΝεαδΝΰδαΝ δμΝ γθδεσ β μΝ πθΝ κυλδ υθέ 
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 Σκυλδ δεσμΝ γ πλάγβε Ν κΝ ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμΝ κΝ κπκέκμΝ έξ Ν εα αΰλαφ έΝ πμΝ
κυλδ ησμ,Ν αθαουξά,Ν εαδΝ παΰΰ ζηα δεσΝ αιέ δ,Ν θυΝ ηβΝ κυλδ δεσμΝ γ πλάγβε Ν
αυ σμΝπκυΝ έξ Νεα αΰλαφ έΝΰδαΝκ δ άπκ ΝαπσΝ αΝυπσζκδπαέΝΟΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝ
Άΰθπ κΝ ιαδλΫγβε έ 

4.3.7 Κπ δεκπκέβ βΝ πθΝΜ αίζβ υθ 

ΌππμΝΫξ δΝαθαφ λγ έΝ Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκ,Ναπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝθαΝ
απκ ζΫ κυθΝ αΝ κηΫθαΝη αίζβ ΫμΝ υηία ΫμΝη Ν κΝζκΰδ ηδεσΝ α δεάμΝ π ι λΰα έαμΝ
πκυΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ η Ϋπ δ α,Ν απκ ζ έΝ βΝ επ δεκπκέβ ά κυμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κδΝ
ζδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ δμΝκπκέ μΝεα Ϋζβι ΝβΝαθΪζυ βΝπκυΝπλκβΰάγβε Ν( γθδεσ β α,ΝΛσΰκμΝ

Μ αεέθβ βμ,Ν πκξά,Ν Κα βΰκλέαΝ Νκηκτ),Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζΪίκυθΝ αλδγηβ δεΫμΝ δηΫμ 

αθΪζκΰαΝη Ναυ σΝπκυΝαθ δπλκ ππ τκυθέΝΚαγυμΝσζ μΝκδΝη αίζβ ΫμΝκλέ βεαθΝυ ΝθαΝ
έθαδΝ υα δεάμΝ φτ πμ,Ν πδζΫΰ αδΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ δηάΝ ίΝ ΰδαΝ κυλδ δεΫμ,Ν εαδΝ 1 ΰδαΝ ηβΝ
κυλδ δεΫμέΝ ε σμΝαπσΝ βΝ υηία σ β α,ΝηΫ πΝ βΝ δα δεα έαΝαυ άμΝπλκ έ αδΝ πέ βμΝ
κηκδκηκλφέαΝ κθΝ λσπκΝαθαφκλΪμΝ πθΝ κηΫθπθ,Ν δ υεκζτθ αδΝβΝ δαξ έλδ άΝ κυμ,ΝεαδΝ
εαγέ α αδΝπδκΝ τξλβ βΝβΝ ληβθ έαΝ κυΝεΪγ Νηκθ Ϋζκυέ 

4.3.8 βηδκυλΰέαΝΚ θ λδεκτΝΠέθαεαΝ(εaster Table) 

ξκθ αμΝ κζκεζβλυ δΝ σζαΝ αΝ πλκεα αλε δεΪΝ ίάηα α,Ν απκηΫθ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ
ε θ λδεκτΝπέθαεαΝ(Master Table) . ΟΝπέθαεαμΝαυ σμΝ υΰε θ λυθ δΝσζαΝ α κηΫθαΝπκυΝ
ιάξγβ αθΝαπσΝ κΝέ ΝέΣΡέ έΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝαθαζτγβεαθΝεαδΝκηα κπκδάγβεαθ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ πέ βμΝ αυ ΪΝ πκυΝπαλάξγβ αθ,Ν η Ν εκπσΝ αλξδεΪΝ βΝ υθκζδεάΝ πκπ έαΝ κυμ,Ν εαδΝ
ζδεΪΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυμΝ κΝ δ δεσΝ ζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ,Ν κΝκπκέκΝγαΝ

ξλβ δηκπκδβγ έΝΰδαΝ βθΝ α δ δεάΝαθΪζυ άΝ κυμΝεαδΝ βΝπαλαΰπΰάΝηκθ ΫζπθΝ(πλκ τππθ)Ν
κΝ πση θκΝε φΪζαδκέΝ 

ΠαλαεΪ πΝ παλα έγ θ αδΝ λ δμΝ ηκλφΫμΝ κυΝ ζδεκτΝ ε θ λδεκτΝ πέθαεαΝ (ΠέθαεαμΝ ζέ11,Ν
ΠέθαεαμΝ ζέ1βΝ εαδΝ ΠέθαεαμΝ ζέ1γ)έΝ  βθΝ πλυ βΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ σζ μΝ κδΝ άζ μΝ πθΝ

κηΫθπθ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αυ ΫμΝ πκυΝ αθ ζάγβεαθΝ απσΝ κΝ
έ ΝέΣΡέ έ,Ν αυ ΫμΝ πκυΝ παλάξγβ αθΝ βΝ υθΫξ δαΝ εαδΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ίκβγβ δεΫμΝ άΝ
π ιβΰβηα δεΫμ,ΝΪζζ μΝ άζ μΝεα βΰκλδκπκδά πθΝκδΝκπκέ μΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝαζζΪΝ θΝ
υηπ λδζάφγβεαθΝ βθΝ ζδεάΝ αθΪζυ β,Ν άΝ αυ ΫμΝ πκυΝπλκκλέακθ αδΝ ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ
δ δεσΝ ζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ κθΝ η ΰαζτ λκΝ πέθαεαΝ βμΝ
παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Νη ΝαλδγησΝε ζδυθΝθαΝι π λθκτθΝ κΝΫθαΝ εα κηητλδκέΝ
βη δυθ αδΝ σ δΝ κδΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ ηφαθέακθ αδΝ η Ν ξλυηαΝ δΪφκλκΝ κυΝ ΰελδ εαδΝ
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π λδΫξκυθΝ βθΝ Ϋθ διβΝ SPSS βθΝ κθκηα έαΝ κυμ, έθαδΝ αυ ΫμΝ πκυΝ πδζΫΰβεαθΝ θα 

δ αξγκτθΝΰδαΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έαΝ κΝ δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμΝIψεΝ
SPSS Statistics 24. δ δεσ λα,ΝκδΝη αίζβ ΫμΝκδΝκπκέ μΝ ηφαθέακθ αδΝη Ν εκτλκΝπλΪ δθκΝ
εαδΝ θΝ π λδΫξκυθΝ αλέγηβ βΝ βθΝ κθκηα έαΝ κυμΝ έθαδΝ αυ ΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ ελέγβεαθΝ κδΝ
εα αζζβζσ λ μΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝεα ΪΝ βΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έα,ΝζσΰπΝ κυΝ υα δεκτΝ
ξαλαε άλαΝ κυμ,ΝσππμΝαθαφΫλγβε Ν Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκέΝ πδπζΫκθ,ΝκΝαλδγησμΝ
πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,ΝκΝκπκέκμΝπλσε δ αδΝΰδαΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά,Ν ηφαθέα αδΝ
η Ν αθκδξ σξλπηκΝ πλΪ δθκέΝ  βθΝ τ λβΝ ηκλφάΝ κυΝ πέθαεα,Ν ηΫ πΝ βμΝ δα δεα έαμΝ
φδζ λαλέ ηα κμ,Ν π λδζαηίΪθκθ αδΝ ησθκΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ αλξδευθΝ η αίζβ υθΝ πκυΝ
πλκκλέακθ αδΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έα,ΝΰδαΝεαζτ λβΝ πκπ έαέΝ
ΣΫζκμ,Ν βθΝ λέ βΝ ηκλφάΝ κυΝ πέθαεαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ ησθκΝ κδΝ ζδεΫμΝ η αίζβ ΫμΝ κδΝ
κπκέ μΝελέγβεαθΝκδΝεα αζζβζσ λ μΝΰδαΝ α δ δεάΝ π ι λΰα έαέΝΛσΰπΝ βμΝηκλφάμΝ κυ,ΝκΝ
υΰε ελδηΫθκμΝ πέθαεαμΝ ελέθ αδΝ ελέ δηκμ,Ν εαγυμΝ απκ Ϋζ Ν κθΝ υεκζσ λκΝ λσπκΝ
αξ έαμΝ δ αΰπΰάμΝ κηΫθπθ κΝ δ δεσΝ ζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ, ΰδαΝ βθΝ
πλαΰηα κπκέβ βΝπζβγυλαμΝ δαφκλ δευθΝ κεδηυθέ 
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ΠέθαεαμΝ4.11: ΣηάηαΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαΝ(Master Table) η Νσζ μΝ δμΝ άζ μ 
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ΠέθαεαμΝ4έ12: ΣηάηαΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαΝ(Master Table) ησθκΝη Ν δμΝαλξδεΫμΝ άζ μΝ
πκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ 
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ΠέθαεαμΝ4έ1γμ ΣηάηαΝ κυΝε θ λδεκτΝπέθαεαΝ(Master Table) ησθκΝη Ν δμΝ ζδεΫμΝ άζ μ 

πκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ
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5 φαληκΰάΝΜ γκ κζκΰέαμΝ– πκ ζΫ ηα α 

5.1 δ αΰπΰά 

ΣκΝ ε φΪζαδκΝ αυ σΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ αθαζυ δεάΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ
η γκ κζκΰέαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ παλκυ έα βΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθ βμΝ
παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέ 

Ν α δ δεάΝαθΪζυ βΝ πθΝ κηΫθπθ πκυΝ υζζΫξγβεαθΝεαδΝπλκ κδηΪ βεαθΝεα ΪΝ
κΝ πλκβΰκτη θκΝ Ϊ δκ πλαΰηα κπκδάγβε Ν η Ν βΝ ηΫγκ κΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝ
παζδθ λσηβ βμ,ΝσππμΝαυ άΝπ λδΰλΪφ αδΝ κΝγ πλβ δεσΝηΫλκμέ 

 αΝ πση θαΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ αθαζυ δεΪΝ αΝ ίάηα αΝ πκυΝ αεκζκυγάγβεαθΝ εα ΪΝ βθΝ
φαληκΰάΝ βμΝ η γκ κζκΰέαμΝ εαδΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ δα δεα έαΝ αθΪπ υιβμΝ εα ΪζζβζπθΝ
ηκθ ΫζπθέΝ Ι δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ έθ αδΝ βθΝ παλκυ έα βΝ αβ βηΪ πθΝ αιδκπδ έαμΝ πθΝ

κηΫθπθΝ εαδΝ δμΝ δα δεα έ μΝ αθ δη υπδ άμΝ κυμέΝ θαπσ πα κΝ ηάηαΝ πθΝ
απκ ζ ηΪ πθΝαπκ ζκτθΝκδΝ α δ δεκέΝ Ϋζ ΰξκδ κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝπλκαθαφ λγ έΝ εαδΝ
απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝαπκ κξάΝάΝηβΝ πθΝηκθ Ϋζπθέ 

βηαθ δεσΝ ηάηαΝ κυΝε φαζαέκυΝεα αζαηίΪθ δΝ κΝ ΪφδκΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ
απκ ζ ηΪ πθΝεαδΝ δαελέθ αδΝ δμΝ ιάμΝ λ δμΝφΪ δμμ 

 Παλκυ έα βΝ πθΝ ιαΰση θπθΝ κδξ έπθέ 

 Π λδΰλαφάΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέ 

 ιάΰβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέ 

Ν παλκυ έα βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ π λδζαηίΪθ δΝ πζάλβΝ εα ΪζκΰκΝ κεδηυθΝ ΰδαΝ βθΝ
τλ βΝ κυΝ εΪ κ Ν ίΫζ δ κυΝ ηκθ Ϋζκυ,Ν βΝ ηαγβηα δεάΝ ξΫ βΝ κυ,Ν κυμΝ ία δεκτμΝ
ζΫΰξκυθΝπκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝπέθαε μΝκδΝκπκέκδΝ πδ λΫπκυθΝ βΝΰλαφδεάΝ
απ δεσθδ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ πδπζΫκθ,Ν πλαΰηα κπκδ έ αδΝ τΰελδ βΝ βμΝ ξ δεάΝ
πδλλκάμΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη αιτΝ πθΝ ζδευθΝηκθ Ϋζπθ,Ν
υ ΝθαΝ ιαξγκτθΝ αΝαθΪζκΰαΝ υηπ λΪ ηα αέΝ 

ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝη γκ κζκΰέαμΝεαδΝ βθΝ πδζκΰάΝ
πθΝ ζδευθΝηκθ ΫζπθΝ δα λαηΪ δ αθΝεαδΝΪζζαΝ πδηΫλκυμΝΝηκθ ΫζαΝπκυΝαθαπ τξγβεαθ,Ν
π σ κ ελέγβεαθΝ υ λ τκυ αμΝ βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθέΝ ΣαΝ
βηαθ δεσ λαΝαπσΝαυ ΪΝπαλα έγ θ αδΝ αΝΠαλαλ άηα αέ 
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πδ βηαέθ αδΝσ δΝβΝΝ πδζκΰάΝ βμΝεα βΰκλέαμΝαθαφκλΪμΝ έθαδΝη έακθκμΝ βηα έαμ,ΝεαγυμΝ
απσΝ αυ άθΝ ιαλ Ϊ αδΝ βΝ ληβθ έαΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ κυ ηκθ ΫζκυέΝ Γδ’Ν αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ
έ αδΝ δ δαέ λβΝ πλκ κξάΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ ζδεάμΝ ίΪ βμΝ κηΫθπθέΝ Ν
επ δεκπκέβ βΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝπαλκυ δΪα αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ
(ΠέθαεαμΝηέ1,ΝΠέθαεαμΝηέβ)μ 

 

ΠέθαεαμΝηέ1μ Κπ δεκπκέβ βΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθΝ– ΜΫλκμΝ1 
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ΠέθαεαμΝηέβμ Κπ δεκπκέβ βΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθΝ– ΜΫλκμΝ2 

5.2 δα δεα έαΝ θΪπ υιβμΝΜκθ Ϋζπθ 

5.2.1 δ αΰπΰάΝ πθΝ κδξ έπθΝ κ δ δεσΝΛκΰδ ηδεσ  α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμ 

ΣβθΝ ζδεάΝ δαησλφπ βΝ πθΝπδθΪεπθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝυπκζκΰδ δευθΝφτζζπθΝεicrosoftΝ
Excel, αεκζκτγβ Ν βΝ η αφκλΪΝ πθΝ κδξ έπθΝ κΝ δ δεσΝ ζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ
π ι λΰα έαμΝIψεΝSPSSΝStatisticsΝβ4έΝ Ν δ αΰπΰά κυμΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝαλξδεΪΝ κΝ
π έκΝ κηΫθπθΝ (ϊataΝ View),Ν κΝ κπκέκΝ Ϋξ αδΝ κδξ έαΝ ησθκΝ αλδγηβ δεάμΝ ηκλφάμέΝ
π δ αΝεαγκλέ βεαθΝεαδΝξαλαε βλέ βεαθΝκδΝη αίζβ ΫμΝηΫ πΝ κυΝπ έκυΝη αίζβ υθΝ

(VariableΝ View)έΝ δ δεσ λα,Ν ΰδαΝ εΪγ Ν η αίζβ άΝ πδζΫξγβε Ν κΝ έ κμΝ βμΝ (αλδγηβ δεά,Ν
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βη λκηβθέαΝεζπέ),ΝκΝαλδγησμΝ εα δευθΝοβφέπθΝεαδΝκΝ τπκμΝ βμέΝΩμΝ τπκδΝη αίζβ υθΝ
κλέακθ αδΝκδΝ ιάμμΝΝΝ 

 υθ ξ έμΝ η αίζβ Ϋμ (scaleΝ variables),Ν κδΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ σζ μΝ δμΝ δηΫμΝ
πλαΰηα δευθΝαλδγηυθ,ΝσππμΝ έθαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέ 

 δα αΰηΫθ μΝ η αίζβ Ϋμ (ordinal variables),Ν κδΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ αεΫλαδ μΝ
δηΫμ,Ν η Ν ηαγβηα δεάΝ υ ξΫ δ βΝ η αιτΝ κυμ,Ν βζα άΝ ηδελσ λκδΝ αλδγηκέΝ
υηίκζέακυθΝηδελσ λ μΝαιέ μΝη αίζβ άμέ 

 δαελδ ΫμΝ η αίζβ Ϋμ (nominalΝ variables),Ν κδΝ κπκέ μΝ ζαηίΪθκυθΝ υηίκζδεΫμΝ
αεΫλαδ μΝ δηΫμΝ ξπλέμΝ ηαγβηα δεάΝ υ ξΫ δ β,Ν σππμΝ έθαδΝ βΝ πκξά,Ν κΝ ΛσΰκμΝ
Μ αεέθβ βμΝεέ έζέ 

 δμΝ δεσθ μΝπκυΝαεκζκυγκτθΝ( δεσθαΝηέ1,Ν δεσθαΝηέβ)Νπαλκυ δΪα αδΝ θ δε δεΪΝβΝ
δ αΰπΰάΝ πθΝ κδξ έπθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝεαδΝκΝξαλαε βλδ ησμΝ πθΝη αίζβ υθμ 

 

δεσθαΝ5.1: δ αΰπΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝ κΝ δ δεσΝζκΰδ ηδεσΝ α δ δεάμΝ π ι λΰα έαμΝ
IBM SPSS Statistics 24 
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δεσθαΝηέβ: Καγκλδ ησμΝ πθΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσ 

 βΝ άζβΝ Values,Ν ηΫ πΝ βμΝ πδζκΰάμΝ Value Labels , παλΫξ αδ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ
κλέ κυη Ν δμΝ δηΫμΝεΪγ Νη αίζβ άμΝεαδΝ κΝ δΝαθ δπλκ ππ τ δΝβΝεΪγ ΝηδαΝαπσΝαυ Ϋμ,Νη Ν
εκπσΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ ληβθ έαμΝ πθΝπαλαΰση θπθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝ

 κΝπ έκΝValue αθαΰλΪφ αδΝβΝ δηάΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπΪλ δΝβΝη αίζά β,ΝεαδΝ κΝπ έκΝ
Label βΝκθκηα έαΝ βμέΝ Νκθκηα έαΝΰδαΝ βθΝεΪγ Ν δηάΝ ηφαθέα αδΝαθ έΝαυ άμΝ Ν δΪφκλαΝ
Ϊ δαΝ βμΝαθΪζυ βμΝ βΝ υθΫξ δα,ΝπαλΫξκθ ΪμΝεαζτ λβΝ πκπ έαέΝ Ν δα δεα έαΝαυ άΝ

παλκυ έαα αδΝπαλαεΪ πΝ( δεσθαΝηέγ,Ν δεσθαΝηέζ)μΝ 

 

δεσθαΝ5.3: Καγκλδ ησμΝκθκηα έαμΝ δηυθΝ πθΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝηΫ πΝ βμΝ
πδζκΰάμ Value Labels – ΜΫλκμΝ1 
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δεσθαΝ5.4: Καγκλδ ησμΝκθκηα έαμΝ δηυθΝ πθΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσΝηΫ πΝ βμΝ
πδζκΰάμ Value Labels – ΜΫλκμΝβ 

5.2.2 Π λδΰλαφδεάΝ α δ δεά 

 βΝ υθΫξ δα,Ν φαλησ βεαθΝ εΪπκδ μΝ αλξδεΫμΝ ζ δ κυλΰέ μΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ ία δευθΝ
π λδΰλαφδευθΝ α δ δευθ η Ν κΝζκΰδ ηδεσ,ΝπλδθΝαπσΝ βθΝετλδαΝ α δ δεάΝαθΪζυ βέΝ Ν
δα δεα έαΝαυ άΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ σ κΝηΫ πΝ βμΝ θ κζάμΝDescriptives ,Νσ κΝεαδΝ βμΝ θ κζάμΝ

Frequencies έΝ Ν δαφκλΪΝ έθαδΝσ δΝβΝ θ κζάΝDescriptives θ έεθυ αδΝησθκΝΰδαΝπκ κ δεΫμΝ
η αίζβ ΫμΝ (quantitive variables),ΝσππμΝ έθαδ κδΝ υθ ξ έμΝη αίζβ ΫμΝ (scaleΝvariables),Ν
βζα άΝ υΝκΝαλδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν θυΝβΝ θ κζάΝFrequencies θ έεθυ αδΝΰδαΝ
σζ μΝ δμΝη αίζβ Ϋμ,Ν βζα άΝηπκλ έΝθαΝ υηπ λδζΪί δΝ πέ βμΝ δα αΰηΫθ μΝη αίζβ ΫμΝ
(ordinal variables) εαδΝ δαελδ Ϋμ η αίζβ Ϋμ (nominal values)έΝ Ου δα δεΪΝ βΝ πδζκΰάΝ
Frequencies π λδζαηίΪθ δΝσ, δΝπ λδζαηίΪθ δΝβΝ πδζκΰάΝDescriptives,ΝαζζΪΝπαλΫξ δΝεαδΝ
πδπζΫκθΝ υθα σ β μ,Ν η λδεΫμΝ απσ δμΝ κπκέ μΝ έθαδΝ κΝ υπκζκΰδ ησμΝ βμΝ υξθσ β αμΝ
ηφΪθδ βμΝεΪγ Ν δηάμΝ βμΝη αίζβ άμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝπαλαΰπΰάΝδ κΰλαηηΪ πθέΝ ΝετλδαΝ
η αίζβ άΝ πκυΝ ηαμΝ θ δαφΫλ δΝ έθαδΝ κΝ αλδγησμΝ α υξβηΪ πθ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ
υθ ξάΝ η αίζβ ά,Ν παλ’Ν σζαΝ αυ ΪΝ γαΝ ΰέθ δΝ ξλά βΝ βθΝ θ κζάΝ Descriptives ζσΰπΝ

πζβλσ β αμέΝ ΣαΝ ίάηα αΝ πκυΝ αεκζκυγκτθ αδΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σΝ έθαδμΝ χnalyzeΝ →Ν
ϊescriptiveΝ StatisticsΝ →Ν Frequencies →Ν Statistics. πδζΫΰκθ αδΝ κδΝ η αίζβ ΫμΝ εαδΝ αΝ
α δ δεΪΝη ΰΫγβΝπλκμΝ δ λ τθβ β,Ν βθΝπ λέπ π βΝηαμΝβΝηΫ βΝ δηά,ΝβΝ δαετηαθ βΝεαδΝ

βΝ υπδεάΝαπσεζδ βέΝ πέ βμΝ πδζΫΰκθ αδΝβΝ ζΪξδ βΝεαδΝβΝηΫΰδ βΝεα αΰ ΰλαηηΫθβΝ δηάΝ
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βμΝ η αίζβ άμ,Ν θ δε δεΪέΝ Ν δα δεα έαΝ παλκυ δΪα αδΝ ζ π κη λυμΝ δμΝ παλαεΪ πΝ
δεσθ μΝ( δεσθ μΝηέηΝ– 5.7).  

 

δεσθαΝηέη: ιαΰπΰάΝπ λδΰλαφδευθΝ α δ δευθΝ κΝζκΰδ ηδεσ – ΜΫλκμΝ1    
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δεσθαΝηέθ: ιαΰπΰάΝπ λδΰλαφδευθΝ α δ δευθΝ κΝζκΰδ ηδεσ – ΜΫλκμΝβ 

 

δεσθαΝηέ7: ιαΰπΰάΝπ λδΰλαφδευθΝ α δ δευθΝ κΝζκΰδ ηδεσ – ΜΫλκμΝγ 

5.2.3 υ ξΫ δ βΝΜ αίζβ υθ 

εκζκτγβ Ν βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ υ ξΫ δ βμ πθΝ η αίζβ υθέΝ Όζ μΝ κδΝ πδζ ΰηΫθ μΝ
η αίζβ ΫμΝαθαζτκθ αδΝαθΪΝα τΰβΝεαδΝπλκετπ κυθΝκδΝ υθ ζ ΫμΝ υ ξΫ δ βμΝPearsonΝ
εαδΝ SpearmanέΝ ΟδΝ υθ ζ ΫμΝ ευηαέθκθ αδΝ απσΝ -1έίίΝ ( Ϋζ δαΝ αθ δ λσφπμΝ αθΪζκΰβΝ
υ ξΫ δ β)ΝΫπμΝ+1.ίίΝ( Ϋζ δαΝαθΪζκΰβΝ υ ξΫ δ β),Ν θυΝ υθ ζ άμΝίέίίΝ βζυθ δΝ Ϋζ δαΝ

α υ ξΫ δ μΝ η αίζβ ΫμέΝ Πλαε δεΪΝ πδ δυε αδΝ βΝ ηΫΰδ βΝ υθα άΝ υ ξΫ δ βΝ η αιτΝ
ιαλ βηΫθβμΝ εαδΝ αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθΝ εαδΝ βΝ ηβ θδεάΝ υ ξΫ δ βΝ η αιτΝ πθΝ
αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθέΝ Ν ιΫ α βΝ πθΝ υθ ζ υθΝ υ ξΫ δ βμΝ η αιτΝ τκΝ
η αίζβ υθΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν αλξδεΪΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ ηπ δλδεσΝ σλδκΝ κυΝ ί,ηέΝ ΪθΝ
εΪπκδκμΝ υθ ζ άμΝ υ ξΫ δ βμΝπλκΫευπ Νυοβζσ λκμΝ κυΝί,η,ΝγαΝ ι αασ αθΝ κΝεα ΪΝ
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πσ κΝαυ άΝβΝ υ ξΫ δ βΝγαΝά αθΝ φδε άΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αέΝ πδ βηαέθ αδΝσ δΝπαλΪΝ
κυμΝ κλδ ηκτμΝ αυ κτμ,Ν θΝ υπΪλξ δΝ υΰε ελδηΫθκμΝ εαθσθαμΝ απκ κξάμΝ άΝ απσλλδοβμΝ
α τΰκυμΝη αίζβ υθΝπλκμΝαθΪζυ β,ΝπαλΪΝησθκΝβΝελέ βΝ κυΝ λ υθβ άέΝ θαΝπαλΪ δΰηαΝ
έθαδΝβΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ πθΝη αίζβ υθΝΜάθαμΝ κυΝ υξάηα κμΝεαδΝ πκξά,ΝσπκυΝβΝ
τ λβΝ η αίζβ άΝ έθαδΝ παλΪΰπΰκΝ βμΝ πλυ βμ,Ν σππμΝ αθαφΫλγβε Ν Ν πλκβΰκτη θκΝ

υπκε φΪζαδκέΝ ΣαΝ ίάηα αΝ θ κζυθΝ ΰδαΝ αυ σΝ κΝ εκπσΝ έθαδμΝ χnalyzeΝ→Ν ωorrelateΝ→Ν
ψivariate,ΝεαδΝΫπ δ αΝβΝ πδζκΰάΝη αίζβ υθΝεαδΝ α δ δευθΝη ΰ γυθΝπλκμΝ δ λ τθβ βέΝ Ν
δα δεα έαΝπαλκυ δΪα αδΝζ π κη λυμΝ δμΝπαλαεΪ πΝ δεσθ μΝ( δεσθ μΝ5.8,  δεσθαΝ5.9): 

 

δεσθαΝηέ8: δα δεα έαΝ υ ξΫ δ βμΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσ – ΜΫλκμΝ1 
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δεσθαΝηέ9: δα δεα έαΝ υ ξΫ δ βμΝη αίζβ υθΝ κΝζκΰδ ηδεσ – ΜΫλκμΝβ 

5.2.4 φαληκΰάΝ βμΝ λθβ δεάμ δπθυηδεάμ Παζδθ λσηβ βμ 

ΣΫζκμ,Νπλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝετλδαΝ α δ δεάΝαθΪζυ β,Νη Ν σξκΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ
ζδευθΝ ηκθ ΫζπθέΝ ΓδαΝ βθΝ αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝ παζδθ λσηβ β (negative binomial 

regression) η Ν υθΪλ β βΝ τθ βμΝ(link function) κΝζκΰΪλδγηκ (log) αεκζκυγκτθ αδΝ αΝ
ίάηα αΝAnalyze →ΝύeneralizedΝδinearΝεodelsΝ→ΝGeneralized Linear Models, εαδΝΫπ δ αΝ
πδζΫΰ αδΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηά η Ν υθΪλ β βΝ τθ βμΝ κΝζκΰΪλδγηκμΝ έ Ν
απσΝ κΝΫ κδηκΝπζαέ δκ,Ν έ ΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝ βηδκυλΰέαμΝπλκ αληκ ηΫθβμΝεα αθκηάμΝ
(Custom),ΝσπκυΝπαλΫξ αδΝβΝ υθα σ β αΝαυ σηα κυΝυπκζκΰδ ηκτΝ βμΝπαλαηΫ λκυΝ βμΝ
αλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝεα αθκηάμ. βη δυθ αδΝσ δΝ βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝβΝ πδζκΰάΝΰέθ δΝ
απσΝ κΝ Ϋ κδηκΝ πζαέ δκ,Ν βΝ παλΪη λκμΝ βμΝ εα αθκηάμΝ γαΝ δ κτ αδΝ η Ν 1έΝ Ν δα δεα έαΝ
παλκυ δΪα αδΝζ π κη λυμΝ δμΝπαλαεΪ πΝ δεσθ μΝ( δεσθαΝηέ1ίΝεαδΝ δεσθαΝηέ11): 
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δεσθαΝ5.10: πδζκΰάΝη γσ κυΝ α δ δεάμΝαθΪζυ βμΝ κΝζκΰδ ηδεσ – ΜΫλκμΝ1 

 

δεσθα 5.11: πδζκΰάΝη γσ κυΝ α δ δεάμΝαθΪζυ βμΝ κΝζκΰδ ηδεσ – ΜΫλκμΝβ 
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εκζκυγ έΝ βΝ πδζκΰάΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝ η αίζβ άμ (dependent variable),Ν εαδΝ βΝ
δ αΰπΰάΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ κΝηκθ ΫζκέΝ Ν δα δεα έαΝπαλκυ δΪα αδΝ
ζ π κη λυμΝ δμΝ παλαεΪ πΝ δεσθ μΝ ( δεσθ μΝ ηέ1βΝ – 5.14). Π λαδ ΫλπΝ αθαφκλΫμΝ Ν
α δ δεΫμΝ Ϋθθκδ μΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ δ δεκτΝ ζκΰδ ηδεκτΝ αθαζτκθ αδΝ η Ν

η ΰαζτ λβΝζ π κηΫλ δαΝ κΝ πση θκΝε φΪζαδκέ 

 

δεσθαΝ5.12: δ αΰπΰάΝη αίζβ υθΝ κΝηκθ ΫζκΝ– ΜΫλκμΝ1 
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δεσθαΝ5.13: δ αΰπΰάΝη αίζβ υθΝ κΝηκθ ΫζκΝ– ΜΫλκμΝβ 

 

δεσθαΝ5.14: δ αΰπΰάΝη αίζβ υθΝ κΝηκθ ΫζκΝ– ΜΫλκμΝγ 
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5.3 θΪπ υιβΝΓ θδευθΝΜκθ Ϋζπθ 

5.3.1 Μκθ ΫζκΝ1Ν– υθκζδεσΝΜκθ Ϋζκ 

5.3.1.1 Γ θδεΪΝΝ 

Παλκυ δΪα αδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ υθκζδεκτΝ Μκθ Ϋζκυ,Ν κΝ κπκέκΝ π λδΫξ δΝ αΝ κ δεΪΝ
α υξάηα αΝΰδαΝσζκυμΝ δμΝ γθδεσ β μ,Νσζ μΝ δμΝ πκξΫμ,ΝσζκυμΝ κυμΝΛσΰκυμΝΜ αεέθβ βμΝ
εαδΝσζ μΝ δμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηυθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝ τκΝη ΰΪζπθΝα δευθΝ
εΫθ λπθ,Ν βμΝ γάθαμΝεαδΝ βμΝΘ αζκθέεβμέΝΣκΝηκθ ΫζκΝαυ σΝπλκκλέα αδΝθαΝ υ δΝηδαΝ
ΰ θδεάΝαλξδεάΝ δεσθα,ΝεαδΝθαΝ υΰελδγ έΝη Ν κΝηκθ ΫζκΝ βμΝέ δαμΝαθΪζυ βμΝαζζΪΝξπλέμΝ αΝ
η ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λα,Νυ ΝθαΝ θ κπδ έΝβΝ πδλλκάΝ κυμέ 

ΓδαΝ αΝ ΰ θδεΪΝ ηκθ ΫζαΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ίβηΪ πθΝ πκυΝ αεκζκυγάγβεαθΝ
αθαζυ δεΪ,Νυ ΝθαΝπαλΫξ αδΝηδαΝκζκεζβλπηΫθβΝ δεσθαΝ βμΝ δα δεα έαμέ 

5.3.1.2 Π λδΰλαφδεάΝ α δ δεά 

τηφπθαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝπκυΝπ λδΰλΪφβε Ν Νπλκβΰκτη θκΝυπκε φΪζαδκ,Ν ιάξγβ αθΝ
βΝ ηΫ βΝ δηά,Ν βΝ δαετηαθ β,Ν βΝ υπδεάΝ απσεζδ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ζΪξδ βΝ εαδΝ ηΫΰδ βΝ
εα αΰ ΰλαηηΫθβΝ δηάΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝΠέθαεαμΝηέγέΝ πδπζΫκθ,ΝκδΝ υξθσ β μΝ
ηφΪθδ βμΝαλδγηκτΝα υξβηΪ πθΝπαλκυ δΪακθ αδΝ σ κΝ ΝηκλφάΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝηέζ)Ν
σ κΝεαδΝ ΝηκλφάΝδ κΰλΪηηα κμΝ( δΪΰλαηηαΝηέ1),ΝΰδαΝεαζτ λβΝ πκπ έαέ 
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        ΠέθαεαμΝηέγμΝΠ λδΰλαφδεάΝ α δ δεάΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              δΪΰλαηηαΝηέ1μΝΙ σΰλαηηαΝυξθκ ά πθ 

 

ΠέθαεαμΝηέ4μΝυξθσ β μΝ ηφΪθδ βμΝ λδγηκτΝΟ δευθΝ υξβηΪ πθ 
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Παλα βλ έ αδΝ η ΰΪζβΝ υΰεΫθ λπ βΝ π λδπ υ πθΝ δμ κπκέ μΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ δ κτ αδ η Ν βΝηκθΪ αέΝ πδπζΫκθ,Ν βΝ η αίζβ άΝ ζαηίΪθ δΝ ησθκΝγ δεΫμΝ εαδΝ
αεΫλαδ μΝ δηΫμ,Ν η Ν βΝ ηΫ βΝ δηάΝ θαΝ έθαδΝ ηδελσ λβΝ βμΝ δαετηαθ βμ,Ν σπκυΝ εαδΝ
παλα βλ έ αδΝ κΝφαδθση θκΝ βμΝυπ λ δα πκλΪμΝ(overdispersion)έΝΛσΰπΝ πθΝπαλαπΪθπ,Ν
εαγυμΝεαδΝαπσΝ δμΝπζβλκφκλέ μΝκδΝκπκέ μΝαθ ζάγβεαθΝαπσΝ βΝίδίζδκΰλαφδεάΝαθα εσπβ βΝ
παλ ηφ λυθΝ λ υθυθ,Ν υηπ λαέθ αδΝ σ δΝ κδΝ παλα βλά δμΝ π λδΰλΪφκθ αδΝ απσΝ βθΝ
αλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝεα αθκηά,ΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝσ δΝβΝαλθβ δεάΝ δπθυηδεάΝπαζδθ λσηβ βΝ
απκ ζ έΝεα ΪζζβζβΝηΫγκ κΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝηκθ Ϋζκυέ 

5.3.1.3 Έζ ΰξκμΝυ ξΫ δ βμΝΜ αίζβ υθ 

ΓδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝη αίζβ υθΝ πδζΫξγβε ΝκΝ υθ ζ άμΝλΝ κυΝSpearmanέΝΣαΝ
απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ υ ξΫ δ βμΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝ υηη λδεσΝπέθαεαΝ
(ΠέθαεαμΝηέη)μ 
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ΠέθαεαμΝηέημ ΠέθαεαμΝυ ξΫ δ βμΝ πθΝΜ αίζβ υθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝ1 
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Παλα βλ έ αδΝσ δΝκδΝησθ μΝη αίζβ ΫμΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝδ ξυλάΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυμΝ έθαδΝ
πΪθ αΝ ε έθ μΝ βμΝέ δαμΝεα βΰκλέαμΝ( γθδεσ β α,ΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμ,Ν πκξά,ΝΚα βΰκλέαΝ
Νκηκτ)έΝ Κα ΪΝ υθΫπ δα, εαγ΄Ν σζ μΝ δμΝ αθαζτ δμΝ πκυΝ γαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ βΝ
υθΫξ δα,ΝγαΝ δ Ϊΰ αδΝησθκΝηέαΝη αίζβ άΝαθΪΝ υΰε ελδηΫθβΝεα βΰκλέαΝ ΝεΪγ Ν κεδηάέΝ
πδπζΫκθ,ΝπαλΪΝ βΝηβΝΫθ διβΝαπαΰκλ υ δεάμΝ υ ξΫ δ βμΝη αιτΝ πθΝη αίζβ υθΝΜάθαμΝ

εαδΝ πκξά,Ν πδζΫΰ αδΝβΝξλά βΝησθκΝ βμΝ τ λβμ,ΝεαγυμΝ έθαδΝπαλΪΰπΰκΝ βμΝπλυ βμ,Ν
εαδΝ θΝγαΝ έξ ΝθσβηαΝβΝ αυ σξλκθβΝ δ αΰπΰάΝεαδΝ πθΝ τκΝ κΝηκθ ΫζκέΝΣΫζκμ,Ν δαελέθ αδΝ
δ ξυλσ λβΝ υ ξΫ δ βΝ η αιτΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝ η αίζβ άμΝ (αλδγησμΝ α υξβηΪ πθ)Ν εαδΝ
πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθΝ γθδεσ β αΝ εαδΝ Κα βΰκλέαΝ Νκηκτ,Ν παλΪΝ πθΝ
θαπκη θσθ πθέΝ 

5.3.1.4 κεδηΫμΝ θΪπ υιβμΝΜκθ Ϋζκυ 

ΓδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝίΫζ δ κυΝηκθ Ϋζκυ,Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝηδαΝ δλΪΝ κεδηυθΝβΝκπκέαΝ
π λδζαηίΪθ δΝσζκυμΝ κυμΝπδγαθκτμΝ υθ υα ηκτμΝ δ αΰπΰάμΝη αίζβ υθΝ κΝηκθ ΫζκέΝ
ΝεΪγ Ν κεδηάΝεα αΰλΪφ αδΝζ π κη λυμ,Ν βη δυθκθ αμΝ δμΝη αίζβ ΫμΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝβΝ
δηάΝ βηαθ δεσ β αμΝ έθαδΝαπκ ε άΝάΝηβΝαπκ ε άΝΰδαΝ πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμΝηΣ,ΝΫ δΝ
υ ΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝκΝ Ϋζ ΰξκμΝ δ κλλκπέαμΝηκθ ΫζκυέΝ βη δυθ αδΝσ δΝκδΝ κεδηΫμΝ
πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ η Ν ζκΰδεάΝ δλΪ,Ν σ κΝ υ Ν ΰδαΝ γΫηαΝ ί ζ δ κπκέβ βμΝ βμΝ
δα δεα έαμ,Ν κλγάμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ικδεκθσηβ βμΝ ξλσθκυ,Ν η Ν ζδΰκ ΫμΝ αζζαΰΫμΝ
η αίζβ υθΝ ΰδαΝ βΝ η Ϊία βΝ βθΝ πση θβΝ κεδηά,Ν σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊη βΝ ιαΰπΰάΝ
παλα βλά πθΝεαδΝπλκεα αλε δευθΝ υηπ λα ηΪ πθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ πδλλκάΝαζζαΰάμΝ
ηδαμΝη αίζβ άμΝ κΝηκθ Ϋζκέ 

κηΫθκυΝσ δΝ κΝηκθ ΫζκΝγαΝπ λδζαηίΪθ δΝπΪθ αΝηδαΝεαδΝηκθα δεάΝη αίζβ άΝαπσΝεΪγ Ν
ι ξπλδ άΝ εα βΰκλέαΝ αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθΝ ( γθδεσ β α,Ν ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμ,Ν
πκξά,Ν Κα βΰκλέαΝΝκηκτ),Ν κδΝ πδγαθκέΝ υθ υα ηκέΝ υπκζκΰέακθ αδΝ η Ν κΝ ΰδθση θκΝ πθΝ

υπκεα βΰκλδυθΝεΪγ Νεα βΰκλέαμ,Ν(η,Νβ,Νβ,ΝβΝαθ έ κδξα)έΝΓδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝηκθ Ϋζκ,Ν
υπκζκΰέ βεαθΝ εαδΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ ζίΝ κεδηΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ εαζτπ κυθΝ σζκυμΝ κυμΝ
πδγαθκτμΝ υθ υα ηκτμΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθέΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα ΪΝ κυμΝ
παλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέθΝ- ΠέθαεαμΝηέλ),ΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝ
δ ξτκυθΝ αΝ ιάμμ 

•  βθΝαλξάΝεΪγ Νπέθαεα,ΝαθαΰλΪφ αδΝκΝαλδγησμΝ κυΝηκθ ΫζκυΝεαδΝβΝ ιαλ βηΫθβΝ
η αίζβ άέ 
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•  βθΝ αλδ λάΝ άζβΝ εΪγ Ν πέθαεαΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ κδΝ αθ ιΪλ β μΝ η αίζβ Ϋμ,Ν
εαγυμΝεαδΝβΝ αγ λΪΝ κυΝηκθ ΫζκυέΝ 

•  κθΝαλδγησΝ κεδηάμΝ βζυθ αδΝβΝ δλΪΝη Ν βθΝκπκέαΝΫΰδθ ΝβΝ κεδηάέΝ 

• ΣκΝ τηίκζκΝ✔ αΝ ε ζδΪΝ βζυθ δΝ πκδ μΝ η αίζβ ΫμΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθ ΰδαΝ βθΝ
εΪ κ Ν κεδηάέΝ 

• ΚΪγ Ν αθκδξ σξλπηκΝ εσεεδθκΝ ε ζέΝ η Ν κΝ τηίκζκΝ ✔ βζυθ δΝ σ δΝ βΝ εΪ κ Ν
αθ ιΪλ β βΝ η αίζβ άΝ άΝ αγ λΪΝ υηίΪζ δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ θαΝ ηβθΝ δ κλλκπ έΝ κΝ
ηκθ Ϋζκέ 

• ΚΪγ Ναθκδξ σξλπηκΝηπζ Νε ζέΝη Ν κΝ τηίκζκΝ✔ βζυθ δΝσ δΝβΝ εΪ κ Ναθ ιΪλ β βΝ
η αίζβ άΝάΝ αγ λΪΝ υηίΪζ δΝ κΝΰ ΰκθσμΝθαΝδ κλλκπ έΝ κΝηκθ ΫζκέΝ 

• θΝΫ πΝεαδΝεΪπκδαΝη αίζβ άΝ θΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ δ κλλκπέαΝ κυΝηκθ Ϋζκυ,Ν κΝ
ηκθ ΫζκΝελέθ αδΝσ δΝ θΝδ κλλκπ έΝεαδΝξλπηα έα αδΝ εκυλσξλπηκΝεσεεδθκΝ κΝε ζέΝ
βμΝαθ έ κδξβμΝ κεδηάμΝ κυέ 

• θΝ σζ μΝ κδΝ η αίζβ ΫμΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ δ κλλκπέαΝ κυΝ ηκθ Ϋζκυ,Ν κΝ ηκθ ΫζκΝ
ελέθ αδΝσ δΝδ κλλκπ έΝεαδΝξλπηα έα αδΝ εκυλσξλπηκΝηπζ Ν κΝε ζέΝ βμΝαθ έ κδξβμΝ
κεδηάμΝ κυέ 

• λέ εκμΝ(*)Ν δπζΪΝαπσΝ κΝ✔ βζυθ δΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝΝ κυζΪξδ κθΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝ
υθ ζ ΫμΝ ΰδαΝ εΪπκδαΝ δηάΝ αθ έ κδξβμ η αίζβ άμΝ Ϋξ δΝ δηάΝ βηαθ δεσ β αμΝ

>0,05,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝηβθΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝ κΝηκθ ΫζκέΝΠλκφαθυμΝαυ σΝ
ηπκλ έΝ θαΝ δ ξτ δΝ ησθκΝ Ν εα βΰκλέ μΝ σπκυΝ κδΝ δαελδ ΫμΝ η αίζβ ΫμΝπαέλθκυθΝ
π λδ σ λ μΝ απσΝ τκΝ δηΫμέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ υηίκζδ ησμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ
ησθκΝ δμΝη αίζβ ΫμΝ πθΝηκθ ΫζπθΝ αΝκπκέαΝδ κλλκπκτθ,ΝεαγυμΝ αΝυπσζκδπαΝ
θΝΫξ δΝθσβηαΝβΝπ λαδ ΫλπΝ ιΫ α βέΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ υΰξΫ αδΝη Ν κθΝα λέ εκΝ

πκυΝ υηίκζέα δΝ υξθΪΝ κΝ πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμΝ αΝηκθ Ϋζαέ 
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ΠέθαεαμΝη.6: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝ1 

 

ΠέθαεαμΝηέι: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝβ  

 

ΠέθαεαμΝηέκ: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝγ 
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ΠέθαεαμΝηέλ: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝ1Ν– ΜΫλκμΝζ 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ αΝ ηκθ ΫζαΝ ΰδαΝ κυμΝ π λδ σ λκυμΝ υθ υα ηκτμΝ η αίζβ υθΝ πκυΝ
κεδηΪ βεαθΝδ κλλκπκτθέΝ υ σΝπδγαθυμΝ υηίαέθ δΝζσΰπΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝ κΝηκθ ΫζκΝ
πλσε δ αδΝΰδαΝαυ σΝη Ν κΝη ΰαζτ λκΝσΰεκΝ κηΫθπθ,ΝεαδΝ κυΝ πδ λΫπ αδΝ υεκζσ λαΝκΝ
δαξπλδ ηκτμΝ πθΝη αίζβ υθΝ κυΝ Νπ λδ σ λ μΝυπκεα βΰκλέ μΝ(πέξέΝβΝη αίζβ άΝ
γθδεσ β α_ζΝ π λδζαηίΪθ δΝ λΝ πδγαθΫμΝ γθδεσ β μ,Ν Ν αθ έγ βΝ η Ν βθΝ η αίζβ άΝ
γθδεσ β αΝβΝκπκέαΝ έθαδΝ υα δεά)έ 

5.3.1.5 τλ βΝ κυΝ Ϋζ δ κυΝΜκθ Ϋζκυ 

H τλ βΝ κυΝίΫζ δ κυΝηκθ ΫζκυΝη αιτΝ πθΝηκθ ΫζπθΝπκυΝδ κλλκπκτθΝ πδ υΰξΪθ αδΝ
η Ν βΝ ηΫγκ κΝ η ΰδ κπκέβ βμΝ κυΝ ζκΰαλέγηκυΝ βμΝπδγαθκφΪθ δαμΝ (Log Likelihood). Ν
τλ βΝ βμΝηΫΰδ βμΝ δηάμΝηδαμΝ υθΪλ β βμ υξθΪ υθ πΪΰ αδΝ βΝζάοβΝ βμΝπαλαΰυΰκυΝ
βμΝεαδΝ βθΝ πέζυ βΝπμΝπλκμΝ βθΝπαλΪη λκΝπκυΝ βΝη ΰδ κπκδ έ, εαδΝαυ σΝ έθαδΝ υξθΪΝ
πδκΝ τεκζκΝσ αθΝβΝ υθΪλ β βΝπκυΝη ΰδ κπκδ έ αδΝ έθαδΝκΝζκΰΪλδγηκμΝ βμΝπδγαθκφΪθ δαμ 

εαδΝσξδΝ βΝ έ δαΝ βΝπδγαθκφΪθ δα. π δ άΝκΝ ζκΰΪλδγηκμΝ έθαδΝ ηδαΝηκθκ κθδεΪΝαυιαθση θβΝ
υθΪλ β β,Ν κΝ ζκΰΪλδγηκμΝ ηδαμΝ υθΪλ β βμΝ πδ υΰξΪθ δΝ βΝ ηΫΰδ βΝ δηάΝ βμΝ αΝ έ δαΝ
βη έαΝ η Ν βθΝ έ δαΝ βΝ υθΪλ β β, εαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝ κΝ ζκΰΪλδγηκμΝ βμΝ πδγαθκφΪθ δαμ 

ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ βΝ γΫ βΝ βμΝ πδγαθκφΪθ δαμΝ ΰδαΝ η γσ κυμΝ ε έηβ βμΝ βμΝ
ηΫΰδ βμΝπδγαθκφΪθ δαμέΝ πδ δυε αδΝ βζα άΝβΝη ΰδ κπκέβ βΝ βμΝ δηάμΝ κυΝζκΰαλέγηκυΝ
βμΝπδγαθκφΪθ δαμέΝΜκθ ΫζαΝΰδαΝ αΝκπκέαΝαθαΰλΪφ αδΝη ΰαζτ λβΝαζΰ ίλδεάΝ δηάΝ κυΝ

Log Likelihood πλκ δηυθ αδΝ Ϋθαθ δΝ ηκθ ΫζπθΝ η Ν ηδελσ λβέΝ θαζζαε δεΪ,Ν ΰέθ αδΝ εαδΝ
ξλά βΝ κυΝ ελδ βλέκυΝ Akaike (Akaike Information Criterion – AIC), κΝ κπκέκΝ έθαδΝ ηδαΝ
υθΪλ β βΝ πκυΝ αυιΪθ αδΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ παλαηΫ λπθΝ πλκμΝ υπκζκΰδ ησΝ εαδΝ

η δυθ αδΝ η Ν βθΝ ατιβ βΝ κυΝ ζκΰαλέγηκυΝ βμΝ πδγαθκφΪθ δαμέΝ πδ δυε αδΝ βΝ
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ζαξδ κπκέβ βΝ βμΝ αζΰ ίλδεάμΝ δηάμΝ κυΝ ελδ βλέκυΝ Akaike. Μκθ ΫζαΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ
αθαΰλΪφ αδΝ ηδελσ λβΝ αζΰ ίλδεάΝ δηάΝ κυΝ AIC πλκ δηυθ αδΝ Ϋθαθ δΝ ηκθ ΫζπθΝ η Ν
η ΰαζτ λβέΝ Παλ’Ν σ δΝ αΝ ελδ άλδαΝ υηία έακυθΝ ζσΰπΝ βμΝ ηκλφάμΝ κυμ,Ν υπΪλξ δΝ
πδγαθσ β αΝθαΝ δαφΫλκυθΝ Νπ λδπ υ δμΝσπκυΝβΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝηκθ ΫζπθΝ έθαδΝ
ηδελάέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ πλπ αλξδεΪΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν κΝ ελδ άλδκΝ η ΰδ κπκέβ βμΝ κυΝ
ζκΰαλέγηκυΝ βμΝπδγαθκφΪθ δαμΝ βθΝπαλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαέ 

ΜΫ πΝ αιδθσηβ βμΝ πθΝLog Likelihood εαδΝAIC,Ν πλκΫευοαθΝ ίΫζ δ αΝ αΝ ηκθ ΫζαΝ πθΝ
κεδηυθΝ 1ζΝ εαδΝ 1θ,Ν βζα άΝ αΝ ηκθ ΫζαΝ αΝ κπκέαΝ κδΝ αθ ιΪλ β μΝ η αίζβ ΫμΝ κυμΝ
ξπλέακθ αδΝ αΝ π λδ σ λαΝ θ ξση θαέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ δαφκλΪΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ
η αιτΝ πθΝ ηκθ ΫζπθΝ ά αθΝ ηδελά,Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ παλΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ πδζκΰάμΝ
κπκδκυ άπκ Ν ηκθ Ϋζκυ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ πλκ δησ λ μΝ εα βΰκλέ μΝ πλκμΝ η ζΫ βέΝ
υΰε ελδηΫθα,Ν ΰδαΝ ζσΰκυμΝ τΰελδ βμΝ βΝ υθΫξ δα,Ν βΝ πδζκΰάΝ γαΝ πδε θ λπγ έΝ αΝ
ηκθ ΫζαΝ αΝκπκέαΝκδΝπ λδ σ λ μΝκδΝη αίζβ ΫμΝ έθαδΝ υα δεΫμέ 

5.3.1.6 ληβθ έαΝ πθΝυθ ζ υθΝ κυΝΜκθ Ϋζκυ 

ΟδΝ υθ ζ ΫμΝί ιβΰκτθ αδΝπμΝ ιάμμ 

• Ό κΝη ΰαζτ λβΝ δηάΝΫξ δΝΫθαμΝαλθβ δεσμΝ υθ ζ άμΝ(ίξί),Ν σ κΝπ λδ σ λκΝ
η δυθ δΝ κθΝφυ δεσΝζκΰΪλδγηκΝ κυΝαλδγηκυΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέ 

• Ο κΝ η ΰαζτ λβΝ δηάΝ Ϋξ δΝ ΫθαμΝ γ δεσμΝ υθ ζ άμΝ (ίρί),Ν σ κΝ π λδ σ λκΝ
αυιΪθ δΝ κθΝφυ δεσΝζκΰΪλδγηκΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέ 

• υθ ζ άμΝη Νηβ θδεάΝ δηάΝ(ίοί)Νυπκ δεθτ δΝ βθΝεα βΰκλέαΝαθαφκλΪμ,Νη Ν βθΝ
κπκέαΝ υΰελέθκθ αδΝσζ μΝκδΝυπσζκδπ μέ 

Ν πδλλκάΝ εΪγ Ν θ ξκηΫθκυΝ ηδαμΝ η αίζβ άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ φαθ έΝ εαδΝ η Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ
η ΰΫγκυμΝΝeί,Ν κΝκπκέκΝκθκηΪα αδΝ IRR (Incidence Rate Ratio)έΝ Ν δηάΝ κυΝ βζυθ δΝ κθΝ
αλδγησΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ κθΝκπκέκΝ ηπζΫε αδΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝεα βΰκλέαΝ Ν ξΫ βΝη Ν
βθΝεα βΰκλέαΝαθαφκλΪμέΝ θΝαφαδλ γ έΝαπσΝ κΝIRR βΝηκθΪ α,Νπλκετπ δΝβΝπκ κ δαέαΝ
ατιβ βΝ άΝ η έπ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ α υξβηΪ πθΝ ζσΰπΝ βμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ εα βΰκλέαμ,Ν
υΰελδ δεΪΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝεα βΰκλέαΝαθαφκλΪμέΝΙ ξτκυθΝ αΝ ιάμμ 

• Ό αθΝίρίΝ IRR>1. Ό κΝη ΰαζτ λκΝ έθαδΝαπσΝ βΝηκθΪ α,Ν σ κΝη ΰαζτ λβΝ έθαδΝ
βΝ πκ κ δαέαΝ ατιβ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ α υξβηΪ πθ ζσΰπΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ
εα βΰκλέαμ,Ν Ν ξΫ βΝη Ν κθΝαλδγησΝα υξβηΪ πθΝζσΰπΝ βμΝεα βΰκλέαμΝαθαφκλΪμέΝ
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ΠέξέΝ ΰδαΝ IRR=1,β,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ α υξβηΪ απθΝ ζσΰπΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ
εα βΰκλέαμΝ έθαδΝ βίΣΝη ΰαζτ λκμΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ α υξβηΪ πθΝ ζσΰπΝ βμΝ
εα βΰκλέαμΝαθαφκλΪμέ 

• Ό αθΝίξ1Ν IRR<1. Ό κΝηδελσ λκΝ έθαδΝαπσΝ βΝηκθΪ α,Ν σ κΝη ΰαζτ λβΝ έθαδΝβΝ
πκ κ δαέαΝη έπ βΝ κυΝαλδγηκτΝα υξβηΪ πθΝζσΰπΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝεα βΰκλέαμ,Ν
Ν ξΫ βΝη Ν κθΝαλδγησΝα υξβηΪ πθΝ ζσΰπΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝαθαφκλΪμέΝΠέξέΝ ΰδαΝ

IRR=0,8, κΝαλδγησμΝ πθΝα υξάηα αΝζσΰπΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝεα βΰκλέαμΝ έθαδΝβίΣΝ
ηδελσ λκμΝαπσΝ κθΝαλδγησΝ πθΝα υξβηΪ πθΝζσΰπΝ βμΝεα βΰκλέαμΝαθαφκλΪμέ 

• Ό αθΝ ίοίΝ IRR=1. Κα βΰκλέαΝ αθαφκλΪμ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ υΰελέθκθ αδΝ σζ μΝ κδΝ
υπσζκδπ μέ 

πδπζΫκθ,ΝσππμΝΫξ δΝαθαφ λγ έΝεαδΝ κΝγ πλβ δεσΝυπσίαγλκ,ΝηδαΝεα βΰκλέαΝ εΪπκδαμΝ
η αίζβ άΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ δηάΝ βηαθ δεσ β αμΝ ( άζβΝ sigέ)Ν ξί,ίηΝ ΰδαΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ
βηαθ δεάέΝ πέ βμΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ δηάΝWald test η ΰαζτ λβΝ κυΝ1,ι,Ν ΰδαΝ πέπ κΝ
ηπδ κ τθβμΝληΣ. 

ΣΫζκμ,Ν βΝ παλΪη λκμΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝ εα αθκηάμΝ βΝ κπκέαΝ αθαΰλΪφ αδΝ πμΝ
negativeΝ binomialΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ θαΝ αθ δ αγηέ δΝ βθΝ υπ λ δα πκλΪΝ
(overdispersion)έΝ  βθΝ π λέπ π βΝ σπκυ βΝ παλΪη λκμ δ κτ αδΝ η Ν ί, βΝ αλθβ δεάΝ
δπθυηδεάΝπαζδθ λσηβ βΝ υηπέπ δΝη Ν βθΝπαζδθ λσηβ βΝPoisson. 

θ δαφΫλκθΝ παλΪ δΰηαΝ ΰδαΝ βθΝ εα αθσβ βΝ πθΝ υθ ζ υθΝ απκ ζ έΝ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ
ηκθ ΫζκυΝ βμΝ κεδηάμΝ1ί,ΝβΝκπκέαΝξπλέα δΝ βθΝ γθδεσ β αΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ εαγΪλδ κΝ
γθδεσΝ δ σ βηαΝ (GNI) εαδΝ κθΝ ζσΰκΝ πθΝ γαθΪ πθΝ πλκμΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ κξβηΪ πθ 

(fatalities/vehicles),ΝηΫ πΝ βμΝη αίζβ άμΝ γθδεσ β α_1,ΝεαδΝ κυμΝθκηκτμΝ Ν δαίαγηέ δμΝ
απσΝ εαγαλΪΝ ηβΝ κυλδ δεσΝ ηΫξλδΝ εαγαλΪΝ κυλδ δεσ,Ν ηΫ πΝ βμΝ η αίζβ άμΝ
Κα βΰκλέα_Νκηκτ_1έΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝ
πέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝηέ1ί)μ 
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ΠέθαεαμΝηέ1ίμ Τπκζκΰδ ησμΝ πθ ΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝ βμΝ κεδηάμΝ1ί 

Παλα βλκτη Ν αΝ ιάμμ 

• ΓδαΝ βθΝ γθδεσ β α,Νσζ μΝκδΝεα βΰκλέ μΝ ηπζΫεκθ αδΝ Νζδΰσ λα κ δεΪΝα υξάηα αΝ
υΰελδ δεΪΝη Ν βθΝ εα βΰκλέα αθαφκλΪμΝπκυΝ έθαδΝ κδΝ ζζβθ μέΝ υ σΝ εα ΪΝπΪ αΝ

πδγαθσ β αΝ υηίαέθ δΝζσΰπΝ βμΝΫεγ βμΝ(exposure),ΝεαγυμΝκδΝ ζζβθ μΝαπκ ζκτθΝ
η Ν δαφκλΪΝ κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ κυΝπζβγυ ηκτ,ΝεαδΝ δαθτκυθΝ αΝπ λδ σ λαΝ
κξβηα κξδζδση λαέΝΣβθΝηδελσ λβΝ υΰελδ δεΪΝη έπ βΝπλκεαζκτθΝκδΝ ζίαθκέ,ΝκδΝ
κπκέκδΝ απκ ζκτθΝ βΝ η ΰΪζβΝ εα βΰκλέαΝ η αθα υθέΝ Παλα βλ έ αδΝ πέ βμΝ σ δΝ
π λέπκυΝσ κΝη δυθ αδΝ κΝ εαγΪλδ κΝ γθδεσΝ δ σ βηαΝ(εα βΰκλέ μΝ1Ν– θ),Ν σ κΝ
η ΰαζτ λβΝ έθαδΝβΝη έπ βΝ κυΝαλδγηκτΝα υξβηΪ πθ,ΝαθΝεαδΝσξδΝαπαλαέ β αΝαθΪΝ
ίαγηέ αέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝ ιβΰβγ έΝζσΰπΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝιΫθκδΝαπσΝξυλ μΝη Ν
υΰελδ δεΪΝ πκζτΝ ηδελσ εαγΪλδ κΝ γθδεσΝ δ σ βηαΝ (πέξέΝ εα βΰκλέαΝ 1)Ν έθαδΝ

ζδΰσ λκΝπδγαθσΝθαΝ πδ ε φ κτθΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝθαΝ ηπζαεκτθΝ Νκ δεκ α τξβηα,Ν
αζζΪΝεαδΝιΫθκδΝαπσΝξυλ μΝη Νηδελσ λκΝ εαγΪλδ κΝ γθδεσΝ δ σ βηαΝαπσΝ κΝηΫ κΝ
έθαδΝ υΰελδ δεΪΝπδγαθσ λκΝ θαΝ η αθα Ϋυ κυθΝ εαδ θαΝ ηπζαεκτθΝ  α τξβηαΝ
απσ δΝ ιΫθκδΝ απσΝ ξυλ μΝ πκυΝ ηπκλ έΝ απζΪΝ θαΝ πδ ε φ κτθέΝ Καγκλδ δεσΝ λσζκΝ
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ηπκλ έΝθαΝ δα λαηα έα δΝ πέ βμΝεαδΝβΝκ βΰδεάΝπαδ έαΝεαδΝ υηπ λδφκλΪΝ βμΝεΪγ Ν
εα βΰκλέαμέΝ ΣΫζκμ,Ν κδΝ εα βΰκλέαΝ υλππαέκδΝ απκ ζκτθΝ βθΝ αηΫ πμΝ πση θβΝ
η έπ βΝη Ϊ κυμΝ ζίαθκτμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝπδγαθυμΝθαΝυπκ δεθτ δΝη ΰΪζκΝαλδγησΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝπζάγκμΝ κυμ.  

• ΟΝ κυλδ δεσμΝ ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμΝ η δυθ δΝ αΝ α υξάηα αΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κθΝ ηβΝ
κυλδ δεσΝ (1λ,ζΣΝ τηφπθαΝη Ν κΝ IRR)έΝ πμΝαυ άΝβΝ ξ δεΪΝηδελάΝη έπ βΝθαΝ
υπκ δεθτ δΝ ΝαυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝιΫθπθΝσ κΝεαδΝηκθέηπθΝ
εα κέεπθέΝΟδΝπ λδπ υ δμΝαυ ΫμΝγαΝη ζ βγκτθΝι ξπλδ ΪΝ ΝαεσζκυγαΝηκθ ΫζαέΝ
Ν παλκυ έαΝ πθΝ τκΝ η ΰΪζπθΝ α δευθΝ εΫθ λπθΝ έ πμΝ θαΝ πβλ Ϊα δΝ αυ σΝ κΝ

φαδθση θκ,Ν εαγυμΝ Ν αυ ΪΝ υηίΪδθ δΝ πζβγυλαΝ α υξβηΪ πθΝ ζσΰπΝ δα λκηάμΝ
εα κδεέαμ- λΰα δαμ-εα κδεέαμΝεαδΝΰδαΝζσΰκυμΝ λΰα έαμ,ΝσππμΝφαέθ αδΝ Νηκθ ΫζκΝ
πκυΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝ αΝΠαλαλ άηα αέΝ Νπ λέπ π βΝξπλέμΝ αΝη ΰΪζαΝα δεΪΝ
εΫθ λαΝγαΝη ζ βγ έΝ Ναεσζκυγκ ηκθ Ϋζκέ 

• ΝΣκυλδ δεάΝ πκξάΝαυιΪθ δΝ αΝα υξάηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝηβΝ κυλδ δεά,ΝαζζΪΝ
ησθκΝεα ΪΝΫθαΝ ζΪξδ κΝπκ κ σΝ(1,βΣ)έ υ σΝπδγαθυμΝθαΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝ βθΝ
παλκυ έαΝ πθΝ τκΝη ΰΪζπθΝ α δευθΝ εΫθ λπθ,Ν εαδΝ γαΝαθαζυγ έΝπ λαδ ΫλπΝ βΝ
υθΫξ δαέ 

• Ό κΝ πδκΝ κυλδ δεάΝ έθαδΝ βΝ Κα βΰκλέαΝ Νκηκτ,Ν σ κΝ ζδΰσ λκΝ η δυθκθ αδΝ αΝ
α υξάηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝεαγαλΪΝηβΝ κυλδ δεΫμΝεα βΰκλέ μΝθκηκτ,Ν δμΝκπκέ μΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαέΝ 

5.3.1.7 Παλκυ έα βΝΜκθ ΫζκυΝ1 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ΰδαΝσζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,ΝσζκυμΝ κυμΝΛσΰκυμΝΜ αεέθβ βμ,Νσζ μΝ δμΝ πκξΫμΝεαδΝσζ μΝ δμΝ
Κα βΰκλέ μΝΝκηυθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝεαδΝ πθΝ τκΝη ΰΪζπθΝα δευθΝεΫθ λπθέΝ Ν
επ δεκπκέβ βΝ εαδΝ αΝ ία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ ιαλ βηΫθπθΝ εα βΰκλδευθΝ υα δευθΝ
η αίζβ υθΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝ αεσζκυγκυμΝ πέθαε μΝ (ΠέθαεαμΝ ηέ11,Ν
ΠέθαεαμΝηέ1β)μ 
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ΠέθαεαμΝηέ11μ Κπ δεκπκέβ βΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθΝ κυΝΜκθ Ϋζκυ 

 

ΠέθαεαμΝηέ1βμ Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝηέ1γΝ– 5.15): 
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ΠέθαεαμΝηέ1γμ ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

 

ΠέθαεαμΝηέ14μ ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέ1ημ ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ Omnibus Test κθΝ ΠέθαεαΝ ηέ1ζΝ έξθ δΝ σ δΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ η Ν δμΝ
η αίζβ ΫμΝ έθαδΝ α δ δεΪΝ βηαθ δεσ,ΝεαδΝαπκλλέπ αδΝβΝυπσγ βΝ κυΝε θκτΝηκθ ΫζκυΝ
(null model hypothesis). 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέ1θ,ΝΠέθαεαμΝηέ1ι): 
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ΠέθαεαμΝηέ16μΝυθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝ1 
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ΠέθαεαμΝηέ17: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝ1 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)Ν οΝ Intercept + b1 ( γθδεσ β αο1)Ν +Ν b2 ( γθδεσ β αοί)Ν +Ν b3 

(Λσΰκμ_Μ αεέθβ βμο1)Ν+ΝbζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)Ν+ΝbηΝ( πκξάο1)Ν+ΝbθΝ( πκξάοί)Ν
+ bιΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτο1)Ν+ΝbκΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτοί)  

 

υξάηα αΝ οΝ exp (Intercept + b2 ( γθδεσ β αοί)Ν +Ν bζΝ (Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)Ν +Ν b6 

( πκξάοί)Ν+ΝbκΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτοί))  

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( γθδεσ β αοί)) * exp (bζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)) 
* exp (bθΝ( πκξάοί)) * exp (b8 (Κα βΰκλέα_Νκηκτοί))  

 

υξάηα αΝ οΝ β,ίθλΝ *Ν ί,θίίΝ ( γθδεσ β αοί) *Ν ί,κβγΝ (Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)Ν *Ν 1,ίβλΝ
( πκξάοί)Ν*Νί,θκβΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτοί) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β α,Ν κΝ κυλδ δεσμΝ ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμ,Ν εαδΝ βΝ
κυλδ δεάΝ Κα βΰκλέαΝ ΝκηκτΝ ΫξκυθΝ η δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθ αλδγησΝ πθΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν δμΝαθ έ κδξ μΝηβΝ κυλδ δεΫμ,Ν θυΝβΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝΫξ δΝ
αυιβ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ πθΝ αλδγησΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βΝ ηβΝ
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κυλδ δεά,Ν σζαΝ φυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ ίαγηκτμέΝ υΰε ελδηΫθαΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ
ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣαΝ Ϊ κηαΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ ηπζΫεκθ αδΝ  ζδΰσ λαΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
υΰελδ δεΪΝ η Ν αΝ Ϊ κηαΝ ηβΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμ (ζίΣΝ ζδΰσ λαΝ α υξάηα αΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ IRR)έΝ Ν πδκΝ πδγαθάΝ π ιάΰβ βΝ έθαδΝ βΝ Ϋεγ βΝ (exposure)Ν πθΝ

κ βΰυθ,ΝεαγυμΝκδΝ ζζβθ μΝαπκ ζκτθΝ κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ
εαδΝ δαθτκυθΝ π λδ σ λαΝ κξβηα κξδζδση λαέΝ Μ ΰΪζκΝ λσζκΝ ε δηΪ αδΝ θαΝ
δα λαηα έα δΝ εαδΝ βΝ τπαλιβΝ πθΝ τκΝ η ΰΪζπθΝ α δευθΝ εΫθ λπθ,Ν σπκυΝ
εα αΰλΪφκθ αδΝ εαγβη λδθΪΝ πζβγυλα κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ηβΝ κυλδ υθέΝ
θ δαφΫλκθΝελέθ αδΝβΝ τΰελδ βΝη Ν κΝαθ έ κδξκΝηκθ ΫζκΝξπλέμΝ αΝη ΰΪζαΝα δεΪΝ

εΫθ λα,ΝβΝκπκέαΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ βΝ υθΫξ δαέ 

 ΟΝ κυλδ δεσμΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝη δυθ δΝ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κθΝηβΝ
κυλδ δεσΝ(1ι,ιΣΝη έπ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝ IRR)έΝ Νπαλκυ έαΝ πθΝ τκΝη ΰΪζπθΝ
α δευθΝεΫθ λπθΝέ πμΝθαΝ πβλ Ϊα δΝαυ σΝ κΝφαδθση θκ,ΝεαγυμΝ Ναυ ΪΝ υηίΪδθ δΝ
πζβγυλαΝ α υξβηΪ πθΝ ζσΰπΝ δα λκηάμΝ εα κδεέαμ- λΰα δαμ-εα κδεέαμΝ εαδΝ ΰδαΝ
ζσΰκυμΝ λΰα έαμ,Ν σππμΝ φαέθ αδΝ Ν ηκθ ΫζκΝ πκυΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝ αΝ
Παλαλ άηα αέΝ  Ν π λέπ π βΝπκυΝ βΝ η έπ βΝ ελδγ έΝ ξ δεΪΝ ηδελά,Ν θ Ϋξ αδΝ θαΝ
παλκυ δΪα αδΝαυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝιΫθπθΝσ κΝεαδΝηκθέηπθΝ
εα κέεπθέ 

  βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝαυιΪθκθ αδΝ αΝα υξάηα αΝ Ν ξΫ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεά,Ν
αζζΪΝησθκΝεα ΪΝΫθαΝηδελσΝπκ κ σΝ(β,λΣΝατιβ β)έΝ υ σΝπδγαθυμΝθαΝ πβλ Ϊα αδΝ
απσΝ βθΝπαλκυ έαΝ πθΝ τκΝη ΰΪζπθΝα δευθΝεΫθ λπθ,ΝεαδΝγαΝαθαζυγ έΝπ λαδ ΫλπΝ
βΝ υθΫξ δαέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ βμΝατιβ βμΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ
πδί ίαδυθ δΝ βθΝπ πκέγβ βΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθκθ αδΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αέ 

  δμΝ κυλδ δεΫμΝ Κα βΰκλέ μΝ ΝκηκτΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ η δυθκθ αδΝ εα ΪΝ ΫθαΝ
βηαθ δεσΝγ1,κΣΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝηβΝ κυλδ δεΫμέΝΜ ΰΪζκΝλσζκΝ κΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ
ε δηΪ αδΝ σ δΝ δα λαηα έα δΝ βΝ τπαλιβΝ πθΝ τκΝ η ΰΪζπθΝ α δευθΝ εΫθ λπθ,Ν αΝ
κπκέαΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ αΝ π λδ σ λαΝ α υξάηα αέΝ θ δαφΫλκθΝ ελέθ αδΝ κΝ
Ϋζ ΰξκμΝ βμΝη αίκζάμΝ βμΝη έπ βμΝαυ άμΝ Ν τΰελδ βΝ πση θκΝηκθ Ϋζκ,Ν κΝκπκέκΝ
θΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝα δεΪΝεΫθ λαέΝ 
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5.3.2 Μκθ ΫζκΝβ – τθκζκΝΟ δευθΝ υξβηΪ πθ,ΝΧπλέμΝ αΝ τκΝΜ ΰΪζαΝ δεΪΝ
ΚΫθ λαΝ 

5.3.2.1 Γ θδεΪ 

Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αθ έ κδξκΝ ηκθ ΫζκΝ η Ν κΝ Μκθ ΫζκΝ 1,Ν η Ν βΝ δαφκλΪΝ σ δΝ θΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝαθΪζυ βΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝ εΫθ λαΝ βμΝ γάθαμΝ εαδΝ βμΝ

Θ αζκθέεβμέΝ Ν τΰελδ βΝ πθΝ τκΝ ηκθ ΫζπθΝ βΝ υθΫξ δαΝ γαΝ απκ ζΫ δΝ πβΰάΝ
υηπ λα ηΪ πθΝΰδαΝ βθΝ πδλλκάΝ πθΝα δευθΝεΫθ λπθΝ βΝη ζΫ βέ 

5.3.2.2 Π λδΰλαφδεάΝ α δ δεά 

ιάξγβ αθΝβΝηΫ βΝ δηά,ΝβΝ δαετηαθ β,ΝβΝ υπδεάΝ απσεζδ β,Ν εαγυμΝεαδΝβΝ ζΪξδ βΝ εαδΝ
ηΫΰδ βΝ εα αΰ ΰλαηηΫθβΝ δηάΝ βμΝ ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝ (Πέθαεαμ 18)έΝ πδπζΫκθ,ΝκδΝ
υξθσ β μΝ ηφΪθδ βμΝ αλδγηκτΝ α υξβηΪ πθΝ παλκυ δΪακθ αδΝ σ κΝ Ν ηκλφάΝ πέθαεαΝ

(ΠέθαεαμΝηέ1κ)Νσ κΝεαδΝ ΝηκλφάΝδ κΰλΪηηα κμΝ( δΪΰλαηηαΝηέβ),ΝΰδαΝεαζτ λβΝ πκπ έαέ 

 

ΠέθαεαμΝ5.18: Π λδΰλαφδεάΝ α δ δεάΝΜκθ ΫζκυΝβ 
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ΠέθαεαμΝηέ19μΝυξθσ β μΝ ηφΪθδ βμΝ λδγηκτΝΟ δευθΝ υξβηΪ πθΝΜκθ ΫζκυΝβ 
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δΪΰλαηηαΝηέβ: Ι σΰλαηηαΝυξθκ ά πθΝΜκθ ΫζκυΝβ 

Παλα βλ έ αδΝη ΰΪζβΝη έπ βΝ πθΝεα αΰ ΰλαηηΫθπθΝπ λδπ υ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ
η ΪΝ βθΝ αφαέλ βΝ πθΝ τκΝ ετλδπθΝ α δευθΝ εΫθ λπθΝ (βθΣΝ η έπ β),Ν ΰ ΰκθσμΝ πκυΝ
υπκ δεθτ δΝ βθΝαυιβηΫθβΝ υΰεΫθ λπ βΝα υξβηΪ πθΝ Ναυ Ϊέ 

5.3.2.3 Έζ ΰξκμΝ υ ξΫ δ βμΝη αίζβ υθ 

ΌππμΝεαδΝπλκβΰκυηΫθπμ,ΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝη αίζβ υθΝ πδζΫξγβε ΝκΝ υθ ζ άμΝλΝ
κυΝ SpearmanέΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ υ ξΫ δ βμΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ παλαεΪ π 

υηη λδεσΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝηέβί): 
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ΠέθαεαμΝηέ20: ΠέθαεαμΝυ ξΫ δ βμΝ πθΝΜ αίζβ υθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝβ 

Παλα βλ έ αδ,Ν σππμΝ εαδΝ κΝ πλκβΰκτη θκμΝ ηκθ Ϋζκ,Ν δ ξυλάΝ υ ξΫ δ βΝ η αιτΝ πθΝ
η αίζβ υθΝ βμΝ έ δαμΝεα βΰκλέαμΝ ( γθδεσ β α,ΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμ,Ν πκξά,ΝΚα βΰκλέαΝ
Νκηκτ)έΝ Κα ΪΝ υθΫπ δα,Ν δμΝ αθαζτ δμΝ πκυΝ αεκζκυγκτθ,Ν γαΝ δ Ϊΰ αδΝ ησθκΝ ηέαΝ
η αίζβ άΝαθΪΝ υΰε ελδηΫθβΝεα βΰκλέαΝ ΝεΪγ Ν κεδηάέ 

5.3.2.4 κεδηΫμΝ θΪπ υιβμΝΜκθ Ϋζκυ 

ΟδΝ κεδηΫμΝγαΝ έθαδΝκδΝέ δ μΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝηκθ Ϋζκ,ΝεαγυμΝΫξκυθΝ δμΝέ δ μΝπδγαθΫμΝ
αθ ιΪλ β μΝ η αίζβ ΫμέΝ κηΫθκυΝ σ δΝ κΝ ηκθ ΫζκΝ γαΝ π λδζαηίΪθ δΝ πΪθ αΝ ηδαΝ εαδΝ
ηκθα δεάΝ η αίζβ άΝ απσΝ εΪγ Ν ι ξπλδ άΝ εα βΰκλέαΝ αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθΝ
( γθδεσ β α,Ν ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμ,Ν πκξά,Ν Κα βΰκλέαΝ Νκηκτ),Ν κδΝ πδγαθκέΝ υθ υα ηκέΝ
υπκζκΰέακθ αδΝ η Ν κΝ ΰδθση θκΝ πθΝ υπκεα βΰκλδυθΝ εΪγ Ν εα βΰκλέαμ,Ν (η,Ν β,Ν β,Ν βΝ
αθ έ κδξα)έΝ ΠλκΫευοαθΝ ζίΝ κεδηΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ εαζτπ κυθΝ σζκυμΝ κυμΝ πδγαθκτμΝ
υθ υα ηκτμΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ η αίζβ υθέΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα ΪΝ κυμΝ παλκυ δΪακθ αδΝ
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κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέβ1Ν- ΠέθαεαμΝηέβζ)έΝΝΓδαΝ κυμΝπέθαε μΝδ ξτκυθΝσ αΝ
πλκαθαφΫλγβεαθΝεα ΪΝ βθΝπαλκυ έα βΝ πθΝ κεδηυθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝ1έ 

 

ΠέθαεαμΝηέβ1: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝβΝ– ΜΫλκμΝ1 

 

ΠέθαεαμΝηέβ2: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝβΝ– ΜΫλκμΝβ 

 

ΠέθαεαμΝηέβ3: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝβΝ– ΜΫλκμΝγ 
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ΠέθαεαμΝηέβ4: κεδηΫμΝΜκθ ΫζκυΝβΝ– ΜΫλκμΝζ 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ Ν ιδ κλλκπκτθΝ αΝ ηκθ ΫζαΝ ΰδαΝ ζδΰσ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδ ΫμΝ κεδηΫμ,Ν Ν
τΰελδ βΝη Ν κΝΜκθ ΫζκΝ1ΝσπκυΝ ιδ κλλσπβ αθΝΰδαΝ δμΝπ λδ σ λ μΝ κεδηΫμέΝΙ δαέ λκΝ

πλσίζβηαΝ υπάλι Ν αΝ ηκθ ΫζαΝ σπκυΝ βΝ η αίζβ άΝ γθδεσ β αΝ έξ Ν η ΰΪζκΝ αλδγησΝ
θ ξκηΫθπθΝ( γθδεσ β α_1,Ν γθδεσ β α_ζ)έΝ πδπζΫκθ,ΝΰδαΝπκζζΪΝαπσΝ αΝηκθ ΫζαΝπκυΝ
δ κλλσπβ αθΝ θΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝσζαΝ αΝ θ ξση θαΝεΪπκδπθΝη αίζβ υθΝ κυμ,Ν Ν
π λδπ υ δμΝσπκυΝ θΝά αθΝ υα δεΫμέΝΤπ θγυηέα αδΝσ δΝκΝα λέ εκμ (*)Ν δπζΪΝαπσΝ κΝ✔ 

βζυθ δΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ Ν κυζΪξδ κθΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ υθ ζ ΫμΝ ΰδαΝ εΪπκδαΝ δηάΝ
αθ έ κδξβμ η αίζβ άμΝ Ϋξ δΝ δηάΝ βηαθ δεσ β αμΝ ρί,ίη,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηβθΝ
υηπ λδζαηίΪθ αδΝ κΝ ηκθ Ϋζκ,Ν εαδΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ υΰξΫ αδΝ η Ν κθΝ α λέ εκΝ πκυΝ
υηίκζέα δΝ κΝ πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμέ 

5.3.2.5 τλ βΝ κυΝ Ϋζ δ κυΝΜκθ Ϋζκυ 

ΌππμΝεαδΝπλκβΰκυηΫθπμέΝβ τλ βΝ κυΝίΫζ δ κυΝηκθ ΫζκυΝη αιτΝ πθΝηκθ ΫζπθΝπκυΝ
δ κλλκπκτθΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν βΝ ηΫγκ κΝ η ΰδ κπκέβ βμΝ κυΝ ζκΰαλέγηκυΝ βμΝ
πδγαθκφΪθ δαμΝ(Log Likelihood),ΝάΝ θαζζαε δεΪΝη Ν βΝξλά βΝ κυΝελδ βλέκυΝAkaike (Akaike 

Information Criterion – AIC)έΝ Ν δαφκλΪΝ πθ ελδ βλέπθΝη αιτΝ πθΝηκθ ΫζπθΝπλκΫευο Ν
ηδελάέΝ πδζΫΰ αδΝ κΝηκθ ΫζκΝΰδαΝ κΝκπκέκΝσζ μΝκδΝαθ ιΪλ β μΝη αίζβ ΫμΝ έθαδΝ υα δεΫμ,Ν
ΰδαΝ εκπκτμΝ τΰελδ βμΝη Ν κΝΜκθ ΫζκΝ1Ν βΝ υθΫξ δαέ 

5.3.2.6 Παλκυ έα βΝΜκθ ΫζκυΝβ 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ΰδαΝσζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,ΝσζκυμΝ κυμΝΛσΰκυμΝΜ αεέθβ βμ,Νσζ μΝ δμΝ πκξΫμΝεαδΝσζ μΝ δμΝ
Κα βΰκλέ μΝ Νκηυθ,Ν ξπλέμΝ αΝ τκΝ η ΰΪζαΝ α δεΪΝ εΫθ λαέΝ ΣαΝ ία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ
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ιαλ βηΫθπθ εα βΰκλδευθΝ υα δευθΝη αίζβ υθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝ
αεσζκυγκΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝη.25): 

 

ΠέθαεαμΝηέβ5: Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝηέ26 – 5.28): 

 

ΠέθαεαμΝηέβ6: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέβ7: ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

 

Πέθαεαμ 5.28: ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέβλ,ΝΠέθαεαμΝηέγί): 
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ΠέθαεαμΝηέβ9: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝβ 
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ΠέθαεαμΝηέ30: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝβ 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)Ν οΝ Intercept + b1 ( γθδεσ β αο1)Ν +Ν b2 ( γθδεσ β αοί)Ν +Ν b3 

(Λσΰκμ_Μ αεέθβ βμο1)Ν+ΝbζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)Ν+ΝbηΝ( πκξάο1)Ν+ΝbθΝ( πκξάοί)Ν
+ bιΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτο1)Ν+ΝbκΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτοί)  

 

υξάηα αΝ οΝ exp (Intercept + b2 ( γθδεσ β αοί)Ν +Ν bζΝ (Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)Ν +Ν b6 

( πκξάοί)Ν+ΝbκΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτοί))  

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( γθδεσ β αοί)) * exp (bζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)) 
* exp (bθΝ( πκξάοί)) * exp (b8 (Κα βΰκλέα_Νκηκτοί))  

 

υξάηα αΝ οΝ 1,226 * 0,777 ( γθδεσ β αοί) * 1,071  (Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)Ν *Ν 1,ίιιΝ
( πκξάοί)Ν*Νί,ληλΝ(Κα βΰκλέα_Νκηκτοί) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝ εαδΝ βΝ κυλδ δεάΝ Κα βΰκλέαΝ ΝκηκτΝ ΫξκυθΝ
η δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ ηβΝ
κυλδ δεΫμ,Ν θυΝ κΝ κυλδ δεσμΝ ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμΝ εαδΝ βΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ ΫξκυθΝ
αυιβ δεάΝ πέ λα βΝ κθ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν κθΝ κυλδ δεσΝ ΛσΰκΝ
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Μ αεέθβ βμΝεαδΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝαθ έ κδξα,ΝσζαΝφυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝίαγηκτμέΝ
υΰε ελδηΫθαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣαΝ Ϊ κηαΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ ηπζΫεκθ αδΝ  ζδΰσ λαΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
υΰελδ δεΪΝη Ν αΝΪ κηαΝηβΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ(ββ,γΣΝζδΰσ λαΝα υξάηα αΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ IRR)έΝ Ν πδκΝ πδγαθάΝ π ιάΰβ βΝ έθαδΝ βΝ Ϋεγ βΝ (exposure)Ν πθΝ

κ βΰυθ,ΝεαγυμΝκδΝ ζζβθ μΝαπκ ζκτθΝ κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ κυΝπζβγυ ηκτΝ
εαδΝ δαθτκυθΝπ λδ σ λαΝκξβηα κξδζδση λαέ 

 ΟΝ κυλδ δεσμΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝαυιΪθ δΝ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κθΝηβΝ
κυλδ δεσΝ (ι,1ΣΝ ατιβ βΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ IRR)έΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ
αιδκ βηΫδπ βΝπαλα άλβ β,ΝεαγυμΝυπκ δεθτ δΝ βθΝαυιβηΫθβΝ πδεθ υθσ β αΝ πθΝ
κυλδ υθ,Ν σ κΝιΫθπθΝσ κΝεαδΝ ζζάθπθ,Ν Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝηβΝ κυλέ μ,ΝεαδΝ
ΰδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ γαΝ κγ έΝ δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ η αίζβ άΝ βΝ
υθΫξ δαέ 

  βθΝ κυλδ δεάΝϋπκξάΝαυιΪθκθ αδΝ αΝα υξάηα αΝεα ΪΝι,ιΣΝ Ν ξΫ βΝη Ν βΝηβΝ
κυλδ δεάέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ βμΝ ατιβ βμΝ πθΝ α υξβηΪ πθΝ βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ
πδί ίαδυθ δΝ βθΝπ πκέγβ βΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθκθ αδΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αέ 

  δμΝ κυλδ δεΫμΝ Κα βΰκλέ μΝ ΝκηκτΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ η δυθκθ αδΝ εα ΪΝ ησζδμΝ
ζ,1ΣΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ ηβΝ κυλδ δεΫμέΝ κηΫθκυΝ βμΝ τπαλιβμΝ αλε ΪΝ
π λδ σ λπθΝηβΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθΝαπσΝ δμΝ κυλδ δεΫμ,Ν κΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ έθαδΝ
υθα σθΝ θαΝ υπκ δεθτ δΝ αυιβηΫθκΝ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝ
Κα βΰκλέ μΝΝκηυθέΝΓδαΝ κΝ θ ξση θκΝαυ σΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ δ λ τθβ βΝ βΝ
υθΫξ δαέ 

5.4 θΪπ υιβΝ δ δευθΝΜκθ Ϋζπθ 

5.4.1 Γ θδεΪ  

εκζκυγ έΝβΝαθΪπ υιβΝεαδΝβΝπαλκυ έα βΝ λδυθΝ δαφκλ δευθΝα υΰυθΝ δ δευθΝηκθ Ϋζπθ,Ν
ΰδαΝ αΝκπκέαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βθΝαθΪζυ βΝησθκΝ κηΫθαΝΰδαΝ εα βΰκλέ μΝ πκξάμ,Ν
Νκηυθ,Ν εαδΝ ΛσΰκυΝ Μ αεέθβ βμΝ αθ έ κδξα,Ν ξπλδ ηΫθ μΝ Ν κυλδ δεκτμΝ εαδΝ ηβΝ
κυλδ δεκτμέ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ ΰδαΝ αΝ υΰε ελδηΫθαΝ ηκθ ΫζαΝ πδ δυε αδΝ βΝ πδζκΰάΝ σ κΝ πδκΝ
υΰε ελδηΫθπθΝ κηΫθπθΝ ΰέθ αδ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ πλκΫευοαθΝ απσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ
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κηΫθπθέΝ κΝπζαέ δκΝαυ σ,ΝβΝ πδζκΰάΝΰδαΝ κυμΝεαγαλΪΝ κυλδ δεκτμΝεαδΝεαγαλΪΝηβΝ
κυλδ δεκτμΝ θκηκτμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ φέζ λκυΝ βμΝ άζβμΝ
Κα βΰκλέα_Νκηκτ1,ΝπλδθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κΝζκΰδ ηδεσ,ΝΫ δΝυ ΝβΝ υα δεάΝη αίζβ άΝ
Κα βΰκλέα_ΝκηκυΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ ησθκΝ κυμΝ πλκαθαφ λγΫθ μΝ θκηκτμέΝ Ν έ δαΝ
δα δεα έαΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πκξά,Ν ιαδλυθ αμΝ αΝ αίΫίαδαΝ (ΜΪδκμΝ εαδΝ
Οε υίλδκμΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βέ 

5.4.2 Μκθ ΫζκΝγΝ– Μκθ ΫζκΝηβΝΣκυλδ δεάμΝ πκξάμ 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ησθκΝ ΰδαΝ βΝ ηβΝ κυλδ δεάΝ πκξά,Ν ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,Ν ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ ΛσΰκυμΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝεαδΝΰδαΝ δμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηυθ ησθκΝ πθΝεαγαλΪΝ κυλδ δευθΝεαδΝεαγαλΪΝηβΝ
κυλδ δευθέΝΣαΝία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ ιαλ βηΫθπθΝεα βΰκλδευθΝ υα δευθΝη αίζβ υθΝ
κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κθΝαεσζκυγκΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝηέγ1)έΝβη δυθ αδΝσ δΝβΝ
η αίζβ άΝ Κα βΰκλέα_Νκηκτ,Ν αθΝ εαδΝ πλκΫευο Ν σ δΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ δ κλλκπέαΝ κυΝ
ηκθ Ϋζκυ,Ν θΝ υηπ λδζάφγβε Ν κΝ ζδεσΝ ηκθ Ϋζκ,Ν Ϋ δΝ υ Ν θαΝ πλκετοκυθΝ κδΝ έ δ μΝ
η αίζβ ΫμΝΰδαΝ τΰελδ βΝη Ν κΝΜκθ ΫζκΝζΝ βΝ υθΫξ δαέ 

   

ΠέθαεαμΝηέγ1: Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝ5.32 – 5.34):   
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ΠέθαεαμΝηέγ2: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

    

ΠέθαεαμΝηέγ3: ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέγ4: ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέγ5,ΝΠέθαεαμΝηέγ6): 
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ΠέθαεαμΝη.35: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝγ 
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ΠέθαεαμΝηέγ6: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝγ 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)Ν οΝ Intercept + b1 ( γθδεσ β αο1)Ν +Ν b2 ( γθδεσ β αοί)Ν +Ν b3 

(Λσΰκμ_Μ αεέθβ βμο1)Ν+ΝbζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί) 

 

υξάηα αΝοΝexp (Intercept + b2 ( γθδεσ β αοί)Ν+Νb4 (Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί) 

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( γθδεσ β αοί)) * exp (bζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)) 

 

υξάηα αΝοΝ1,β1γ * 0,807 ( γθδεσ β αοί) * 1,091  (Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝ Ϋξ δΝ η δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάέΝ θ έγ α,ΝκΝ κυλδ δεσμΝΛσΰκμΝη αεέθβ βμΝ
Ϋξ δΝ αυιβ δεάΝ πέ λα βΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βθΝ κυλδ δεά,Ν σζαΝφυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ
ίαγηκτμέΝυΰε ελδηΫθαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣαΝ Ϊ κηαΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ ηπζΫεκθ αδΝ  ζδΰσ λαΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
υΰελδ δεΪΝη Ν αΝΪ κηαΝηβΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ(1λ,γΣΝζδΰσ λαΝα υξάηα αΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ IRR)έΝ υ σΝ πδγαθυμΝ κφ έζ αδΝ εαδΝ πΪζδΝ βθΝ Ϋεγ β,Ν εαγυμΝ βΝ

αυιβηΫθβΝεδθβ δεσ β αΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ τθα αδΝθαΝπλκεαζΫ δΝπαλΪΰκθ αΝ
ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α. 

 ΟΝ κυλδ δεσμΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝαυιΪθ δΝ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κθΝηβΝ
κυλδ δεσΝ(λ,1ΣΝατιβ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝIRR)έΝΣκΝΰ ΰκθκμΝαυ σΝυπκ δεθτ δΝεαδΝ
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πΪζδΝ βθΝαυιβηΫθβΝ πδεθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝιΫθπθΝσ κΝεαδΝ ζζάθπθ,Ν
Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝηβΝ κυλέ μ,ΝζσΰπΝ πθΝ δαφσλπθΝξαλαε βλδ δευθΝ κυμ,ΝΰδαΝ

αΝκπκέαΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝαθαφκλΪΝ βΝ υθΫξ δαέ 

5.4.3 Μκθ ΫζκΝ4Ν– Μκθ ΫζκΝΣκυλδ δεάμΝ πκξάμ 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ησθκΝ ΰδαΝ βθΝ κυλδ δεάΝ πκξά,Ν ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,Ν ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ ΛσΰκυμΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝεαδΝΰδαΝ δμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηυθ ησθκΝ πθΝεαγαλΪΝ κυλδ δευθΝεαδΝεαγαλΪΝηβΝ
κυλδ δευθέΝΣαΝία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ ιαλ βηΫθπθΝεα βΰκλδευθΝ υα δευθΝη αίζβ υθ 

κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κθΝαεσζκυγκΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝηέγ7)έΝβη δυθ αδΝσ δΝβΝ
η αίζβ άΝ Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝ θΝ πλκΫευο Ν βηαθ δεάΝ εαδΝ θΝ υηπ λδζάφγβε Ν κΝ
ηκθ Ϋζκέ 

 

ΠέθαεαμΝηέγ7: Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝηέγ8 – 5.40): 
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ΠέθαεαμΝηέγ8: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

   

ΠέθαεαμΝηέγ9: ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέ40: ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέ41,ΝΠέθαεαμΝηέ42): 
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ΠέθαεαμΝηέ41: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝζ 
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ΠέθαεαμΝηέ42: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝζ 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)Ν οΝ Intercept + b1 ( γθδεσ β αο1)Ν +Ν b2 ( γθδεσ β αοί)Ν +Ν b3 

(Λσΰκμ_Μ αεέθβ βμο1)Ν+ΝbζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί) 

 

υξάηα αΝοΝexp (Intercept + b2 ( γθδεσ β αοί)Ν+ΝbζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)  

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( γθδεσ β αοί)) * exp (bζΝ(Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί)) 

 

υξάηα αΝοΝ1,γ1θ * 0,747 ( γθδεσ β αοί) * 1,098  (Λσΰκμ_Μ αεδθβ βμοί) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝ Ϋξ δΝ η δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάέΝ θ έγ α,ΝκΝ κυλδ δεσμΝΛσΰκμΝη αεέθβ βμΝ
Ϋξ δΝ αυιβ δεάΝ πέ λα β Ν τΰελδ βΝ η Ν βθΝ κυλδ δεά,Ν σζαΝφυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ
ίαγηκτμέΝυΰε ελδηΫθαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣαΝ Ϊ κηαΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ ηπζΫεκθ αδΝ  ζδΰσ λαΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
υΰελδ δεΪΝη Ν αΝΪ κηαΝηβΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ(βη,ιΣΝζδΰσ λαΝα υξάηα αΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ IRR)έΝ υ σΝ πδγαθυμΝ κφ έζ αδΝ εαδΝ πΪζδΝ βθΝ Ϋεγ β,Ν εαγυμΝ βΝ

αυιβηΫθβΝεδθβ δεσ β αΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ τθα αδΝθαΝπλκεαζΫ δΝπαλΪΰκθ αΝ
ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α. 

 ΟΝ κυλδ δεσμΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμΝαυιΪθ δΝ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κθΝηβΝ
κυλδ δεσΝ(λ,κΣΝατιβ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝIRR)έΝΣκΝΰ ΰκθκμΝαυ σΝυπκ δεθτ δΝΰδαΝ
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αεσηβΝηδαΝφκλΪΝ βθΝαυιβηΫθβΝ πδεθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝιΫθπθΝσ κΝεαδΝ
ζζάθπθ,Ν Ν τΰελδ βΝ η Ν κυμΝ ηβΝ κυλέ μ,Ν ζσΰπΝ πθΝ δαφσλπθΝ

ξαλαε βλδ δευθΝ κυμ,ΝΰδαΝ αΝκπκέαΝγαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝαθαφκλΪΝ βΝ υθΫξ δαέ 

5.4.4 Μκθ ΫζκΝηΝ– Μκθ ΫζκΝΜβΝΣκυλδ δεάμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηυθ 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ησθκΝΰδαΝ δμΝηβΝ κυλδ δεΫμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηυθ,ΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,ΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝ
ΛσΰκυμΝΜ αεέθβ βμ,ΝεαδΝΰδαΝ δμΝεαγαλΪΝ κυλδ δεΫμΝεαδΝεαγαλΪΝηβΝ κυλδ δεΫμΝ πκξΫμέΝ
ΣαΝία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ ιαλ βηΫθπθΝεα βΰκλδευθΝ υα δευθΝη αίζβ υθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ
παλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ αεσζκυγκΝ πέθαεαΝ (ΠέθαεαμΝ ηέζ3)έΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ η αίζβ άΝ
Λσΰκμ_Μ αεέθβ βμ,ΝαθΝεαδΝπλκΫευο Νσ δΝ υηίΪζζ δ βθΝδ κλλκπέαΝ κυΝηκθ Ϋζκυ,Ν θΝ
υηπ λδζάφγβε Ν κΝ ζδεσΝηκθ Ϋζκ,Ν Ϋ δΝυ ΝθαΝπλκετοκυθΝκδΝ έ δ μΝη αίζβ ΫμΝΰδαΝ
τΰελδ βΝη Ν κΝΜκθ ΫζκΝθΝ βΝ υθΫξ δαέ 

 

ΠέθαεαμΝηέ43: Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝηέζ4 – 5.46): 
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ΠέθαεαμΝηέ44: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

    

ΠέθαεαμΝηέ45: ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέ46: ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέζ7,ΝΠέθαεαμΝηέζ8): 
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ΠέθαεαμΝηέ47: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝη 
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ΠέθαεαμΝηέ48: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝη 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)ΝοΝIntercept + b1 ( γθδεσ β αο1)Ν+Νb2 ( γθδεσ β αοί)Ν+Νb3 ( πκξάο1)Ν+Ν
b4 ( πκξάοί) 

 

υξάηα αΝοΝexp (Intercept + b2 ( γθδεσ β αοί)Ν+Νb4 ( πκξάοί)  

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( γθδεσ β αοί)) * exp (b4 ( πκξάοί)) 

 

υξάηα αΝοΝ1,βλθ*Νί,ιηζΝ( γθδεσ β αοί) *Ν1,ίηλΝ( πκξάοί) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝ Ϋξ δΝ η δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάέΝ θ έγ α,ΝβΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝΫξ δΝαυιβ δεάΝ
πέ λα βΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βθΝ ηβ κυλδ δεά,Ν σζαΝ φυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ ίαγηκτμέΝ
υΰε ελδηΫθαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣαΝ Ϊ κηαΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ ηπζΫεκθ αδΝ  ζδΰσ λαΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
υΰελδ δεΪΝη Ν αΝΪ κηαΝηβΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ(βζ,θΣΝζδΰσ λαΝα υξάηα αΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ IRR)έΝ υ σΝ πδγαθυμΝ κφ έζ αδΝ εαδΝ πΪζδΝ βθΝ Ϋεγ β,Ν εαγυμΝ βΝ

αυιβηΫθβΝεδθβ δεσ β αΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ τθα αδΝθαΝπλκεαζΫ δΝπαλΪΰκθ αΝ
ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α. 

 ΣβθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝαυιΪθκθ αδ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάΝ
(η,λΣΝατιβ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝ IRR). ΣκΝΰ ΰκθσμΝ βμΝατιβ βμΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ
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βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ πδί ίαδυθ δΝ βθΝπ πκέγβ βΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθκθ αδΝ
αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ ΚαγυμΝ αυιΪθκθ αδΝ αΝ α υξάηα αΝ κυμΝ ηβΝ κυλδ δεκτμΝ
θκηκτμΝ κΝ εαζκεαέλδ,Ν θ δαφΫλκθΝ ελέθ αδΝ βΝ τΰελδ βΝ η Ν κυμΝ κυλδ δεκτμΝ
αθ έ κδξαέ 

5.4.5 Μκθ ΫζκΝθΝ– Μκθ ΫζκΝΣκυλδ δεάμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηυθ 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ησθκΝ ΰδαΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝ Κα βΰκλέ μΝΝκηυθ,Ν ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,Ν ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ
ΛσΰκυμΝΜ αεέθβ βμ,ΝεαδΝΰδαΝ δμΝεαγαλΪΝ κυλδ δεΫμΝεαδΝεαγαλΪΝηβΝ κυλδ δεΫμΝ πκξΫμέΝ
ΣαΝία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ ιαλ βηΫθπθΝεα βΰκλδευθΝ υα δευθΝη αίζβ υθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ
παλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ αεσζκυγκΝ πέθαεαΝ (ΠέθαεαμΝ ηέζ9). βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ η αίζβ άΝ
Λσΰκμ_Μ αεέθβ βμΝ θΝπλκΫευο Ν βηαθ δεάΝεαδΝ θΝ υηπ λδζάφγβε Ν κΝηκθ Ϋζκέ 

  

ΠέθαεαμΝηέ49: Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝηέ50 – 5.52): 
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ΠέθαεαμΝηέ50: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

     

ΠέθαεαμΝηέη1: ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέη2: ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέη3,ΝΠέθαεαμΝηέη4): 
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ΠέθαεαμΝηέη3: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝθ 
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ΠέθαεαμΝηέη4: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝθ 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)ΝοΝIntercept + b1 ( γθδεσ β αο1)Ν+Νb2 ( γθδεσ β αοί)Ν+Νb3 ( πκξάο1)Ν+Ν
b4 ( πκξάοί) 

 

υξάηα αΝοΝexp (Intercept + b2 ( γθδεσ β αοί)Ν+Νb4 ( πκξάοί)  

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( γθδεσ β αοί)) * exp (b4 ( πκξάοί)) 

 

υξάηα αΝοΝ1,1κκ*Νί,κ1γΝ( γθδεσ β αοί) *Ν1,1ίγΝ( πκξάοί) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝ Ϋξ δΝ η δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάέΝ θ έγ α,ΝβΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝΫξ δΝαυιβ δεάΝ
πέ λα βΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βθΝ ηβΝ κυλδ δεά,Ν σζαΝ φυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ ίαγηκτμέΝ
υΰε ελδηΫθα, αΝαπκ ζΫ ηα αΝ ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣαΝ Ϊ κηαΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ ηπζΫεκθ αδΝ  ζδΰσ λαΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ
υΰελδ δεΪΝη Ν αΝΪ κηαΝηβΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ(1κ,ιΣΝζδΰσ λαΝα υξάηα αΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ IRR)έΝ υ σΝ πδγαθυμΝ κφ έζ αδΝ εαδΝ πΪζδΝ βθΝ Ϋεγ β,Ν εαγυμΝ βΝ

αυιβηΫθβΝεδθβ δεσ β αΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ τθα αδΝθαΝπλκεαζΫ δΝπαλΪΰκθ αΝ
ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α.  

 ΣβθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝαυιΪθκθ αδ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάΝ
(1ί,γΣΝατιβ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝ IRR). ΣκΝΰ ΰκθσμΝ βμΝατιβ βμΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ
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βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ πδί ίαδυθ δΝ βθΝπ πκέγβ βΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθκθ αδΝ
αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ Ν βη δυθ αδΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ π λέπ π βΝ
ατιβ βμΝ πθΝ κυλδ δευθΝα υξβηΪ πθΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝ
ηβΝ κυλδ δεά,Ν ΰ ΰκθσμΝπκυΝπδγαθυμΝυπκ δεθτ δΝ βθΝαυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ
πθΝ κυλδ υθΝ ΰ θδεσ λα,Ν εαγυμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π βΝ ι Ϊα αδΝ βΝ
πέ λα βΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝΰδαΝ κυλδ δεάΝΚα βΰκλέαΝ

Νκηκτέ 

5.4.6 Μκθ ΫζκΝιΝ– Μκθ ΫζκΝΜβΝΣκυλδ δεκτΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμ 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ησθκΝΰδαΝ κθΝηβΝ κυλδ δεσΝΛσΰκΝΜ αεέθβ βμ,ΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,ΝΰδαΝ δμΝεαγαλΪΝ
κυλδ δεΫμΝεαδΝ δμΝεαγαλΪΝηβΝ κυλδ δεΫμΝ πκξΫμ, εαδΝΰδαΝ δμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηυθ ησθκΝ
πθΝ εαγαλΪΝ κυλδ δευθΝ εαδΝ εαγαλΪΝ ηβΝ κυλδ δευθέΝ ΣαΝ ία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ
ιαλ βηΫθπθΝ εα βΰκλδευθΝ υα δευθΝ η αίζβ υθΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ
αεσζκυγκΝ πέθαεαΝ (ΠέθαεαμΝ ηέη5)έΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ υΰε ελδηΫθαΝ ηκθ ΫζαΝ ΛσΰκυΝ
Μ αεέθβ βμ,ΝβΝ γθδεσ β αΝγ πλάγβε Νσ δΝ θΝΫξ δΝδ δαέ λκΝθσβηαΝθαΝ ι α έ,ΝεαγυμΝ
βΝ τΰελδ βΝ ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ αεκζκυγ έΝ γαΝ υΰελδθσ αθΝ κδΝ τκΝ Ϊ ξ μΝ η αιτΝ κυμΝ

εα βΰκλέ μΝ ιΫθκδΝ κυλέ μΝ πλκμΝ ζζβθ μΝ κυλέ μ,Ν η Ν ιΫθκυμΝ ηβΝ κυλέ μΝ πλκμΝ
ζζβθ μΝηβΝ κυλέ μέΝ υ άΝβΝαπσφα βΝ πδ φλαΰέ βε ΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ κΝηκθ ΫζκΝ

δ κλλκπκτ ΝησθκΝΰδαΝ κθΝ υθ υα ησΝ τκΝ εΝ πθΝπδγαθυθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ
(ίζέΝαθ έ κδξκΝπέθαεαΝ κεδηυθΝ αΝΠαλαλ άηα α)έ 

 

ΠέθαεαμΝηέη5: Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝηέη6 – 5.58): 
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ΠέθαεαμΝηέη6: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

    

ΠέθαεαμΝηέη7: ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέη8: ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέη9,ΝΠέθαεαμΝηέ60): 
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ΠέθαεαμΝηέη9: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝι 
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ΠέθαεαμΝηέ60: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝι 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)ΝοΝIntercept + b1 ( πκξάο1)Ν+Νb2 ( πκξάοί)Ν+Νb3 (Κα βΰκλέα_Νκηκτ 

=1) + bζΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί) 

 

υξάηα αΝοΝexp (Intercept + b2 ( πκξάοί)Ν+ΝbζΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί)  

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( πκξάΝοί)) * exp (bζΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί)) 

 

υξάηα αΝοΝ1,βίι*Ν1,ίθζΝ( πκξάΝοί) *Νί,ληβΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί) 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ Ϋξ δΝ αυιβ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησμΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βθΝ ηβΝ κυλδ δεάέΝ θ έγ α,Ν κδΝ κυλδ δεΫμΝ Κα βΰκλέ μΝ
ΝκηυθΝ ΫξκυθΝ η δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν δμΝ ηβΝ
κυλδ δεΫμ, σζαΝ φυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ ίαγηκτμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ
ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣβθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝαυιΪθκθ αδ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάΝ
(θ,ζΣΝατιβ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝ IRR). ΣκΝΰ ΰκθσμΝ βμΝατιβ βμΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ
βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ πδί ίαδυθ δΝ βθΝπ πκέγβ βΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθκθ αδΝ

αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ ΚαγυμΝ αυιΪθκθ αδΝ αΝ α υξάηα αΝ ΰδαΝ ηβΝ κυλδ δεσΝ ΛσΰκΝ
Μ αεέθβ βμΝ βθΝ κυλδ δεάΝ πκξά,Ν θ δαφΫλκθΝελέθκθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ
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τΰελδ βμΝη Ν βθΝαθαη θση θβΝαθ έ κδξβΝατιβ βΝ πθΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝ κυλδ δεσΝ
ΛσΰκΝΜ αεέθβ βμΝ βΝ υθΫξ δαέ 

  δμΝ κυλδ δεΫμΝ Κα βΰκλέ μΝ ΝκηκτΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αΝ η δυθκθ αδΝ εα ΪΝ ησζδμΝ
ζ,κΣΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ ηβΝ κυλδ δεΫμέΝ κηΫθκυΝ βμΝ τπαλιβμΝ αλε ΪΝ
π λδ σ λπθΝηβΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθΝαπσΝ δμΝ κυλδ δεΫμ,Ν κΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ έθαδΝ
υθα σθΝ θαΝ υπκ δεθτ δΝ αυιβηΫθκΝ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝ
Κα βΰκλέ μΝΝκηυθέ 

5.4.7 Μκθ ΫζκΝιΝ– Μκθ ΫζκΝΜβΝΣκυλδ δεκτΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμ 

Παλκυ δΪα αδΝ κΝηκθ ΫζκΝη Ν ιαλ βηΫθβΝη αίζβ άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν
ησθκΝ ΰδαΝ κθΝ κυλδ δεσΝ ΛσΰκΝΜ αεέθβ βμ,Ν ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ γθδεσ β μ,Ν ΰδαΝ δμΝ εαγαλΪΝ
κυλδ δεΫμΝεαδΝ δμΝεαγαλΪΝηβΝ κυλδ δεΫμΝ πκξΫμ,ΝεαδΝΰδαΝ δμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηυθ ησθκΝ
πθΝ εαγαλΪΝ κυλδ δευθΝ εαδΝ εαγαλΪΝ ηβΝ κυλδ δευθέΝ ΣαΝ ία δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ
ιαλ βηΫθπθΝ εα βΰκλδευθΝ υα δευθΝ η αίζβ υθΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ
αεσζκυγκΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝηέ61)έΝ πδ βηαέθ αδΝσ δΝσππμΝεαδΝπλδθ,Ν θΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ
ξλά βΝ βμΝη αίζβ άμΝ γθδεσ β αΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝαθΪζυ β.  

  

ΠέθαεαμΝηέθ1: Πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ δμΝαθ ιΪλ β μΝεα βΰκλδεΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΟδΝΫζ ΰξκδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(Πέθαε μΝηέ62 – 5.64): 
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ΠέθαεαμΝηέθ2: ζ ΰξκμΝεαζάμΝπλκ αληκΰάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

     

ΠέθαεαμΝηέθ3: ζ ΰξκμΝαπκ κξάμΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 
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ΠέθαεαμΝηέθ4: ζ ΰξκμΝ αγ λυθΝ πδ λΪ πθΝ κυΝηκθ Ϋζκυ 

ΣΫζκμ,ΝκδΝ ε δηά δμΝ πθΝπαλαηΫ λπθΝ κυΝηκθ ΫζκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκζδεΪΝεαδΝ
υθκπ δεΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝ(ΠέθαεαμΝηέθ5,ΝΠέθαεαμΝηέθ6): 
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ΠέθαεαμΝηέθ5: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝκ 
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ΠέθαεαμΝηέθ6: υθκπ δεσμΝΠέθαεαμΝ ε δηά πθΝ πθΝΠαλαηΫ λπθΝ κυΝΜκθ ΫζκυΝκ 

Μ Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪΝηπκλκτη ΝθαΝ ιΪΰκυη Ν βθΝ ιέ π βΝ κυΝηκθ Ϋζκυ: 

Log ( υξάηα α)ΝοΝIntercept + b1 ( πκξάο1)Ν+Νb2 ( πκξάοί)Ν+Νb3 (Κα βΰκλέα_Νκηκτ 

=1) + bζΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί) 

 

υξάηα αΝοΝexp (Intercept + b2 ( πκξάοί)Ν+ΝbζΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί)  

 

υξάηα α = exp (Intercept) * exp (b2 ( πκξάΝοί)) * exp (bζΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί)) 

 

υξάηα αΝοΝ1,γγκ*Ν1,ίιίΝ( πκξάΝοί) *Νί,κγθΝ(Κα βΰκλέα_ΝκηκτΝοί)Ν 

Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ βΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ Ϋξ δΝ αυιβ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησμΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βθΝ ηβΝ κυλδ δεάέΝ θ έγ α,Ν κδΝ κυλδ δεΫμΝ Κα βΰκλέ μΝ
ΝκηυθΝΫξκυθΝη δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝαλδγησΝα υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Νη μΝ δμΝηβΝ
κυλδ δεΫμέΝ σζαΝ φυ δεΪΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ ίαγηκτμέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ
ληβθ τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΣβθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝαυιΪθκθ αδ αΝα υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝη Ν βΝηβΝ κυλδ δεάΝ
(ιΣΝατιβ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝIRR).  ΣκΝΰ ΰκθσμΝ βμΝατιβ βμΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ βθΝ
κυλδ δεάΝ πκξάΝ πδί ίαδυθ δΝ βθΝ π πκέγβ βΝ σ δΝ κΝ εαζκεαέλδΝ αυιΪθκθ αδΝ αΝ
κ δεΪΝ α υξάηα αέ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ βμΝ ατιβ βμΝ πθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ζσΰπΝ
κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ ΰδαΝ κυλδ δεσμΝ ΛσΰκΝ Μ αεέθβ βμΝ έθαδΝ πδγαθσθΝ θαΝ
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υπκ δεθτ δΝ βθΝαυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝ πδ εΫπ κθ αδΝ
ευλέπμΝ κΝεαζκεαέλδέ 

  δμΝ κυλδ δεΫμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝη δυθκθ αδΝεα ΪΝ1θ,ζΣΝ Ν
ξΫ βΝη Ν δμΝηβΝ κυλδ δεΫμέΝ κηΫθκυΝ βμΝτπαλιβμΝαλε ΪΝπ λδ σ λπθΝηβΝ
κυλδ δευθΝ π λδκξυθΝ απσΝ δμΝ κυλδ δεΫμ,Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ
υπκ δεθτ δΝαυιβηΫθκΝαλδγησΝα υξβηΪ πθΝΰδαΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηυθέ 

5.5 υΰελδ δεάΝξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθΝ αΝΜκθ Ϋζα 

5.5.1 Γ θδεΪ 

Πλκε δηΫθκυΝθαΝ υΰελδγκτθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝηκθ ΫζπθΝεαδΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝβΝ
ιαΰπΰάΝ πθΝ υηπ λα ηΪ πθ,Ν βηδκυλΰάγβεαθΝπέθαε μΝκδΝκπκέκδΝ ηπ λδΫξκυθΝ δμΝ δηΫμΝ
πθΝ υθ ζ υθΝ εΪγ Ν αθ ιΪλ β βμΝ η αίζβ άμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβε έΝ Ι δαέ λαΝ
βηαθ δεάΝΰδαΝ βθΝ τΰελδ βΝελέθ αδΝβΝπαλα άλβ βΝ πθΝ δαφκλυθΝ δμΝ ξ δεΫμΝ πδλλκΫμΝ
πθΝη αίζβ υθΝ αΝηκθ Ϋζα,Νυ ΝθαΝ δαπδ πγ έΝκΝ λσπκμΝη Ν κθΝκπκέκ απκ υπυγβε Ν
βΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝ κ δεΪΝα υξάηα αέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝαυ σΝ ξλβ δηκπκδάγβε ΝβΝ
ηΫγκ κμΝ βμΝ κλδαεάμΝ πδλλκάμ,Ν εαγυμΝ κδΝ αθ ιΪλ β μΝ η αίζβ ΫμΝ απκ ζκτθ αδΝ
απκεζ δ δεΪΝαπσΝκθκηα δεΫμΝ υα δεΫμΝη αίζβ ΫμΝεαδΝ θΝΫξ δΝθσβηαΝκΝυπκζκΰδ ησμΝ
ζα δεσ β αμέΝ δ λ υθΪ αδΝβΝη αίκζάΝ βμΝ πδλλκάμΝ κυλδ δευθ,ΝηΫ πΝ βμΝ τΰελδ βμΝ
ηκθ ΫζπθΝη ΝεκδθΫμΝη αίζβ ΫμΝαθΪΝ τκ,Νυ ΝθαΝ ιαξγκτθΝ υηπ λΪ ηα αΝ ξ δεΪΝη Ν
βθΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝ κ δεΪΝ α υξάηα αέΝΤπ θγυηέα αδΝ βΝ κθκηα κζκΰέαΝ πθΝ
ηκθ ΫζπθΝ(ΠέθαεαμΝη.67): 
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ΠέθαεαμΝηέθ7: Οθκηα κζκΰέαΝ πθΝηκθ Ϋζπθ 

5.5.2 τΰελδ βΝΜκθ ΫζπθΝ1ΝεαδΝβ 

Παλκυ δΪα αδΝκΝπέθαεαμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ,ΝΰδαΝ αΝ
ηκθ ΫζαΝ1ΝεαδΝβΝ(ΠέθαεαμΝηέθ8): 

 

ΠέθαεαμΝηέθ8: ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ 

Παλα βλ έ αδΝσ δΝεαδΝΰδαΝ αΝ τκΝηκθ Ϋζα,ΝβΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝαπκ ζ έΝ βθΝαθ ιΪλ β βΝ
η αίζβ άΝ βΝ κπκέαΝ πβλ Ϊα δΝ π λδ σ λκΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ ά,Ν βζα άΝ κθΝ
αλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέΝΓδαΝ κΝηκθ ΫζκΝ1Ναεκζκυγ έΝβΝΚα βΰκλέαΝΝκηκτ,Ν θυΝΰδαΝ
κΝηκθ ΫζκΝβΝβ πκξά,ΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝκΝΛσΰκμΝΜ αεέθβ βμέΝ σ κΝΰδαΝ κΝηκθ ΫζκΝ1Νσ κΝ
εαδΝΰδαΝ κΝηκθ ΫζκΝβέΝΣΫζκμ,ΝβΝ πκξάΝΰδαΝ κΝηκθ ΫζκΝ1ΝεαδΝβΝΚα βΰκλέαΝΝκηκτΝΰδαΝ κΝ
ηκθ ΫζκΝβέΝΚλέθ αδΝσ δΝηβΝ υηπ λέζβοβΝ πθΝ τκΝη ΰΪζπθΝα δευθΝεΫθ λπθΝ βΝη ζΫ βΝ
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απκφΫλ δΝ η ΰΪζ μΝ αζζαΰΫμΝ βΝ δλΪΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ
η αίζβ υθΝ βθΝ ιαλ βηΫθβέ 

πσΝ βθΝπαλα άλβ βΝ βμΝη αίκζάμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμ πθΝη αίζβ υθ,Νη αιτΝ κυΝ
ηκθ ΫζκυΝ κΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝσζαΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝεαδΝ κυΝηκθ ΫζκυΝ κΝκπκέκΝ
θΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝ κ δεΪΝα υξάηα αΝ ΰδαΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝ εΫθ λα,Ν ιΪΰκθ αδΝ αΝ

αεσζκυγαΝ υηπ λΪ ηα αΝΰδαΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αμ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ αυιΪθ αδΝ εα ΪΝ γθ,1ΣΝ βθΝ
π λέπ π βΝ σπκυΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ αθΪζυ βΝ αΝ τκΝ η ΰΪζαΝ α δεΪΝ
εΫθ λαέΝ θ ξκηΫθπμΝ βΝ ατιβ βΝ αυ άΝ θαΝ κφ έζ αδΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ
π λδ σ λπθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝηκθέηπθΝεα κέεπθΝ αΝα δεΪΝεΫθ λα,Νη Ν κυμΝ
ιΫθκυμΝ θαΝ ηπζΫεκθ αδΝ  υΰελδ δεΪΝ π λδ σ λαΝ α υξάηα αΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ
π λδκξΫμέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ δεκτΝ ΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμΝ αυιΪθ αδΝ εα ΪΝ 1ζη,λέΝ
υ άΝβΝη ΰΪζβΝατιβ βΝαπκ έ αδΝ κΝη ΰΪζκΝηΫΰ γκμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ ε σμΝ πθΝ

α δευθΝ εΫθ λπθέΝ ιδκ βη έπ κΝ έθαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ θυΝ κΝ κυλδ δεσμΝ ΛσΰκμΝ
Μ αεέθβ βμΝ έξ Νη δπ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝαλδγησΝα υξβηΪ πθΝ βθΝαθΪζυ βΝπκυΝ
π λδζΪηίαθ Ν αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λα,Νεα αζάΰ δΝθαΝΫξ δΝαυιβ δεάΝ πέ λα βΝ
κθΝ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ σ αθΝ αφαδλ γκτθΝ απσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ αυ ΪέΝ ιέα δΝ θαΝ
βη δπγ έΝ πέ βμΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ θυΝ υπΪλξ δΝ εΪπκδκμΝ βηαθ δεσμΝ κυλδ ησμΝ

ιΫθπθΝ αΝα δεΪΝεΫθ λα,ΝβΝη αεέθβ βΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝευλέπμΝη ΝηΫ αΝηααδεάμΝ
η αφκλΪμ,Ν έ Να κηδεΪΝ έ Ν ΝκλΰαθπηΫθ μΝκηΪ μΝ(groups), η Ναπκ Ϋζ ηαΝκΝ
ιΫθκμΝ κυλέ αμΝ θαΝ έθαδΝ ζδΰσ λκΝ πδγαθσθΝ θαΝ κ βΰά δΝ εΪπκδκΝ σξβηαΝ εαδΝ θαΝ
ηπζαε έΝ Νκ δεσΝα τξβηαΝ Ναυ Ϊέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝ1ιγ,1ΣέΝ υ άΝβΝατιβ βΝ
απκ ζ έΝεαδΝ βθΝη ΰαζτ λβΝη αιτΝ πθΝη αίκζυθΝ βμ ξ δεάμΝ πδλλκάμ,ΝεαδΝ
απκ έ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ θυΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαΝ
έθαδΝ π λέπκυΝ εα αθ ηβηΫθαΝ κηκδσηκλφα,Ν ΰδαΝ κυμΝ υπσζκδπκυμΝ θκηκτμΝ ΫξκυθΝ
υθάγπμΝ βθΝαδξηάΝ κυμΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδσ κυμέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝκζ,ηΣέΝ υ σΝ
ληβθ τ αδΝ τεκζα,ΝεαγυμΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝεΫθ λαΝαπκ ζκτθΝ σπκΝ υΰεΫθ λπ βμΝ
η ΰΪζκυΝ αλδγηκτΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθ,Ν εαδΝ εαγυμΝ εα α Ϊ κθ αδΝ κυμΝ ηβΝ
κυλδ δεκτμΝθκηκτμ,Νη δυθκυθΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝ πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθέΝ 
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5.5.3 τΰελδ βΝΜκθ ΫζπθΝγΝεαδΝ4 

Παλκυ δΪα αδΝκΝπέθαεαμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ,ΝΰδαΝ αΝ
ηκθ ΫζαΝ3 εαδΝ4 (ΠέθαεαμΝηέθ9):  

 

ΠέθαεαμΝηέθ9: ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ 

Παλα βλ έ αδΝσ δΝεαδΝΰδαΝ αΝ τκΝηκθ Ϋζα,ΝβΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝ πβλ Ϊα δΝπ λδ σ λκΝ
απσΝ κθΝΛσΰκΝΜ αεέθβ βμΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά,Ν βζα άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθέΝ 

πσΝ βθΝ παλα άλβ βΝ βμΝ η αίκζάμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ
η αίζβ υθ,Ν η αιτΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ βμΝ ηβΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝ εαδΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ
πκξάμ,Ν ιΪΰκθ αδΝ αΝαεσζκυγαΝ υηπ λΪ ηα αΝΰδαΝ βθΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝ

α υξάηα αμ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμΝ αυιΪθ αδΝ εα ΪΝ β1,ζΣ,Ν σ αθΝ βΝ
πκξάΝ έθαδΝ κυλδ δεά. υ σΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝατιβ βΝ πθΝα υξβηΪ πθΝ
αΝ κπκέαΝ ηπζΫεκθ αδ κδΝ ιΫθκδΝ εα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάέΝ έθαδΝ πδγαθσθΝ βΝ

ατιβ βΝ αυ άΝ θαΝ έξθ δΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ ιΫθπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
ηπζΫεκθ αδΝ  ξ δεΪΝπ λδ σ λαΝα υξάηα αΝσ αθΝ πδ εΫπ κθ αδΝΰδαΝ κυλδ ησΝ
κΝεαζκεαέλδέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ δεκτΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝκ,κΣέΝ υ σΝ
τθα αδΝθαΝ ληβθ υ έΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθ αδΝκΝ κυλδ ησμ,Νη Ν
απκ Ϋζ ηαΝ βΝ υηη κξάΝ κυλδ υθΝ Νπ λδ σ λαΝα υξάηα αέ 

5.5.4 τΰελδ βΝΜκθ ΫζπθΝηΝεαδΝθ 

Παλκυ δΪα αδΝκΝπέθαεαμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ,ΝΰδαΝ αΝ
ηκθ ΫζαΝηΝεαδΝθΝ(ΠέθαεαμΝηέ70):  
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ΠέθαεαμΝηέ70: ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ 

Παλα βλ έ αδΝσ δΝεαδΝΰδαΝ αΝ τκΝηκθ Ϋζα,ΝβΝ κυλδ δεάΝ γθδεσ β αΝ πβλ Ϊα δΝπ λδ σ λκΝ
απσΝ βθΝ πκξάΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά,Ν βζα άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέΝ 

πσΝ βθΝ παλα άλβ βΝ βμΝ η αίκζάμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ
η αίζβ υθ,Ν η αιτΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ βμΝ ηβΝ κυλδ δεάμΝ Κα βΰκλέαμΝ ΝκηκτΝ εαδΝ βμΝ
κυλδ δεάμΝΚα βΰκλέαΝΝκηκτ,Ν ιΪΰκθ αδΝ αΝαεσζκυγαΝ υηπ λΪ ηα αΝΰδαΝ βθΝ πδλλκάΝ
κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αμ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ γθδεσ β αμ αυιΪθ αδΝ εα ΪΝ β1,1Σ,Ν σ αθΝ βΝ
Κα βΰκλέαΝ θκηκτΝ έθαδΝ κυλδ δεά. υ σΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ ατιβ βΝ πθΝ
α υξβηΪ πθΝ αΝ κπκέα ηπζΫεκθ αδ κδΝ ιΫθκδΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝ θκηκτμέΝ έθαδΝ
πδγαθσθΝ βΝ ατιβ βΝ αυ άΝ θαΝ έξθ δΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ ιΫθπθ,Ν κδΝ
κπκέκδΝ πδ εΫπ κθ αδΝευλέπμΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝθκηκτμέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝιη,λΣέΝ υ άΝβΝη ΰΪζβΝ
ατιβ βΝ γ πλ έ αδΝ απσζυ αΝ δεαδκζκΰβηΫθβ,Ν εαγυμΝ βΝ εδθβ δεσ β αΝ κυμΝ
κυλδ δεκτμΝθκηκτμΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝη ΰΪζκΝίαγησΝ κΝεαζκεαέλδ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ
βθΝ ηπζκεάΝ  π λδ σ λαΝκ δεΪΝα υξάηα α.  

5.5.5 τΰελδ βΝΜκθ ΫζπθΝιΝεαδΝκ 

Παλκυ δΪα αδΝκΝπέθαεαμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ,ΝΰδαΝ αΝ
ηκθ ΫζαΝιΝεαδΝκ (ΠέθαεαμΝηέ71):   
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ΠέθαεαμΝηέι1: ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθ 

Παλα βλ έ αδΝσ δΝΰδαΝ κΝπλυ κΝηκθ Ϋζκ,ΝβΝ κυλδ δεάΝΚα βΰκλέαΝΝκηκτΝΫξ δΝη ΰαζτ λβΝ
πδλλκά απσΝ βθΝ κυλδ δεάΝ πκξάΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά,Ν βζα άΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ
κ δευθΝα υξβηΪ πθ,Ν θυΝ κΝ τ λκΝηκθ ΫζκΝ υηίαέθ δΝ κΝαθ έ λκφκέΝΝ Νπαλα άλβ βΝ
αυ άΝ πδί ίαδυθ δ κΝ ε π δεσΝ σ δΝ αΝ α υξάηα αΝ ΰδαΝ κυλδ δεσΝ ΛσΰκΝ Μ αεέθβ βμΝ
υΰε θ λυθκθ αδΝευλέπμΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝΚα βΰκλέ μΝΝκηκτέ 

πσΝ βθΝ παλα άλβ βΝ βμΝ η αίκζάμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ
η αίζβ υθ,Ν η αιτΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ κυΝ ηβΝ κυλδ δεκτΝ ΛσΰκυΝ Μ αεέθβ βμΝ εαδΝ κυΝ
κυλδ δεκτΝΛσΰκυΝΜ αεέθβ βμ,Ν ιΪΰκθ αδΝ αΝαεσζκυγαΝ υηπ λΪ ηα αΝΰδαΝ βθΝ πδλλκάΝ
κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αμ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝ πκξάμΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝκ,θΣέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ
γ πλ έ αδΝ απσζυ αΝ δεαδκζκΰβηΫθκ,Ν εαγυμΝ κΝ κυλδ δεσμΝ ΛσΰκμΝ Μ αεέθβ βμΝ
υηπέπ δΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ η Ν κΝ εαζκεαέλδέΝ Ν αυιβηΫθβΝ αυ άΝ Ϋεγ βΝ πθΝ
κυλδ υθΝκ βΰ έΝ βθΝ ηπζκεάΝ Νπ λδ σ λαΝκ δεΪΝα υξάηα α βθΝ κυλδ δεάΝ
πκξάέΝ υΰξλσθπμ,Ν υπκ δεθτ δΝ εαδΝ βθΝ πδγαθάΝ αυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ
κυλδ υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ φαέθ αδΝ θαΝ ηπζΫεκθ αδΝ  π λδ σ λαΝ α υξάηα αΝ κΝ
εαζκεαέλδΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝηβΝ κυλέ μέΝ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝΚα βΰκλέαμΝΝκηκτΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝθκ,κΣέΝ Ν
ατιβ βΝ αυ άΝ ελέθ αδΝ ζκΰδεά,Ν εαγυμΝ κδΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμΝ υΰε θ λυθκυθΝ
η ΰΪζκΝ πζάγκμΝ κυλδ ηκτ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ ηπζκεάΝ Ν κ δεΪΝ
α υξάηα α ζσΰπΝαυ υθέΝΣκΝη ΰΪζκΝηΫΰ γκμΝ βμΝατιβ βμΝαυ άμ έθαδΝπδγαθσΝθαΝ
υπκ δεθτ δΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δ,ΝΰδαΝζσΰκυμΝ κυμΝκπκέκυμΝγαΝαθαζυγκτθΝ βΝ υθΫξ δα,Ν
κδΝ κυλέ μΝ έθαδΝπδκΝ πδλλ π έμΝ βθΝ ηπζκεάΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α. 
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6 υηπ λΪ ηα α 

6.1 τθκοβΝ πκ ζ ηΪ πθ 

θ δε έη θκΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πδλλκάμΝ
κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ ζζΪ αέΝΟΝ σξκμ αυ σμΝ πδ τξγβε Νη Ν
βΝ ξλά βΝ α δ δευθΝ ηκθ ΫζπθέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν πλκ δκλέ βεαθΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ
πδλλκάμΝπμΝ κυλδ δεκέΝ έε μ,ΝεαδΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝπκ κ δεκπκέβ άΝ βμΝηΫ πΝ βμΝ
τΰελδ βμΝ δαφκλ δευθΝηκθ Ϋζπθέ 

ΣκθΝεαγκλδ ησΝ κυΝ πδ δπεση θκυΝ σξκυΝαεκζκτγβ ΝβΝίδίζδκΰλαφδεάΝ αθα εσπβ β. 

Παλκυ δΪακθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ υθαφυθΝ λ υθυθΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ βμΝπαλκτ αμΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν σ κΝ Ν γθδεσ,Νσ κΝεαδΝ υλππαρεσΝεαδΝπαΰεσ ηδκΝ πέπ κέ 

 βΝ υθΫξ δα,Νπλαΰηα κπκδάγβε ΝβΝ υζζκΰάΝ πθΝαπαλαέ β πθΝ κδξ έπθΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ
βμΝ λΰα έαμΝηΫ πΝ βμΝίΪ βμΝ κηΫθπθΝέ ΝέΣΡέ ,ΝβΝκπκέα π λδΫξ δΝ κδξ έαΝκ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝ ΛέΣ ΣέΝΠ λέκ κμΝη ζΫ βμΝκλέ βε ΝβΝπ θ α έαΝ
2011-2015.  

ΣβΝ υζζκΰάΝ πθΝ κηΫθπθΝαεκζκτγβ ΝβΝ π ι λΰα έαΝ κυμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ πδζ ΰ έΝβΝ
εα ΪζζβζβΝη γκ κζκΰέα,ΝαζζΪΝεαδΝβΝεπ δεκπκέβ βΝ κυμΝυ ΝθαΝ δ αξγκτθΝ κΝ δ δεσΝ
α δ δεσΝζκΰδ ηδεσέΝ Νεπ δεκπκέβ βΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ πθΝ

ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ πδζΫξγβεαθΝ θαΝ παλκυ δα κτθΝ κΝ ετλδκΝ ηΫλκμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝαπκ ζκτθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝαπσΝκθκηα δεΫμΝη αίζβ Ϋμ υα δεάμΝ
ηκλφάμ,ΝαθαΰλΪφκθ αδΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝ(ΠέθαεαμΝθέ1)μ 

  

ΠέθαεαμΝθέ1μ Κπ δεκπκέβ βΝ πθΝ θ ιΪλ β πθΝΜ αίζβ υθ 
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ΓδαΝ βΝ α δ δεάΝαθΪζυ βΝ πθΝ κδξ έπθΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝεα ΪζζβζπθΝηαγβηα δευθΝ
ηκθ ΫζπθΝ πδζΫξγβε Ν βΝ φαληκΰάΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ δπθυηδεάμΝ παζδθ λσηβ βμέ 
ιαλ βηΫθβΝη αίζβ ά κλέ βε ΝκΝαλδγησμ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ εαδΝαθαπ τξγβεαθ 

αΝ ιάμΝηκθ ΫζαΝ(ΠέθαεαμΝθέβ)μ 

 

ΠέθαεαμΝθέβμ Οθκηα κζκΰέαΝΜκθ Ϋζπθ 

βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ πδζκΰάΝ πθΝηκθ ΫζπθΝ Ϋΰδθ Ν Ϋπ δ αΝαπσΝ αλε Ϋμ κεδηΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
εα αΰλΪφβεαθ,Ν ΰδαΝ γΫηα αΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ πκπ έαμ,Ν βη δυθκθ αμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ βμΝ
η αίζβ ΫμΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ κΝηκθ ΫζκΝ θΝά αθΝαπκ ε σέΝΠαλα έγ αδΝπζάλβμΝεα ΪζκΰκμΝ
κεδηυθΝ πθΝ ηκθ ΫζπθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθ,Ν σ κΝ κΝ ετλδκΝ ηΫλκμΝ σ κΝ εαδΝ αΝ
Παλαλ άηα αέΝ Ν πδζκΰάΝ πθΝίΫζ δ πθΝηκθ ΫζπθΝπλαΰηα κπκδάγβε Νπλπ αλξδεΪΝη Ν βΝ
ηΫγκ κΝ βμΝη ΰδ κπκέβ βμΝ κυΝζκΰαλέγηκυΝ βμΝπδγαθκφΪθ δαμ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν βΝξλά βΝ
κυΝελδ βλέκυΝ kaike (AIC). 

ΣαΝ ζδεΪΝηαγβηα δεΪΝηκθ ΫζαΝπκυΝπλκΫευοαθΝαπκ υπυθκυθΝ βΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ βμΝ
ιαλ βηΫθβμΝη αίζβ άμΝεαδΝ πθΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝ βθ πβλ ΪακυθέΝ Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ
ξλβ δηκπκδάγβε Ν πμΝ ηΫΰ γκμΝ δεαθσΝ θαΝ αθα έι δΝ βθΝ πδλλκάΝ βμΝ εΪγ Ν αθ ιΪλ β βμΝ
η αίζβ άμΝ βθΝ ιαλ βηΫθβΝ η αίζβ άΝ ι ξπλδ ΪέΝ ΚαγυμΝ σζ μΝ βΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ
ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ έθαδΝ δαελδ Ϋμ,Ν βΝγΫ βΝ βμΝ ζα δεσ β αμΝΫΰδθ Νξλά βΝ βμΝη γσ κυΝ
βμΝκλδαεάΝ πδλλκάμέΝΟδΝ υθ ζ ΫμΝ πθΝηκθ Ϋζπθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ
η αίζβ υθΝ σζπθΝ πθΝ ηκθ Ϋζπθ,Ν παλκυ δΪακθ αδ κθΝ υΰε θ λπ δεσΝ πέθαεαΝ πκυΝ
αεκζκυγ έΝ(ΠέθαεαμΝθ.3).: 
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ΠέθαεαμΝθέγ: υθκζδεσμΝΠέθαεαμΝΜκθ Ϋζπθ 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝπαλαπΪθπΝαθΪζυ βμΝκ άΰβ αθΝ ΝηδαΝ δλΪΝ υηπ λα ηΪ πθΝ αΝ
κπκέαΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝ πση θκΝυπκε φΪζαδκέ 
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6.2 υθκζδεΪΝυηπ λΪ ηα α 

Κα ΪΝ αΝ δΪφκλαΝ Ϊ δαΝ επσθβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝπλκΫευο Ν
πζβγυλαΝ ξλά δηπθΝ παλα βλά πθ,Ν απκ ζ ηΪ πθΝ εαδΝ υηπ λα ηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ
υθ Ϋκθ αδΝΪη αΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝεαδΝ κυμΝΝ σξκυμΝ βμέΝΜ ΝίΪ βΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ π ι λΰα έαμΝ εαδΝ ευλέπμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ ηαγβηα δευθΝ
ηκθ Ϋζπθ,Ν αΝ βηαθ δεσ λαΝ υηπ λΪ ηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝ υθκοέακθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΟΝ κυλδ ησμΝ πμΝ ζσΰκμΝ η αεέθβ βμ κ βΰ έΝ ΰ θδεΪΝ Ν ατιβ βΝ πθΝ κ δευθΝ
α υξβηΪ πθΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝζσΰκυμΝη αεέθβ βμέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝ
αυ σΝ απκ ζ έΝ αιδκ βη έπ βΝ παλα άλβ β,Ν εαγυμΝ υπκ δεθτ δΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ
πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝιΫθπθΝσ κΝεαδΝ ζζάθπθ,Ν Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝ
ηβΝ κυλέ μέΝ υ σΝ θ ξκηΫθπμΝ ιβΰ έ αδΝαπσΝ δμΝθΫ μΝευεζκφκλδαεΫμΝ υθγάε μΝ
δμΝκπκέ μΝεαζκτθ αδΝθαΝαθ απκελδγκτθΝκδΝ κυλέ μΝ δμΝ δαεκπΫμΝ κυμέ 

 πέ βμ,Ν β ξ δεάΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝπμΝ ζσΰκυΝη αεέθβ βμ αΝ κ δεΪΝ
α υξάηα αΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝπ λέκ κέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝ ληβθ υ έΝαπσΝ
κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ κΝεαζκεαέλδΝαυιΪθ αδΝκΝ κυλδ ησμ εαδΝβΝαθ έ κδξβΝευεζκφκλέα,Νη Ν
απκ Ϋζ ηαΝ σ κΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ ευεζκφκλέαΝ κυλδ υθ,Ν σ κΝ εαδΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ
υηη κξάΝ κυμΝ Ν α υξάηα α,Ν υπκ δεθτκθ αμΝ θ ξκηΫθπμΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ
πδεδθ υθσ β ΪΝ κυμέ 

 ΟδΝιΫθκδΝ κυλέ μ ηπζΫεκθ αδΝ Νζδΰσ λαΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ υΰελδ δεΪΝη Ν κυμΝ
ζζβθ μέΝ ΝπδκΝπδγαθάΝ π ιάΰβ βΝ έθαδΝβΝΫεγ βΝ (exposure)Ν πθΝκ βΰυθΝ κθΝ

εέθ υθκ,Ν εαγυμΝ κδΝ ζζβθ μΝ ( κυλέ μΝ εαδΝ θ σπδκδ)Ν απκ ζκτθΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ
πκ κ σΝ κυΝπζβγυ ηκτΝεαδΝ δαθτκυθΝπ λδ σ λαΝκξβηα κξδζδση λαέΝ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ ηπζκεάμΝ πθΝ ιΫθπθΝ κυλδ υθΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α 

αυιΪθ αδΝεα ΪΝ βθΝ κυλδ δεάΝπ λέκ κΝεαδΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμ,Ν Ν ξΫ βΝη Ν
κυμΝ ζζβθ μΝ ( κυλέ μΝ εαδΝ θ σπδκυμ). ΠδγαθυμΝ υπκ βζυθ αδΝ βΝ αυιβηΫθβΝ
πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ ιΫθπθΝ κυλδ υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ηπζΫεκθ αδΝ Ν ξ δεΪΝ
π λδ σ λαΝκ δεΪΝ α υξάηα αΝσ αθΝ πδ εΫπ κθ αδΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμΝ βμΝ
ζζΪ αμ κΝεαζκεαέλδέΝ 

  βθΝ κυλδ δεάΝ π λέκ κ αυιΪθκθ αδΝ αΝ α υξάηα αΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν βΝ ηβΝ
κυλδ δεά,Ν κΝ τθκζκΝ βμΝ ζζΪ αμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυ θ ξκηΫθπμΝκφ έζ αδΝ κυμΝ
αυιβηΫθκυμΝευεζκφκλδαεκτμΝφσλ κυμΝ κΝεαζκεαέλδέΝ 
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 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝπ λδσ κυ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝΰδαΝ
δμΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμ,Ν εαγυμΝεαδΝ ΰδαΝ κθΝ κυλδ ησΝπμΝζσΰκΝη αεέθβ βμέΝΣκΝ
ΰ ΰκθσμΝαυ σΝυπκ δεθτ δΝ βθΝπδγαθάΝαυιβηΫθβΝ πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθ,ΝκδΝ
κπκέκδΝφαέθ αδΝθαΝ ηπζΫεκθ αδΝ Νπ λδ σ λαΝα υξάηα αΝ κΝεαζκεαέλδΝ Ν ξΫ βΝ
η Ν κυμΝηβΝ κυλέ μέ ΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝέ πμΝ ιβΰ έ αδΝαπσΝ δμΝθΫ μΝευεζκφκλδαεΫμΝ
υθγάε μΝ δμΝκπκέ μΝεαζκτθ αδΝθαΝπλκ αληκ κτθΝκδΝ κυλέ μΝ δμΝ δαεκπΫμΝ
κυμέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝ
βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ πμΝ ζσΰκυΝ η αεέθβ βμέΝ Ν ατιβ βΝ αυ άΝ έθαδΝ

αθαη θση θβ,Ν εαγυμΝ κδΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμΝ υΰε θ λυθκυθΝ η ΰΪζκΝ πζάγκμΝ
κυλδ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝεαζκτθ αδΝθαΝκ βΰά κυθΝ ΝΪΰθπ μΝΰδαΝαυ κτμΝπ λδκξΫμ, 

η Ναπκ Ϋζ ηαΝ κθΝαυιβηΫθκΝαλδγησΝκ δευθΝα υξβηΪ πθέ 

θ δαφΫλκθ αΝελέθκθ αδΝ πέ βμΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ αΝκπκέαΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ βΝ
τΰελδ βΝη Ν αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ βΝΘ αζκθέεβμ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ κυΝ κυλδ ηκτΝπμΝζσΰκυΝη αεέθβ βμ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ
αυιΪθ αδΝ εα ΪΝ πκζτΝ η ΰΪζκΝ ίαγησΝ βθΝ π λέπ π βΝ σπκυΝ θΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ αθΪζυ βΝ αΝ τκΝ η ΰΪζαΝ α δεΪΝ εΫθ λα ( γάθαΝ εαδΝ

Θ αζκθέεβ)έΝ υ άΝβΝη ΰΪζβΝατιβ βΝαπκ έ αδΝπδγαθυμΝ κΝ ξ δεΪΝ η ΰΪζκΝ
ηΫΰ γκμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ ε σμΝ γάθαμΝ εαδΝΘ αζκθέεβμέΝ ιδκ βη έπ κΝ έθαδΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝσ δΝ θυΝκΝ κυλδ ησμΝπμΝζσΰκμΝη αεέθβ βμΝ έξ Νη δπ δεάΝ πδλλκά κθΝ
αλδγησΝα υξβηΪ πθΝ βθΝαθΪζυ βΝπκυΝπ λδζΪηίαθ Ν αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λα,Ν
εα αζάΰ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ αυιβ δεάΝ πέ λα βΝ κθΝ αλδγησΝ α υξβηΪ πθΝ σ αθΝ αυ ΪΝ
αφαδλ γκτθΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βέΝ πδπζΫκθΝπδγαθάΝ ιάΰβ βΝ έθαδΝσ δΝ θυΝυπΪλξ δΝ
εΪπκδκμΝ βηαθ δεσμΝ κυλδ ησμΝ ιΫθπθΝ αΝ α δεΪΝ εΫθ λα,Ν βΝ η αεέθβ βΝ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ευλέπμΝ η Ν ηΫ αΝ ηααδεάμΝ η αφκλΪμ,Ν έ Ν α κηδεΪΝ έ Ν Ν
κλΰαθπηΫθ μΝκηΪ μΝ(groups),Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκΝιΫθκμΝ κυλέ αμΝθαΝ έθαδΝζδΰσ λκΝ
πδγαθσθΝθαΝκ βΰά δΝεΪπκδκΝσξβηαΝεαδΝθαΝ ηπζαε έΝ Νκ δεσΝα τξβηαΝ Ναυ Ϊέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝιΫθπθΝ κυλδ υθ αΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝεα ΪΝη ΰΪζκΝ
ίαγησΝ βθΝ π λέπ π βΝ σπκυΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ αθΪζυ βΝ αΝ τκΝ
η ΰΪζαΝ α δεΪΝ εΫθ λαέΝ θ ξκηΫθπμΝ βΝ ατιβ βΝ αυ άΝ θαΝ κφ έζ αδΝ βΝ
υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ π λδ σ λπθΝ κ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ ηκθέηπθΝ εα κέεπθΝ αΝ
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α δεΪΝ εΫθ λα,Ν η  κυμΝ ιΫθκυμΝ θαΝ ηπζΫεκθ αδ Ν υΰελδ δεΪ π λδ σ λαΝ
α υξάηα αΝ δμΝυπσζκδπ μΝπ λδκξΫμέΝ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ βμΝ κυλδ δεάμΝπ λδσ κυ αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝ
εα ΪΝπκζτΝη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ
αθΪζυ βΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαέΝ υ άΝβΝατιβ βΝαπκ ζ έΝεαδΝ βΝη ΰαζτ λβΝ
η αιτΝ πθΝη αίκζυθΝ βμΝ ξ δεάμΝ πδλλκάμ,ΝεαδΝαπκ έ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ θυΝ
αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝ αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαΝ έθαδΝπ λέπκυΝεα αθ ηβηΫθαΝ
κηκδσηκλφα,Ν ΰδαΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝ θκηκτμΝ ΫξκυθΝ υθάγπμΝ βθΝ αδξηάΝ κυμΝ δμΝ
κυλδ δεΫμΝπ λδσ κυμέ 

 Ν ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθ αΝα υξάηα αΝαυιΪθ αδΝ πέ βμΝ
εα ΪΝη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝπ λέπ π βΝσπκυΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝαθΪζυ βΝ
αΝ τκΝη ΰΪζαΝα δεΪΝεΫθ λαέΝ υ σΝ ιβΰ έ αδΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμ σ δΝ αΝα δεΪΝεΫθ λαΝ
απκ ζκτθΝ σπκΝ υΰεΫθ λπ βμΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝκ δευθΝα υξβηΪ πθ,ΝεαδΝεαγυμΝ
εα α Ϊ κθ αδΝ δμΝ ηβΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμ,Ν η δυθκυθΝ Ν η ΰΪζκΝ ίαγησΝ βθΝ
πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθέΝ υιβηΫθβΝ ξ δεάΝ πδλλκάΝ πθΝ κυλδ δευθΝπ λδκξυθΝ
αΝκ δεΪΝα υξάηα αΝυπκ δεθτ δΝ βθΝατιβ βΝ κυΝαλδγηκτΝα υξβηΪ πθΝ Ναυ Ϋμ,Ν
Ν ξΫ βΝη Ν δμΝηβΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμ,ΝεαδΝπδγαθυμΝυπκ βζυθ δΝ βθΝαυιβηΫθβΝ

πδεδθ υθσ β αΝ πθΝ κυλδ υθέ 

6.3 Πλκ Ϊ δμΝΰδαΝί ζ έπ βΝ βμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμ 

Μ ΝίΪ βΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝ αΝ υθκζδεΪ υηπ λΪ ηα αΝπκυΝ ιάξγβ αθ εα ΪΝ βθΝ
επσθβ βΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν πδξ δλ έ αδΝβΝ δα τππ βΝηδαμΝ δλΪμΝ
πλκ Ϊ πθΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ βμΝ πδλλκάμΝ κυΝ κυλδ ηκτΝ αΝ
κ δεΪΝα υξάηα α,ΝσππμΝαυ ΪΝ θ κπέ βεαθέΝΟδ πλκ Ϊ δμΝαυ Ϋμ απκ εκπκτθΝ β η έπ βΝ
πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝεαδΝ βθΝατιβ βΝ κυΝ πδπΫ κυΝκ δεάμΝα φΪζ δαμ,Νΰ ΰκθσμΝ κΝ
κπκέκΝγαΝπφ ζά δΝ σ κΝ κυμΝ κυλέ μ,Νσ κΝεαδΝ κυμΝησθδηκυμΝεΪ κδεκυμέΝΟδΝπλκ Ϊ δμΝ
υθκοέακθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 Π λδ σ λαΝεαδΝ υξθσ λαΝαζεκ Ϋ ,Ν δ δεΪΝ κυμΝ κυλδ δεκτμΝθκηκτμ,ΝεαγυμΝβΝ
αυιβηΫθβΝ εα αθΪζπ βΝ αζεκσζΝ έθαδΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ ευλδσ λκυμΝ παλΪΰκθ μΝ
ηπζκεάμΝ κυλδ υθΝ Να υξάηα α. 

 υ βλσ λκμΝΫζ ΰξκμΝεα ΪΝ βθΝ θκδεέα βΝκξβηΪ πθ,Νεαγυμ βΝ θκδεέα βΝ δετεζπθΝ
βΝξυλαΝηαμΝΰέθ αδΝ ΝπκζζΫμΝπ λδπ υ δμΝη ΝαπζάΝ πέ διβΝ κυΝ δαία βλέκυ,Ν
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ξπλέμΝθαΝαβ δΫ αδ παλΪζζβζαΝΪ δαΝκ άΰβ βμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ πδφΫλ δΝπκζζΫμΝφκλΫμ 

κζΫγλδ μΝ υθΫπ δ μέ 

 υ βηα δεσ λβΝ θβηΫλπ βΝΰδαΝ κυμΝκ δεκτμΝεαθσθ μΝ βθΝ ζζΪ αέΝ υιβηΫθκΝ
εέθ υθκΝ δα λΫξκυθ κδΝιΫθκδΝ κυλέ μΝκδΝκπκέκδ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝξυλ μΝσπκυΝβΝ
ευεζκφκλέαΝ πθΝκξβηΪ πθ ΰέθ αδΝ βθΝαλδ λάΝπζ υλΪΝ κυΝ λσηκυ,Ν δ δαέ λαΝ
σ αθΝκ βΰκτθΝ θκδεδααση θκΝσξβηαέ 
 

 Ολγσ λβ,Ν υελδθΫ λβΝεαδΝπδκΝ υ βηα δεάΝ άηαθ β,ΝεαγυμΝκδΝ θΝΰθπλέακυθΝ
δμΝ δ δαδ λσ β μΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ κ δεκτΝ δε τκυ,Ν η Ν υθΫπ δαΝ θαΝ δα λΫξκυθΝ
αυιβηΫθκΝεέθ υθκΝ ηπζκεάμΝ Νκ δεΪΝα υξάηα α. 

 Καζτ λβΝα υθση υ βΝεαδΝ υξθσ λβΝ φαληκΰάΝ ζΫΰξκυΝ κυΝκλέκυΝ αξτ β αμ,Ν
εαγυμΝβΝαθ ιΫζ ΰε βΝ ζ υγ λέαΝπκυΝ πδελα έΝπκζζΫμΝφκλΫμΝ κΝεαζκεαέλδ,ΝευλέπμΝ
κυμΝ θΫκυμ, απκ ζ έ αδ έαΝ ηπζκεάμΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα αέΝ υξθσ λβΝ εαδΝ
υ βηα δεσ λβΝ πδ άλβ βΝ απσΝ βθΝ Σλκξαέα,Ν υ Ν θαΝ η δυθ αδΝ βΝ πδεέθ υθβΝ
υηπ λδφκλΪΝ σ κΝ δμΝ κυλδ δεΫμ,Νσ κΝεαδΝ δμ ηβΝ κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμέ 

 ζ έπ βΝ υθγβευθΝ θυξ λδθάμΝ κ άΰβ βμΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝ π λδκξΫμ,Ν εαγυμΝ κδΝ
π λδ σ λκδΝιΫθκδΝαλξέακυθΝαλΰΪΝ βθΝθυε λδθάΝ κυμΝΫικ κΝεαδΝ πδ λΫφκυθΝ δμΝ
πλυ μΝπλπδθΫμΝυλ μΝ αΝι θκ κξ έα. 

 κδηα έαΝεαδΝυδκγΫ β βΝ γθδεάμΝ λα βΰδεάμ,ΝεαγυμΝεαδΝπ λδφ λ δαευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝ δμΝ
κυλδ δεΫμΝπ λδκξΫμέΝΣαΝκζκεζβλπηΫθαΝ ξΫ δαΝαυ ΪΝπλΫπ δΝθαΝπ λδζαηίΪθκυθΝ
υθ υα ησΝ λΪ πθΝΰδαΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝξλβ υθΝ βμΝκ κτ,Ν βθΝκ δεάΝ

υπκ κηάΝεαδΝ αΝκξάηα α,Ν θυΝΰδαΝ βθΝ εηβλέπ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝξλ δΪακθ αδΝ
αΝεα ΪζζβζαΝ κδξ έαΝ(α υξβηΪ πθΝεαδΝευεζκφκλέαμ)ΝεαδΝ κίαλάΝη ζΫ βέΝ 

 θΪπ υιβΝπαδ έαμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεαδΝδ δαέ λαΝ δμΝ κυλδ δεΫμΝ
π λδκξΫμέ 

6.4 Πλκ Ϊ δμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝΫλ υθα 

ΓδαΝ βθΝ πΫε α βΝ βμΝπαλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝεαδΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝ δ λ τθβ βΝ
κυΝαθ δε δηΫθκυΝ βμ,Ν θ δαφΫλκθΝπαλκυ δΪακυθΝκδΝαεσζκυγ μΝπλκ Ϊ δμμ 
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 υζζκΰάΝ κδξ έπθΝυπαδ δσ β αμΝκ βΰκτ,ΝΰδαΝυπκζκΰδ ησΝ βμΝ πδεδθ υθσ β αμΝ πθΝ
κυλδ υθΝ ηΫ πΝ βμΝ η γσ κυΝ induced exposure,Ν εαγυμΝ αυ άΝ θΝ τθα αδΝ θαΝ
υπκζκΰδ έΝη Ν αΝπαλσθ αΝ κηΫθα,ΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝ κδξ έπθΝπζβγυ ηκτΝεαδΝ
κξβηα κξδζδκηΫ λπθέ 

 δ αΰπΰάΝη αίζβ άμΝκ άΰβ βμΝυπσΝ βθΝ πάλ δα αζεκσζΝ βθΝαθΪζυ β,ΝεαγυμΝ
πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βηαθ δεσΝ παλΪΰκθ αΝ κυλδ δευθΝ α υξβηΪ πθΝ εαδΝ τθα αδΝ θαΝ
ηπζκυ έ δΝ αΝ υηπ λΪ ηα αέ 

 πΫε α βΝ βμΝαθΪζυ βμΝυ ΝθαΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝεαδΝ κθΝ τπκΝκξάηα κμ,ΝεαγυμΝ
αΝ έευεζαΝ απκ ζκτθΝ κΝ ευλδσ λκΝ ηΫ κΝ ηπζκεάμΝ Ν κ δεΪΝ α υξάηα α πθΝ
κυλδ υθέ 

 υηπ λέζβοβΝ βμΝ κίαλσ β αμΝα υξάηα κμ βθΝαθΪζυ β,ΝεαγυμΝΫξκυθΝ ιαξγ έΝ
κδξ έαΝ ΰδαΝ κυμΝ παγσθ μ,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ π λδ σ λπθΝ πκδκ δευθΝ
υηπ λα ηΪ πθέ 

 δ αΰπΰάΝπ λδ σ λπθΝη αίζβ υθΝ βθΝαθΪζυ β,ΝπδγαθυμΝ υθΫξπθ,Νυ ΝθαΝ
πλκετοκυθΝπ λδ σ λαΝ υηπ λΪ ηα αΝ ξ δεΪΝη Ν κΝγΫηαέ 

 παθΪζβοβΝ βμΝ α δ δεάμΝ αθΪζυ βμΝ εαδΝ η Ν β ξλά βΝ ΪζζπθΝ α δ δευθΝ
η γσ πθ,Ν ΰδαΝ βθΝ πδί ίαέπ βΝ άΝ βθΝ κλγσ λβΝ ιαΰπΰάΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ
θ δαφΫλκθΝελέθ αδΝβΝξλά βΝ βμΝεα αθκηάμΝConway-Maxwell-Poisson, βΝκπκέαΝ
θ έεθυ αδΝ σ κΝΰδαΝυπ λ- δα πκλΪΝ(over-dispersion), σ κΝεαδΝΰδαΝυπκ- δα πκλΪ, 

(under-dispersion),ΝεαδΝπδγαθσθΝθαΝπ λδΫΰλαφ Νεαζτ λαΝ αΝηκθ Ϋζαέ 

 παθΪζβοβ βμΝαθΪζυ βμΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη ΪΝαπσΝη λδεΪ ξλσθδα,ΝΰδαΝ
πδί ίαέπ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝεαδΝΫζ ΰξκΝί ζ έπ βμΝ βμΝκ δεάμΝα φΪζ δαμέ
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Π Ρ ΡΣ Μ Ν Ν 

 

Π λαδ ΫλπΝξ δεΪΝ δαΰλΪηηα α ΤΝΠέθαε μ 
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δΪΰλαηηαΝΠ1μΝΚα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝΚΫλευλαμ,Ν υλππαέκδ) 

 

δΪΰλαηηαΝΠβ: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝΧαζεδ δεάμ,Ν υλππαέκδ) 

 

δΪΰλαηηαΝΠγ: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝΚυεζΪ πθ,Ν υλππαέκδ) 
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δΪΰλαηηαΝΠ4: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝ π εαθά κυ,Ν υλππαέκδ) 

 

δΪΰλαηηαΝΠη: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝΘ αζκθέεβμ,Ν υλππαέκδ) 

 

δΪΰλαηηαΝΠθ: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝΘ αζκθέεβμ,Ν ζζβθ μ) 
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δΪΰλαηηαΝΠι: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝ δ πζέαμΝεαδΝ εαλθαθέαμ,Ν
υλππαέκδ) 

 

δΪΰλαηηαΝΠι: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΝκησμΝ δ πζέαμΝεαδΝ εαλθαθέαμ,Ν
ζζβθ μΝεαδΝ ζίαθκέ) 
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δΪΰλαηηαΝΠκ: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΜβΝ κυλδ δεκέΝθκηκέ,Νσζ μΝκδΝ
γθδεσ β μ) 

 

δΪΰλαηηαΝΠλ: Κα αθκηάΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝηάθαΝ(ΜβΝ κυλδ δεκέΝθκηκέ,ΝησθκΝ
κυλέ μ) 
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δΪΰλαηηαΝΠ1ίμ λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝζσΰκΝη αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝ
κυλέ μ 

 

δΪΰλαηηαΝΠ11μ λδγησμΝκ δευθΝα υξβηΪ πθΝαθΪΝζσΰκΝη αεέθβ βμ,ΝησθκΝΰδαΝηβΝ
κυλέ μ 
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ΠέθαεαμΝΠ1μΝ κεδηΫμΝηκθ ΫζκυΝλ 

 

ΠέθαεαμΝΠβ: κεδηΫμΝηκθ ΫζκυΝ1ί 

 

ΠέθαεαμΝΠγ: κεδηΫμΝηκθ ΫζκυΝ11 
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ΠέθαεαμΝΠ4: κεδηΫμΝηκθ ΫζκυΝ1β 
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Πέθαεαμ Πημ Οθκηα κζκΰέαΝεαδΝ π ιάΰβ βΝηκθ Ϋζπθ 
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Πέθαεαμ Πθ: υθκζδεκέΝπέθαε μΝηκθ ΫζπθΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβεαθ 
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Πέθαεαμ Πι: υθκζδεκέΝπέθαε μΝ πδηΫλκυμΝηκθ ΫζπθΝ– ΜΫλκμΝ1 
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Πέθαεαμ Πκ: υθκζδεκέΝπέθαε μΝ πδηΫλκυμΝηκθ ΫζπθΝ– ΜΫλκμΝβ 
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Πέθαεαμ Πλ: υθκζδεκέΝπέθαε μΝ πδηΫλκυμΝηκθ ΫζπθΝ– ΜΫλκμΝγ 



  

232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ ΡΣ Μ Ν   

 

ζ έκΝΟ δεκτΝΣλκξαέκυΝ υξάηα κμ 
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