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χλνςε: 

ηφρνο  ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε ζπλδπαζηηθή καθξνζθνπηθή 

δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο  ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνπο παζφληεο απφ ηα νδηθά αηπρήκαηα, ζηελ Αζήλα. Γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία ζε κεληαία βάζε γηα ηελ 

πεξίνδν 2006-2011 ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο γηα ηνπο παζφληεο ζηα νδηθά αηπρήκαηα 

(ζχλνιν κνηνζηθιεηηζηψλ, πεδνί) γηα ηε βξνρφπησζε θαη ηε ζεξκνθξαζία, γηα ηνλ 

θπθινθνξηαθφ θφξην θαη ηελ ηαρχηεηα ζε επηιεγκέλνπο άμνλεο θαη γηα ηηο παξαβάζεηο 

ηεο Σξρναίαο (ρξήζε δψλεο, θξάλνπο, νδήγεζεο ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι θαη 

ηαρχηεηαο) θαη αλπηχρζεθαλ έμη κνληέια ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζε φια ηα κνληέια θαη ηεο ηαρχηεηαο κφλν ζηα κνληέια ησλ 

ζνβαξά ηξαπκαηηψλ θαη λεθξψλ. Δπίζεο θαηαδείρζεθε φηη κε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη κείσζε ηεο βξνρφπησζεο απμάλνληαη νη παζφληεο θαη θπξίσο νη 

βαξηά ηξαπκαηίεο θαη νη λεθξνί. Δπηπιένλ, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ησλ 

παξαβάζεσλ ηαρχηεηαο θαη νδήγεζεο ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι. Σέινο, θάλεθε κία 

θαζαξή ηάζε κείσζεο ησλ παζφλησλ ζηα αηπρήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to macroscopically investigate the effect of weather 

conditions, traffic characteristics and economic crisis to the victims of road accidents 

in Athens. In order to achieve this, data was collected on a monthly basis for the 

period 2006-2011 in Attica for victims in road accidents (motorcyclists & pedestrians) 

including rainfall and temperature, traffic volume and speed in selected arterials and 

police reports (use of seatbelt and helmet, driving under the influence of alcohol and 

speed limit violations) and six lognormal regression models were developed. Results 

show that congestion is statistically significant in every model and speed is 

statistically significant only in models with severely wounded and dead. Also, it is 

seen that an increase in temperature and decrease in rainfall increases the victims and 

especially the seriously injured and the dead. Moreover, influence of speed limit 

violations and driving under the influence of alcohol is statistically significant. 

Finally, it is seen that there is a reducing trend in casualties during the economic 

crisis. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζρέηηζε ησλ 

ζνβαξά – λεθξψλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

φπσο βξνρφπησζε θαη ζεξκνθξαζία, κε ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε φπσο ε ηαρχηεηα 

θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο, κε ηηο παξαβάζεηο φπσο ε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο, ε 

ρξήζεο θξάλνπο, ε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι θαη νη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο 

θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ζπζρέηηζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνπνηψληαο ηα 

ζρεηηθά κεληαία ζηνηρεία γηα ην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2006-

2011. 

 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηε γεληθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, 

ζπιιέρζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία από δηάθνξεο πεγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

γηα ηα επηιέρζεθε ζηνηρεία νδηθψλ αηπρεκάησλ αμηνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ Γειηίσλ Οδηθψλ Σξνραίσλ 

Αηπρεκάησλ (Γ.Ο.Σ.Α.) απφ ηελ Σξνραία θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Σα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαβάζεηο  πξνέξρνληαη απφ ηα αξρεία ηεο Γηεχζπλζεο 

Σξνραίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σνκέα Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη 

ζπιιέγνληαη απφ θαηάιιεια εγθαηεζηεκέλνπο ζηαζκνχο θαηαγξαθήο ζην 

ιεθαλνπέδην. Καη ηέινο ηα ζηνηρεία γηα ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε ζε επηιεγκέλνπο 

άμνλεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ  ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Κέληξνπ 

Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζε φηη αθνξά ζηνπο αξηζκνχο ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ 

κνηνζηθιεηηζηψλ, ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ πεδψλ θαη ησλ ζπλνιηθά ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ θαζψο θαη ησλ ζνβαξά – λεθξψλ ηξαπκαηηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ, ησλ 

ζνβαξά – λεθξψλ ηξαπκαηηψλ πεδψλ θαη ησλ ζπλνιηθά ζνβαξά – λεθξψλ 

ηξαπκαηηψλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξόκεζεο. Δπίζεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ κνληέισλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κηα ζεηξά απφ ςεπδνκεηαβιεηέο, πνπ είραλ σο ζθνπφ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ επίδξαζε ησλ επνρηθψλ παξαγφλησλ (κήλαο, έηνο) ζην ππφ 

εμέηαζε θαηλφκελν. Δπηπιένλ, νη παξαβάζεηο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο παζφληεο κέζσ 

ρξνληθήο πζηέξεζεο θαηά έλα κήλα. 

 

 

 

 



Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ ηα ηειηθά καζεκαηηθά κνληέια πνπ 

απνηππψλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. Έρνπλ απνκνλσζεί ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ θάζε αλεμάξηεηεο  

κεηαβιεηήο, δίλνληαο έηζη κηα πην άκεζε πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο επηξξνήο θάζε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εθάζηνηε εμαξηεκέλε. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαθάησ 

αλάιπζεο νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ φπσο εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην επφκελν εδάθην. 

 

 

Πίλαθαο 6.1 : Δπηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηηο εμαξηεκέλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαρτημένεσ Μεταβλητέσ

Λογάριιμοσ 

ελαφρά 

τραυματιών ςτο 

ςφνολό τουσ

Λογάριιμοσ 

ςοβαρά 

τραυματιών - 

νεκρών ςτο ςφνολό 

τουσ

Λογάριιμοσ 

ελαφρά 

τραυματιών 

μοτοςικλετιςτών

Λογάριιμοσ 

ςοβαρά 

τραυματιών - 

νεκρών 

μοτοςικλετιςτών

Λογάριιμοσ 

ελαφρά 

τραυματιών 

πεζών

Λογάριιμοσ 

ςοβαρά 

τραυματιών - 

νεκρών πεζών

Ανεξάρτητεσ Μεταβλητέσ πρόςημο πρόςημο πρόςημο πρόςημο πρόςημο πρόςημο

Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ + + + + + +

Ταχφτητα + + +

Μη χρθςη ζώνησ αςφαλείασ

Μη χρθςη κράνουσ

Παραβάςεισ ταχφτητασ + - - -

Μέιη - - +

Βροχόπτωηςη - -

Θερμοκραςία + + + - +

Φόρρτοσ*Ταχφτητα - - - - - -

Τραυματίεσ μετά την κρίςη ( αc ) - -



Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα ζρεηηδφκελα άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. ην 

ππνθεθάιαην απηφ, επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα απάληεζε ζηα ζπλνιηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο κε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

 Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα επηρεηξείηαη ε καθξνζθνπηθή  ζπζρέηηζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ παζόλησλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα κε ηηο παξαβάζεηο κε 

ρξνληθή πζηέξεζε θαηά έλα κήλα. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ εμαξηεκέλσλ 

κεηαβιεηψλ απνθαζίζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο. Ζ κέζνδνο απηή απνδείρζεθε εθ ηνπ απνηειέζκαηνο 

θαηάιιειε θαζψο έγηλε πξνζπάζεηα αλάιπζεο κε ηελ γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε αιιά δελ νδήγεζε ζε απνηειέζκαηα. Ζ ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηηο εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο θαη απηφ 

επηβεβαηψλεηαη άκεζα απφ ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θαζψο θαη απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο Durbin-Watson. 

 

 Ζ ρξήζε ησλ ςεπδνκεηαβιεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο (κήλεο, έηε) αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο 

(ππνθαηεγνξίεο παξαβάζεσλ, ηαρχηεηαο, ζεξκνθξαζίαο, βξνρφπησζεο) 

θαίλεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη νδεγεί ζε ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα. Μάιηζηα, ε ηερληθή απηή ελδείθλπηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

παξάγνληα επνρηθφηεηαο αιιά θαη ηεο έιιεηςεο επηπιένλ κεηαβιεηψλ. Σα 

παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηέο απφ ηηο 

ρξεζηκνπνηεζείζεο ςεπδνκεηαβιεηέο απνδείρζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ ε γεληθή εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη αξηζκνί ησλ παζφλησλ θαηαδεηθλχεη ελ γέλεη φηη αύμεζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνύ θόξνπ πξνθαιεί αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παζόλησλ 

ηφζν ζε πεδνχο φζν θαη ζηνπο κνηνζηθιεηηζηέο αιιά θαη γεληθά ζην ζχλνιν 

ησλ παζφλησλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ πηζαλψλ 

εκπινθψλ θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ αηπρεκάησλ, ην νπνίν ζπκθσλεί θαη κε ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

 

 

 

 

 

 

 



 εκαληηθή είλαη θαη ε επηξξνή ηεο ηαρχηεηαο θαζψο κε αύμεζε ηεο 

ηαρύηεηαο απμάλνληαη νη ζνβαξά παζόληεο (ζνβαξά ηξαπκαηίεο–λεθξνί) 

κνηνζηθιεηηζηέο, πεδνί αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπο, φρη φκσο θαη νη ειαθξά 

ηξαπκαηίεο. Σν απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη πηζαλψο ζηελ επηξξνή ηεο 

ηαρχηεηαο ζηε ζθνδξφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηε ζπλεπαγφκελε αχμεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ αηπρήκαηνο, φπσο άιισζηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

 

 Αμηνζεκείσηε ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν είλαη θαη ε επηξξνή ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ζηε βξνρφπησζε, ε αύμεζε ηνπ 

ύςνπο βξνρόπησζεο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

ειαθξά ηξαπκαηηώλ αιιά θαη νη ειαθξά ηξαπκαηηψλ πεδψλ.  Δλδερνκέλσο,  

φηαλ βξέρεη νη νδεγνί αληηζηαζκίδνπλ ηηο ζπζθνιίεο θαη είλαη πην πξνζεθηηθνί 

θαη κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπο κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη 

ηξαπκαηηζκνί. 

 

  Σαπηφρξνλα, ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αύμεζε ησλ 

ζπλνιηθά ζνβαξά ηξαπκαηηώλ – λεθξώλ, ησλ ειαθξά θαη ζνβαξά 

παζφλησλ κνηνζηθιεηηζηψλ θαη ησλ πεδψλ. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη 

ελδερνκέλσο απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαιέο, 

απμάλεηαη ε θπθινθνξία ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ θαη επίζεο απμάλνληαη θαη νη 

ηαρχηεηεο, κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλνληαη πεξηζζφηεξεο, ζθνδξφηεξεο θαη 

ζνβαξφηεξεο ζπγθξνχζεηο. 

 

 Οη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν ζηνπο ζπλνιηθά ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο, ζηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο πεδνχο θαη ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο – 

λεθξνχο πεδνχο πνπ ζεκαίλεη πσο κε αύμεζε ησλ ειέγρσλ νξίσλ 

ηαρύηεηαο κεηώλνληαη νη ηξαπκαηίεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, κε ρξνληθή πζηέξεζε θαηά έλα κήλα.  

 

 Oη παξαβάζεηο κέζεο έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν ζηνπο ζπλνιηθά ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνχο θαη ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο. Γειαδή, 

κε αύμεζε ησλ ειέγρσλ κέζεο δηαπηζηώλεηαη κείσζε ζηνπο ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνύο θαη κάιηζηα κε ρξνληθή πζηέξεζε θαηά έλα κήλα. Σν 

γεγνλφο απηφ, πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηε ζπκκφξθσζε ησλ νδεγψλ κε ηα φξηα 

αιθνφι θαηά ηελ νδήγεζε, θαζψο φηαλ αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη φηη 

ππάξρεη εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλφκεπζεο ζηνπο ειέγρνπο νξίσλ κέζεο, 

γίλνληαη πην πξνζεθηηθνί κε ην αιθνφι. 

 

 

 



 Οη θαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο θαη ηηο 

παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε θαλέλα 

κνληέιν. Αληηζέησο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο 

ςεπδνκεηαβιεηψλ ησλ παξαπάλσ παξαβάζεσλ. Ζ ςεπδνκεηαβιεηή 

παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο 1.000- 3.000 (z2) έρεη ζεηηθφ 

πξφζεκν ζηνπο ζπλνιηθά ειαθξά ηξαπκαηίεο, δειαδή φζν απμάλνληαη νη 

παξαβάζεηο απμάλεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ. Δλψ, ε 

ςεπδνκεηαβιεηή παξαβάζεηο > 3.000 (z3) έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ 

ππνδειψλεη φηη κε αύμεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηελ ρξήζε δώλεο αζθαιείαο 

κεηώλνληαη νη ζπλνιηθά ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί κε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε έλα κήλα. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

ςεπδνκεηαβιεηέο k2 ( παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο 1.000-3.000) θαη k3 

(παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο > 3.000) πνπ έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν 

ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνχο κνηνζηθιεηηζηέο. Απηφ, ίζσο 

επηβεβαηψλεη πσο νη νδεγνί ζπκκνξθψλνληαη ζηαδηαθά ζηελ θαιχηεξε 

νδήγεζε  φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αζηπλφκεπζεο.  

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζε παξαηεξείηαηη κείσζε 

ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο πεδνχο θαη ζηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο 

κνηνζηθιεηηζηέο. Απηφ ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη κεηαθηλήζεηο αλαςπρήο έρνπλ κεησζεί θαη γεληθφηεξα 

έρεη θαηαγξαθεί κείσζε ησλ νρεκαηνρηιηνκέηξσλ. Δπηπιένλ, νη απμεκέλεο 

ηηκέο θαπζίκσλ επηβάιινπλ κία πην νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή 

νδήγεζε κε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο. Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη 

ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο (ιηγφηεξνη λένη, άπεηξνη θαη ειηθησκέλνη 

νδεγνί) κε απνηέιεζκα ηελ ιηγφηεξν επηθίλδπλε νδήγεζε. 

 

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα επηρεηξεζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 

ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. Απηφ, δηφηη δηαθνξεηηθέο πφιεηο (ή θαη ρψξεο) 

εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζεξκνθξαζίεο, χςε 

βξνρφπησζεο θ.ιπ.), φπσο θαη νη θάηνηθνη (ρξήζηεο ηεο νδνχο) κηαο ρψξαο (ή 

αθφκε θαη ηκεκάησλ εληφο ηεο ίδηαο ρψξαο) κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

φζν θαη αλαθνξηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο δηάθνξεο κεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο αιιά θαη γεληθά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνινπζεί θάζε ρψξα γηα 

ηελ νδηθή αζθάιεηα. 
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1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Γεληθή Αλαζθφπεζε 

 

Ζ νδηθή αζθάιεηα ζεσξείηαη γηα θάζε ρψξα, έλα κείδνλνο ζεκαζίαο δήηεκα  

δεδνκέλνπ φηη έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

επηπηψζεηο. Αλακθηζβήηεηα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη έρεη ζπγθεληξψζεη ηα βιέκκαηα πνιιψλ κειεηεηψλ ζε φιεο 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε γηα κεηαθηλήζεηο ηελ νπνία 

επηβάιιεη πιένλ ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο θαη νη αλάγθεο πνπ δηακνξθψλεη ε θνηλή 

επξσπατθή θαη παγθφζκηα αγνξά, ζπλνδεχεηαη, δπζηπρψο, θαη απφ βαξχηαηεο 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο εθθξάδνληαη κε ηελ απψιεηα πνιιψλ ζπλαλζξψπσλ 

θαη ην βαξχηαην ηξαπκαηηζκφ άιισλ. Σν ζέκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο είλαη πνιχπινθν 

θαη δχζθνιν λα δηεπζεηεζεί δηφηη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, νη βαζηθφηεξνη 

θαηά ζεηξά απμαλφκελεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

 Σν φρεκα 

 Σν νδηθφ πεξηβάιινλ 

  Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ηεο νδνχ 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δχν ή θαη νη ηξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο 

ζπκβάιινπλ ζην αηχρεκα. Χζηφζν δηάθνξεο έξεπλεο αηπρεκάησλ δείρλνπλ φηη ν 

ρξήζηεο ηεο νδνχ κφλνο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο δχν παξάγνληεο απνηειεί 

ηελ θχξηα αηηία ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ σο ηπραίνο θαη απξφβιεπηνο παξάγνληαο. 

 

Σα νδηθά αηπρήκαηα έρνπλ θαηαζηεί ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζηηο λεαξέο ειηθίεο (15 έσο 

29 έηε) θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηπρεκάησλ ζηηο κεηαθνξέο 

γεληθφηεξα (United Nations, 2011). Ζ Διιάδα πζηεξεί ζεκαληηθά αλάκεζα ζηα θξάηε 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ ησλ λέσλ είλαη 

ηεηξαπιάζηα ηεο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηαο ζηε νπεδία. (Γηάγξακκα 1.1) 

 

ηελ Διιάδα, ην έηνο 2013 ππήξμαλ 874 λεθξνί, 1.303 βαξηά ηξαπκαηίεο θαη 13.509 

ειαθξά ηξαπκαηίεο ζε 12.231 ζπλνιηθά αηπρήκαηα (ΔΛΣΑΣ). Σν κεγάιν νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη ςπρηθφ θφζηνο θαζηζηά ηα νδηθά αηπρήκαηα σο δήηεκα ην νπνίν ρξήδεη 

άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαη εχινγα βξίζθεηαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ρσξψλ ζηελ 

Δπξψπε αιιά θαη παγθνζκίσο. ην πιαίζην απηφ, έρεη αξρίζεη απφ ην 2001, απφ ηα 

25 θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έλα κεγαιεπήβνιν ζρέδην κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ησλ ζαλάησλ απφ ηα νδηθά αηπρήκαηα. Ο αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε, έσο 

ην 2010, θαηά 50% ησλ λεθξψλ ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. Oη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί 

γηα ην έηνο 2010 δελ επεηεχρζεζαλ πιήξσο, θαη εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα 1.2.  

Ζ Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο πνπ δελ πέηπραλ πιήξσο ηνλ ζηφρν, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε κφλν 32% (ETSC, 2011). 



 
Γηάγξακκα 1.1: Θάλαηνη απφ νδηθά αηπρήκαηα λέσλ αλά εθαηνκκχξην λέσλ θαηνίθσλ θαη κε 

λέσλ αλά εθαηνκκχξην κε λέσλ θαηνίθσλ γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Πεγή: 

ESTC, 2013. 

 

 

Γηάγξακκα 1.2: Θάλαηνη απφ νδηθά αηπρήκαηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  (Πεγή: Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2013) 

 

 

 



ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ παξαηεξείηαη κηα πησηηθή ηάζε 

ζηνπο αξηζκνχο ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπκάησλ, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 1.3. Δλδερνκέλσο φκσο απηή ε ηάζε λα νθείιεηαη ζηελ 

επηξξνή ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξά ζε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζε θαηξνχο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηα αηπρήκαηα θαη ηα 

ζχκαηα ζε απηά ίζσο απμεζνχλ μαλά. Δίλαη απαξαίηεην ζπλεπψο λα ππάξρεη θαιή 

γλψζε ησλ αηηίσλ ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ ψζηε ε αληηκεηψπηζή ηνπο λα έρεη ηα 

δεηνχκελα απνηειέζκαηα. 

 

 

Γηάγξακκα 1.3: Δμέιημε αξηζκνχ λεθξψλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα 2000-2010 θαη ν 

ζηφρνο ηεο Δ.Δ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ., ETSC, 2011. Δπεμεξγαζία: 

Σ.Μ..Τ/Δ.Μ.Π 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οη Δπξσπατθέο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα έσο ην 2020 

απνβιέπνπλ ζηελ δεκηνπξγία γεληθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θαη ειθπζηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηηο εζληθέο ή ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο. ην πιαίζην 

ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί φηη πξέπεη λα 

αλαιεθζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ηξεηο αθφινπζεο δξάζεηο : 

 Θέζπηζε ελφο δηαξζξσκέλνπ θαη ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ην νπνίν 

ζα βαζίδεηαη ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηα θξάηε κέιε, σο αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ 

γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 2011 – 2020.  

 ηξαηεγηθή γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνχο θαη ηηο πξψηεο βνήζεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο επείγνπζαο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο κείσζεο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπκαηηζκψλ ζε ηξνραία δπζηπρήκαηα. 

 Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ επάισησλ νδηθψλ ρξεζηψλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ 

κνηνζηθιεηηζηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

δπζηπρήκαηα είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθά. 

 

Σν πξψην ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα 

εθπνλήζεθε  ηελ πεξίνδν 2001-2005 απφ ηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο 

Τπνδνκήο (Σ.Μ..Τ.) ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβνπ Πνιπηερλείνπ (Δ.Μ.Π., 2001). Ο ζηφρνο 

ηνπ 1νπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ήηαλ ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξψλ ζηα νδηθά 

αηπρήκαηα ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ λεθξψλ ηνπ έηνπο 2000, θαηά 

20% έσο ην έηνο 2005 θαη θαηά 40% έσο ην έηνο 2015.  

 

Σν δεχηεξν ηξαηεγηθφ ρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα 

(2006 - 2010), εθπνλήζεθε απφ ηνλ ΣΜΤ ηνπ ΔΜΠ θαη νινθιεξψζεθε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2005, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 

(Δ.Μ.Π., 2005). Σν 2ν ηξαηεγηθφ ρέδην έζεζε λένπο ζηφρνπο πξνο εθαξκνγή, κε 

ηελ κείσζε ησλ εηήζησλ λεθξψλ απφ νδηθά αηπρήκαηα απφ 2.037 ην έηνο 2000 ζε 

1.018 ην έηνο 2010, νη νπνίνη ζπκβάδηδαλ κε ηηο επηδηψμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Με ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηνπ 2νπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ, εθπνλήζεθε ην ηξίην 

ηξαηεγηθφ ρέδην απφ ηνλ ΣΜΤ ηνπ ΔΜΠ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Τπ) (Δ.Μ.Π., 2011). θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2011 - 2020, κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη έρνληαο πάληα ππφςε ηελ επίηεπμε ηνπ επξσπατθνχ 

ζηφρνπ ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο εμεηδηθεχεηαη ζε λέα κείσζε ηνπ αξηζκνχ λεθξψλ ησλ 

νδηθψλ αηπρεκάησλ θαηά 50% ην έηνο 2020 ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ έηνπο 2010, 

δειαδή ζε πεξίπνπ 640 λεθξνχο ( ην 2011 νη λεθξνί ήηαλ 1281 ). Δπηπιένλ, ε 

δεθαεηία 2011-2020, έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ. σο «δεθαεηία γηα δξάζεηο 

νδηθήο αζθάιεηαο» (Decade of action for road safety).  



Σν κεγάιν απαηηνχκελν πνζνζηφ κείσζεο θαηαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη 

λα θαηαβάιιεη ε Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ηα επφκελα ρξφληα, φπσο 

άιισζηε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γπζηπρψο ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο 

πιένλ κε αζθαιείο νδηθά ρψξεο ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν έηνο 2010 

ζεκεηψζεθε αξλεηηθή πξψηε ζέζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζαλάησλ απφ νδηθά αηπρήκαηα 

αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, παξά ηηο γεληθφηεξεο βειηηψζεηο απφ ην έηνο 2001 

(ETSC, 2011). Σν έηνο 2011 ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη θνληά ζηελ θνξπθή ησλ ρσξψλ 

κε ηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα, ζηελ ηξίηε ζέζε, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1.4 πνπ 

αθνινπζεί. Δλψ ην 2013, ε Διιάδα θαηάθεξε λα βξίζθεηαη ζηελ έλαηε ζέζε ηεο 

θαηάηαμεο. 

 

 

Γηάγξακκα 1.4: Θάλαηνη απφ νδηθά αηπρήκαηα αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ γηα φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. χγθξηζε εηψλ 2001 θαη 2011. (Ζ Διιάδα έρεη ζήκαλζε EL). Πεγή: 

ESTC, 2012. 

 

εκαληηθή επηξξνή ζηα νδηθά αηπρήκαηα έρνπλ ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε, φπσο ε 

ηαρχηεηα θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηα 

αηπρήκαηα είλαη θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο βξνρφπησζε θαη ζεξκνθξαζία. Αθφκε, 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνπο αξηζκνχο ησλ αηπρεκάησλ κεηά ηελ θξίζε. 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάδνπκε ηελ επηξξνή ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ 

ζηα νδηθά αηπρήκαηα. 

 

 

 

 



1.2 ΣΟΥΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε καθξνζθνπηθή 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ αηπρεκάησλ κε ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε, ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηηο παξαβάζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Χο αηπρήκαηα εμεηάζηεθαλ δχν 

θαηεγνξίεο νη ειαθξά ηξαπκαηίεο θαη νη βαξηά ηξαπκαηίεο καδί κε ηνπο λεθξνχο. 

Δπίζεο εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά νη ηξαπκαηίεο – λεθξνί κνηνζηθιεηηζηέο, νη ηξαπκαηίεο 

– λεθξνί πεδνί θαη ην ζχλνιν ησλ ηξαπκαηηψλ - λεθξψλ. Σα θπθινθνξηαθά κεγέζε 

πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ν κέζνο κεληαίνο θπθινθνξηαθφο θφξηνο θαη ε κέζε κεληαία 

ηαρχηεηα. Σα δχν απηά  θπθινθνξηαθά κεγέζε απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ηα ζεκαληηθφηεξα αίηηα νδηθψλ αηπρεκάησλ. Χο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε κεληαία βξνρφπησζε θαη ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία. Οη 

παξαβάζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο φπσο ηε κε ρξήζε δψλεο 

αζθαιείαο, ηε κε ρξήζε θξάλνπο, ηε κέζε θαη ηηο παξαβάζεηο ηαρχηεηαο. Δπηπιένλ 

εμεηάζηεθε θαη ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα αηπρήκαηα, κε έηνο έλαξμεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2009.  

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε απηήο ηεο ζπζρέηηζεο αλαπηχρζεθαλ καζεκαηηθά κνληέια γηα λα 

πεξηγξάςνπλ θαη λα πνζνηηθνπνηήζνπλ απηήλ ηελ επηξξνή. Σα κνληέια πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, ζα επηηξέςνπλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. 

πλεπψο, επηκέξνπο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ, πνπ λα 

απνηππψλεη επαξθψο θαη ζε απνδεθηφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο, ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ειαθξά ηξαπκαηηψλ θαη ησλ βαξηά ηξαπκαηηψλ - λεθξψλ κε ηηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ νξίζηεθαλ παξαπάλσ.  

 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο λα γλσξίζνπλ ηελ επηξξνή ησλ κεηεσξνινγηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ 

παξαβάζεσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα, γεγνλφο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά 

ζηελ πξνζπάζεηα λα ιάβνπλ ηα αλάινγα κέηξα βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

ζηελ Διιάδα. Γηα παξάδεηγκα, ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα εμαρζνχλ 

απφ ηα καζεκαηηθά κνληέια ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ επηβνιή κεηαβιεηψλ 

νξίσλ ηαρχηεηαο θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλφκεπζεο αλάινγα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο, ε ελεκέξσζε ησλ νδεγψλ γηα ηε ζσζηή 

νδήγεζε ζηε βξνρή ή ζε πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζα ήηαλ κία εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή πξσηνβνπιία. Παξάιιεια, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε 

αλάγθε ειέγρνπ ησλ θαηξηθψλ επηπηψζεσλ ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε, κε ζθνπφ λα 

εμεγεζνχλ πιεξέζηεξα νη αιιαγέο ζηελ νδηθή αζθάιεηα (Stipdonk, 2008). Μάιηζηα, ε 

αλάγθε απηή γίλεηαη επηηαθηηθφηεξε ζην πιαίζην ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (Koetse, 

Rietveld, 2009). Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο επηξξνήο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνπο ηξαπκαηίεο θαη ηνπο λεθξνχο, έλα ζέκα κε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη αξθεηά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 



1.3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

ην ππνθεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Αξρηθά θαζνξίζηεθε ην 

αληηθείκελν πνπ ζα εμέηαδε ε παξνχζα εξγαζία θαζψο θαη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επξεία βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Αλαδεηήζεθαλ, δειαδή έξεπλεο κε ζέκα ζπλαθέο κε εθείλν ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηφζν ζε ειιεληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη γλψζεηο 

απφ ηηο έξεπλεο απηέο ζα θαίλνληαλ ρξήζηκεο ηφζν ζηελ επηινγή κεζφδνπ ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ, φζν θαη ζηελ επηινγή κεζφδνπ αλάιπζεο απηψλ. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαδήηεζεο βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, ζεηξά είρε ε 

εχξεζε ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ έγηλε κέζσ 

ηνπ πζηήκαηνο Αλάιπζεο Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ (.ΑΝ.ΣΡ.Α.), ην νπνίν έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ .ΑΝ.ΣΡ.Α. πεξηέρεη ζηνηρεία νδηθψλ 

αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε νιφθιεξν ην νδηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο γηα ηελ 

πεξίνδν 1985-2011 ζηνηρεία ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή 

Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) ε νπνία νξγαλψλεη θαη θαηαγξάθεη ζπλνιηθά ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηα Γειηία Οδηθψλ ηξνραίσλ Αηπρεκάησλ (Γ.Ο.Σ.Α.) ηα νπνία 

ζπκπιεξψλεη ε Σξνραία κεηά απφ θάζε νδηθφ αηχρεκα. Ζ αλάθηεζε ησλ ζηνηρείσλ 

γίλεηαη κέζσ ηεο δηαηχπσζεο εξσηεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζε 

πίλαθεο. Παξάιιεια νη παξαβάζεηο ζπιιέρζεθαλ απφ ηα ζηαηηζηηθά αξρεία ηεο 

Γηεχζπλζεο Σξνραίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Σα αηπρήκαηα θαη νη 

παξαβάζεηο αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά γηα ην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο. 

 

Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο θάζεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πινπνηήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ  

Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο (Κ.Γ.Κ.) φπνπ κέζσ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ 

αληιήζεθαλ ηα δεηνχκελα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία (θπθινθνξηαθφο θφξηνο θαη 

ηαρχηεηα). Οη βαζηθέο αξηεξίεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ 

νξίζζεθαλ νη Λεσθφξνο Κεθηζζνχ, Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο, Λεσθφξνο Κεθηζίαο θαη 

Λεσθφξνο Βαζηιίζζεο νθίαο. ην ηξίην ζθέινο ζπιιέρζεθαλ ηα κεηεσξνινγηθά 

ζηνηρεία, βξνρφπησζε θαη ζεξκνθξαζία, απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δζληθνχ 

Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ φπνπ είλαη κία εμέιημε ηνπ πδξνκεηεσξνινγηθνχ δηθηχνπ 

ΜΔΣΔΟΝΔΣ. Χο  κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί νξίζηεθαλ νη πην θνληηλνί ζηηο παξαπάλσ 

ιεσθφξνπο φπσο ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Γαιαηζίνπ, Πεληέιεο, Αγίνπ Κνζκά θαη 

Εσγξάθνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν βειηηζηνπνηείηαη ην ζθάικα απφθιηζεο ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ ησλ ππφ εμέηαζε ιεσθφξσλ. 

 

 

 



ηε ζπλέρεηα, ηα ζηνηρεία απηά θσδηθνπνηήζεθαλ γηα λα εηζαρζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ 

κε ην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο SPSS. Μεηά απφ ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ, αλαπηχρζεθαλ ηα ηειηθά καζεκαηηθά κνληέια πξνο επίηεπμε 

ησλ νξηζζέλησλ  ζηφρσλ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε επηξξνή ησλ ππφ εμέηαζε κεγεζψλ ζηνπο 

ειαθξά ηξαπκαηίεο, ηνπο βαξηά ηξαπκαηίεο - λεθξνχο γηα ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο, ηνπο 

πεδνχο θαη ην ζχλνιν ηνπο. 

 

Σέινο, εμήρζεζαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ππφ εμέηαζε πξνβιήκαηα θαη 

δηαηππψζεθαλ ρξήζηκεο πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο θαη  γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά (ππφ κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο), 

ηα ζηάδηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 

Γξάθεκα 1. 1: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο αθνινπζνχκελεο κεζνδνινγία 

 

 



1.4 ΓΟΜΖ  ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία. Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο γηα αηπρήκαηα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ 

Δπξψπε, πεξηγξάθνληαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε νδηθή αζθάιεηα θαη 

παξαηίζεληαη ζηνηρεία, πίλαθεο θαη γξαθήκαηα πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ έσο ζήκεξα. Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν θαη νη 

ζηφρνη ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ζέηνληαο ηα εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε. 

Καηφπηλ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ε νπνία ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επηδίσμε ησλ 

ηηζέλησλ ζηφρσλ, κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ αιιά θαη δηαγξάκκαηνο ξνήο γηα 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηελ παξνχζα ζχλνςε ηεο δνκήο ηνπ 

ζπλφινπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο, πνπ έγηλε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηεζεί ην απαξαίηεην ππφβαζξν γηα ηελ εθπφλεζή ηεο. Παξαηίζεληαη εξγαζίεο 

απφ ηελ Διιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ζπλέδξηα, 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, άξζξα ή ζπγγξάκκαηα. Έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχλνςε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ θαη θξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πφζνλ θάπνηεο απφ απηέο είλαη ηθαλέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ην ηξίην θεθάιαην, αθνχ γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηηο θπξηφηεξεο βαζηθέο έλλνηεο 

θαη ζηαηηζηηθέο ζεσξίεο δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, πάλσ ζην 

νπνίν ζα βαζηζηεί ε αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο, ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ε 

αλάιπζε γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ 

πξνηχπσλ. Αλαιχνληαη δειαδή ηα επηκέξνπο ζεσξεηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε πνπ είλαη θαη ε επηιεγκέλε κέζνδνο αλάιπζεο. Σν 

θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη 

πξηλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

(IBM SPSS Statistics 20.0). 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία άληιεζεο ζηνηρείσλ απφ ην 

.ΑΝ.ΣΡ.Α., ηελ  Γηεχζπλζε Σξνραίαο Αηηηθήο θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο κε απηά ηνπ 

Κ.Γ.Κ., κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θεληξηθνχ πίλαθα-βάζεο δεδνκέλσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε επεμεξγαζία 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κνληέισλ θαη ε θσδηθνπνίεζή ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζην ινγηζκηθφ SPSS. Παξαηίζεληαη επίζεο θάπνηεο ζεηξέο 

απφ ηνπο θεληξηθνχο πίλαθεο δεδνκέλσλ ελδεηθηηθά θαη δηάθνξα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ε πνξεία ππνινγηζκψλ κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο 

ηεο επηιεγκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ. Αλαιχνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη νη 

επηιεγφκελεο πξνο ηειηθή ρξήζε. Κιείλνληαο, παξνπζηάδνληαη ηα ηειηθά πξφηππα 

(κνληέια). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ην έθην θεθάιαην, αθνχ γίλεη ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη ηα 

εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

ζπλνιηθφ αξηζκφ νδηθψλ αηπρεκάησλ, δηαηππψλνληαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο αιιά θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζε 

αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

Σν θεθάιαην επηά απνηειεί ηε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη, κε κνξθή θαηαιφγνπ, ην 

ζχλνιν ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα αιιά θαη 

ζηαηηζηηθέο έλλνηεο θαη κέζνδνη πνπ ειήθζεζαλ ππφςε.. 

Σέινο, ζηα παξαξηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά έλα Γειηίν Οδηθνχ Σξνραίνπ 

Αηπρήκαηνο (Γ.Ο.Σ.Α.) πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε εηθφλα ηεο πξσηνγελνχο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ νδηθψλ αηπρεκάησλ φπσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Σξνραία κε ηε 

ζπκπιήξσζή ηνπ. 

 

 

 



2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

2.1  Γεληθά 

To παξφλ θεθάιαην αθνξά ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Παξνπζηάδνληαη 

απνηειέζκαηα απφ ζπλαθείο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα 

θαη δηεζλψο, θαη ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν θαη ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ζπλαθή κε ηα 

ππφ κειέηε δεηήκαηα, φπσο απηά ηέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ βαζηθφηεξσλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

(ζεξκνθξαζία, βξνρφπησζε ) ζηνπο αξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή αζθάιεηα 

(αξηζκφο αηπρεκάησλ, λεθξψλ, θιπ). Έπεηηα, αλαιχνληαη εθηελέζηεξα νξηζκέλεο 

πξφζθαηεο ζρεηηθά έξεπλεο, ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

αιιά θαη έξεπλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνίεζαλ ζπλαθείο κεζνδνινγίεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο κε ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία. Δθηφο απφ ηα παξαρζέληα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα, δίλεηαη 

έκθαζε ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Σέινο, αμηνινγείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ηα ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 

 

2.2  πλαθείο Έξεπλεο θαη Μεζνδνινγίεο 

 

2.2.1 Ζ επηξξνή ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ ζηα αηπρήκαηα 

Ζ ηαρχηεηα είλαη ην πξψην θπθινθνξηαθφ κέγεζνο ην νπνίν εκθαλίδεηαη φηαλ 

αλαθέξεηαη θαλείο ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Θεσξείηαη επξέσο γλσζηφ φηη ε αχμεζε 

ζηελ ηαρχηεηα κεηψλεη ην ρξφλν αληίδξαζεο ησλ νδεγψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα ειηγκψλ 

ησλ νρεκάησλ, ελψ απμάλεη ηελ απφζηαζε πέδεζεο θαη ηελ ελέξγεηα πηζαλήο 

ζχγθξνπζεο. Τπάξρεη ζπλεπψο πιεζψξα εξεπλψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. ην παξφλ ππνθεθάιαην εμεηάδνληαη επηιεγκέλεο απφ απηέο, γηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ. 

 

ην ηλζηηηνχην εξεπλψλ νδηθήο αζθάιεηαο ηεο Οιιαλδίαο (SWOV) 

πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε επξείαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο απφ ηηο Aarts θαη 

Van Schagen. Ζ κειέηε απηή ζπκπεξηέιαβε ηηο λεφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο 

εκπεηξηθέο έξεπλεο νη νπνίεο ζπζρέηηδαλ ηελ ηαρχηεηα νρεκάησλ κε ην δείθηε νδηθψλ 

αηπρεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ εμέηαζαλ ηελ ηαρχηεηα σο απφιπην κέγεζνο 

(θαη φρη ζρεηηθφ) είηε ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν, δειαδή αλαθεξφκελε ζην φρεκα, είηε 

ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν, δειαδή σο κέζε ηαρχηεηα αλαθεξφκελε ζε έλα νδηθφ 



ηκήκα. Αλαθέξζεθαλ επίζεο έξεπλεο νη νπνίεο είραλ σο αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε 

ηεο επηξξνήο ηεο δηαθχκαλζεο ηαρχηεηαο απφ ηε κέζε ηηκή ηεο ζην δείθηε 

αηπρεκάησλ. (Aarts θαη Van Schagen, 2006)   

 

χκθσλα κε ηηο Aarts θαη Van Schagen, ην ζπκπέξαζκα νξηζκέλσλ κειεηψλ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο φηη ε ζπρλφηεηα ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ απμάλεηαη κε 

ηελ ειάηησζε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο αληηηίζεηαη κε απηά άιισλ κειεηψλ. Μία εμήγεζε 

γηα απηή ηελ αζπκθσλία είλαη ην γεγνλφο φηη νη δηάθνξνη παξάγνληεο νη νπνίνη 

εμεηάζηεθαλ δελ είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, αιιά αιιειεπηδξνχλ. Χο 

παξάδεηγκα, ρακειφ πιάηνο ισξίδσλ θαη απμεκέλνο αξηζκφο δηαζηαπξψζεσλ 

πηζαλψο ζα νδεγνχζαλ ζε κεησκέλε κέζε ηαρχηεηα θαη ηειηθά ζε αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο νδηθψλ αηπρεκάησλ. ην ηέινο ηεο αλαθνξάο ηνπο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη γηα δεδνκέλε νδφ, ν θίλδπλνο εκθάληζεο αηπρήκαηνο απμάλεη κε ηελ 

αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο είηε ζε κεκνλσκέλν φρεκα, είηε ζε ηκήκα νδνχ. Παξφια απηά, 

επηζεκαίλνπλ φηη ε αθξηβήο ζρέζε εμαξηάηαη απφ έλα κεγάιν πιήζνο εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο θαη ηε γελίθεπζή ηεο 

ζε πνιινχο ηχπνπο νδνχ, θαη γηα απηφ ην ιφγν ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο 

(Aarts θαη Van Schagen, 2006). 

 

Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο είλαη ην δεχηεξν θχξην θπθινθνξηαθφ κέγεζνο ην νπνίν 

ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηελ εκθάληζε νδηθψλ αηπρεκάησλ. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έξεπλεο κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο 

αθξηβνχο επηξξνήο ηνπ ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ν 

θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηαπηίζηεθε κε ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν αηπρήκαηνο ηνλ νπνίν 

δηαηξέρεη θάζε φρεκα πνπ θηλείηαη. Σν 1987 νη Φξαληδεζθάθεο θαη Ηνξδάλεο, 

αλαθέξνληαο φηη φκνηνη θφξηνη ζε νδνχο δηαθνξεηηθήο θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο 

νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, εμεηάδνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νδηθψλ αηπρεκάησλ θαη ην ιφγν θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη θπθινθνξηαθήο 

ηθαλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, παξαηίζεληαη ζηνηρεία απφ ηνλ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (Σ.Μ..Τ. – 

Δ.Μ.Π.) ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ νδηθψλ αηπρεκάησλ θαη ην ιφγν 

θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη θπθινθνξηαθήο ηθαλφηεηαο ζε πεξηβάιινλ ππεξαζηηθήο 

ιεσθφξνπ ηεζζάξσλ ισξίδσλ ρσξίο λεζίδα. Σν ζπγθεθξηκέλν νδηθφ ηκήκα βξίζθεηαη 

ζηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ Κνξίλζνπ, απφ ην 24ν έσο θαη ην 42ν ρηιηφκεηξν, κε 

ζπλνιηθφ κήθνο 18 ρηιηνκέηξσλ. Ζ πεξίνδνο έξεπλαο ήηαλ 89 κήλεο, απφ 01/01/1975 

έσο θαη 31/05/1982. 

 

 

Παξαηεξήζεθε ε ζεηηθή επηξξνή ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ζηελ αχμεζε ηνπ δείθηε 

αηπρεκάησλ γηα δεδνκέλε θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα νδνχ γηα ην ζχλνιν ησλ 

αηπρεκάησλ θαη γηα ηηο δχν πεξηνρέο έξεπλαο. Αληίζεηα, ζηα αηπρήκαηα κε παζφληεο 

(λεθξνχο θαη ηξαπκαηίεο), ν δείθηεο αηπρεκάησλ δελ θαίλεηαη παξνπζηάδεη ζηαζεξή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ ιφγν θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ πξνο θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα. 



Παξφκνηα έξεπλα δηεμήρζε ην 1997 απφ ηνπο Zhou θαη Sisiopiku, φπνπ κειεηήζεθε 

ηκήκα απηνθηλεηνδξφκνπ 26 ρηιηνκέηξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Detroit ησλ Ζ.Π.Α.. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα παξνπζίαδε ζπρλή ζπκθφξεζε, ζπρλά νδηθά αηπρήκαηα θαη 

πςεινχο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο. Τπήξραλ επίζεο πνιχ ζπρλέο ξάκπεο 

πξφζβαζεο (πεξίπνπ 1.5 αλά 1 km) θαη ζηα δχν ξεχκαηα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ, κε 

ην απνηέιεζκα απηφο λα αλαγλσξίδεηαη γεληθψο σο πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

αζηηθήο ιεσθφξνπ (urban freeway) (Zhou θαη Sisiopiku, 1997). 

 

Μεηά ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (παξφκνηα κε ηνπο Φξαληδεζθάθε 

θαη Ηνξδάλε), ε ζπζρέηηζε ησλ ίδησλ κεγεζψλ (ιφγνο θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ πξνο 

θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα θαη δείθηεο αηπρεκάησλ) δείρηεθε φηη αθνινπζεί γεληθψο 

θακπχιε κνξθήο U. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη απηφ ην γεγνλφο εμεγεί θαιχηεξα 

ηε δηαθνξά ζηηο ζπλζήθεο ξνήο κεηαμχ θαζεκεξηλψλ θαη αββαηνθχξηαθνπ, θαζψο 

θαη ην φηη ε κνξθή U είλαη θαηαιιειφηεξε φηαλ εμεηάδνληαη αηπρήκαηα κε πνιιά 

εκπιεθφκελα νρήκαηα, αηπρήκαηα ηχπνπ λσηνκεησπηθήο ζχγθξνπζεο θαη αηπρήκαηα 

κε πιηθέο δεκηέο κφλν. 

 

ε ζρεηηθή έξεπλα απφ ηελ Christoforou et al. ην 2010, αλαθέξεηαη φηη απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ζπλδπαζκφο ρακειψλ ηαρπηήησλ θαη 

πςειψλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζνβαξφηεηαο νδηθψλ 

αηπρεκάησλ, ελψ ν αληίζεηνο ζπλδπαζκφο νδεγεί ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα. Απφ 

ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο ελφο αηπρήκαηνο, επηζεκαίλνληαη σο ζεκαληηθφηεξνη ν 

ηχπνο αηπρήκαηνο, ε ειηθία νδεγψλ, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη ζπλζήθεο θσηηζκνχ. 

 

Σν 2011 δηεμήρζε έξεπλα απφ ηνπο Ahmed et al. κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε εκθάληζεο 

νδηθψλ αηπρεκάησλ εμαξηψκελα απφ θπθινθνξηαθά κεγέζε, γεσκεηξηθά θαη θαηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ιεσθφξν νξεηλήο πεξηνρήο κήθνπο 24 km (15 mi). Σν ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο αηπρεκάησλ ήηαλ 301, απφ ην 2007 έσο ην 2009, θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

θπθινθνξίαο αιιά θαη ηνπ θαηξνχ ζπιιέγνληαλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνηηκήζεθε ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο ηεο απηφκαηεο 

ηαπηνπνίεζεο νρήκαηνο (Automatic Vehicle Identification – AVI) έλαληη ησλ 

παξαδνζηαθψλ θσξαηψλ. Σν ζχζηεκα απηφ, ην νπνίν δελ είλαη παξεκβαηηθφ (non-

intrusive) ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηνθηλεηνδξφκνπο γηα ηε ζπιινγή δηνδίσλ αιιά θαη γηα 

ππνινγηζκνχο θαη πξνβιέςεηο ρξφλσλ δηαδξνκψλ. Σα δεδνκέλα ηαρπηήησλ 

πξνέθπςαλ σο ν ρσξηθφο κέζνο φξνο 20 κεηξεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έπεηηα 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε νκάδεο ησλ έμη ιεπηψλ. ηελ πεξίπησζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχζαλ ζε εκθάληζε αηπρήκαηνο, θαη αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ 

θάζε αηπρήκαηνο, ηα δεδνκέλα πξνέξρνηαλ απφ ηηο δχν πιεζηέζηεξεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή νκάδεο (6 θαη 12 ιεπηά πξηλ ηε ζηηγκή ηνπ 

αηπρήκαηνο). 



ηελ πεξίπησζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο ξνήο, φπνπ δειαδή 

ππήξρε ε αλάγθε απνηχπσζεο ηεο νκαιήο θαηάζηαζεο ρσξίο ηελ εκθάληζε 

αηπρεκάησλ, επηιέρζεθαλ ηπραία κεηξήζεηο δεδνκέλσλ απφ ην ζχλνιν. Ζ επηινγή 

είρε κνλαδηθφ φξν λα κελ είρε ζπκβεί νδηθφ αηχρεκα κέρξη θαη δχν ψξεο πξηλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα κεηξήζεσλ. Όκνηα ηαθηηθή ηπραηφηεηαο αθνινπζήζεθε θαη θαηά 

ηε ζπιινγή θαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη θαλνληθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σα γεσκεηξηθά δεδνκέλα αθνξνχζαλ ζηελ θαηά κήθνο θιίζε ηνπ 

νδηθνχ ηκήκαηνο, ζηελ θακππιφηεηα θαη ζην πιάηνο νδνζηξψκαηνο. 

 

Σν ηειηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ απνηεινχληαλ απφ δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχζαλ 70 

αηπρήκαηα θαηά πεξηφδνπο ρηνληνχ θαη 231 αηπρήκαηα θαηά θαλνληθέο (μεξέο) 

πεξηφδνπο, ηα νπνία ζπλφδεπαλ 256 θαη 624 πεξηπηψζεηο κε εκθάληζεο αηπρεκάησλ 

(non-crashes) αληίζηνηρα, νη νπνίεο θαη επηιέρζεθαλ ηπραία. Καηφπηλ αθνινπζήζεθε 

αλάιπζε ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο αηπρήκαηνο. Αλαπηχρζεθαλ δχν κνληέια, έλα γηα πεξηφδνπο ρηνληνχ θαη 

έλα γηα μεξέο πεξηφδνπο. 

 

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Ahmed et al., 2011) είλαη φηη ηα 

κνληέια ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε, εθηφο απφ θπθινθνξηαθά κεγέζε, γεσκεηξηθά 

αιιά θαη θαηξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ρξεζηκφηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ έρνπλ έληνλεο 

γεσκεηξηθέο αιιά θαη θαηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο νη νξεηλέο νδνί. Μνληέια ηα 

νπνία ιακβάλνπλ ππφςε κφλν θπθινθνξηαθά κεγέζε είλαη θαηάιιεια γηα 

πεξηζζφηεξν ήπηεο ζπλζήθεο. Δπίζεο, ζε πεξηνρέο κε ηέηνηεο δηαθνξνπνηήζεηο, νη 

επηξξνέο ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πεξηνρέο κε 

επηφηεξεο ζπλζήθεο. Σέινο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο 

θπθινθνξίαο αλάινγα κε ηα θαηξηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε νδηθνχ 

ηκήκαηνο θαη ηελ επνρή εθαξκνγήο 

 

2.2.2 Ζ επηξξνή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηα αηπρήκαηα 

 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα αηπρήκαηα 

είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο ε βξνρή, ε ζεξκνθξαζία, ην ρηφλη, ε νκίριε,  θαη ν 

άλεκνο. Ο θαηξφο επεξεάδεη αξθεηά ηηο κεηαθηλήζεηο, έηζη ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη 

φηη νη επηπηψζεηο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ θαη 

ησλ ηξαπκαηηζκψλ είλαη ελ κέξεη εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ ( Ruth 

Bergel-Hayata, Mohammed Debbarha, Constantinos Antonioub, George Yannis, 

2013). Δπνκέλσο είλαη αλακελφκελν ην θαηλφκελν ηεο επηξξνήο ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα λα έρεη ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ. 

Δδψ θαη δεθαεηίεο έρεη δεκνζηεπζεί κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ, απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αμηφινγα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα. Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή επηθεληξψλεηαη ζηελ 



επηξξνή ηεο βξνρφπησζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο, νπφηε αλαδεηήζεθαλ ζπλαθείο 

έξεπλεο πνπ αλαιχνπλ απηά ηα δχν κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα. 

 

Σν θαηλφκελν, πνπ ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή απφ ηνπο εξεπλεηέο, είλαη 

εθείλν ηεο βξνρφπησζεο. Ζ βξνρή είλαη ην πην επηθίλδπλν θαηξηθφ θαηλφκελν πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλαληήζνπλ νη νδεγνί ζην βξεηαληθφ νδηθφ δίθηπν, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

έξεπλα  (Edwards, 1996), θαη σο εθ ηνχηνπ γηα ην 12% κε 17% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ε ζπλεζέζηεξε θαηαγεγξακκέλε θαηξηθή ζπλζήθε 

ηελ ψξα ηνπ ζπκβάληνο. Πιήζνο κειεηψλ έρεη δεκνζηεπζεί κε ζηφρν ηφζν ηελ 

πνηνηηθή φζν θαη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηεο επηξξνήο ηεο βξνρφπησζεο ζηελ νδηθή 

αζθάιεηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ πνηθίιινπλ. 

 

Μηα εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Καλαδά έδεημε φηη φηαλ βξέρεη ζπκβαίλνπλ 

70% πεξηζζφηεξα αηπρήκαηα (Andrey and Yagar, 1993). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλν ηηο ηειεπηαίεο ψξεο γεγνλφησλ βξνρήο καθξάο δηάξθεηαο, ελψ 

φηαλ ζηακαηήζεη ε βξνρφπησζε ε επηθηλδπλφηεηα επαλέξρεηαη ζηηο ηηκέο πξηλ ηε 

βξνρή.  Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ έξεπλα 

ησλ Shankar et al, (1995) ε νπνία θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κέγηζηε 

βξνρφπησζε θαη ν αξηζκφο βξνρεξψλ εκεξψλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα 

ησλ αηπρεκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο πδξνιίζζεζεο θαη ηεο θαθήο νξαηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ απμάλεηαη ε κέγηζηε εκεξήζηα βξνρφπησζε, απμάλνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο κε ην πιατλφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο, κε άιιν παξθαξηζκέλν φρεκα ή 

ζηαζεξφ αληηθείκελν θαη νη αλαηξνπέο, ελψ κεηψλνληαη νη ζπγθξνχζεηο κε ζπκκεηνρή 

πνιιψλ νρεκάησλ, νη νπνίεο φκσο απμάλνληαη φηαλ απμάλεηαη ε κέζε εκεξήζηα 

βξνρφπησζε. Σέινο, φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ βξνρήο αλά κήλα, 

κεηψλνληαη νη πιάγηεο θαη λσηνκεησπηθέο ζπγθξνχζεηο αιιά απμάλνληαη νη 

πξνζθξνχζεηο κε ζηαζεξά αληηθείκελα. 

 

Μία εμίζνπ ελδηαθέξνπζα έξεπλα έδεημε φηη ε βξνρή απνηειεί πηζαλή αηηία γηα αξθεηά 

αηπρήκαηα ιφγσ ηεο θαθήο νξαηφηεηαο, ηεο κείσζεο ηεο πξφζθπζεο ησλ ειαζηηθψλ 

κε ην νδφζηξσκα αιιά θαη ηεο αλάθιαζεο. Δηδηθά ηα δίθπθια είλαη πην επάισηα ζηε 

βξνρή. Μάιηζηα ε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα ιφγσ ηεο βξνρήο είλαη αθφκα πην έληνλε 

ζε πεξηνρέο πνπ δελ βξέρεη ζπρλά θαη ζπλεπψο νη νδεγνί δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηέηνηεο ζπλζήθεο  (Perry and Symons, 1991). Σα αηπρήκαηα 

απμάλνπλ φηαλ βξέρεη αθνχ ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ αηπρεκάησλ κε ηξαπκαηηζκφ 

ζπκβαίλνπλ ζε πγξφ νδφζηξσκα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη νδεγνί δελ κεηψλνπλ 

αξθεηά ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ ηνπο φηαλ βξέρεη, επεηδή ππεξεθηηκνχλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζκελείο νδηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζπρλά νη νδεγνί δελ αλαβάιινπλ ηηο δηαδξνκέο ηνπο ιφγσ βξνρήο 

( J. B. Edwards (1999)) . 

 



Μία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δεδνκέλα βξνρφπησζεο θαη θπθινθνξίαο 

απφ ην Ηζξαήι, κηα ρψξα πνπ θιηκαηνινγηθά έρεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

Διιάδα, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βξνρή θαη ην πγξφ νδφζηξσκα πξνθαινχλ 

«νδεγηθνχο θηλδχλνπο» εηδηθά ηε λχρηα πνπ ε νξαηφηεηα είλαη θαθή (Brodsky and 

Hakkert, 1988).  

 

πγθεθξηκέλα, φηαλ ην νδφζηξσκα είλαη πγξφ, ν θίλδπλνο ζαλαηεθφξνπ αηπρήκαηνο 

είλαη 3,9 κε 4,5 θνξέο κεγαιχηεξνο. Ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο δε είλαη νη βξνρέο πνπ 

αθνινπζνχλ κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν θαινθαηξίαο θαζψο θαη εθείλεο πνπ 

είλαη ζπνξαδηθέο θαη δηαξθνχλ ιίγν θαη πνπ παξαηεξνχληαη ζπλήζσο ηνπο 

κεηαβαηηθνχο κήλεο (Ννέκβξηνο, Μάξηηνο). Έλα παξφκνην απνηέιεζκα ιακβάλεηαη 

θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ κεληαίνπ αξηζκνχ εκεξψλ κε βξνρφπησζε (Keay & Simmonds 

2006; Hermans et al. 2006). Δπηπιένλ, ζπρλά εμεηάδεηαη ε επηξξνή ηεο 

βξνρφπησζεο κε ρξνληθή πζηέξεζε. Ο Eisenberg (2004) έδεημε φηη ε επηξξνή ηεο 

βξνρφπησζεο κηαο δεδνκέλεο εκέξαο είλαη κεησκέλε φηαλ παξαηεξήζεθε 

βξνρφπησζε ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο. 

 

Ο Stipdonk (2008) επηζεκαίλεη φηη νη θαηξηθέο επηπηψζεηο πξέπεη λα ειεγρζνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε αλάιπζε πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ (multivariate) κε ζθνπφ λα 

εμεγεζνχλ πιεξέζηεξα νη αιιαγέο ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Οη Koetse θαη Rietveld 

(2009) επηπιένλ δίλνπλ έκθαζε ζ’ απηήλ ηελ αλάγθε κέζα ζην πιαίζην ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. ε φηη αθνξά ζηελ επηξξνή ηεο βξνρφπησζεο δηαπηζηψζεθε φηη 

ε απμαλφκελε θαζεκεξηλή, κεληαία ή αθφκε θαη εηήζηα βξνρφπησζε ζε εθαηνζηά 

θαίλεηαη λα κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ (Fridstrom et al. 1995; Chang and 

Chen 2005; Caliendo et al. 2007). 

 

Άιιε κηα έξεπλα, ε νπνία εζηηάζζεθε κφλν ζηελ επηξξνή ηεο βξνρφπησζεο ζηα 

νδηθά αηπρήκαηα είλαη εθείλε ησλ Keay θαη Simmons ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Μειβνχξλεο ηεο Απζηξαιίαο (Keay and Simmons, 2006). ηελ έξεπλα απηή, έγηλε 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο βξνρήο ζηνλ εκεξήζην αξηζκφ ησλ 

νδηθψλ αηπρεκάησλ ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Μειβνχξλεο γηα ηελ πεξίνδν 

1987 – 2002. Ζ αλάιπζε ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ρξνληθέο ππνπεξηφδνπο, 1987 – 1991, 

1992 – 1996, 1997 – 2002. Δπίζεο γηα ηηο δχν πξψηεο ππνπεξηφδνπο, νη εξεπλεηέο 

ρψξηζαλ ηηο ψξεο ηεο εκέξαο ζε δηαζηήκαηα δηάξθεηαο 3 σξψλ, έηζη ψζηε λα 

εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν ηελ εκέξα φζν θαη ηε λχρηα. Έπεηηα, 

γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ παξάγνληα ηεο έθζεζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ σο εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ην ιφγν:          VNC = C / N    

     φπνπ:    C: ην πιήζνο ησλ αηπρεκάησλ                

                   N: ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο αλεγκέλνο ζηελ εκέξα ηεο  εβδνκάδαο (έηζη                                                                                                                                                                              

ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηαθπκάλζεηο  ηνπ) 



Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ αξρηθά φηη ε επηξξνή ηεο βξνρφπησζεο ζηα νδηθά 

αηπρήκαηα είλαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν. Ζ επηξξνή απηή φκσο, παξνπζηάδεη κηα 

επνρηθφηεηα, θαζψο βξέζεθε κεγαιχηεξε ην θζηλφπσξν θαη κηθξφηεξε ηελ άλνημε. 

Σέινο, ε επίδξαζε ηεο βξνρφπησζεο είλαη ηδηαίηεξα έληνλε κεηά απφ πεξηφδνπο 

μεξαζίαο (dry spells). Μάιηζηα, ε επίδξαζε απηή απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε 

πεξίνδνο μεξαζίαο θαη ην χςνο ηεο βξνρφπησζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη γηα χςνο 

βξνρφπησζεο 0 – 5 mm θαη πεξίνδν μεξαζίαο 1 – 5 εκεξψλ, εκθαλίδεηαη 5% αχμεζε 

ζην VNC ζε ζρέζε κε ηηο πγξέο εκέξεο πνπ δελ αθνινπζνχλ πεξίνδν μεξαζίαο. Δλψ 

γηα βξνρφπησζε κε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 10 mm θαη πεξίνδν μεξαζίαο κεγαιχηεξε 

ησλ 5 εκεξψλ, ε αληίζηνηρε αχμεζε αλεβαίλεη ζην 30%.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηά είλαη ζπκβαηά κε ηελ έξεπλα ηνπ Eisenberg (2004). 

 

Οη Tom Brijs, Dimitris Karlis, Geert Wets κε ηελ έξεπλα ηνπο δηαπίζησζαλ φηη φζν 

απμάλεηαη ε έληαζε ηεο βξνρήο ηφζν απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ. 

Δπίζεο απέδεημαλ φηη φζν απμάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία 

βξνρφπησζε ηφζν απμάλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα. Όζνλ 

αθνξά ηελ ζεξκνθξαζία, ε βηβιηνγξαθία δελ πξνζθέξεη εμίζνπ πνιιέο εξγαζίεο 

φπσο κε ηελ πεξίπησζε ηεο βξνρφπησζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη νη ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο επζχλνληαη γηα πνιιά νδηθά αηπρήκαηα (ιφγσ παγεηνχ γηα 

παξάδεηγκα), κηα άιιε άπνςε πνπ έρεη βξεη πξφζθνξν έδαθνο ζηα απνηειέζκαηα 

αξθεηψλ εξεπλψλ ππνζηεξίδεη φηη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο εκθαλίδνπλ αξλεηηθή 

ζρέζε κε ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

 

Οξηζκέλεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη θάησ απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ε ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο απφ ηνλ νδεγφ κεηψλεηαη (Viteles and Smith, 1948), γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ αληίδξαζεο (Weiner and Hutchinson, 1945). 

Μάιηζηα νη Harries et al, (1984) αλαθεξφκελνη ζηε ζνβαξφηεηα ησλ αηπρεκάησλ θαη 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία) ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «δεζηφο θαη 

θνπξαζκέλνο» (hot and tired). πλεπήο κε ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο είλαη ε 

έξεπλα ησλ Welch et al, (1970), νη νπνίνη βξήθαλ φηη νη ηηκέο ησλ αηπρεκάησλ ζηελ 

Απζηξαιία απμάλνληαη ηηο μεξέο εκέξεο κε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 26 νC. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο έξεπλα, πνπ έγηλε κε ζηφρν ηε κειέηε ηεο επηξξνήο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηελ νδηθή αζθάιεηα, είλαη εθείλε ησλ Stern θαη Zehavi (1989). Ζ 

έξεπλα απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, αθνχ φπσο θαη εθείλε ησλ Brodsky θαη Hakkert 

(1988), αλαθέξεηαη ζην Ηζξαήι. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηελ νδφ Arava (171 Km) ηνπ Ηζξαήι, γηα κηα πεξίνδν επηά 

εηψλ. Ζ έξεπλα ηνπο ζηεξίρζεθε ζηηο ππνζέζεηο φηη: α) ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 

απμάλεηαη φζν πην δεζηφο είλαη ν θαηξφο θαη β) αηπρήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πςειή ζεξκνθξαζία, αλακέλεηαη λα νθείινληαη ζηελ θξίζε ελφο αηφκνπ (one-person 

judgment). Με άιια ιφγηα είλαη εθείλα ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θπξίσο ιφγσ 

ηεο κεησκέλεο εγξήγνξζεο, φπσο εθηξνπή απφ ηελ πνξεία, αλαηξνπή ή νιίζζεζε. 

 



Ο δείθηεο δπζθνξίαο (Discomfort Index), πνπ πξνθαιείηαη αλάινγα κε ηε 

ζεξκνθξαζία είλαη ε βάζε ηεο κεζνδνινγίαο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

φζν απμάλεηαη ε έληαζε ηεο δπζθνξίαο απφ ηε ζεξκνθξαζία (heat stress), απμάλεηαη 

θαη ν αξηζκφο ησλ αηπρεκάησλ. Μάιηζηα γηα ζπλζήθεο κεζαίαο θαη κεγάιεο έληαζεο 

ππεξβαίλεηαη ην αλψηαην φξην ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ ζε ζρέζε 

κε ην κέζν αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ. Έηζη επηβεβαηψζεθε ε πξψηε ππφζεζε. Όζνλ 

αθνξά ζηνλ ηχπν ησλ αηπρεκάησλ απνδείρζεθε φηη ην 73% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ αηπρεκάησλ ήηαλ αηπρήκαηα πνπ νθείινληαλ ζε εθηξνπή απφ ηελ πνξεία θαη 

αλαηξνπή, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ δεχηεξν ηζρπξηζκφ ησλ εξεπλεηψλ. 

 

Δπίζεο, ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

νδηθή αζθάιεηα, ζπκπιεξψλεη θαη ην γεγνλφο φηη ζε πεξηφδνπο κε πςειή 

ζεξκνθξαζία (άλνημε, θαινθαίξη) νη θπθινθνξηθνί θφξηνη είλαη απμεκέλνη. ην 

θαηλφκελν απηφ ζπκβάιιεη βέβαηα θαη ε απμεκέλε θίλεζε κνηνπνδειάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ, νη νδεγνί ησλ νπνίσλ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηνη ζηα αηπρήκαηα. 

 

Γελ ζα πξέπεη λα  παξαιείςνπκε ην γεγνλφο ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ζε θαιέο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Έρεη παξαηεξεζεί  πσο νη θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ 

δπζκελήο ζπλζήθεο νδήγεζεο , έηζη  ζε ζεξκφηεξα θιίκαηα ή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζεξκφηεξσλ κελψλ ηνπ θαινθαηξηνχ ππάξρεη ζεκαληηθή επηξξνή ησλ θαιψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηα ηξνραία αηπρήκαηα (Stern & Zehavi, 1990; Nofal & Saeed, 1997). 

Δπηπιένλ ε αληαλάθιαζε ηνπ ήιηνπ είλαη αλεζπρεηηθά επηθίλδπλε ζηελ νδήγεζε 

(Satterthwaite, 1976) αλ θαη απηφ είλαη πην επηθίλδπλν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ρεηκεξηλψλ κελψλ, φηαλ ν ήιηνο είλαη πνιχ ρακειφηεξα ζηνλ νπξαλφ . Καηά 

παξέθθιηζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

επηθεληξψλεηαη ζηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ βξνρφπησζε θαη 

ηελ ζεξκνθξαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Ζ επηξξνή ησλ παξαβάζεσλ θαη ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο απηψλ ζηα αηπρήκαηα 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδνληαη νη παξαβάζεηο κέζεο, ηαρχηεηαο, νη 

παξαβάζεηο κε ρξήζε θξάλνπο θαη νη παξαβάζεηο  κε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηξξνή ησλ παξαβάζεσλ ζηα 

νδηθά αηπρήκαηα θαη ζηνπο ηξαπκαηίεο. Σν  1998, ε ην ηκήκα Σξνραίαο ηεο 

Αζηπλνκίαο μεθίλεζε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, έρνληαο σο ζηφρν ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ειέγρσλ ηεο 

θπθινθνξίαο γηα ηηο δχν πην ζεκαληηθέο παξαβάζεηο: ππεξβνιηθή ηαρχηεηα θαη κέζε. 

Ζ κε ρξήζε θξάλνπο θαη ε κε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο άξρηζαλ λα θαηαγξάθνληαη 

σο αδηθήκαηα απφ ηελ αζηπλνκία ην 2002. Αλ θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο επηβνιήο ησλ 

πξνζηίκσλ είρε κεγαιχηεξε επηξξνή ζην ππεξαζηηθφ νδηθφ δίθηπν, ζεσξείηαη φηη είρε 

επηξξνή ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ αηπρεκάησλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Διιάδαο.   

 

Ζ ηαρχηεηα είλαη ππαίηηα ηφζν γηα ηελ ζνβαξφηεηα ησλ αηπρεκάησλ φζν θαη γηα ηελ 

πξφθιεζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ, ηδηαίηεξα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ 

θπθινθνξνχλ πνιινί επάισηνη ρξήζηεο ηεο νδνχ, δειαδή πεδνί, κνηνζηθιεηηζηέο, 

πνδειάηεο, παηδηά, ειηθησκέλνη. Σα κέηξα νδηθήο αζθάιεηαο αληηζηξαηεχνληαη 

επζέσο ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θπθινθνξίαο 

γεληθφηεξα (Γηαλλήο,Δ,2011). χκθσλα κε ηελ έξεπλα (Bjørnskau, Elvik, 2003), 

δηαπηζηψζεθε πσο κφλν κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζην επίπεδν επηβνιήο ηνπ κέηξνπ, 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ. Χζηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα 

ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ζε εζληθφ επίπεδν επηηεχρζεθε φπσο θαη ε ζπζηεκαηηθή 

αζηπλφκεπζε ε νπνία θαιχπηεη φινπο ηνπο ηχπνπο παξαβάζεσλ.  

 

Δπίζεο, ε ζπζρέηηζε ηεο ζπζηεκαηηθήο επηβνιήο κέηξσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 

επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Γ.Γηαλλήο, Δ.Παπαδεκεηξίνπ θαη Π.Δπγεληθφο. 

Δηδηθφηεξα, εθηηκήζεθε ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο επηβνιήο νξίσλ ηαρχηεηαο θαη 

νξίσλ ζην αιθνφι , αλ θαη πεξηέξγσο ην απνηέιεζκα απηφ δελ ήηαλ νκνηφκνξθν ζε 

εζληθφ επίπεδν αιιά εκθαλίζηεθε πην έληνλα ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Μπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο επηβνιήο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο κπνξεί λα είλαη 

έλαο απφ ηνπο δχν βαζηθνχο ιφγνπο (ν άιινο κπνξεί λα είλαη ε  ζπκθφξεζε), ην 

νπνίν κπνξεί λα εμεγήζεη ηε ζεκαληηθή κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, ηα άηνκα πνπ ζθνηψζεθαλ θαη ηξαπκαηίζηεθαλ. 

  

 

Δπηπιένλ, ε ζπζηεκαηηθή εληαηηθνπνίεζε ηεο επηβνιήο ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο θαη ησλ 

νξίσλ γηα ην αιθνφι, βξέζεθε λα είλαη πνιχ απνδνηηθή, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηα 

ππάξρνληα επξήκαηα ζηε βηβιηνγξαθία. Σν γεγνλφο φηη κηα καθξνπξφζεζκε θαη ζε 

εζληθφ επίπεδν εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλφκεπζεο απνδείρζεθε λα είλαη απνδνηηθή 

είλαη έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο, δεδνκέλνπ φηη 

ζπλήζσο είλαη πην ζπκππθλσκέλα ζπζηήκαηα επηβνιήο θαίλεηαη λα είλαη πην 

απνδνηηθή (Γ.Γηαλλήο, Δ.Παπαδεκεηξίνπ θαη Π.Δπγεληθφο).  



 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ κέηξνπ  κπνξεί λα απνδνζεί απφ ηνλ απζηεξφ 

έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ νρήκαηνο κε ηε ρξήζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ξαληάξ, ηελ 

ζπλερή παξνπζία ηεο Αζηπλνκίαο ζε πεξηνρέο φπνπ εκθαλίζνπλ πςειά πνζνζηά 

ζηα νδηθά αηπρήκαηα, ηελ κείσζε ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ηνλ 

έιεγρν γηα ηελ κέζε ηδίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη ηηο απμεκέλεο πεξηπνιίεο 

ζηηο εζληθέο νδνχο (Παπαησάλλνπ,2002).  

 

Δπηπιένλ, κία αθφκε έξεπλα (Γ.Γηαλλήο, Κ.Αλησλίνπ, Δ.Παπαδεκεηξίνπ ; 2007) 

επηβεβαηψλεη ηελ ζαθή ζρέζε κεηαμχ ηεο εληαληηθνπνίεζεο ηεο αζηπλφκεπζεο θαη 

ηεο κείσζεο ησλ ζπκάησλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ειέγρσλ κέζεο ζηελ Διιάδα κεηά ην 1998 ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ λεθξψλ θαη ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ απφ ηξνραία αηπρήκαηα.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ νη νδεγνί δηαπξάηηνπλ ηξνραίεο παξαβάζεηο, πηζηεχνπλ 

φηη ε αζηπλφκεπζε ησλ νδηθψλ δηθηχσλ ζα πξέπεη λα εληαζεί πξνο φθεινο ηεο 

νδηθήο αζθάιεηαο. χκθσλα κε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα SARTRE ηεο ΔΔ, ην 70% 

ησλ νδεγψλ πηζηεχνπλ φηη ε αζηπλφκεπζε ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα  (SARTRE, 1998). Όπσο έρεη 

πξνηαζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο (π.ρ. Bjornskau θαη Elvik, 1992, Zaal, 1994, 

Newstead, Cameron, ν Mark θαη Leggett, 2001, Tay, 2005), έλαο ηξφπνο γηα ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαβηάζεσλ θπθινθνξίαο είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ ειέγρσλ . Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ηελ Οιιαλδία θαη Conner (1995). Δίλαη ζαθέο απφ ηε 

βηβιηνγξαθία φηη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ αζηπλνκηθψλ ειέγρσλ αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

Tέινο, φζνλ αθνξά ηελ ρξνληθή πζηέξεζε ησλ παξαβάζεσλ, κία έξεπλα ( Γ.Γηαλλήο, 

Δ.Παπαδεκεηξίνπ, Π.Δπγεληθφο) απνδεηθλχεη πσο ππάξρεη θαζπζηέξεζε κεξηθψλ 

εβδνκάδσλ πξηλ απφ κηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αζηπλφκεπζεο. Αθφκε, 

παξαηεξήζεθε φηη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ παξαβάζεσλ πνπ εμεηάζηεθαλ, 

ε επηβνιή νξίσλ ηαρχηεηαο θαη νη έιεγρνη κέζεο είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ αηπρεκάησλ.  

 

 

 

 

 

 



2.3 χλνςε – Κξηηηθή Αμηνιφγεζε 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο κε αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε εθείλν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απφ ηελ δηεζλή θαη ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έξεπλεο νη νπνίεο παξαηέζεθαλ εμέηαδαλ ηελ 

επηξξνή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (ηεο βξνρφπησζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο), ησλ 

θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ (ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ), ησλ 

παξαβάζεσλ θαη ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ζηα νδηθά αηπρήκαηα. Απφ ηε ζχλζεζε 

ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ εξεπλψλ πνπ εμεηάζηεθαλ, πξνθχπηνπλ νη εμήο 

παξαηεξήζεηο: 

 

 ρεηηθά κε ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε, ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αηπρήκαηνο, ελψ ε αθξηβήο ζρέζε 

παξακέλεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Όζνλ αθνξά ζηελ 

επηξξνή ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ζπλήζσο εκθαλίδεηαη σο ζεηηθή ζηελ 

εκθάληζε αηπρεκάησλ (κεηξήζεηο θπξίσο κέζσ ηνπ δείθηε αηπρεκάησλ) 

θαη αξλεηηθή ζηε ζνβαξφηεηά ηνπο (κεγαιχηεξνη θφξηνη νδεγνχλ ζε 

αηπρήκαηα κηθξφηεξεο ζνβαξφηεηαο). Βέβαηα, είλαη πξνηηκφηεξε ε 

δηεξεχλεζε ηεο ηαπηφρξνλεο επηξξνήο ησλ θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ απφ 

ηηο μερσξηζηέο δηεξεπλήζεηο. Δλδηαθέξνληα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη απφ ηε ρξήζε δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηα νπνία 

αθνξνχλ ζηελ ηνπνζεζία θαη ρξνληθή ζηηγκή ηνπ αηπρήκαηνο. Παξφια 

απηά, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ ζηηο νπνίεο λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά αλάινγε κεζνδνινγία. 

 

 ρεηηθά κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, έρεη επηζεκαλζεί ε αλάγθε ειέγρνπ ησλ 

θαηξηθψλ επηπηψζεσλ ζε νπνηαδήπνηε αλάιπζε πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ 

(multivariate) κε ζθνπφ λα εμεγεζνχλ πιεξέζηεξα νη αιιαγέο ζηελ νδηθή 

αζθάιεηα. Δπηπιένλ νξηζκέλνη εξεπλεηέο δίλνπλ έκθαζε ζ’ απηήλ ηελ 

αλάγθε κέζα ζην πιαίζην ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Άιιεο, κειέηεο 

πεξηιακβάλνπλ ή εζηηάδνληαη ζηελ επηξξνή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηε 

ζπρλφηεηα θαη ζηε ζνβαξφηεηα ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. χκθσλα  κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, νη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο εκθαλίδνληαη 

λα έρνπλ κηα κεησκέλε επηξξνή ζηε ζπρλφηεηα θαη ζηε ζνβαξφηεηα ησλ 

αηπρεκάησλ, ηφζν ζε εκεξήζηα φζν θαη ζε εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. 

ε φηη αθνξά ζηελ επηξξνή ηεο βξνρφπησζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε 

απμαλφκελε θαζεκεξηλή, κεληαία ή αθφκε θαη εηήζηα βξνρφπησζε ζε 

εθαηνζηά θαίλεηαη λα κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ. Έλα 

παξφκνην απνηέιεζκα ιακβάλεηαη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ κεληαίνπ αξηζκνχ 

εκεξψλ κε βξνρφπησζε. Δπηπιένλ, ζπρλά εμεηάδεηαη ε επηξξνή ηεο 

βξνρφπησζεο κε ρξνληθή πζηέξεζε. Όπσο γηα παξάδεηγκα κία έξεπλα 

έδεημε φηη ε επηξξνή ηεο βξνρφπησζεο κηαο δεδνκέλεο εκέξαο είλαη 

κεησκέλε φηαλ παξαηεξήζεθε βξνρφπησζε ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο. 



Παξ’ φια απηά, ππάξρνπλ νξηζκέλεο έξεπλεο, θπξίσο ζε ρψξεο κε 

βξνρεξφ θιίκα, φπνπ ε επηξξνή ηεο βξνρφπησζεο είλαη αξλεηηθή δειαδή 

κε αχμεζε ηεο βξνρφπησζεο απμάλνληαη θαη ηα αηπρήκαηα. 

 

 ρεηηθά κε ηηο παξαβάζεηο θαη ηελ ρξνληθή πζηέξεζε, παξαηεξήζεθε ε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο επηβνιήο νξίσλ ηαρχηεηαο θαη νξίσλ ζην αιθνφι 

ζηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ε αχμεζε ησλ ειέγρσλ 

κέζεο νδήγεζε ζηελ κείσζε ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ θαη ησλ λεθξψλ. 

Σέινο, έρεη απνδεηρζεί φηη ππάξρεη ρξνληθή πζηέξεζε (κεξηθψλ 

εβδνκάδσλ) ηεο επίδξαζε ηεο αζηπλφκεπζεο ζηα αηπρήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

3.1  Γεληθά 

ην θεθάιαην απηφ αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ην νπνίν αμηνπνηήζεθε θαηά 

ηελ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδνληαη έλλνηεο απφ 

ηα Μαζεκαηηθά ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Αξρηθά, 

γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή βαζηθψλ ελλνηψλ απφ ηε ζηαηηζηηθή. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζνληαη νη βαζηθφηεξεο ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

νδηθή αζθάιεηα, αιιά θαη ζε πιήζνο άιισλ εθαξκνγψλ. Έπεηηα πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ πξνηχπνπ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο, ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε. Ο ιφγνο ν 

νπνίνο νδήγεζε ζε απηή ηελ επηινγή είλαη ην είδνο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 

ζηα κνληέια πξνο αλάπηπμε.  

Ζ κέζνδνο πνπ αξρηθά επηιέρζεθε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ήηαλ ε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε (linear regression). Ο θχξηνο ιφγνο ζηνλ νπνίν ζηεξίρζεθε ε επηινγή 

ηεο κεζφδνπ απηήο ζπλίζηαηαη ζην φηη νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο αθελφο ιακβάλνπλ 

ζπλερείο ηηκέο θαη αθεηέξνπ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, σο επί ην πιείζηνλ. 

Πάξα ηαχηα, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ γξακκηθή παιηλδξφκεζε δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθά νπφηε αλαδεηήζεθε θαη δεχηεξε κέζνδνο αλάιπζεο. Ζ 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε (lognormal regression) ζεσξήζεθε θαηάιιειε γηα 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε θαη εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζηελ πνξεία ησλ αλαιχζεσλ. Ακέζσο κεηά πεξηγξάθεηαη ε ηερληθή 

ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ κία ηερληθή κε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ 

κνληέισλ. 

 

3.2 Βαζηθέο ηαηηζηηθέο Έλλνηεο 

Ο φξνο πιεζπζκφο (population) αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ελδηαθέξεη ηε ζηαηηζηηθή έξεπλα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν 

ζηνηρείσλ πνπ είλαη ηειείσο θαζνξηζκέλα. Έλαο πιεζπζκφο κπνξεί λα είλαη 

πξαγκαηηθφο ή ζεσξεηηθφο. 

 

Ο φξνο δείγκα (sample) αλαθέξεηαη ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζε δείγκαηα, αθνχ νη ηδηνθηήηεο ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη ζπλήζσο αδχλαην λα θαηαγξαθνχλ. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ 

ζην δείγκα αλήθνπλ θαη ζηνλ πιεζπζκφ ρσξίο λα ηζρχεη ην αληίζηξνθν. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε ηνπ δείγκαηνο ζα ηζρχνπλ κε 

ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα γηα νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ κφλν εάλ ην δείγκα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ. 

Με ηνλ φξν κεηαβιεηέο (variables) ελλννχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελδηαθέξνπλ 

λα κεηξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ ζε έλα ζχλνιν αηφκσλ. Οη κεηαβιεηέο 

δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 



 

 Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο (qualitative variables). Δάλ νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη 

δπλαηέο ηηκέο είλαη θαηεγνξίεο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Ζ ρξήζε αξηζκψλ 

γηα ηελ παξάζηαζε ησλ ηηκψλ κίαο ηέηνηαο κεηαβιεηήο είλαη θαζαξά 

ζπκβνιηθή θαη δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο κέηξεζεο. 

 Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (quantitative variables). Δίλαη νη κεηαβιεηέο κε ηηκέο 

αξηζκνχο, πνπ φκσο έρνπλ ηε ζεκαζία ηεο κέηξεζεο. Οη πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηηο 

δηαθξηηέο θαη ηηο ζπλερείο. ε κία δηαθξηηή κεηαβιεηή ε κηθξφηεξε κε κεδεληθή 

δηαθνξά πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ δχν ηηκέο είλαη ζηαζεξή πνζφηεηα. Αληίζεηα 

ζε κηα ζπλερή κεηαβιεηή δχν ηηκέο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ θαηά νπνηαδήπνηε 

κηθξή πνζφηεηα. ε κία δηαθξηηή κεηαβιεηή ε κηθξφηεξε κε κεδεληθή δηαθνξά 

πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ δχν ηηκέο ηεο είλαη ζηαζεξή πνζφηεηα. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Αληίζεηα, ζε κία 

ζπλερή κεηαβιεηή δχν ηηκέο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ θαηά νπνηαδήπνηε κηθξή 

πνζφηεηα.  

Χο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηελ ειηθία, γηα ηελ νπνία ε δηαθνξά αλάκεζα ζε δχν 

ηηκέο ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξφληα, κήλεο, εκέξεο, ψξεο, ιεπηά, δεπηεξφιεπηα. ηελ 

πξάμε, ζπλερήο ζεσξείηαη κηα κεηαβιεηή φηαλ κπνξεί λα πάξεη φιεο ηηο ηηκέο ζε έλα 

δηάζηεκα, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη δηαθξηηή. Μέηξα θεληξηθήο ηάζεο (measures of 

central tendency): ε πεξίπησζε αλάιπζεο ελφο δείγκαηνο x1, x2, …., xλ ε κέζε ηηκή 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

 

Μέηξα δηαζπνξάο θαη κεηαβιεηφηεηαο (measures of variability): ηελ πεξίπησζε 

φπνπ ηα δεδνκέλα απνηεινχλ έλα δείγκα. Ζ δηαθχκαλζε ζπκβνιίδεηαη κε s2 θαη 

δηαηξείηαη κε (λ-1):  

 

Όπνπ x ν δεηγκαηηθφο κέζνο, δειαδή ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ ζην δείγκα. 

 

 

Ζ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ δίλεη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο είλαη: 



 

Γηα ηελ πεξίπησζε ζπκκεηξηθά θαηαλεκεκέλνπ δείγκαηνο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε 

έλαλ εκπεηξηθφ θαλφλα πξνθχπηεη φηη ην δηάζηεκα: 

 ( -s, +s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 68% ησλ δεδνκέλσλ 

  (-2s, +2s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 95% ησλ δεδνκέλσλ 

 (-3s, +3s) πεξηέρεη πεξίπνπ ην 99% ησλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ ζπλδηαθχκαλζε κεηαβιεηψλ (covariance of the two variables) απνηειεί έλα κέηξν 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν πεξηνρψλ δεδνκέλσλ. πλεπψο, γηα δχν κεηαβιεηέο θαη 

ηζρχεη: 

 

 

Μέηξα αμηνπηζηίαο: 

 Δπίπεδν εκπηζηνζχλεο: ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κηα εθηίκεζε ζα 

είλαη ζσζηή. 

 Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο: ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έλα 

ζπκπέξαζκα είλαη εζθαικέλν. 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  πζρέηηζε Μεηαβιεηψλ – πληειεζηήο πζρέηηζεο 

 

Έζησ δχν ηπραίεο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο Υ θαη Τ. Ο βαζκφο ηεο γξακκηθήο 
ζπζρέηηζεο ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ κε δηαζπνξά ζΥ2 θαη ζΤ2 αληίζηνηρα 
θαη ζπλδηαζπνξά ζΥΤ = Cov [X,Y] θαζνξίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή 
ζπζρέηηζεο (correlation coefficient) ξ ν νπνίνο νξίδεηαη σο: 

 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ξ εθθξάδεη ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη δχν 

κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη. Γελ εμαξηάηαη απφ ηε κνλάδα κέηξεζεο ησλ Υ θαη Τ θαη 

παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [-1,1]. Σηκέο θνληά ζην 1 δειψλνπλ ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε, ηηκέο θνληά ζην -1 δειψλνπλ ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη ηηκέο θνληά 

ζην 0 δειψλνπλ γξακκηθή αλεμαξηεζία ησλ Υ θαη Τ. Ζ εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο ξ γίλεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ αλσηέξσ εμίζσζε ηεο 

ζπλδηαζπνξάο ζΥΤ θαη ησλ δηαζπνξψλ ζΥ, ζΤ, απφ φπνπ πξνθχπηεη ηειηθά ε 

έθθξαζε ηεο εθηηκήηξηαο r: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4  Βαζηθέο Καηαλνκέο 

Όπσο είλαη γλσζηφ απφ ηε ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο, γηα λα κειεηεζνχλ δηάθνξα 

ζηαηηζηηθά κεγέζε πξέπεη λα είλαη γλσζηά ηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο πνπ αθνινπζνχλ 

νη ηηκέο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. 

 

3.4.1  Καλνληθή Καηαλνκή 

Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαηαλνκέο πηζαλφηεηαο ε νπνία αθνξά ζε ζπλερείο 

κεηαβιεηέο είλαη ε θαλνληθή θαηαλνκή ή θαηαλνκή ηνπ Gauss. Μηα ζπλερήο ηπραία 

κεηαβιεηή Υ ζεσξείηαη φηη αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε παξακέηξνπο κ, ζ (-

∞ <κ< +∞ , ζ>0), θαη γξάθεηαη Υ~N(κ,ζ2), φηαλ έρεη ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο ηελ: 

 

φπνπ κ θαη ζ είλαη ζηαζεξέο ίζεο κε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε αληίζηνηρα. 

 

3.4.2  Καηαλνκή Poisson 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε πην θαηάιιειε θαηαλνκή γηα ηελ πεξηγξαθή ηειείσο ηπραίσλ 

δηαθξηηψλ γεγνλφησλ είλαη ε θαηαλνκή Poisson. Μηα ηπραία κεηαβιεηή Υ (φπσο π.ρ. 

ην πιήζνο ησλ αηπρεκάησλ ή ησλ λεθξψλ απφ νδηθά αηπρήκαηα) ζεσξείηαη φηη 

αθνινπζεί θαηαλνκή Poisson κε παξάκεηξν ι (ι>0), θαη γξάθεηαη Υ~Ρ(ι), φηαλ έρεη 

ζπλάξηεζε κάδαο πηζαλφηεηαο ηελ: 

 

φπνπ x=0, 1, 2, 3, … θαη x!= x (x-1)….3.2.1 

H κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά θαηά Poisson είλαη Δ{x} = κ θαη ζ2 {x} = κ θαη είλαη ίζεο 

κεηαμχ ηνπο. 

 

Ζ θαηαλνκή Poisson αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ «ζπκβάλησλ» ζε νξηζκέλν ρξνληθφ ή 

ρσξηθφ δηάζηεκα. Γεληθά, ν αξηζκφο Υ ησλ ζπκβάλησλ ζε ρξνληθφ (ή ρσξηθφ) 

δηάζηεκα t αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Poisson αλ (α) ν ξπζκφο ι, έζησ ησλ ζπκβάλησλ 

είλαη ρξνληθά ζηαζεξφο θαη (β) νη αξηζκνί ησλ ζπκβάλησλ ζε μέλα δηαζηήκαηα 

απνηεινχλ αλεμάξηεηα ελδερφκελα (Κνθνιάθεο θαη πειηψηεο, 1999). 



Ζ θαηαλνκή Poisson είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ 

θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζπάληα θαη ησλ νπνίσλ νη εκθαλίζεηο είλαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο, δειαδή ε εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ κηα θνξά δελ επεξεάδεη ηελ 

επφκελε. 

 

Ο αξηζκφο ησλ παζφλησλ είλαη κία κεηαβιεηή, νη νπνία παξνπζηάδεη φκνηεο ηδηφηεηεο 

κε ηε κεηαβιεηή ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ θαη γεληθά ππνζηεξίδεηαη φηη ηα νδηθά 

αηπρήκαηα αθνινπζνχλ ζπλήζσο θαηαλνκή Poisson (Chapman 1971, Zahavi 1962) ή 

θαλνληθή θαηαλνκή( Hojati 2011).  Να ζεκεησζεί φηη ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα 

επαιεζεχηεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαζψο ε ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε πεξηέγξαςε θαιχηεξα ηα δεδνκέλα απφ ηελ απιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε. 

 

3.4.3  Αξλεηηθή Γησλπκηθή 

Μία άιιε πνιχ ζεκαληηθή θαηαλνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ νδηθή αζθάιεηα είλαη 

ε αξλεηηθή δησλπκηθή θαηαλνκή. Ζ ρξήζε ηεο θαηαλνκήο απηήο ελδείθλπηαη γηα 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαθχκαλζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηνλ κέζν φξν. Απηφ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνπλ 

πεξηνδηθέο κεηαβνιέο (φπσο γηα παξάδεηγκα αξηζκφο αθίμεσλ νρεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. 10 sec) ζε θάπνην ζεκείν κεηά απφ 

θσηεηλφ ζεκαηνδφηε). 

 

Μηα ηπραία κεηαβιεηή Υ ζεσξείηαη φηη αθνινπζεί ηελ αξλεηηθή δησλπκηθή θαηαλνκή κε 

παξακέηξνπο k, p (k: ζεηηθφο αθέξαηνο, 0<p<1), θαη γξάθεηαη Υ~NB(k,p), φηαλ έρεη 

ζπλάξηεζε κάδαο πηζαλφηεηαο ηελ: 

 

Μία ζπλήζεο πξαθηηθή ζηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ, είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

ηηκήο ηεο πηζαλφηεηαο p (probability-value ή p-value). Ζ πηζαλφηεηα p είλαη ην 

κηθξφηεξν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α πνπ νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο 

ππφζεζεο Ζ0 έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο Ζ1. Δίλαη κία ζεκαληηθή ηηκή, δηφηη 

πνζνηηθνπνηεί ηελ ζηαηηζηηθή απφδεημε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε. 

Γεληθά, φζν πην κηθξή είλαη ε ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο p, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη 

απνδείμεηο γηα ηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο Ζ0 έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

Ζ1. Δάλ ε ηηκή p είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο α, ηφηε ε 

κεδεληθή ππφζεζε Ζ0 απνξξίπηεηαη. 

3.5  Μαζεκαηηθά Πξφηππα 



3.5.1  Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε 

Ο θιάδνο ηεο ζηαηηζηηθήο, ν νπνίνο εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

κεηαβιεηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο κηαο απφ ηηο ππφινηπεο, 

νλνκάδεηαη αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (regression analysis). Με ηνλ φξν εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ελλνείηαη ε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο ε ηηκή πξφθεηηαη λα πξνβιεθζεί, ελψ κε 

ηνλ φξν αλεμάξηεηε γίλεηαη αλαθνξά ζε εθείλε ηε κεηαβιεηή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξφβιεςε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή δελ 

ζεσξείηαη ηπραία, αιιά παίξλεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο. Ζ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ζεσξείηαη ηπραία θαη «θαζνδεγείηαη» απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί αλ κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ή ζπλδπαζκφο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

πξνθάιεζε ηε κεηαβνιή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αλάπηπμε καζεκαηηθψλ κνληέισλ. 

 

Ζ αλάπηπμε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ απνηειεί κηα ζηαηηζηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο εμαξηεκέλεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ηεο 

κεζφδνπ αλάπηπμεο ελφο κνληέινπ βαζίδεηαη ζην αλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη 

ζπλερέο ή δηαθξηηφ κέγεζνο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ζπλερέο κέγεζνο θαη αθνινπζεί 

θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Ζ 

απινχζηεξε πεξίπησζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε απιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε (simple linear regression). 

 

ηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε ππάξρεη κφλν κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ θαη 

κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Τ, πνπ πξνζεγγίδεηαη σο κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ Υ. 

Ζ ηηκή yi ηεο Τ, γηα θάζε ηηκή ηεο xi ηεο Υ, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

Σν πξφβιεκα ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ε εχξεζε ησλ παξακέηξσλ α θαη β πνπ 

εθθξάδνπλ θαιχηεξα ηε γξακκηθή εμάξηεζε ηεο Τ απφ ηε Υ. Κάζε δεχγνο ηηκψλ (α, β) 

θαζνξίδεη κηα δηαθνξεηηθή γξακκηθή ζρέζε πνπ εθθξάδεηαη γεσκεηξηθά απφ επζεία 

γξακκή θαη νη δχν παξάκεηξνη νξίδνληαη σο εμήο: 

 Ο ζηαζεξφο φξνο α είλαη ε ηηκή ηνπ y γηα x=0 

  Ο ζπληειεζηήο β ηνπ ρ είλαη ε θιίζε (slope) ηεο επζείαο ή αιιηψο ν 

ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο (regression coefficient). Δθθξάδεη ηε κεηαβνιή 

ηεο κεηαβιεηήο Τ φηαλ ε κεηαβιεηή Υ κεηαβιεζεί θαηά κία κνλάδα. 



Ζ ηπραία κεηαβιεηή εi ιέγεηαη ζθάικα παιηλδξφκεζεο (regression error) θαη νξίδεηαη 

σο ε δηαθνξά ηεο yi απφ ηε δεζκεπκέλε κέζε ηηκή Δ(Τ| Υ = xi) φπνπ Δ(Τ| Υ = xi) = α 

+ β. xi . 

 

ηελ πξάμε ν γξακκηθφο πξνζδηνξηζκφο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κπνξεί κφλν λα πξνζεγγίζεη ηελ πξαγκαηηθή καζεκαηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ Υ θαη Τ. Έηζη, είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζην κνληέιν ν φξνο ηνπ ζθάικαηνο εi. Απηφ γίλεηαη ηφζν γηα λα αληηπξνζσπεπζνχλ 

ζην κνληέιν ηπρφλ παξαιεθζείζεο  κεηαβιεηέο, φζν θαη γηα λα ιεθζεί ππφςε θάζε 

ζθάικα πξνζέγγηζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γξακκηθή ζπλαξηεζηαθή κνξθή 

(ηαζφπνπινο θαη Καξιαχηεο, 2008). ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηπραία κεηαβιεηή Τ 

εμαξηάηαη γξακκηθά απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηαβιεηέο Υ (Υ1, Υ2, Υ3, …., Υθ), 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε (multiple linear 

regression). Ζ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ είλαη ε εμήο: 

 

 

 

Οη ππνζέζεηο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ίδηεο κε εθείλεο ηεο 

απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, δειαδή ππνζέηεη θαλείο φηη ηα ζθάικαηα εi ηεο 

παιηλδξφκεζεο (φπσο θαη ε ηπραία κεηαβιεηή Τ γηα θάζε ηηκή ηεο Υ) αθνινπζνχλ 

θαλνληθή θαηαλνκή κε ζηαζεξή δηαζπνξά. Γεληθά ην πξφβιεκα θαη ε εθηίκεζε ηεο 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ εθείλν ηεο 

απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Έλα θαηλνχξην ζηνηρείν ζηελ πνιιαπιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε είλαη φηη πξηλ πξνρσξήζεη θαλείο ζηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ 

πξέπεη λα ειέγμεη αλ πξάγκαηη πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ζην κνληέιν. Δθείλν πνπ απαηηείηαη λα εμαζθαιηζηεί είλαη ε κεδεληθή 

ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ( ξ (xi, xj) γηα θάζε i ≠ j → 0 ). ηε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε νη παξάκεηξνη εθηηκψληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, 

δειαδή νη ζπληειεζηέο ππνινγίδνληαη έηζη ψζηε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

δηαθνξψλ ησλ παξαηεξνχκελσλ θαη ησλ ππνινγηδφκελσλ λα είλαη ην ειάρηζην. 

 

3.5.1.1  Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ 

Δπηιχνληαο ηελ εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (απιή ή πνιιαπιήο) σο 

πξνο ηνλ φξν ηνπ ζθάικαηνο, πξνθχπηεη ε αθφινπζε έθθξαζε (Πεγή: ηαζφπνπινο 

& Καξιαχηεο, 2008): 



 

φπνπ yi είλαη ε παξαηεξνχκελε (πξαγκαηηθή) ηηκή γηα ηε κεηαβιεηή Τ θαη yi είλαη ε 

πξνβιεπφκελε ηηκή. Έηζη, ην ππφινηπν (ζθάικα) είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

παξαηεξνχκελσλ (πξαγκαηηθψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαηεξήζεσλ. Δάλ ην 

δείγκα απνηειείηαη απφ n παξαηεξήζεηο, ηφηε γηα θάζε παξαηήξεζε ζα ππάξρεη 

μερσξηζηφ ζθάικα, ε i (i = 1,y,n).  

 

Ζ βέιηηζηε πξνζέγγηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ βi (i = 

1,2,..k) είλαη εθείλε ηνπ ηεηξαγσληζκνχ ηνπ ζθάικαηνο θαη ηεο επίιπζεο γηα εθείλεο 

ηηο ηηκέο ησλ βi νη νπνίεο ειαρηζηνπνηνχλ ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

ππνινίπσλ. Τςψλνληαο ηα ππφινηπα ζην ηεηξάγσλν, επηηπγράλνληαη δχν πξάγκαηα: 

α) απαιείθεηαη ην πξφζεκν απφ ην ζθάικα έηζη ψζηε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά 

ζθάικαηα λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαη β) απμάλεη παξαπάλσ απφ 

αλαινγηθά ε «πνηλή» πνπ επηβάιιεηαη ζηα κεγαιχηεξα ζθάικαηα. Απηή ε κέζνδνο 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ 

ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεσλ αλαθέξεηαη σο κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπκε κία κφλν αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ (απιή γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε). 

 

Γξάθεκα 3. 1: Δπζεία Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ (Πεγή: ηαζφπνπινο & Καξιαχηεο, 2008) 

 

 

3.5.1.2  Τπνζέζεηο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο – Αλάιπζε θαικάησλ 



Κάζε κνληέιν (γξακκηθήο) παιηλδξφκεζεο ζα πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο 

πξνυπνζέζεηο, έηζη ψζηε ην κνληέιν απηφ λα κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηε επηξξνή ησλ 

αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε κε φζν ην δπλαηφλ πην νξζφ θαη 

αμηφπηζην ηξφπν. πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

πξέπεη λα πιεξνχληαη (θαη θπζηθά λα γίλεηαη έιεγρνο θάζε θνξά) νη παξαθάησ 

ηέζζεξηο ππνζέζεηο (ηαζφπνπινο θαη Καξιαχηεο, 2008): 

 

1. Ζ ππφζεζε ηεο γξακκηθφηεηαο, πνπ δειψλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ X θαη Y είλαη θαηά πξνζέγγηζε γξακκηθή. Απηφ θαίλεηαη ζην 

γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Γξάθεκα 3. 2: Γξαθηθή δηεξεχλεζε γξακκηθφηεηαο (Πεγή: ηαζφπνπινο &  Καξιαχηεο, 2008) 

 

ην ζρήκα (α) θαίλεηαη ην αξρηθφ δηάγξακκα δηαζπνξάο πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή y, ελψ ζην ζρήκα (β) θαίλνληαη η απνθιίζεηο (εi) απφ ην 

πξνζαξκνζκέλν κνληέιν. Όπσο είλαη εκθαλέο, θαη ζηα δχν ζρήκαηα ηαηξηάδεη 

θαιχηεξα έλα κε-γξακκηθφ κνληέιν, παξά ε γξακκή πξφβιεςεο (γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε). 

 

2. Ζ ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο, πνπ δειψλεη φηη ηα ππφινηπα (ζθάικαηα, 

απνθιίζεηο) γηα δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα 

κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα (Γξάθεκα 3.3), ε 

ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο παξαβηάδεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, επεηδή 

ππάξρεη κηα θαλεξή ηάζε κεηαβνιήο ησλ απνθιίζεσλ, έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ην κέγεζνο ηεο απφθιηζεο ζε κηα δεδνκέλε 

παξαηήξεζε εάλ είλαη γλσζηέο νη απνθιίζεηο γηα ηηο πξνεγνχκελεο 

παξαηεξήζεηο. 

 



3. Ζ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, πνπ δειψλεη φηη ε απφθιηζε πξέπεη λα είλαη 

(πξνζεγγηζηηθά) θαλνληθά θαηαλεκεκέλε. Γηα παξάδεηγκα, ζην δηάγξακκα 

θαλνληθφηεηαο ηνπ γξαθήκαηνο 3.4, νη απνθιίζεηο είλαη ζρεδφλ θαηά κήθνο 

ηεο γξακκήο πνπ ζεκαίλεη φηη αθνινπζνχλ, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

 

 

 

Γξάθεκα 3. 3: Γξαθηθή δηεξεχλεζε αλεμαξηεζίαο (Πεγή: ηαζφπνπινο & Καξιαχηεο, 

2008) 

 

 

 

 

Γξάθεκα 3. 4: Γηάγξακκα θαλνληθφηεηαο (Πεγή: ηαζφπνπινο & Καξιαχηεο, 2008) 

 

4. Ζ ππφζεζε ηεο ίζεο δηαθχκαλζεο, πνπ δειψλεη φηη ε δηαθχκαλζε ησλ 

ζθαικάησλ πξέπεη λα παξακέλεη ζην ίδην εχξνο γηα φιεο ηηο παξαηεξήζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη κία πεξίπησζε ζηελ νπνία 

απηή ε ππφζεζε δελ ηθαλνπνηείηαη, αθνχ ε δηαθχκαλζε ησλ ζθαικάησλ 

απμάλεη ζεκαληηθά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηηκή ηνπ x. 

 



 

Γξάθεκα 3. 5: Γξαθηθή δηεξεχλεζε ίζεο δηαθχκαλζεο (Πεγή: ηαζφπνπινο & Καξιαχηεο, 

2008) 

 

 

3.6  Ζ Σερληθή ησλ Φεπδνκεηαβιεηψλ 

Ζ ζπκπεξηθνξά κηαο δεδνκέλεο κεηαβιεηήο (π.ρ. αξηζκφο αηπρεκάησλ θ.ιπ.) πνιιέο 

θνξέο είλαη ζπλάξηεζε θαη παξαγφλησλ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ επηδέρνληαη 

πνζνηηθή κέηξεζε, γηαηί είλαη πνηνηηθνί. Σέηνηνη πνηνηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην θχιν, ή ην επάγγεικα θ.ιπ., δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ 

αιιά, κπνξνχλ λα απαξηζκεζνχλ. Με άιια ιφγηα γηα ηνπο πνηνηηθνχο παξάγνληεο 

δελ ππάξρνπλ ηηκέο απφ ην δείγκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο 

παξαηεξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε κηαο ζπλαξηήζεσο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο σο κεηαβιεηέο. Σν πξφβιεκα ηεο εηζαγσγήο πνηνηηθψλ παξαγφλησλ ζε 

έλα ππφδεηγκα παιηλδξνκήζεσο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ηερληθή ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ (dummy variables) ή δπαδηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη ςεπδνκεηαβιεηέο 

είλαη ηερλεηέο κεηαβιεηέο πνπ παίξλνπλ ζπλήζσο ηηο ηηκέο 0 θαη 1. Οη κεηαβιεηέο 

απηέο θαινχληαη επίζεο θαη δηρνηνκηθέο επεηδή παίξλνπλ δχν κφλν ηηκέο (Υξήζηνπ, 

2002). 

 

Οη ςεπδνκεηαβιεηέο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξαζηήζνπλ φρη 

κφλν παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, αιιά θαη παξάγνληεο ή 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, φπσο π.ρ. ειηθία, έηε θνηηήζεσο θ.ιπ. 

Δπηπιένλ, ζε έλα ππφδεηγκα παιηλδξφκεζεο θαη ε ίδηα ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

κπνξεί λα παξηζηάλεηαη κε ςεπδνκεηαβιεηή.  

 

 



ηα επφκελα ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα είδε ςεπδνκεηαβιεηψλ, θαζψο θαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επεξεάδνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

κηαο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο. Σα παξαδείγκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ, αληιήζεθαλ απφ ην ζχγγξακκα «Δηζαγσγή ζηελ 

Οηθνλνκεηξία» (Υξήζηνπ, 2002). Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο αθνξνχλ νηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο, φκσο απηφ δελ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

ςεπδνκεηαβιεηψλ ζε νπνηαδήπνηε παιηλδξφκεζε, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ηεο νπνίαο νη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη αξηζκνί αηπρεκάησλ, 

λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ. 

 

3.6.1  Γηαρξνληθέο Δπηδξάζεηο 

Μία απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο εθαξκνγέο ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ δηαρξνληθψλ επηδξάζεσλ, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κεηαηφπηζε ησλ 

δηαθφξσλ ζπλαξηήζεσλ. Κιαζηθφ παξάδεηγκα (Υξήζηνπ, 2002) απνηειεί ε εθηίκεζε 

ηεο ζπλάξηεζεο θαηαλάισζεο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηφδνπο εηξήλεο θαη πνιέκνπ. Οη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

νηθνλνκία ζε πεξίνδν πνιέκνπ νπσζδήπνηε έρνπλ επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ δαπαλψλ θαηαλάισζεο. Γηα ηελ εθηίκεζε, επνκέλσο, ηεο ζπλάξηεζεο 

θαηαλάισζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε αλ ε πεξίνδνο είλαη πνιεκηθή ή εηξεληθή. 

 

Μηα ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα ζα ήηαλ λα εθηηκεζνχλ δχν ζπλαξηήζεηο, 

δειαδή κία γηα θάζε πεξίνδν. Έζησ: 

                  Ct = β0 + β1Xt + εt   ε ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο γηα ηελ πεξίνδν εηξήλεο  

          θαη Ct = b*0 + b*1Xt + et ε ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο γηα ηελ πεξίνδν πνιέκνπ,  

φπνπ 

Ct = ε θαηαλάισζε γηα ην έηνο t 

Xt = εηζφδεκα γηα ην έηνο t 

Ζ κεηαβνιή φκσο ηεο ζπλάξηεζεο απφ ηε κηα πεξίνδν ζηελ άιιε κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη κφλν ζην ζηαζεξφ φξν β0, ή λα αλαθέξεηαη κφλν ζηελ νξηαθή ξνπή γηα 

θαηαλάισζε (θιίζε), δειαδή ζην ζπληειεζηή β1. Μπνξεί φκσο λα αλαθέξεηαη θαη 

ζηνπο δχν ζπληειεζηέο. Παξαθάησ ζα εμεηαζηεί θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά. 

 

Πεξίπησζε Α. 

Αο ππνηεζεί φηη ε νξηαθή ξνπή γηα θαηαλάισζε δελ επεξεάδεηαη θαη είλαη ε ίδηα θαη 

γηα ηηο δχν πεξηφδνπο, δειαδή β1= β*1, νπφηε νη πξνεγνχκελεο ζρέζεηο γξάθνληαη: 

Ct = β0 + β1Xt + εt (πεξίνδνο εηξήλεο) 

Ct = β*0 + β1Xt + εt (πεξίνδνο πνιέκνπ) 



Οη δχν ζπλαξηήζεηο δηαθέξνπλ ηψξα κφλν θαηά ην ζηαζεξφ φξν, πνπ ζεκαίλεη κηα 

παξάιιειε κεηαηφπηζε ηεο ζπλάξηεζεο. Αληί φκσο λα εθηηκεζνχλ δχν ζπλαξηήζεηο, 

κπνξεί λα εθηηκεζεί κφλν κία, κεηά απφ ηελ εηζαγσγή κηαο ςεπδνκεηαβιεηήο, Dt, σο 

εμήο: 

Ct = β0 + γDt + β1Xt + εt 

φπνπ Dt = 0 γηα ηα έηε εηξήλεο 

Dt = 1 γηα ηα έηε πνιέκνπ 

πλεπψο γηα ηελ πεξίνδν εηξήλεο, Dt = 0, είλαη Ct = β0 + β1Xt + εt (πεξίνδνο 

εηξήλεο) ελψ γηα ηελ πεξίνδν πνιέκνπ Dt = 1, νπφηε, Ct = (β0 + γ) + β1Xt + εt 

(πεξίνδνο πνιέκνπ) 

Με άιια ιφγηα, ινηπφλ, ν ζπληειεζηήο ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο παξηζηάλεη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην ζηαζεξφ φξν ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ θαη ζην ζηαζεξφ φξν ηελ 

πεξίνδν ηεο εηξήλεο. Οη πξνεγνχκελεο ζρέζεηο παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζην 

παξαθάησ γξάθεκα: 

 

Γξάθεκα 3. 6: Παξάιιειε κεηαηφπηζε ζπλάξηεζεο (Πεγή: Υξήζηνπ, 2002) 

 

Ζ ζπλάξηεζε εθηηκάηαη θαλνληθά κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε ςεπδνκεηαβιεηή Dt πξνθχςεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (απφ ηνλ 

έιεγρν t-test), ηφηε ζεσξείηαη φηη ν ζηαζεξφο φξνο έρεη επεξεαζηεί απφ ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ. 

 

 

Πεξίπησζε Β. 

 Έζησ ηψξα, φηη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία θαηά 

ηελ πεξίνδν εηξήλεο θαη θαηά ηελ πεξίνδν πνιέκνπ, επεξεάδνπλ φρη ην ζηαζεξφ φξν, 

αιιά ηελ νξηαθή ξνπή γηα θαηαλάισζε, πνπ γξαθηθά ηζνδπλακεί κε κεηαβνιή ζηελ 

θιίζε ηεο ζπλάξηεζεο. Οη ζρεηηθέο ζπλαξηήζεηο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο είλαη νη 

αθφινπζεο: 



 

             Ct = β0 + β*1Xt + εt (πεξίνδνο εηξήλεο) 

             Ct = β0 + β1Xt + εt (πεξίνδνο πνιέκνπ) 

 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, αληί γηα δχν ζπλαξηήζεηο, κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κία, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο (ςεπδν)κεηαβιεηήο Dt Xt , νπφηε ε εμίζσζε 

γξάθεηαη σο εμήο: 

            Ct = β0 + δDt Xt + β1Xt + εt 

Ζ κεηαβιεηή DX πνπ είλαη ην γηλφκελν ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο D επί ηελ αλεμάξηεηε  

κεηαβιεηή X είλαη γλσζηή σο πνιιαπιαζηαζηηθή ςεπδνκεηαβιεηή (multiplicative 

dummy).  Γηα ηελ πεξίνδν εηξήλεο, Dt = 0 θαη Dt Xt = 0, νπφηε ε εμίζσζε γίλεηαη: 

           Ct = β0 + β1Xt + εt (πεξίνδνο εηξήλεο) 

Γηα ηελ πεξίνδν πνιέκνπ, Dt = 1 θαη Dt Xt = Xt, νπφηε: 

            Ct = β0 + (β1 + δ)Xt + εt (πεξίνδνο πνιέκνπ) 

 

Δπνκέλσο, ν ζπληειεζηήο ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο DtXt παξηζηάλεη ηε δηαθνξά ζηελ 

νξηαθή ξνπή γηα θαηαλάισζε αλάκεζα ζηηο δχν πεξηφδνπο. Οη πξνεγνχκελεο 

ζρέζεηο παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

 

Γξάθεκα 3. 7: Μεηαβνιή ηεο θιίζεο ηεο ζπλάξηεζεο (Πεγή: Υξήζηνπ, 2002) 

 

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ε ζπλάξηεζε εθηηκάηαη θαλνληθά κε ηε 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Δάλ ε ςεπδνκεηαβιεηή DtXt πξνθχςεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε νξηαθή ξνπή (θιίζε ηεο επζείαο) έρεη 

κεηαβιεζεί. 

 



Πεξίπησζε Γ.  

Αλ ηψξα ππνηεζεί φηη θαη ν ζηαζεξφο φξνο θαη ε θιίζε έρνπλ κεηαβιεζεί, νη δχν 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ, νπφηε πξνθχπηεη ε αθφινπζε 

εμίζσζε: 

               Ct = β0 + β1Xt + γDt + δDt Xt + εt    φπνπ Dt = 0 γηα ηα έηε εηξήλεο 

                                                                               Dt = 1 γηα ηα έηε πνιέκνπ 

Δπνκέλσο,  Ct = β0 + β1Xt + εt (πεξίνδνο εηξήλεο) 

                  Ct = (β0 +γ)+ (β1+δ)Xt + εt (πεξίνδνο εηξήλεο) 

 

Γξαθηθά ε ζπλάξηεζε έρεη αιιάμεη θαη ζέζε θαη θιίζε, φπσο ζην παξαθάησ 

γξάθεκα.  

 

 

 

Γξάθεκα 3. 8: Μεηαβνιή ηεο ζέζεο θαη ηεο θιίζεο ηεο ζπλάξηεζεο (Πεγή: Υξήζηνπ, 2002)7 

 

Μπνξεί λα δεηρζεί φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ νη 

εθηηκεηέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε είλαη αθξηβψο νη ίδηνη κε 

εθείλνπο ησλ δχν πξψησλ πεξηπηψζεσλ.  πλεπψο πάληα κπνξεί λα ρξεζηκνπνείηαη 

θαηεπζείαλ ε πεξίπησζε Γ . 

 

3.6.2  Δπνρηθέο Δπηδξάζεηο  

Όπσο είλαη θαλεξφ, νη παξαηεξήζεηο κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο (ρξνλνζεηξάο) φηαλ ε 

ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη είλαη κηθξφηεξε απφ έηνο, φπσο π.ρ. 

ηξίκελν, κήλεο θ.ιπ., πεξηέρνπλ θαη επνρηθέο επηδξάζεηο. Ζ επίδξαζε ησλ επνρηθψλ 

παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κπνξεί λα 

ιεθζεί ππφςε κε ςεπδνκεηαβιεηέο. 



Έζησ, φηη (ρσξίο βιάβε ηεο γεληθφηεηαο) Τ είλαη ε ζπλάξηεζε κηαο κφλν αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο Υ θαη φηη νη δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο αλαθέξνληαη ζε ηξίκελα. Δάλ 

ππνηεζεί φηη νη επνρηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ κφλν ην ζηαζεξφ φξν, ε εμίζσζε 

γξάθεηαη σο εμήο: 

Yt = β0 + γ1Dt1 + γ2Dt2+ γ3Dt3+ γ4Dt4+ β1Υ1 + εt 

φπνπ Dti = 1 αλ t αλαθέξεηαη ζην i ηξίκελν Dti = 0 γηα θάζε άιιε πεξίπησζε 

 

ην παξαπάλσ ππφδεηγκα, ν επνρηθφο παξάγνληαο παξηζηάλεηαη κε ηέζζεξηο 

ςεπδνκεηαβιεηέο, δειαδή κία γηα θάζε ηξίκελν. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε εμίζσζε, 

έηζη φπσο είλαη δηαηππσκέλε, δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί, γηαηί ππάξρεη ηέιεηα γξακκηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Σν πξφβιεκα απηφ είλαη γλσζηφ ζαλ «παγίδα ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ» (Dummy variable trap). Αληηκεησπίδεηαη φκσο εχθνια αλ 

απαιείςνπκε κηα ςεπδνκεηαβιεηή, έζησ π.ρ. ηελ D1, νπφηε ε εμίζσζε γξάθεηαη: 

Yt = β0 + γ2Dt2+ γ3Dt3+ γ4Dt4+ β1Υ1 + εt 

 

Γεληθά, φηαλ ν παξάγνληαο ή ην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζε m δπλαηφηεηεο ή 

νκάδεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη 

ζηαζεξφο φξνο, ν παξάγνληαο (ην ραξαθηεξηζηηθφ) παξηζηάλεηαη κε m – 1 

ςεπδνκεηαβιεηέο. Δάλ ν επνρηθφο παξάγνληαο δελ έρεη θακία ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, νη αληίζηνηρεο 

ςεπδνκεηαβιεηέο δελ ζα απνδεηρζνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

εμεηάζηεθε έγηλε ε ππφζεζε φηη ν επνρηθφο παξάγνληαο επεξεάδεη κφλν ην ζηαζεξφ 

φξν. Μπνξνχλ φκσο λα δηαηππσζνχλ αλάινγα ππνδείγκαηα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ζεσξείηαη φηη ν επνρηθφο παξάγνληαο επεξεάδεη κφλν ηελ θιίζε ή θαη ηελ θιίζε θαη 

ηνλ ζηαζεξφ φξν (κε ρξήζε πνιιαπιαζηαζηηθψλ ςεπδνκεηαβιεηψλ θ.ιπ.). 

 

3.7 Απηνζπζρέηηζε θαη Απηνπαιίλδξνκα Τπνδείγκαηα 

 

3.7.1. Ζ έλλνηα ηεο Απηνζπζρέηηζεο 

Μία απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, είλαη ε ππφζεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ππνινίπσλ. Με άιια ιφγηα, 

ηα ππφινηπα (ζθάικαηα) γηα δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα 

κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ππφζεζε απηή νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη νη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζθάικαηνο ε δελ 

ζπζρεηίδνληαη. Γειαδή ην ζθάικα ηεο πεξηφδνπ t δε ζπζρεηίδεηαη κε ην ζθάικα κηαο 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πεξηφδνπ s. Δάλ απηή ε ππφζεζε δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε έρνπκε 

ην θαηλφκελν ηεο απηνζπζρέηηζεο (autocorrelation) ή απηνπαιηλδξφκεζεο 

(autoregression). Ζ απηνζπζρέηηζε είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν φηαλ 



ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία ρξνλνζεηξψλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία. 

Σν ζθάικα ε ηεο εμίζσζεο, νπζηαζηηθά παξηζηάλεη ηελ επίδξαζε φισλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηελ εμεηαδφκελε ζρέζε. πρλά 

φκσο, ε επίδξαζε πνιιψλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο κπνξεί λα κελ εμαληιείηαη 

ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, αιιά λα δηαρέεηαη θαη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη δηαδνρηθέο ηηκέο ηνπ ζθάικαηνο ζα ζπζρεηίδνληαη. Ζ 

απηνζπζρέηηζε κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζηελ παξάιεηςε εξκελεπηηθψλ 

(αλεμάξηεησλ) κεηαβιεηψλ, ζηελ εζθαικέλε εμεηδίθεπζε ηεο καζεκαηηθήο κνξθήο 

ηνπ ππνδείγκαηνο θαζψο θαη ζε πνιινχο άιινπο ιφγνπο (Υξήζηνπ, 2002). 

Ζ ζρέζε εμάξηεζεο, εάλ ππάξρεη, αλάκεζα ζηηο δηαδνρηθέο ηηκέο ηνπ ζθάικαηνο 

κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο. Δάλ ε ηηκή ηνπ ζθάικαηνο ζηελ πεξίνδν t 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ζηελ πεξίνδν t – 1, δειαδή:  

                                                  εt = ξεt-1 + ut 

φπνπ ut κηα ηπραία εξκελεπηηθή κεηαβιεηή θαη ξ κηα παξάκεηξνο, ηφηε έρνπκε 

απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεσο ή πξψηνπ βαζκνχ (first-order autocorrelation) ή 

απηνπαιίλδξνκν ζρήκα πξψηνπ βαζκνχ (first-order autoregressive scheme), πνπ 

ζπκβνιίδεηαη σο AR(1). Ο ζπληειεζηήο ξ νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο 

πξψηεο ηάμεσο. 

Δάλ ε ηηκή ηνπο ζθάικαηνο ζηελ πεξίνδν t εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηελ ηηκή ηνπ ζηελ 

πεξίνδν t – 1 αιιά θαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ζηελ πεξίνδν t – 2, δειαδή, εt = ξ1εt-1 + 

ξ2εt-2 + ut ηφηε έρνπκε απηνζπζρέηηζε δεχηεξεο ηάμεο ή AR(2) θ.ν.θ. 

 

3.7.2 πλέπεηεο ηεο  Απηνζπζρέηηζεο  Διέγρνη θαη Αληηκεηψπηζε 

 

Οη εθηηκεηέο (ζπληειεζηέο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ φηαλ ην ππφδεηγκα ραξαθηεξίδεηαη απφ απηνζπζρέηηζε εμαθνινπζνχλ λα 

είλαη γξακκηθνί, ακεξφιεπηνη θαη ζπλεπείο. Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο εθηηκήζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Οη δηαθπκάλζεηο είλαη κεξνιεπηηθέο θαη νη εθηηκεηέο δελ 

είλαη απνηειεζκαηηθνί. πλεπψο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπληειεζηέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 

 

Γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη δηαπίζησζεο θαη ειέγρνπ. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο αλαθέξνληαη ζε απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο (πνπ 

είλαη θαη ε ζπλεζέζηεξε) θαη βαζίδνληαη ζηα θαηάινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε γξαθηθή αλάιπζε 

θαηαινίπσλ, ν έιεγρνο κε ηε ζηαηηζηηθή t, ην θξηηήξην h ηνπ Durbin θ.ιπ. (Υξήζηνπ, 

2002). Έλαο πνιχ ζπλήζεο έιεγρνο γίλεηαη κε ην θξηηήξην Durbin – Watson (DW) ν 

έιεγρνο απηφο έγηλε θαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. Σν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ 



θξηηεξίνπ είλαη φηη είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν απηνζπζρέηηζεο πξψηεο ηάμεο 

κφλν. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ εθηίκεζε ηνπ ηειηθνχ ππνδείγκαηνο δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ζπληειεζηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην παξαπάλσ πξφβιεκα ζα πξέπεη 

λα εθηηκεζεί ην γεληθεπκέλν γξακκηθφ ππφδεηγκα (generalized linear model). Σν 

ππφδεηγκα απηφ δηαηεξεί φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ θιαζηθνχ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο, 

εθηφο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά (δηαθχκαλζε) ησλ 

ζθαικάησλ (Υξήζηνπ, 2002). Ζ εθηίκεζε ηνπ γεληθεπκέλνπ ππνδείγκαηνο γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε ηεο γεληθεπκέλεο κεζφδνπ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (generalized least 

squares method). 

 

3.7.3  Απηνπαιίλδξνκα Τπνδείγκαηα 

Πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε φηη ππάξρεη πεξίπησζε, θπξίσο ζηελ αλάιπζε 

ρξνλνζεηξψλ, ην ζθάικα ηεο πεξηφδνπ t λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ζθάικα κηαο 

νπνηαζδήπνηε άιιεο πεξηφδνπ s. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ζε κηα παιηλδξφκεζε 

νη ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο (Yt-1, Yt-2, θ.ιπ.) 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα έλα 

απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα.  

 

ηε γεληθή ηνπ κνξθή, έλα απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα p ηάμεο ή AR(p) δηαηππψλεηαη 

σο εμήο: 

Yt = α0 + α1Τt-1 + α2Yt-2 +y+αpYt-p + ut 

 

Καηά ζπλέπεηα έλα απηνπαιίλδξνκν πξψηεο ηάμεο ή AR(1) έρεη ηε κνξθή: 

Yt = α0 + α1Τt-1 + ut 

πνπ βέβαηα είλαη ίδηα κε ηε κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεσο θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Αξθεί κφλν λα 

αληηθαηαζηαζεί ην ζθάικα εt κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Yt θαη ν ζπληειεζηήο 

απηνζπζρέηηζεο ξ κε ην ζπληειεζηή α1. 

 

 

 

 

 



3.8 ηαηηζηηθή  Αμηνιφγεζε θαη θξηηήξηα απνδνρήο κνληέινπ 

 

Κάζε κνληέιν γηα λα ζεσξεζεί απνδεθηφ πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε κε ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ. Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξέπεη λα είλαη γξακκηθψο αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο( ξ(xi, xj) = 0, γηα θάζε i ≠ j), δηφηη δηαθνξεηηθά δελ είλαη δπλαηή ε 

εμαθξίβσζε ηεο επηξξνήο ηεο θάζε κεηαβιεηήο ζην απνηέιεζκα. ηελ πεξίπησζε 

ζπζρέηηζεο δχν κεηαβιεηψλ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα κεξνιεςίαο θαη επάξθεηαο. 

 

Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο κνληέινπ κεηά ηε 

δηακφξθσζή ηνπ είλαη ηα πξφζεκα θαη νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ βi ηεο εμίζσζεο, ε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, ε πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη ην ζθάικα ηεο εμίζσζεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ινγηθήο εξκελείαο ησλ πξνζήκσλ ηνπο. Σν ζεηηθφ πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή δειψλεη 

αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Αληίζεηα, 

αξλεηηθφ πξφζεκν ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αχμεζε 

ηεο αλεμάξηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζεσξεζεί φηη αχμεζε ηεο 

κέζεο εκεξήζηαο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ, ηφηε 

ζε έλα κνληέιν κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ηηκή ηεο κέζεο εκεξήζηαο 

ζεξκνθξαζίαο θαη εμαξηεκέλε ηελ ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ, ν ζπληειεζηήο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο βi έρεη ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζα πξέπεη θαη απηή 

λα εξκελεχεηαη ινγηθά δεδνκέλνπ φηη, αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (xi) θαηά 

κία κνλάδα επηθέξεη αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο θαηά βi κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ε αχμεζε απηή εθθξάδεηαη ζε πνζνζηά ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηελ ειαζηηθφηεηα 

(elasticity). 

 

 

Ζ ειαζηηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επαηζζεζία κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ ζηελ 

κεηαβνιή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Δίλαη πνιιέο θνξέο 

νξζφηεξν λα εθθξαζηεί ε επαηζζεζία σο πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο πνπ πξνθαιεί ε 1% κεηαβνιή ηεο αλεμάξηεηεο. Ζ ειαζηηθφηεηα, γηα 

γξακκηθά πξφηππα, δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

 

 



Ζ ζηαηηζηηθή εκπηζηνζχλε ηνπ κνληέινπ αμηνινγείηαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ttest (θξηηήξην 

t ηεο θαηαλνκήο student). Με ηνλ δείθηε t πξνζδηνξίδεηαη ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, θαζνξίδνληαη δειαδή πνηεο κεηαβιεηέο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κνληέιν. Ο ζπληειεζηήο t εθθξάδεηαη κε ηε ζρέζε: 

tstat= βi/ s.e 

                          φπνπ, s.e : ηππηθφ ζθάικα (standard error) 

 

Βάζεη ηεο αλσηέξσ ζρέζεο, φζν κεηψλεηαη ην ηππηθφ ζθάικα ηφζν απμάλεηαη ν 

ζπληειεζηήο t stat. θαη ζπλεπψο απμάλεηαη ε επάξθεηα (efficiency). Όζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ηηκή ηνπ t, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηξξνή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο 

ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. ηνλ πίλαθα πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

θξίζηκεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή t ( t *) γηα θάζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 

 

 

 

Έηζη γηα κέγεζνο δείγκαηνο πεξί ηα 80 θαη επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% είλαη t*=1,671, 

ελψ γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 90% είλαη t*= 1,296. πλεπψο, εάλ έρνπκε t = -3,246 

γηα θάπνηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υi ηφηε παξαηεξείηαη φηη ε απφιπηε ηηκή ηνπ t είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ t * ( = 1,671) θαη άξα είλαη απνδεθηή ε κεηαβιεηή σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ην 95% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζηαηηζηηθήο εκπηζηνζχλεο, εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ κνληέινπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο R2. Ο 

ζπληειεζηήο R2 ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ 

ζην γξακκηθφ κνληέιν θαη νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

R
2
= SSR / SST 

φπνπ:       

 



Ο ζπληειεζηήο απηφο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ 

πνπ εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηή Υ. Λακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Όζν πην θνληά 

βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ R2 ζηελ κνλάδα, ηφζν πην ηζρπξή γίλεηαη ε γξακκηθή ζρέζε 

εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Τ θαη Υ. Ο ζπληειεζηήο R2 έρεη ζπγθξηηηθή αμία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ R2 πνπ είλαη απνδεθηή ή 

απνξξηπηέα, αιιά κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ επηιέγεηαη σο 

θαηαιιειφηεξν εθείλν κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ R2 . 

 

 

Όζνλ αθνξά ζην ζθάικα ηεο εμίζσζεο ηνπ κνληέινπ, απηφ ζα πξέπεη λα πιεξνί 

ηξεηο πξνυπνζέζεηο (φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο):  

 Να αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή 

  Να έρεη ζηαζεξή δηαθχκαλζε, Var(εi)= ζε
2
= c θαη 

  Να έρεη κεδεληθή ζπζρέηηζε, ξ(εi, εj)= 0, γηα θάζε i≠j 

 

Αλαθέξεηαη φηη ε δηαζπνξά ηνπ ζθάικαηνο εμαξηάηαη απφ ην ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνχ R2. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην R2 ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαζπνξά 

ηνπ ζθάικαηνο, δειαδή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφβιεςε πνπ βαζίδεηαη ζηελ επζεία 

παιηλδξφκεζεο. Σέινο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν έιεγρνο ηεο ζηαηηζηηθήο (θξηηεξίνπ) 

Durbin- Watson. Με ηνλ έιεγρν απηφ επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε χπαξμεο 

απηνζπζρέηηζεο ησλ ζθαικάησλ. Ζ ηηκή d ηνπ ζπληειεζηή απηνχ ηνπ ειέγρνπ  

φπνπ, ε : ην ζθάικα ηεο παξαηήξεζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

T: ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 

Σα φξηα ηεο ηηκήο ηνπ d πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ 

επηζπκείηαη. Πάλησο, ε ηηκή ηνπ d βξίζθεηαη πάληα κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 4. Δπίζεο, 

εάλ d = 2 δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε. ε πεξίπησζε πνπ d<1, ηφηε ππάξρεη ζνβαξφ 

ελδερφκελν χπαξμεο απηνζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ζθαικάησλ. 

 

 

3.9 Λνγαξηζκνθαλνληθή Παιηλδξφκεζε 

ηελ πνξεία αλαδήηεζεο κηαο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ επηιέρζεθε ε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε (lognormal regression). Μέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο κνληέινπ πνπ ζπζρεηίδεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

κεηαβιεηέο. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έξεπλα ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ίδην κε εθείλν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 



εθηέιεζε ηεο απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ 

εμαξηεκέλε κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη θαη απηή γξακκηθή. ηε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε (lognormal regression) νη ζπληειεζηέο ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ πξνηχπνπ είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

Τπνινγίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε βάζε ηελ αξρή ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ, δειαδή ππνινγίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην 

άζξνηζκα: 

                       (Τ-(βo+β1X1+β2Υ2+βiΥi))² 

Ζ ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν θπζηθφο 

ινγάξηζκνο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο αθνινπζεί κηα θαλνληθή θαηαλνκή κε 

αξηζκεηηθφ κέζν κ θαη ηππηθή απφθιηζε ζ². Με άιια ιφγηα ε ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν φηαλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ είλαη κε αξλεηηθά, ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη ζρεηηθά 

κεγάινο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο παιηλδξφκεζεο ζπζρεηίδεηαη κηα εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή κε άιιεο, ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Βξίζθεη εθαξκνγή ζηε κειινληηθή 

πξφβιεςε κηαο κεηαβιεηήο ζε ζρέζε κε κηα άιιε ή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο 

ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεο log(κi)=f(xi1, xi2,…, xiq) κεηαμχ ησλ παξαηεξεζέλησλ ηηκψλ 

κi(i=1,2,…,q) ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ ηηκψλ ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ ( Bauer, Harwood, 1998). Ζ καζεκαηηθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηε 

κέζνδν απηή είλαη ε εμήο: 

 

φπνπ: 

y : είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη β0, β1, β2, β3, ….., βk : είλαη νη ζπληειεζηέο 

κεξηθήο παιηλδξφκεζεο xi1,xi2,…,xiN : είλαη νη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

 

Eλαιιαθηηθά, κπνξεί λα δηαηππσζεί κε ηελ παξαθάησ πην πνιχπινθε κνξθή: 

 

φπνπ ην log(κi) αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν κi θαη ηππηθή απφθιηζε ζ². 

 

 

 

 

 

3.10 Λεηηνπξγία ηνπ Δδηθνχ ηαηηζηηθνχ Λνγηζκηθνχ 



Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο έγηλε κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο ζην ινγηζκηθφ MICROSOFT EXCEL, ηα ζηνηρεία 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε αξρεία θαη κεηαθέξζεθαλ ζην εηδηθφ ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα θαη 

αθνινπζήζεθαλ νη ελέξγεηεο πνπ ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Αξρηθά, θαζνξίζηεθαλ νη κεηαβιεηέο ζην πεδίν κεηαβιεηψλ (variable view). Δθεί 

δίλνληαη νη νλνκαζίεο θαη θαζνξίδνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο (φλνκα, ηχπνο κεηαβιεηήο, 

αξηζκφο ςεθίσλ, θσδηθνπνίεζε ηηκψλ θ.α). Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ζε ζπλερείο (scale), δηαηεηαγκέλεο (ordinal) θαη δηαθξηηέο (nominal). ηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή Analyze γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ εληνιή απηή πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ επηινγέο:  

 

 Descriptive Statistics: ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ 

απνηειεζκάησλ βξίζθεηαη ε επηινγή Options. Πξφθεηηαη γηα ρξήζηκεο 

ζηαηηζηηθέο πεξηγξαθηθέο ζπλαξηήζεηο (κέζνο, ηππηθή απφθιηζε, κέγηζην, 

ειάρηζην). 

 Correlate: Απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ κεηξάεη ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε 

δεπγάξηα κεηαβιεηψλ επηιέγεηαη ε εληνιή Bivariate correlations. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ ελδηαθέξνπλ εηζάγνληαη ζην πιαίζην Variables θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson αλ πξφθεηηαη γηα 

ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman αλ πξφθεηηαη 

γηα δηαθξηηέο κεηαβιεηέο. 

  Regression: Ζ δηαδηθαζία εθηειεί δηάθνξα είδε αλαιχζεσλ παιηλδξφκεζεο, 

κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε γξακκηθή (Linear) πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Ζ κεηαβιεηή πνπ ελδηαθέξεη (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) 

εηζάγεηαη ζην πιαίζην Dependent. Οη επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο κε ηηο 

νπνίεο ζα εμεγεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, εηζάγνληαη 

ζην πιαίζην Independent(s). ην πιαίζην Method κπνξεί λα επηιεγεί κηα 

κέζνδνο γηα ηε βέιηηζηε επηινγή επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Απηή 

ζπλήζσο αθήλεηαη Enter πνπ ζεκαίλεη φηη ζην κνληέιν εηζέξρνληαη φζεο 

κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζην πιαίζην Independent(s) κε ηε ζεηξά πνπ 

αλαγξάθνληαη εθεί. 

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζηα δεδνκέλα εμφδνπ. Γηα ηνλ έιεγρν 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ κνληέινπ εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Δπηδηψθεηαη: 

 Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R
2
 λα είλαη θαηά ην δπλαηφ κεγαιχηεξνο 

 Οη ηηκέο θαη ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο βi λα κπνξνχλ λα 

εμεγεζνχλ ινγηθά 

  Ο ζηαζεξφο φξνο ηεο εμίζσζεο, πνπ εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ 

πνπ δε ιήθζεθαλ ππφςε, λα είλαη θαηά ην δπλαηφ κηθξφηεξνο 



 Ζ ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ t λα είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 γηα ηα δηάθνξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο θαη 

 Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο λα είλαη κηθξφηεξν απφ 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 



  

4.1  Δηζαγσγή  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνξά ζηε ζπζρέηηζε ησλ 

ηξαπκαηηψλ θαη ησλ λεθξψλ κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε, ηηο 

παξαβάζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Μεηά απφ επξεία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

εξεπλψλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

αθνινχζεζε ε αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

κεζφδνπ αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ. Έπεηηα αθνινχζεζε ην επφκελν βήκα πνπ είλαη ε 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. Ζ ζσζηή επηινγή ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, αθνχ θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο.  

 

Σν παξφλ θεθάιαην, πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, 

απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν ππνθεθάιαηα. Αξρηθά, ην θεθάιαην απηφ αθνξά ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ( Σξνραία, ΔΛΣΑΣ, θιπ ). Παξάιιεια, 

γίλεηαη θαη κηα παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηιέγεζαλ θαη θπξίσο ηεο κνξθήο 

ησλ αξρείσλ απφ ηα νπνία πξνήιζαλ. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θσδηθνπνίεζε ηνπο ζε κνξθή 

ηέηνηα πνπ λα είλαη ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ, ζην νπνίν έγηλε ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Σέινο, παξνπζηάδεηαη θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ εληνιψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 

 

4.2 Δίδνο Δμεηαδφκελσλ ηνηρείσλ  

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε ζηαηηζηηθή δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ βαξηά ηξαπκαηηψλ θαη λεθξψλ 

κνηνζηθιεηηζηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ πεδψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ 

βαξηά ηξαπκαηηψλ θαη λεθξψλ πεδψλ, ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ βαξηά ηξαπκαηηψλ θαη λεθξψλ κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε , ηηο παξαβάζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ήηαλ αλαγθαίν λα ζπιιερζνχλ ηα εμήο ζηνηρεία : 

 Κπθινθνξηαθφο Φφξηνο 

 Σαρχηεηα 

 Αξηζκφο ειαθξά ηξαπκαηηψλ, βαξηά ηξαπκαηηψλ θαη λεθξψλ γηα ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ νξίζζεθαλ παξαπάλσ 

 



 Βξνρφπησζε 

 Θεξκνθξαζία 

 Παξαβάζεηο κέζεο, ηαρχηεηαο, κε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο, κε ρξήζε 

θξάλνπο 

 

Ζ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε ζηφρν λα αλαπηπρζεί έλα αμηφπηζην κνληέιν 

ζπζρέηηζεο ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ηξφπν ζπρέηηζεο ηνπο. Ζ 

αλάιπζε έγηλε καθξνζθνπηθά, γηα ηνλ ιφγν απηφ επηιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία λα είλαη 

κεληαία, γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 2006 – 2011. Ζ εμαεηία πνπ επηιέρζεθε ζα δψζεη θαη 

έλα δείγκα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ζην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο. 

 

Δπνκέλσο, ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία πνπ αλαδεηήζεθαλ γηα ην ιεθαλνπέδην Αηηηθήο 

είλαη ην κέζν χςνο βξνρφπησζεο (mm), ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία (νC), ν 

κεληαίνο αξηζκφο παξαβάζεσλ κέζεο, ν κεληαίνο αξηζκφο παξαβάζεσλ κε ρξήζεο 

δψλεο αζθαιείαο, ν κεληαίνο αξηζκφο παξαβάζεσλ κε ρξήζεο θξάλνπο, ν κεληαίνο 

αξηζκφο παξαβάζεσλ ηαρχηεηαο, ν κεληαίνο αξηζκφο ηξαπκαηηψλ (ειαθξά θαη βαξηά) 

θαη λεθξψλ κνηνζηθιεηηζηψλ, ν κεληαίνο αξηζκφο ηξαπκαηηψλ (ειαθξά θαη βαξηά) θαη 

λεθξψλ πεδψλ θαη ν ζπλνιηθφο κεληαίνο αξηζκφο ηξαπκαηηψλ (ειαθξά θαη βαξηά) θαη 

λεθξψλ.  

 

 

4.3 Πεγέο θαη δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ 

Απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη εκθαλέο φηη ήηαλ αλαγθαίν λα αλαδεηεζεί 

θαη λα ζπιιερζεί κηα πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα λα είλαη ρξήζηκα ηα 

δεδνκέλα απηά πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκα, λα έρνπλ δειαδή ζπιιερζεί θαη 

θαηαγξαθεί κε νκνηφκνξθν ηξφπν, βάζεη πξνηχπσλ ζπιινγήο θαη θαηάηαμεο πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (Φξαληδεζθάθεο θαη Γθφιηαο, 1994). 

 

4.3.1. Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ην Κέληξν Γηαρείξηζεο 

Κπθινθνξίαο (Κ.Γ.Κ.) ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2004 θαη έθηνηε ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζπλερήο (24 ψξεο ηελ εκέξα, 365 εκέξεο 

ην ρξφλν). Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Γ.Κ. είλαη: 

 Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κέζσ ηεο γξήγνξεο απφθξηζεο ζηα ζπκβάληα, ηεο  

 



ελεκέξσζεο ησλ νδεγψλ γηα ηηο επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη 

ησλ παξεκβάζεσλ ζηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε. 

  Ζ ιήςε - επεμεξγαζία - κειέηε θαη αμηνπνίεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά κήθνο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, θαζψο 

θαη ε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο (Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η. θιπ.) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαθψλ εξεπλψλ. 

  Ζ παξνρή ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν» πξνο 

ηξίηνπο γηα ζηήξημε εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε άιια θέληξα ειέγρνπ θπθινθνξίαο (Σξνραία, Κέληξν 

Διέγρνπ Κπθινθνξίαο Αηηηθήο Οδνχ, Ππξνζβεζηηθή, ΔΚΑΒ, ΣΡΑΜ, θιπ.). 

 

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ Κ.Γ.Κ. απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 550 ζέζεηο κέηξεζεο ησλ 

θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ (απινί επαγσγηθνί βξφρνη θαη βξφρνη «κεραληθήο 

φξαζεο»), 217 θάκεξεο επνπηείαο ηεο θπθινθνξίαο, 24 Πηλαθίδεο Μεηαβιεηψλ 

Μελπκάησλ, ην ζχζηεκα Δπνπηείαο ηεο Κπθινθνξίαο SITRAFFIC CONCERT, 

θαζψο θαη ξπζκηζηέο θπθινθνξίαο ζηνπο ζεκαηνδνηνχκελνπο θφκβνπο (πεξίπνπ 

850). ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνινπζνχληαη απζηεξά νη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ηεξείηαη θαλέλα αξρείν εηθφλσλ, δελ 

δηαπηζηψλνληαη απφ ην Κ.Γ.Κ. παξαβάζεηο, νχηε εμαηνκηθεχεηαη θάπνην 

θπθινθνξηαθφ ζηνηρείν.  

 

Σν Κ.Γ.Κ., αμηνπνηψληαο ηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα 

πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ θπθινθνξία, ηε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε θαη 

ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηφζν απηνηειψο φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξα εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα (π.ρ. Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Σ.Δ.Η. Αζήλαο). Απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ απηψλ είλαη ηφζν εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή 

ζπλέδξηα φζν θαη Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο ζπνπδαζηψλ δηαθφξσλ ζρνιψλ. ηελ 

εηθφλα 4.10 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηεο θεληξηθήο αίζνπζαο ηνπ Κ.Γ.Κ., 

κε ηηο δηάθνξεο νζφλεο λα εκθαλίδνπλ βίληεν παξαθνινχζεζεο θπθινθνξίαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

 



 

Δηθφλα 4.10:Σν εζσηεξηθφ ηεο θεληξηθήο αίζνπζαο ηνπ Κ.Γ.Κ. 

 

 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ην Κ.Γ.Κ. πξσηνγελψο είλαη εθείλα ηεο 

θαηάιεςεο ηεο νδνχ (Occupancy ή Ο [%]) κέζσ κέηξεζεο ηνπ πνζνζηνχ ρξφλνπ 

ζηνλ νπνίν ππάξρεη φρεκα πάλσ ζηνλ κεηξεηή θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηεο 

νδνχ (Counting ή Q [Veh/h-νρήκαηα/ψξα]) κε απιφ κέηξεκα νρεκάησλ. Δπίζεο 

εκθαλίδεηαη ε πνηφηεηα κέηξεζεο (Quality), ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε πςειή θαη ρακειή 

(high and low). 

 

Καηφπηλ, κέζσ ησλ κεηξήζεσλ ηεο θαηάιεςεο θαη ηνπ κήθνπο βξφρνπ πξνθχπηεη 

δεπηεξνγελψο ε ηαρχηεηα θίλεζεο νρεκάησλ (Velocity ή V [km/h-ρηιηφκεηξα/ψξα]). Ζ 

καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ν νξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο, δειαδή ε 

απφζηαζε ε νπνία δηαλχεηαη ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζεσξείηαη 

έλα κέζν κήθνο νρήκαηνο lv (ζπλήζσο πεξί ηα 5 κέηξα). Έηζη, εάλ ζε ρξφλν t1 πιένλ 

πξφζζην κέξνο ελφο νρήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ βξφρνπ (έλαξμε κέηξεζεο 

θαηάιεςεο), θαη ζε ρξφλν t2 ην πιένλ νπίζζην κέξνο ελφο νρήκαηνο βξίζθεηαη ζην 

ηέινο ηνπ βξφρνπ (ιήμε κέηξεζεο θαηάιεςεο), ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο 

ππνινγίδεηαη σο v=(lλ + ll ) / ( t2 – t1 )  (φπνπ ll ν κήθνο βξφρνπ).  

 

 

 

 



 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απηά ηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ ξεχκαηνο θπθινθνξίαο 

ηεο θχξηαο νδνχ θαη φρη ζηε ισξίδα θπθινθνξίαο. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηνπηθέο 

βνεζεηηθέο ισξίδεο, φπσο ισξίδεο επηηάρπλζεο/επηβξάδπλζεο, ξάκπεο 

εηζφδνπ/εμφδνπ θ.ι.π.. ηα ζεκεία φπνπ βξίζθνληαη ηέηνηεο ηνπηθέο βνεζεηηθέο 

ισξίδεο, φπσο θαη ζηηο ιεσθνξεηνισξίδεο, ην Κ.Γ.Κ. έρεη εγθαηαζηήζεη μερσξηζηνχο 

κεηξεηέο απνθιεηζηηθά γηα ηα δεδνκέλα εηζξνψλ/εθξνψλ ζηελ θχξηα ιεσθφξν. ηηο 

εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη έλαο απιφο επαγσγηθφο βξφρνο ζε 

απεηθνλίζεηο ζρεδηαζηηθά θαη ζε νδφ κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 

 

 

 

Δηθφλεο 4.11 θαη 4.12: Απιφο επαγσγηθφο βξφρνο ζε ζρεδηαζηηθή απεηθφληζε (αξηζηεξά) θαη 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε (δεμηά) 

 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην Κ.Γ.Κ. ήηαλ νη κέζνη σξηαίνη θπθινθνξηαθνί 

θφξηνη θαη ε κέζε σξηαία ηαρχηεηα, ηα νπνία επεμεξγαζηήθαλ ζε ινγηζκηθφ Microsoft 

Excel θαη ηα κεηαηξέςακε ζε κέζα κεληαία κεγέζε. Σα ζηνηρεία αθνξνχζαλ ζηηο εμήο 

ιεσθφξνπο :  

 Λεσθφξνο Κεθηζίαο 

  Λεσθφξνο Βαζηιίζζεο νθίαο  

 Λεσθφξνο Πνζεηδψλνο θαη  

 Λεσθφξνπ Κεθηζζνχ 

 Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιεσθφξσλ έγηλε κε γλψκνλα ην δείγκα καο λα 

απνηειείηαη απφ ηηο θχξηεο θαη ραξαθηεξηζηηθέο αξηεξίεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. 

 

 



4.3.2 Μεηεσξνινγηθα ηνηρεία  

Σα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΔΜΠ ε νπνία 

απνηειεί κία εμέιημε ηνπ πδξνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ΜΔΣΔΟΝΔΣ ( απφ ηελ 

ηζηνζειίδα hoa.ntua.gr ). Σν ΜΔΣΔΟΝΔΣ είλαη έλα δίθηπν δέθα απηφκαησλ 

ηειεκεηξηθψλ πδξνκεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ, εγθαηεζηεκέλν ψζηε λα θαιχπηεη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο.  Λεηηνπξγεί απφ ην 2005 θαη ζε θάζε 

ζηαζκφ ππάξρνπλ αηζζεηήξεο κέηξεζεο:  βξνρφπησζεο, ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο 

πγξαζίαο, ηαρχηεηαο – δηεχζπλζεο - ξηπήο αλέκνπ, ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαζαξήο 

αθηηλνβνιίαο θαη δηάξθεηαο ειηνθάλεηαο. 

 

 

Οη κεηξήζεηο γίλνληαη θάζε 10 ιεπηά, απνζεθεχνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη είλαη 

πξνζβάζηκεο απφ ην δηαδίθηπν. Πάλσ ζηε βάζε δεδνκέλσλ έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζπζηήκαηα: ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ, επηθαλεηαθήο νινθιήξσζεο 

ησλ κεηαβιεηψλ, ππνινγηζκνχ βηνθιηκαηηθψλ δεηθηψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ ηζηνξηθψλ 

πξσηνγελψλ θαη παξάγσγσλ δεδνκέλσλ. Οη επεμεξγαζίεο απηέο, επίζεο είλαη 

δηαζέζηκεο απφ ην δηαδίθηπν κε ηε κνξθή αξρείσλ, δηαγξακκάησλ θαη ραξηψλ. 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη ηχπνη ζεξκνκέηξσλ 

(ζπλήζε, κεγίζηνπ, ειαρίζηνπ) πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε κεηεσξνινγηθνχο 

θισβνχο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζθίαζε επηηξέπνληαο ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ 

αέξα. Ζ ζεξκνθξαζία θαηαγξάθεηαη ζε ζπλερή βάζε κε ηε ρξήζε ζεξκνγξάθνπ. Σα 

δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη είλαη ε κέζε, κέγηζηε, θαη 

ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ζε εκεξήζηα βάζε θαζψο θαη νη ζπλεπαγφκελνη κέζνη φξνη 

απηψλ ζε κεληαία βάζε. Ζ κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία 

πξνθχπηνπλ απφ άκεζεο αλαγλψζεηο ηεο ηαηλίαο ηνπ ζεξκνγξάθνπ (ζεξκνγξάθεκα). 

Ζ κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία πξνθχπηεη κε αθξίβεηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

εκεξήζηνπ ζεξκνγξαθήκαηνο. ηελ Διιάδα ε ζεξκνθξαζία κεηξάηαη ζε βαζκνχο 

Κειζίνπ (νC) (Κνπηζνγηάλλεο θαη Ξαλζφπνπινο, 1997). 

 

ε φηη αθνξά ζηε κέηξεζε ηεο βξνρφπησζεο, ππάξρεη έλα δίθηπν βξνρνκεηξηθψλ 

ζηαζκψλ ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ε θάζε ζηαζκφ είλαη εγθαηεζηεκέλε 

κηα δηάηαμε κέηξεζεο ηνπ χςνπο ηεο βξνρφπησζεο (ζε mm). Ζ δηάηαμε απηή 

πεξηιακβάλεη έλα κεηαιιηθφ δνρείν ππνδνρήο ηεο βξνρήο θαη έλαλ θχιηλδξν 

ζπιινγήο ηεο βξνρήο κε  ρηιηνζηνκεηξηθή θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ χςνπο 

βξνρφπησζεο. ηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ζπλαληψληαη βξνρνγξάθνη, δειαδή 

βξνρφκεηξα, ζηα νπνία πξνζηίζεηαη έλαο θαηαγξαθηθφο κεραληζκφο χςνπο – ρξφλνπ 

βξνρήο. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (24 ψξεο ή εβδνκάδα) ε ηαηλία θαηαγξαθήο 

ηνπ χςνπο βξνρφπησζεο αληηθαζίζηαηαη θαη ηα δεδνκέλα εηζάγνληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή. ε πεξίπησζε πνπ αθνινπζείηαη ε παιαηά κέζνδνο (απιά βξνρφκεηξα), 

ν αξκφδηνο ππάιιεινο δηαβάδεη πεξηνδηθά (αλά 12 ή 24 ψξεο) ην χςνο ηνπ λεξνχ ζηε 

δεμακελή.  



Δίλαη πξνθαλέο φηη νη αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο δίλνληαη απφ ηνπο βξνρνγξάθνπο, 

σζηφζν ην βξνρνκεηξηθφ δίθηπν ζηε ρψξα καο δελ έρεη πιήξσο αλαλεσζεί κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ αθφκα βξνρνκεηξηθνί ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

παιαηέο δηαηάμεηο. Έλα επηπιένλ πξφβιεκα είλαη φηη ην βξνρνκεηξηθφ δίθηπν ηεο 

Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αζπληφληζηε εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκψλ κέηξεζεο 

κε απνηέιεζκα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο λα ζπζζσξεχνληαη ζηαζκνί δηαθφξσλ 

ππεξεζηψλ, ελψ άιιεο πεξηνρέο λα παξακέλνπλ ζρεδφλ αθάιππηεο. Έηζη ε πνηφηεηα 

ηεο ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίαο δελ είλαη πάληα επαξθήο (Ξαλζφπνπινο, 1990). Γηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθαλ νη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί Εσγξάθνπ, Πεληέιεο, 

Γαιαηζίνπ θαη Αγίνπ Κνζκά. 

 

4.3.3  ηνηρεία Αηπρεκάησλ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ 

ΑΝΣΡΑ (χζηεκα Αλάιπζεο Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ) ηνπ Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη 

πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ ΔΜΠ. Ζ βάζε απηή έρεη δηακνξθσζεί απφ ζηνηρεία 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Γειηία θαηαγξαθήο Οδηθψλ Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ (ΓΟΣΑ) 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ Σξνραία κεηά ην ζπκβάλ ελφο νδηθνχ αηπρήκαηνο ην 

νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηξαπκαηηζκφ ή ζάλαην πξνζψπνπ θαη θσδηθνπνηνχληαη 

απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), φπνπ θάζε κεηαβιεηή ιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο αξηζκεηηθέο θαη αιθαξηζκεηηθέο ηηκέο. Απηή ε ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε 

εμαζθαιίδεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηνπο 

εξεπλεηέο. 

 

Σα ζηνηρεία ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ ζπιιέγνληαη ζε πξψην ζηάδην απφ ηελ Σξνραία 

γηα θάζε νδηθφ αηχρεκα κε ηξαπκαηηζκφ. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ Γειηίνπ Οδηθνχ Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο (ΓΟΣΑ), ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεηαη γηα θάζε νδηθφ αηχρεκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην ζάλαην ή ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ. Σν δειηίν εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Σξνραία. Ηζρχεη γηα φιε ηε ρψξα ψζηε λα ππάξρεη 

αμηνπηζηία αιιά θαη νκνηνκνξθία ζηελ θαηαγξαθή ησλ αηπρεκάησλ. Τπφδεηγκα ηεο 

κνξθήο ελφο απζεληηθνχ ΓΟΣΑ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα.  

 

ην ΓΟΣΑ πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο αληηθεηκεληθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ αηπρήκαηνο θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ φηαλ ζπλέβε 

απηφ. Αλαιπηηθφηεξα, πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν 

πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα (έηνο, κήλα, εκέξα, ψξα), ηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο 

(θαηνηθεκέλε ή κε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, είδνο θαη ηχπνο νδνχ), ηνλ ηχπν ηνπ 

αηπρήκαηνο (κεησπηθή, πιαγηνκεησπηθή θ.α.), ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην αηχρεκα  

 

(αξηζκφο παζφλησλ), ηηο αλζξψπηλεο απψιεηεο (λεθξνί, βαξηά ή ειαθξά ηξαπκαηίεο), 

ην είδνο ηνπ ειηγκνχ πνπ πξνθάιεζε ην αηχρεκα (πξνζπέξαζε, αιιαγή ισξίδαο, 



θ.α.), ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (βξνρή, θαινθαηξία θ.α.), ην είδνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ηελ χπαξμε ζεκαηνδφηεζεο - ζεκαηνξχζκηζεο θαη ηέινο θάπνηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ ειηθία, ηελ ππεθνφηεηα ησλ παζφλησλ, 

ηελ ειηθία ησλ νρεκάησλ, ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηπισκάησλ, θαη ηε γεληθή ρξήζε 

εμνπιηζκνχ αζθαιείαο φπσο νη δψλεο αζθαιείαο θαη ην θξάλνο. 

 

Σν ΓΟΣΑ δειαδή απνηειεί έλα δειηίν θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα νδηθά 

αηπρήκαηα. Σν πξψην ΓΟΣΑ δηακνξθψζεθε ην 1963, ελψ εθείλν πνπ ηζρχεη κέρξη θαη 

ζήκεξα, έρεη δηακνξθσζεί θαη εθαξκφδεηαη απφ ην 1996. Έηζη απφ ηηο αξρέο ηνπ 

1996 έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην λέν, αλακνξθσκέλν ΓΟΣΑ πνπ θαηαξηίζηεθε κε ηε 

ζπλεξγαζία ζεηξάο αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ ΔΜΠ, θαη ην νπνίν έρεη 

ζπκβνιή ζηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ. 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ ΓΟΣΑ, αλαθέξνληαη ζηε ζηηγκή πνπ ζπλέβε ην νδηθφ αηχρεκα θαη ζε 

απηήλ πξνζδηνξίδνληαη ν ηχπνο ηνπ αηπρήκαηνο, νη απνθαζηζηηθνί ειηγκνί, νη 

ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο θιπ. Σα ζηνηρεία φκσο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

αηπρήκαηνο (λεθξνί θαη βαξηά ηξαπκαηίεο) ζπκπιεξψλνληαη νξηζηηθά κεηά ην ηέινο 

ηεο 30εο εκέξαο απφ ην αηχρεκα. Γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε 

εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο θάζε ηξαπκαηία, ζε ζπλεξγαζία κε ην λνζειεπηηθφ ίδξπκα, 

ζην νπνίν απηφο εηζήρζε θαη ζηελ πεξίπησζε θαη κφλν πνπ, ζπλεπεία ηνπ 

αηπρήκαηνο, απεβίσζε, ζα θαηαγξαθεί σο λεθξφο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ 

ζρεηηθψλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ (εάλ ν ζάλαηνο επήιζε εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο). Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ΓΟΣΑ θαζψο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηα ζηνηρεία 

ηνπ ΓΟΣΑ ζα ζηεξηρζεί ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ καζεκαηηθνχ πξνηχπνπ γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ νδηθψλ αηπρεκάησλ κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

 

Σν ΓΟΣΑ αθνχ ζπκπιεξσζεί απφ ηελ Σξνραία απνζηέιιεηαη ζε αληίγξαθν ζηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.), αιιά θαη ζηε Γηεχζπλζε Μεραλνγξάθεζεο 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Όηαλ ε ΔΛ.ΣΑΣ. παξαιάβεη 

ην αληίγξαθν απνθσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο νξγαλψλεη ζε πξσηνγελείο 

βάζεηο δεδνκέλσλ φπνπ θάζε κεηαβιεηή παίξλεη αξηζκεηηθέο ή αιθαξηζκεηηθέο ηηκέο. 

Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα βάζε κε ιεπηνκεξή εμαηνκηθεπκέλα ζηνηρεία πάλσ ζηελ 

νπνία ζηεξίρηεθε ε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 

 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ππφ κνξθή θαηαιφγνπ φιεο νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

ζπκπιεξψλνληαη ζε έλα Γ.Ο.Σ.Α. χζηεξα απφ έλα νδηθφ αηχρεκα θαη θαηφπηλ 

θσδηθνπνηνχληαη θαηάιιεια απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. : 

 Αχμσλ αξηζκφο αηπρήκαηνο 



 Σφπνο αηπρήκαηνο 

 Δίδνο νδνχ 

 Υξφλνο αηπρήκαηνο 

  Παζφληεο 

 Αξηζκφο νρεκάησλ 

 Δίδνο νδνζηξψκαηνο 

  Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 

 πλζήθεο νδνζηξψκαηνο 

  Καηάζηαζε νδνζηξψκαηνο 

  Φσηηζκφο θαηά ηε λχρηα 

 Δηδηθά ζηνηρεία νρήκαηνο 

 Σχπνο νδνχ 

 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά νδνχ 

  Σχπνο αηπρήκαηνο πξψηεο ζχγθξνπζεο 

  Διηγκφο νρήκαηνο Α πνπ πηζαλφλ ζπληέιεζε ζην αηχρεκα 

  Θέζε θαη θίλεζε παζφλησλ πεδψλ 

 Ρχζκηζε θπθινθνξίαο, ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε 

 θαξίθεκα 

  Γίπισκα νδήγεζεο – θαηεγνξία θαη έηνο απφθηεζεο απηνχ 

 

Σα ζηνηρεία απηά πθίζηαληαη κηα δεπηεξνγελή επεμεξγαζία – θσδηθνπνίεζε, κε βάζε 

ηελ νπνία νη κεηαβιεηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο αξρεία. Σν 

πξψην αξρείν αθνξά ζηα ζηνηρεία ηνπ αηπρήκαηνο (Accident table), ην δεχηεξν 

αξρείν έρεη λα θάλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο (Vehicle table), ην ηξίην αξρείν 

αλαθέξεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα (Person table), θαη ην 

ηειεπηαίν αξρείν απνηειείηαη απφ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο ηνπ 

νρήκαηνο (Safety Equipment table). Κάζε έλα απφ ηα αηπρήκαηα πεξηγξάθεηαη απφ 

κηα εγγξαθή (Record), ε νπνία απνηειείηαη απφ θάπνηα πεδία (Fields) πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ Γ.Ο.Σ.Α. πνπ θσδηθνγξαθνχληαη ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ.. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε βάζε δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία νδηθψλ 

αηπρεκάησλ απφ ην 1996 έσο ην 2010. 

 



Σν .ΑΝ.ΣΡ.Α. ιεηηνπξγεί σο βάζε δεδνκέλσλ κνξθήο Microsoft Access, κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ λα πξνέξρνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη λα 

ελεκεξψλνληαη ζε εηήζηα βάζε. Με ηε δηαηχπσζε θαηάιιεισλ εξσηεκάησλ απφ ην 

ρξήζηε αληινχληαη ηα επηζπκεηά δεδνκέλα γηα ηα δεηήκαηα ππφ εμέηαζε, ηα νπνία 

είλαη δηαζέζηκα ππφ κνξθή πηλάθσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σν .ΑΝ.ΣΡ.Α. 

απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα, θαζψο ν εξεπλεηήο έρεη άκεζε πξφζβαζε ζε πιεζψξα 

αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ αηπρεκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε βάζνο πνιιψλ εηψλ. 

Μνιαηαχηα, ε ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα απαηηεί 

πξνζνρή θαζψο ηα ζηνηρεία ηα νπνία εκπεξηέρεη είλαη εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

Καηά ηελ ππνβνιή εξσηήκαηνο, αθνχ επηιέμεη ηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνο 

ρξήζε, ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα απφ ηα ηέζζεξα πξναλαθεξζέληα αξρεία 

(αηπρήκαηνο, νρήκαηνο, πξνζψπνπ, εμνπιηζκνχ αζθαιείαο) απφ ην νπνίν ζα 

αληιεζνχλ ηα ζηνηρεία. Ζ επηινγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην αληηθείκελν 

πξνο δηεξεχλεζε. Καηφπηλ επηιέγεηαη ηνπνζεζία θαη ρξνλνινγίεο ελδηαθέξνληνο, θαη 

νξηνζεηείηαη έηζη ην εξψηεκα. Έρεη θαζνξηζηεί δειαδή ην ππνζχλνιν ησλ 

αηπρεκάησλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ, θαζψο θαη ε ζθνπηά 

εμέηαζήο ηνπο. 

 

Δθηφο απφ ηα δεδνκέλα ζπκβάλησλ αηπρεκάησλ θαη παζφλησλ, πξφζζεηνη 

παξάγνληεο είλαη επηζπκεηνί ζηελ αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη 

ζπλζήθεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε νδηθφ αηχρεκα απμεκέλεο ζνβαξφηεηαο. ηνηρεία γηα 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη έρνπλ ηε κνξθή ησλ ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θάζε νδηθνχ αηπρήκαηνο, παξέρνληαη κέζσ ηνπ .ΑΝ.ΣΡ.Α. θαηά ην ζηάδην ηεο 

νκαδνπνίεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηεξεχλεζε γηα ην πνηνί 

παξάγνληεο έρνπλ απμεκέλε επηξξνή ζηε ζνβαξφηεηα νδηθψλ αηπρεκάησλ 

αληιήζεθε κεγάινο αξηζκφο κεηαβιεηψλ νη νπνίεο θξίζεθε φηη αλαθέξνληαη ζην νδηθφ 

αηχρεκα θαη είλαη δπλαηφλ λα παξέρνπλ ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο. Με ηελ 

ππνβνιή ηνπ πιήξνπο εξσηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ε εθηέιεζή ηνπ απφ ην 

ινγηζκηθφ, θαη ηα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη φπσο απηά έρνπλ δεηεζεί θαη νκαδνπνηεζεί 

ζε αξρείν κνξθήο Microsoft Access. Γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο ην κφλν 

πνπ απαηηείηαη είλαη κηα απιή κεηαθνξά ζε αξρείν Microsoft Excel. Δπίζεο δίλεηαη 

ζην ρξήζηε δπλαηφηεηα επαλαζθφπεζεο ηνπ εξσηήκαηφο ηνπ γηα έιεγρν. 

 

 

 

 



Αθνινπζεί κηα ζεηξά εηθφλσλ (4.1 – 4.8) νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα ζηάδηα 

δεκηνπξγίαο θαη ππνβνιήο εξσηήκαηνο ζην .ΑΝ.ΣΡ.Α.: 

 

 

Δηθφλα 4.1: Αξρηθή νζφλε .ΑΝ.ΣΡ.Α. – Δπηινγή δηαηχπσζεο εξσηήκαηνο 

 

 

 

Εικόνα 4.2: Επιλογή έκδοςησ Σ.ΑΝ.ΤΡ.Α. 

 

 

Δηθφλα 4.3: Δπηινγή κεηξνχκελεο κνλάδαο (αξρείνπ πξνο πξνζπέιαζε) 



 

 

 

Δηθφλα 4.4: Πεξηγξαθή αηπρεκάησλ πξνο αλάθηεζε 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.5: Επιλογή χαρακτηριςτικών ομαδοποίηςησ ατυχημάτων 

 



Δηθφλα 4.6: Γηαηχπσζε ηειηθνχ εξσηήκαηνο 

 

 

Δηθφλα 4.7: Αλαθνξά ζηνηρείσλ ηειηθνχ εξσηήκαηνο 

 

 

                             Δηθφλα 4.8: Δλδεηθηηθφ αξρείν πίλαθα απνηειεζκάησλ 

 

 



 

Σα δεδνκέλα ησλ ηξαπκαηηψλ θαη λεθξψλ αλαθέξνληαη γεληθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή 

ηνπ ιεθαλνπεδίνπ  Αηηηθήο. Αθνχ ζπιιέρζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 

αλάιπζε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ απνζεθεχηεθαλ ζην ινγηζκηθφ 

Microsoft Excel. 

 

4.3.4  ηνηρεία Παξαβάζεσλ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ απαξαίηεηα ήηαλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ παξαβάζεσλ. Ζ 

ζπιινγή ηνπο έγηλε απφ ηελ Γηεχζπλζε Σξνραίαο Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπο φπνπ εθεί θαηαγξάθνπλ ηηο παξαβάζεηο ζε ινγηζκηθφ Microsoft Excel. Έηζη 

ήηαλ εχθνιε ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ηα δεδνκέλα αηπρεκάησλ αθνχ 

αλήθνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Παξαθάησ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε κνξθή ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ παξαβάζεσλ φπσο αθξηβψο αληιήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Σξνραίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Οη παξαβάζεηο απηέο αθνξνχζαλ ηηο παξαβάζεηο κε 

ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο, κε ρξήζεο θξάλνπο, ηηο παξαβάζεηο νξίσλ ηαρχηεηαο θαη ηηο 

παξαβάζεηο γηα ηε κέζε.  

 

 

Δηθφλα 4.9: Βάζε δεδνκέλσλ Γηεχζπλζεο Σξνραίαο Αηηηθήο 

 

 

 

 

 

 



4.4  Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά ηνηρεία  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπσο πξνέθπςαλ απφ 

ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ δεδνκέλσλ. Απηά ηα ζηνηρεία 

επηηξέπνπλ κία πξψηε αλαζθφπεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ 

αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ ή ηάζεσλ θαη ηελ εμνηθείσζε κε ηελ ηάμε 

κεγέζνπο ησλ αξηζκψλ. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ κε ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε λα 

αληρλεπηεί ε βαξχηεηα θάπνηαο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εμαξηεκέλε  ψζηε  

έπεηηα λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ θαηά ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ κνληέισλ. 

Απφ κία πξψηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα κε ηελ κνξθή δηαγξακκάησλ θαη γηα ηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο θαηεγνξίεο, 

ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο, ηνπο πεδνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

Παξαηίζεληαη θπξίσο εθείλνη πνπ ζεσξήζεθε φηη πξνζέθεξαλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.  

 

 

Γηάγξακκα 4.1: Διαθξά Σξαπκαηίεο - Μννζηθιεηηζηέο 

 

Γηάγξακκα 4.2: Βαξηά Σξαπκαηίεο θαη Νεθξνί - Μνηνζηθιεηηζηέο 



 

Γηάγξακκα 4.3: Διαθξά Σξαπκαηίεο - Πεδνί 

 

 

Γηάγξακκα 4.4: Βαξηά Σξαπκαηίεο θαη Νεθξνί - Πεδνί 

 

 

Γηάγξακκα 4.5: Διαθξά Σξαπκαηίεο – πλνιηθά  



 

Γηάγξακκα 4.6: Βαξηά Σξαπκαηίεο θαη Νεθξνί – πλνιηθά 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.7: πγθεληξσηηθφ δηάγξακκα Διαθξά Σξαπκαηηψλ 

 

 

 

 

 



 

Γηάγξακκα 4.8: πγθεληξσηηθφ Γηάγξακκα Βαξηά Σξαπκαηηψλ θαη Νεθξψλ 

 

Aπφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη φηη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο ππεξηεξνχλ 

θαηά πνιχ ζε αξηζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο βαξηά ηξαπκαηίεο θαη λεθξνχο. Αμηνζεκεηψην 

είλαη ην γεγνλφο, φηη παξαηεξείηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε κείσζεο ησλ 

ηξαπκαηηψλ θαη λεθξψλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έξεπλα. 

 

Έπεηηα θαηαγξάθεθε ε ζρέζε ηαρχηεηαο θαη θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 4.9 ηαρχηεηαο – θφξηνπ.  Ζ ηάζε 

ηνπ δηαγξάκκαηνο πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα απφ ηελ ινγαξηζκηθή θακπχιε κε R2 = 

0,53 ζε ζρέζε κε ηελ γξακκηθή φπνπ είρε R
2 

= 0,504 . Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο 

φηη ε ηαρχηεηα δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε δειαδή θπκαίλεηαη κεηαμχ 

63km/h θαη 67km/h θαη αληίζηνηρα ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 10.000 

θαη 12.000 νρεκάησλ ηελ  ψξα. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηε 

ζπζρέηηζε πνπ ζα ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ.  

 



 

Γηάγξακκα 4.9: ρέζε Σαρχηεηαο θαη Κπθινθνξηαθνχ Φφξηνπ 

 

 

4.5 Eπεμεξγαζία ηνηρείσλ κε ην Δηδηθφ Λνγηζκηθφ 

Μεηά απφ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ πηλάθσλ ζην ινγηζκηθφ Microsoft Excel, ηα 

ζηνηρεία κεηαθέξζεθαλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο IBM SPSS 

Statistics. Ζ εηζαγσγή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ζην πεδίν δεδνκέλσλ (Data 

View), ην νπνίν δέρεηαη ζηνηρεία κφλν αξηζκεηηθήο κνξθήο. Έπεηηα θαζνξίζηεθαλ θαη 

ραξαθηεξίζηεθαλ νη κεηαβιεηέο κέζσ ηνπ πεδίνπ κεηαβιεηψλ (Variable View). 

Δηδηθφηεξα, γηα θάζε κεηαβιεηή επηιέρζεθε ην είδνο ηεο (αξηζκεηηθή, εκεξνκελία 

θιπ.), ν αξηζκφο δεθαδηθψλ ςεθίσλ θαη ν ηχπνο ηεο. Χο ηχπνη κεηαβιεηψλ νξίδνληαη 

νη εμήο: 

 πλερείο κεηαβιεηέο (scale variables), νη νπνίεο ιακβάλνπλ φιεο ηηο ηηκέο 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. 

 Γηαηεηαγκέλεο κεηαβιεηέο (ordinal variables), νη νπνίεο ιακβάλνπλ αθέξαηεο 

ηηκέο, κε καζεκαηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, δειαδή κηθξφηεξνη αξηζκνί 

ζπκβνιίδνπλ κηθξφηεξεο αμίεο κεηαβιεηήο. 

  Γηαθξηηέο κεηαβιεηέο (nominal variables), νη νπνίεο ιακβάλνπλ ζπκβνιηθέο 

αθέξαηεο ηηκέο ρσξίο καζεκαηηθή ζπζρέηηζε. 

 



Δπηζεκαίλεηαη φηη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο (π.ρ. ειαθξά ηξαπκαηίεο 

θαη logslight injuries) πξέπεη λα εηζαρζνχλ σο μερσξηζηέο κεηαβιεηέο αθνχ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πξψηα ζην Excel. ηηο εηθφλεο 4.13  θαη 4.14  πνπ αθνινπζνχλ 

εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ζην ινγηζκηθφ θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

Δηθφλα 4.13: Παξάδεηγκα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ 

 

 

 



 

Δηθφλα 4.14: Παξάδεηγκα θαζνξηζκνχ κεηαβιεηψλ ζην ινγηζκηθφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθαλ θάπνηεο αξρηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ εμαγσγή βαζηθψλ 

πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κε ην ινγηζκηθφ, πξηλ απφ ηελ θχξηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Σα βήκαηα εληνιψλ γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη: Analyze → Descriptive Statistics → 

Descriptives → Options θαη έπεηηα ε επηινγή κεηαβιεηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ 

πξνο δηεξεχλεζε. Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 4.15, 416, 4.17 . 

 

 

Δηθφλα 4.15: Δμαγσγή πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

 

Δηθφλα 4.16: Δπηινγή επηζπκεηψλ κεηαβιεηψλ 

 



 

Δηθφλα 4.17: Δπηινγή ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ 

 

 

Αθνινχζεζε δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Όιεο νη 

επηιεγκέλεο κεηαβιεηέο αλαιχνληαη αλά δεχγε θαη πξνθχπηνπλ νη ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο Pearson θαη Spearman. Οη ζπληειεζηέο θπκαίλνληαη απφ -1.00 (ηέιεηα 

αληηζηξφθσο αλάινγε ζπζρέηηζε) έσο +1.00 (ηέιεηα αλάινγε ζπζρέηηζε), ελψ 

ζπληειεζηήο 0.00 δειψλεη ηέιεηα αζπζρέηηζηεο κεηαβιεηέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη παξά 

ηνπο νξηζκνχο απηνχο, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο απνδνρήο ή απφξξηςεο 

δεχγνπο κεηαβιεηψλ πξνο αλάιπζε παξά κφλν ε θξίζε ηνπ εξεπλεηή. Σα βήκαηα 

εληνιψλ γηα απηφ ηνλ ζθνπφ είλαη: Analyze → Correlate → Bivariate θαη έπεηηα ε 

επηινγή κεηαβιεηψλ θαη ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ πξνο δηεξεχλεζε. Παξαηίζεληαη νη 

ζρεηηθέο εηθφλεο 4.18  θαη 4.19 απφ ην ινγηζκηθφ: 



 

Δηθφλα 4.18: Γηαδηθαζία ζπζρέηηζεο κεηαβιεηψλ 

 

 

Δηθφλα 4.19: Δπηινγή κεηαβιεηψλ θαη είδνπο ζπζρέηηζεο 

 

 



Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θχξηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηειηθψλ κνληέισλ. Δμεηάζηεθαλ δχν αλαιχζεηο ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη ε 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε, γηα ηελ κελ πξψηε αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ 

βήκαηα Analyze → Regression → Linear , φπσο θαίλνληαη θαη ζηελ εηθφλα 4.20 θαη 

γηα ηελ δεχηεξε αθνινπζνχληαη ηα ίδηα  βήκαηα Analyze → Regression → Linear, ε 

κφλε δηαθνξά είλαη ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή πνπ είλαη εθθξαζκέλε ζε ινγάξηζκν 

δειαδή logslight injuries, logserious injuries. 

 

 

Δηθφλα 4.20: Δπηινγή γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 



Έπεηηα επηιέγνληαη νη αλεμάξηεηεο (independent) θαη νη εμαξηεκέλεο (dependent) 

κεηαβιεηέο. ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ν έιεγρνο πνπ ζέινπκε λα γίλεη, ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε  εθείλνο ησλ Durbin-Watson, ην ηζηφγξακκα ηεο θαηαλνκήο 

θαη ηέινο επηιέγνπκε unstandardized predicted values . H δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη 

θαη ζηηο παξαθάησ εηθφλεο. 

 

 

Eηθφλα 4.21: Δπηινγή κεηαβιεηψλ 

 

Δηθφλα 4.22: Δπηινγή ειέγρνπ Durbin-Watson 



 

Eηθφλα 4.23: Δπηινγή ηζηνγξάκκαηνοο θαηαλνκήο 

 

 

Δηθφλα 4.24: Δπηινγή Predicted Values 

 



5. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1 Γεληθά 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο 

κεζνδνινγίαο, θαζψο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 

ηηο πεγέο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο. Έηζη πξνέθπςαλ ινγαξηζκνθαλνληθά κνληέια, ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ κε αμηφπηζην ηξφπν ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν.  

 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

θαηάιιεισλ κνληέισλ. Παξνπζηάδεηαη, δειαδή, ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ θαη νη δηαδνρηθέο δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε 

δίδεηαη ζηελ παξνπζίαζε δεηεκάησλ αμηνπηζηίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Αλαπφζπαζην κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ απνηεινχλ νη 

ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ κνληέισλ. 

 

Σέινο, ζην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα 

εμήγεζεο ηνπο κε βάζε ηε ινγηθή, ηελ εκπεηξία θαη ζηνηρεία απφ ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 

 Παξνπζίαζε ησλ εμαγφκελσλ ζηνηρείσλ 

 Πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

  Δμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη, αθελφο ηε καζεκαηηθή ζρέζε ηνπ 

κνληέινπ θαη αθεηέξνπ θαηάιιεινπο πίλαθεο πνπ επεμεγνχλ αλαιπηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (ζπληειεζηέο, θιπ). Δπίζεο, 

παξνπζηάδνληαη θαη ζρεηηθά δηαγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε γξαθηθή απεηθφληζε 

ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη ππφινηπεο δηεξεπλήζεηο νη νπνίεο δελ 

νδήγεζαλ ζε απνηειέζκαηα, αλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην 

πιαίζην εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 



Αξρηθά, ππήξμε ε ζθέςε λα δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ν 

αξηζκφο ησλ ηξαπκαηηψλ ζνβαξά θαη ειαθξά γηα ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο, ηνπο πεδνχο 

θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηξαπκαηηψλ. Τπελζπκίδεηαη φηη νη εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: ζηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αθνξνχζαλ ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε, ζηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχζαλ ηα θαηξηθά 

θαηλφκελα θαη ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζηηο αθνξνχζαλ παξαβάζεηο. Δμ΄αξρήο νξίζηεθε 

σο βέιηηζην κνληέιν, ην κνληέιν πνπ ζα πεξηείρε έζησ θαη κία κεηαβιεηή απφ θάζε 

θαηεγνξία εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ.  

 

Ζ δηεξεχλεζε κέζσ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θξίζεθε κε ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο 

δελ επηηεχρζεθε ην βέιηηζην κνληέιν θαη ηα ζθάικαηα παξνπζίαδαλ κία ηάζε πνπ 

δελ κπνξνχζε λα απαινηθζεί κέζσ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Παξάιιεια, ην 

R
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 είλαη κηθξφηεξν, ζπγθξηηηθά κε ηελ ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε. Αλαιπηηθά, 

ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ 

ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο.  

 

β t e β t e β t e β t e

Constant 729,876 2,009 707,46 1,979 716,858 2,038 715,753 2,116

Precipitation -0,281 -1,822 -0,00894 -0,292 -1,932 -0,00929 -0,297 -2 -0,00945 -2,97 -2,02 -2,56535

Temperature 1,995 1,795 0,107441 1,876 1,751 0,101033 1,955 1,977 1,688638 1,954 1,994 2,858165

Volume 0,022 2,206 0,76149 0,023 2,352 0,796104 0,023 2,366 0,002337 0,023 2,526 21,62237

Speed -10,617 -2,373 -2,16319 -10,263 -2,346 -2,09107 -10,427 -2,444 -2,36935 -10,412 -2,555 -57,6184

Παραβάζεις ηατύηηηας 0,002 0,44 0,02828

Μη τρήζη κράνοσς 0,001 0,185 0,007508 0,001 0,2 0,007508

Μέθη -0,004 -0,134 -0,01005 -0,002 -0,077 -0,00503 0 0,013 0

R-square

slight injuries motocyclist

1η δοκιμή

0,4650,465 0,4650,467

4η δοκιμή3η δοκιμή2η δοκιμή

 

 

β t e β t e β t e β t e β t e

Constant -3,724 -0,089 -6,729 -0,164 -28,26 -0,826 18,605 1,029 -18,702 -0,608

Precipitation 0,015 0,849 0 0,014 0,779 0 0,011 0,647 0 0,005 0,311 0

Temperature 0,133 1,047 0 0,117 0,956 0

Volume 0,001 0,926 5,22E-05 0,001 1,053 5,22E-05 0,002 1,606 0,000104361 0,001 1,509 0,756621

Speed 0,081 0,159 0,007563 0,129 0,257 0,012046 0,421 1,058 0,039311328 -0,044 -0,16 -0,00411 0,304 0,862 1,353953

Παραβάζεις ηατύηηηας 0 1,587 0

Μη τρήζη κράνοσς 0,001 0,514 1,13E-05 0,001 1,614 1,13E-05 0,001 2,115 1,1318E-05 0,001 2,389 1,13E-05 0,001 2,031 0,164111

Μέθη -0,006 -1,601 0,000136 -0,005 -1,55 0,000114 -0,006 -1,793 0,000136391 -0,005 -1,436 0,000114 -0,006 -1,775 -0,32961

R-square

serious injuries motocyclist

5η δοκιμή

0,112

1η δοκιμή 2η δοκιμή 3η δοκιμή 4η δοκιμή

0,0830,133 0,13 0,117  

 

 



 

β t e β t e β t e

Constant 26,315 0,191 -0,543 -0,004 -81,707 -3,104

Precipitation -0,041 -0,68 -0,00417

Temperature -0,874 -2,188 -0,15041 -0,815 -2,099 -0,14026 -0,987 -3,588 -0,16986

Volume 0,016 4,279 1,769695 -0,016 4,459 -1,76969

Speed -1,31 -0,789 -0,85291 1,002 -0,63 0,652376 0,018 7,753 0,011719

R-square 0,528

1η δοκιμή 2η δοκιμή 3η δοκιμή

0,534 0,531

slight injuries pedestrians

 

 

1η δοκιμή 2η δοκιμή 3η δοκιμή

β t e β t e β t e

Constant 0,366 0,061 2,297 0,371 2,746 0,4741

Precipitation 0,014 1,103 0,012093 0,01 0,75 0,008638 -0,126 -2,073 -0,1088329

Temperature -0,084 -1,19 -0,12287 -0,01 -1,424 -0,01 0,001 1,961 0,001462725

Volume 0,001 1,682 0,940103 0,001 1,881 0,001

Παραβάζεις ηατύηηαης 0,001 1,533 0,383992

R-squares 0,12 0,1130,15

serious injuries pedestrians

 

 

β t e β t e β t e β t e

Constant 1679,17 3,108 1644,902 3,115 1519,92 3,02 1488,718 2,994

Precipitation -0,386 -1,7 -0,08771 -0,396 -1,773 -0,00676 -390 -1,752 -6,65955 -0,372 -1,698 -0,00635

Temperature -1,366 -0,756 -0,52565 -1,437 -0,805 -0,04155 -1,592 -0,899 -0,04604 -1,107 -0,729 -1,87465

Volume 0,028 1,879 6,924887 0,014 1,99 0,260192 0,032 2,318 0,594725 0,031 2,279 19,9239

Speed -22,079 -3,292 -32,143 -21,547 -3,318 -2,35724 -19,773 -3,247 -2,16317 -19,311 -3,22 -0,11367

Παραβάζεις ηατύηηηας 0,002 0,356 0,202037

Μη τρήζη ζώνης -0,008 -0,714 -0,47435 -0,007 -0,653 -0,03119 -0,005 -0,541 -0,02228

Μη τρήζη κράνοσς 0,023 2,24 1,233792 0,023 2,227 0,092716 0,024 2,338 0,096747 0,019 3,835 0,019

Μέθη 0,034 0,758 0,610528 0,035 0,803 0,047229

R-square 0,617

3η δοκιμή 4η δοκιμή

0,6150,6210,621

1η δοκιμή 2η δοκιμή

slight injuries total

 

 

β t e β t e β t e β t e

Constant -38,059 -0,453 -32,661 -0,41 -35,271 -0,444 21,24 1,327

Precipitation 0,08 0,219 0,018179

Temperature -0,341 -1,2 -0,13122 -0,354 -1,28 -0,13622 -0,237 -1,058 -0,09119905 -0,126 -0,771 -0,04849

Volume 0,004 1,542 0,98927 0,003 1,538 0,741952 0,003 1,489 0,741952209 0,002 1,446 0,494635

Speed 0,748 0,723 1,08895 0,683 0,695 0,994322 0,711 0,727 1,035085212

Μη τρήζη ζώνης 0,002 1,022 0,118588 0,002 1,008 0,118588 0,003 3,033 0,177882552 0,002 2,957 0,118588

Μη τρήζη κράνοσς 0,001 0,71 0,053643 0,001 0,727 0,053643

Μέθη -0,008 -1,072 -0,14365 -0,007 -1,073 -0,1257 -0,007 -1,001 -0,12569702 -0,005 -0,798 -0,08978

R-square 0,211

serious injuries total

0,224 0,223 0,217

1η δοκιμή 2η δοκιμή 3η δοκιμή 4η δοκιμή

 

 

 



5.2. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κνληέισλ 

 

ηα αθφινπζα ππνθεθάιαηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ηνπ πιήζνπο θαη 

ηνπ είδνπο ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνπο ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο, 

ηνπο ηξαπκαηίεο πεδνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ζην ζχλνιν ηνπο, ηφζν γηα ηνπο ειαθξά 

φζν θαη γηα ηνπο βαξηά ηξαπκαηίεο - λεθξνχο. Παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ 

ζε θάζε  κνληέιν θαζψο θαη ε αληίζηνηρε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ησλ κεηαβιεηψλ 

απηψλ. Αξρηθά, εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ψζηε λα απνξξηθζνχλ 

κεηαβιεηέο κε πςειφ δείθηε ζπρέηηζεο. Έπεηηα, γίλεηαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ 

παιηλδξφκεζεο θαη ε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. Καη ηέινο, παξνπζηάδεηαη ε 

εμήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην εθάζηνηε κνληέιν. 

 

5.2.1.  Μνληέιν ειαθξά ηξαπκαηηψλ ζην ζχλνιν ηνπο 

 

 5.2.1.1 Γεδνκέλα εηζφδνπ – Καζνξηζκφο κεηαβιεηψλ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ εμεηάζηεθαλ νη παξαθάησ κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

θσδηθνπνηήζεθαλ γηα λα εηζαρζνχλ ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ.  

 

 Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή : ζπλνιηθά ειαθξά ηξαπκαηίεο  ( log_sl_tot ) 

 Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο : 

o Κπθινθνξηαθφο Φφξηνο                    ( Q/1000 ) 

o Σαρχηεηα                                            ( speed ) 

o Mε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο              (Μερξήζεδψλεοαζθαιείαο) 

o Με ρξήζε θξάλνπο                            (Μερξήζεθξάλνπο) 

o Παξαβάζεηο ηαρχηεηαο                      (ΠαξαβάζεηοΣαρχηεηαο) 

o Μέζε                                                 ( Μέζε/1000) 

o Βξνρφπησζε                                    ( Precipitation ) 

o Θεξκνθξαζία                                    (Σemperature ) 

o Φφξηνο * Σαρχηεηα                                 ( Q*V ) 

o Φφξηνο  0 – 8.500 ΜΔΑ                           ( Q1 ) 

o Φφξηνο  8.500 – 10.000 ΜΔΑ                  ( Q2 ) 

o Φφξηνο  > 10.000 ΜΔΑ                           ( Q3 ) 



o Θεξκνθξαζία 0 – 10 ν C                         ( T1 ) 

o Θεξκνθξαζία 10 – 25 ν C                       ( Σ2 ) 

o Θεξκνθξαζία >  25 ν C                           ( Σ3 ) 

o Βξνρφπησζε 0 – 50mm                         ( P1 ) 

o Βξνρφπησζε 50– 100mm                     ( P2 ) 

o Βξνρφπησζε > 100mm                          ( P3 ) 

o Σαρχηεηα  60 - 65 km/h                          ( s1 ) 

o Σαρχηεηα > 65 km/h                               ( s2 ) 

o Σξαπκαηίεο πξίλ ηελ θξίζε ( έηνο θξίζεο  2009 )  ( pc ) 

o Σξαπκαηίεο κεηά ηελ θξίζε                      ( αc ) 

o Παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο 0 – 1.000 ( z1 ) 

o Παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο 1.000 – 3.000 ( z2 ) 

o Παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο  >  3.000 ( z3 ) 

o Παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο  0 – 1.000 ( k1 ) 

o Παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο  1.000 – 3.000 ( k2 ) 

o Παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο  > 3.000 ( k3 ) 

o Παξαβάζεηο ηαρχηεηαο 0 – 1.000  ( Σa1 ) 

o Παξαβάζεηο ηαρχηεηαο 1.000 –3.000  ( Σa2 ) 

o Παξαβάζεηο ηαρχηεηαο > 3.000  ( Σa3 ) 

o Παξαβάζεηο κέζεο 0 – 1.000  ( Μ1 ) 

o Παξαβάζεηο κέζεο 1.000 –3.000  ( Μ2 ) 

o Παξαβάζεηο κέζεο  > 3.000  ( Μ3 ) 

o Οη κήλεο ηνπ ρξφλνπ ( February, March, April, May, June, July, 

August, September, October, November, December ) 

o Tα έηε απφ ην 2007 – 2011 

 

 

Oη θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ (Q1,Q2,Q3), ηεο βξνρφπησζεο 

(P1,P2,P3), ηεο ζεξκνθξαζίαο (Σ1,Σ2,Σ3), ηεο ηαρχηεηαο (s1,s2), ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο (pc,ac), ησλ παξαβάζεσλ (z1,z2,z3,k1,k2,k3,Σa1,Ta2,Ta3,M1,M2,M3), ησλ 



κελψλ ( February, March, April, May, June, July, August, September, October, 

November, December) θαη ησλ εηψλ (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) εηζήρζεζαλ σο 

ςεπδνκεηαβιεηέο (dummies).  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εηζαγσγή ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ έγηλε παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

θαηεγνξηψλ ηνπο, δειαδή γηα παξάδεηγκα νη ςεπδνκεηαβιεηέο  Q1, Q2, Q3 

εηζήρζεζαλ παξάιιεια κε ηελ θαηεγνξία θπθινθνξηαθφο θφξηνο Q/100, θαη’ 

αληηζηνηρία έγηλε θαη γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Οη κήλεο θαη ηα έηε εηζήρζεζαλ 

ζην κνληέιν γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα θαη ε επνρηθφηεηα ησλ 

κεηαβιεηψλ. Οη ςεπδνκεηαβιεηέο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ εληνιή create ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή εληνιή if. 

 

Δπηπξνζζέησο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γηα λα απνθεπρζεί ε «παγίδα ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ», ν αξηζκφο ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ πξέπεη λα είλαη θαηά 1 

κηθξφηεξνο απφ ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Έηζη ν αξηζκφο ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ γηα ηνπο κήλεο είλαη 11 (δελ δεκηνπξγήζεθε αληίζηνηρε 

ςεπδνκεηαβιεηή γηα ηνλ Ηαλνπάξην), ελψ γηα ηα έηε  είλαη 5 (δελ δεκηνπξγήζεθε 

αληίζηνηρε ςεπδνκεηαβιεηή γηα ην 2006 ). Αθφκε, νη ηξαπκαηίεο εηζήρζεζαλ κε 

πζηέξεζε θαηά έλα κήλα ζε ζρέζε κε ηηο παξαβάζεηο δειαδή νη παξαβάζεηο ηνπ 

Ηαλνπαξίνπ γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ηνπ ηξαπκαηίεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 

 

Tελ θσδηθνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εηζαγσγή ζην εηδηθφ ινγηζκηθφ αθνινχζεζε ν έιεγρνο 

ζπζρέηηζεο θαη νη έιεγρνη ζεκαληηθφηεηαο  ηνπο φζνλ αθνξά ζην εθάζηνηε κνληέιν. 

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην 

ηειηθφ κνληέιν παξνπζηάδνληαη παξαθάησ : 

 

 Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο Q/1000 θαη ε ςεπδνκεηαβιεηή Q3 

 Σν γηλφκελν θπθινθνξηαθφο θφξηνο επί ηαρχηεηα Q*V 

 Ζ βξνρφπησζε ( Precipitation) θαη ε ςεπδνκεηαβιεηή P2 ( βξνρφπησζε 20–

100mm )                   

 Ζ ςεπδνκεηαβιεηή Σ2 ζεξκνθξαζία ( 10 – 25 ν C )                    

 Οη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο 

 Ζ ςεπδνκεηαβιεηή ac ( ηξαπκαηίεο κεηά ηελ θξίζε )                      

 Ζ ςεπδνκεηαβιεηή z2  ( παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο 1.000 – 

3.000 ) 

 H ςεπδνκεηαβιεηή k3 ( παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο  > 3.000 ) 

 Οη κήλεο Φεβξνπάξηνο θαη επηέκβξηνο 

 Σα έηε 2007 θαη 2008   



5.2.1.2 Παξαγσγή Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο 

 

Γηα ηε δηακφξθσζε κηαο πιεξέζηεξεο εηθφλαο γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηε δηαζπνξά ησλ 

ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, είλαη απαξαίηεηε ε παξαγσγή πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πέξα απφ ηνπο άκεζνπο αξηζκνχο ηνπ ζηαδίνπ ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Απηφ ην δεηνχκελν επηηπγράλεηαη κε ηελ πνξεία επηινγψλ 

ζην ινγηζκηθφ Analyze → Descriptive Statistics → Descriptives → Options θαη ηελ 

εληνιή γηα εμαγσγή ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ. Σα ζηαηηζηηθά κεγέζε πνπ 

επηιέγνληαη είλαη εθείλε ηεο κέζεο ηηκήο, ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ηνπ κέγηζηνπ θαη ηνπ 

ειάρηζηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο ζπλαξηήζεηο έρνπλ λφεκα κφλν γηα 

ζπλερείο κεηαβιεηέο.  

 

 

 

Πίλαθαο 5.1: Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή κνληέινπ ειαθξά ηξαπκαηηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1.3 πζρέηηζε Μεηαβιεηψλ 

 

Σν επφκελν ζηάδην αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Δπηδηψθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ θαη κε ζπρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

κέηξεζεο ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε δεχγε κεηαβιεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη πάιη 

κέζσ ηεο εληνιήο Analyze (Analyze → Correlate → Bivariate Correlations). Οη 

κεηαβιεηέο πνπ ελδηαθέξνπλ εηζάγνληαη ζην πεδίν Variables.  

 

Απφιπηεο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο θνληά ζηε κνλάδα απνδεηθλχνπλ 

ηζρπξή ζπζρέηηζε, ελψ ηηκέο θνληά ζην κεδέλ θαλεξψλνπλ αλχπαξθηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Θεηηθφ πξφζεκν ηεο εθάζηνηε ηηκήο ηνπ θάζε ζπληειεζηή 

δειψλεη φηη κε αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ππάξρεη νκφζεκε αχμεζε ηεο 

αλεμάξηεηεο, ελψ αξλεηηθφ πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή δειψλεη εηεξφζεκε αχμεζε. 

Δπίζεο, ν ζπληειεζηήο Pearson ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο θαη ν 

ζπληειεζηήο Spearman γηα δηαθξηηέο θαη δηαηεηαγκέλεο κεηαβιεηέο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο Pearson.  

 

Όπσο έρεη επηζεκαλζεί ζηα πξνεγνχκελα, δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο γηα 

ηελ απνδνρή ή απφξξηςε κηαο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεγεζψλ. πλεπψο νη πςεινί 

ζπληειεζηέο επηζεκάλζεθαλ, κε βάζε ην εκπεηξηθφ φξην ηνπ 0,5 ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, θαη θαηφπηλ εμεηάζηεθε θαηά πφζν ηα δχν κεγέζε πνπ ηνπο 

δεκηνχξγεζαλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζπζρεηίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ηαρχηεηα θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπο, παξ’ φια απηά θξίλεηαη ζθφπηκν γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα ζηνηρεία 

θπθινθνξίαο λα εληαρζνχλ ζην κνληέιν. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ην 

γηλφκελν θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ηαρχηεηαο κπνξεί λα απαιείςεη κέξνο ηεο 

ζπζρέηηζεο απηήο θαη γηα ην ιφγν απηφ εηζάγεηαη ε κεηαβιεηή (Q*V) . 

 

Αθνινπζεί o πίλαθαο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ. Δηδηθφηεξα απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

ν θπθινθνξηαθφο  θφξηνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ηαρχηεηα, 

γεγνλφο αλακελφκελν αθνχ είλαη απνδεδεηγκέλε ε ζρέζε κεηαμχ θφξηνπ θαη 

ηαρχηεηαο. Παξ’ φια απηά, θξίζεθε απαξαίηεηε ε εηζαγσγή θαη ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε ηα ζηνηρεία ηεο θπθινθνξίαο. 

 

 

 



 



5.2.1.4 Δπηινγή ηεο κεζφδνπ παιηλδξφκεζεο – Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

κνληέινπ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ηξίην θεθάιαην ε επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο, βαζίζηεθε αθελφο ζην γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή 

πνπ εμεηάδεηαη (εμαξηεκέλε) είλαη ζπλερήο θαη αθεηέξνπ ζην φηη ε θαηαλνκή πνπ 

αθνινπζεί κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ηελ θαηαλνκή Poisson 

απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. πλεπψο, επηιέρζεθε ε ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε έλαληη ηεο γξακκηθήο. Ζ ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε 

εθαξκφδεηαη κέζσ ηεο αθνινπζίαο ησλ εληνιψλ: analyze →regression → linear. 

 

Σε κεηάβαζε ζηελ επηινγή linear δηαδέρεηαη ν θαζνξηζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ θαη 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ζ κεηαβιεηή πνπ ελδηαθέξεη (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) 

εηζάγεηαη ζην πιαίζην Dependent. Οη επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο, βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζα εμεγεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, εηζάγνληαη ζην πιαίζην 

Independent(s). Πξνηεξαηφηεηα, ζην ζεκείν απηφ, δίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο αλάιπζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

κνληέινπ. Σα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κνληέινπ είλαη ν 

ζπληειεζηήο R
2
, νη ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο βi, νη ηηκέο t ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ t-

test, ην ζθάικα ηεο εμίζσζεο θαη ν ζπληειεζηήο Durbin-Watson.  

 

Ο ζπληειεζηήο R
2
 θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνηχπνπ. Ο ζπληειεζηήο απηφο, γηα 

ηνλ νπνίν έγηλε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην 

θαιήο πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ πξφηππν. πγθεθξηκέλα, εθθξάδεη 

ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο κεηαβιεηήο Τ πνπ εμεγείηαη απφ ηε κεηαβιεηή Υ. 

Λακβάλεη ηηκέο απφ 0 έσο 1. Όζν πην θνληά βξίζθεηαη ε ηηκή ηνπ R
2
 ζηελ κνλάδα, 

ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε γξακκηθή ζρέζε εμάξηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ Τ θαη Υ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ν ζπληειεζηήο R
2 έρεη ζπγθξηηηθή αμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη, δελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηνπ R
2
 πνπ θξίλεηαη σο απνδεθηή ή απνξξηπηέα, αιιά 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνηχπσλ επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξν εθείλν κε ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ R
2
. ε κνληέια κε πνιιέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ειέγρεηαη θαη 

ην δηνξζσκέλν R
2
 ( adjusted R

2
 ), θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ηηκή ηνπ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ εθείλε ηνπ R
2
.  

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ινγηθήο εξκελείαο ηφζν ησλ πξνζήκσλ, φζν θαη ησλ ηηκψλ ηνπο. Σν 

ζεηηθφ πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή δειψλεη αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ 

αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Αληίζεηα, αξλεηηθφ πξφζεκν ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ηελ αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο. Βάζεη ηεο θπζηθήο έλλνηαο 



ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή, αχμεζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαηά κία κνλάδα 

επηθέξεη αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο θαηά β κνλάδεο. 

ηε ζπλέρεηα αμηνινγείηαη ε ζηαηηζηηθή εκπηζηνζχλε ηνπ πξνηχπνπ, κέζσ ηνπ 

ειέγρνπ t-test (θξηηήξην t ηεο θαηαλνκήο student). Με ην δείθηε t πξνζδηνξίδεηαη ε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Καζνξίδεηαη, δειαδή, πνηεο 

κεηαβιεηέο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ πξφηππν. 

 

Ο ζπληειεζηήο t νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

 

                                         tstat = βi / s.e. 

 

φπνπ  s.e. : ηππηθφ ζθάικα  ( standar error ) 

 

 Απφ ηελ αλσηέξσ ζρέζε παξαηεξείηαη φηη, φζν κεηψλεηαη ην ηππηθφ ζθάικα 

απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο tstat.. Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, 

φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ t, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επηξξνή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Γηα θάζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 

νξίδεηαη κηα θξίζηκε ηηκή ηνπ t ( t* ). Έηζη γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% θαη κεγάιν 

κέγεζνο δείγκαηνο, είλαη t* = 1,7. Οη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη απφιπηεο ηηκέο ηνπ t 

είλαη κηθξφηεξεο απφ 1,7 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επφκελε δνθηκή γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ. 

 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε ελφο κνληέινπ δε ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

ζθάικαηνο. ε θάζε εμίζσζε ππάξρεη ν πξνζζεηένο εi, πνπ νλνκάδεηαη ζθάικα ηεο 

εμίζσζεο. Δπίζεο, θαη ν έιεγρνο Durbi-Watson είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαζψο 

δείρλεη ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ κνληέινπ. Ο 

ζπληειεζηήο Durbin-Watson φηαλ είλαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 1,8 θαη 2,5 ζεκαίλεη φηη ην 

κνληέιν καο δελ έρεη πνιιέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ.  

 

 

 

 

 

 



Παξαθάησ παξαηίζνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο.  

 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,921
a ,847 ,816 ,03192 1,622

Model Summary
b

Model

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regressio

n
,385 14 ,027 26,971 ,000

b

Residual
,069 68 ,001

Total
,454 82

Model

1

ANOVA
a

 

 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant) 2,534 ,096 26,260 ,000

Q/1000 ,095 ,018 1,100 5,238 ,000

Παραβάσεις 

ταχύτητας
8,003E-06 ,000 ,115 1,888 ,063

Precipitation -,00026 ,000 -,140 -2,347 ,022

QV -1,298E-06 ,000 -,748 -3,750 ,000

Q3 ,054 ,017 ,255 3,070 ,003

Τ2 ,021 ,010 ,135 2,146 ,035

P2 ,020 ,010 ,116 2,122 ,037

z2 ,015 ,009 ,098 1,748 ,085

κ3 ,041 ,012 ,240 3,510 ,001

February -,052 ,016 -,195 -3,233 ,002

September -,047 ,013 -,176 -3,477 ,001

@2007 -,032 ,015 -,152 -2,194 ,032

@2008 -,063 ,016 -,297 -3,867 ,000

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

Coefficients
a

1

 



 

 

 

 



 

5.2.1.5  Πεξηγξαθή θαη Δμήγεζε Απνηειεζκάησλ Μνληέινπ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ην κνληέιν ησλ ζπλνιηθά ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ πξνθχπηεη ην R
2
= 0,847 θαη Durbin-Watson= 1.622. Απφ φιεο ηηο δνθηκέο 

ην ηειηθφ απηφ κνληέιν θξίζεθε σο ην βέιηηζην θαη γηα ηνπο δχν παξαπάλσ 

ζπληειεζηέο. Ζ εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κέζσ ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε παξαθάησ : 

 

Log(slight_injuries_total_) = 2.534 + 0.095*(Q/1000) + 8.00E-

06*(ΠαξαβάζεηοΣαρχηεηαο) – 0,00026*Precipitation – 1.298E-06*(Q*V) + 0.054*Q3 + 

0.021*T2 + 0.020*P2 + 0.047*ac + 0.015*z2 + 0.041*k3 – 0.052*February – 

0.047*September – 0.032*(@2007) – 0.063*(@2008) 

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο έρεη ζεηηθφ 

πξφζεκν, επνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη φζν απμάλεηαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηφζν 

απμάλνληαη θαη νη ζπλνιηθά ειαθξά ηξαπκαηίεο. Απηφ, πηζαλψο, εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη φζν απμάλνληαη νη ρξήζηεο ηηο νδνχ πιεζαίλνπλ νη πηζαλφηεηεο λα 

ζπκβεί θάπνην αηχρεκα. Καη κάιηζηα απφ ην αηχρεκα απηφ ζα έρνπκε ειαθξά 

ηξαπκαηίεο θαζψο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θφξηνο ηφζν πην κηθξέο ηαρχηεηεο 

αλαπηχζζνληαη. Σν ίδην πξφζεκν έρεη θαη ε ςεπδνκεηαβιεηή Q3 (Κπθινθνξηαθφο 

Φφξηνο > 3.000 ΜΔΑ ), ε νπνία επηβεβαηψλεη φηη ζε πςεινχο θφξηνπο έρνπκε 

πεξηζζφηεξνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο.  

Οη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ παξαπάλσ ζρέζε, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη φηη φζν απμάλνληαη νη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο ηνπ κήλα, απμάλνληαη 

θαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο ηνλ επφκελν κήλα. Σν ίδν πξφζεκν έρνπλ θαη νη 

ςεπδνκεηαβιεηέο (z2) παξαβάζεηο κε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο 1.000 – 3.000 θαη 

(k3) παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο 1.000 – 3.000.  

Ζ βξνρφπησζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη φζν 

απμάλεηαη ε βξνρφπησζε ηφζν κεηψλνληαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο. Δλδερνκέλσο,  

φηαλ βξέρεη νη νδεγνί είλαη πην πξνζεθηηθνί θαη κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα κελ ζεκεηψλνληαη αξθεηνί ειαθξά ηξαπκαηίεο. Ζ ςεπδνκεηαβιεηή 

(P2) βξνρφπησζε 50 – 100mm έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, πνπ ζεκαίλεη φζν απμάλνληαη 

ηα ρακειά επίπεδα βξνρφπησζεο ηφζν απμάλνληαη θαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο γηα ηνλ 

ιφγν πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. Ζ ςεπδνκεηαβιεηή (P2) ζεξκνθξαζία 10 – 20νC έρεη 

ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλνληαη θαη νη 

ειαθξά ηξαπκαηίεο. 

Απηφ νθείιεηαη ζην φηη κεηά ηελ θξίζε έρνπλ απμεζεί νη ρξήζηεο ησλ ιεσθφξσλ.  Οη 

κήλεο Φεβξνπάξηνο θαη επηέκβξηνο νπσο θαη ηα έηε 2007 θαη 2008 είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ςεπδνκεηαβιεηέο, ίζσο θάπνηεο κεηαβνιέο ζε απηέο ηηο ρξνληθέο 



πεξηφδνπο ή θάπνην ηπραίν γεγνλφο πνπ ζπλέβε, έρεη  ζεκαληηθή επηξξνή ζηνπο 

ειαθξά ηξαπκαηίεο.  

5.2.2.  Μνληέιν ζνβαξά ηξαπκαηηψλ - λεθξνί ζην ζχλνιφ ηνπο 

Σα δεδνκέλα εηζφδνπ – κεηαβιεηέο είλαη αθξηβψο ηα ίδηα κε εθείλα  πνπ εηζήρζεζαλ 

ζην κνληέιν ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ. Έηζη θαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο  θαη ζπζρέηηζεο κεηαβιεηψλ είλαη νη ίδηνη. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε 

είλαη ε ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ 

ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,741
a ,549 ,422 ,07695 1,969

Model Summary
b

Model

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression
,461 18 ,026 4,325 ,000

b

Residual
,379 64 ,006

Total
,840 82

ANOVA
a

Model

1

 



 

 

 

 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant)

-13,527 4,904 -2,758 ,008

Q1000 1,316 ,444 11,199 2,968 ,004

speed
,244 ,076 5,374 3,195 ,002

Παραβάσειςταχύτητας
-2,817E-05 ,000 -,298 -2,235 ,029

Mέθη1000
-,148 ,077 -,266 -1,911 ,061

Temperature
,011 ,003 ,724 3,231 ,002

QV -2,111E-05 ,000007 -8,947 -3,053 ,003

Τ2 -,070 ,034 -,334 -2,046 ,045

Τ3 -,240 ,065 -,940 -3,702 ,000

z3 -,052 ,030 -,246 -1,719 ,090

Τa3 ,144 ,045 ,396 3,215 ,002

M2 ,119 ,041 ,366 2,880 ,005

August -,464 ,142 -1,282 -3,263 ,002

November ,111 ,034 ,306 3,223 ,002

@2008 -,078 ,037 -,271 -2,081 ,041

@2010 -,107 ,039 -,375 -2,771 ,007

@2011 -,174 ,047 -,608 -3,707 ,000

@2012 -,133 ,057 -,464 -2,318 ,024

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

5.2.2.1  Πεξηγξαθή θαη Δμήγεζε Απνηειεζκάησλ Μνληέινπ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ην κνληέιν ησλ ζπλνιηθά ζνβαξά 

ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ  πξνθχπηεη ην R2 = 0,546 θαη Durbin-Watson = 1,969. Ζ 

εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κέζσ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη ε παξαθάησ : 

 

Log(serious_injuries_total_) = - 13.527 + 1.316*(Q/1000) + 0.244*speed  – 2.817E-

05*ΠαξαβάζεηοTαρχηεηαο – 0.148*Mέζε + 0.011*Temperature – 2.111E-05*(Q*V) – 

0.070*T2 – 0.240*T3 – 0.052*z3 + 0.144*Ta3 + 0.119*M2 – 0.464*August + 

0.111*November – 0.078*(@2008) – 0.107*(@2010) – 0.174*(@2011) -

0.133*(@2012) 

 

Παξαηεξείηαη φηη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη φζν 

απμάλεηαη ν θφξηνο, απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί. Σν ίδν πξφζεκν 

έρεη θαη ε ηαρχηεηα πνπ ππνδειψλεη πσο φηαλ απμάλεηαη ε ηαρχηεηα απμάλνληαη θαη 

νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί ελδερνκέλσο δηφηη ε ζχγθξνπζε είλαη πην δπλαηή κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζνβαξά ηξαπκαηίεο.  

Απφ ηελ άιιε νη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν άξα φηαλ 

απμάλνληαη νη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο ηνπ κήλα ηφηε ηνλ επφκελν κήλα κεηψλνληαη νη 

ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ ζπκκφξθσζε ησλ νδεγψλ 

θαζψο γλσξίδνληαο πσο ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ππήξρε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αζηπλφκεπζεο ζε παξαβάζεηο ηαρχηεηαο, ζπκκνξθψλνληαη κε ηα φξηα ηαρχηεηαο.  

Κάηη αλάινγν κε ηηο παξαβάζεηο ηαρχηεηαο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ κέζε. Ζ κέζε έρεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν δειαδή φηαλ απμάλνληαη νη έιεγρνη κέζεο ηνπ κήλα ηφηε 

κεηψλνληαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί. Καη απηφ ην γεγνλφο, κπνξεί λα εμεγεζεί 

κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ νδεγψλ ιφγσ αζηπλφκεπζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ 

ςεπδνκεηαβιεηή z3 (Παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο > 3.000) φζν 

απμάλνληαη νη παξαβάζεηο ηνπ κήλα ηφηε ζεκεηψλεηαη κείσζε ζηνπο ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνχο ηνλ επφκελν κήλα. 

Ζ ζεξκνθξαζία έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, επνκέλσο φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, 

απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί.  

Οη κήλεο θαη ηα ρξφληα πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην κνληέιν καο, 

απνδεηθλχνπλ πσο ε επνρηθφηεηα επεξεάδεη ηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνχο. 

 

 



 

5.2.3. Μνληέιν ειαθξά ηξαπκαηηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ 

 

Σα δεδνκέλα εηζφδνπ – κεηαβιεηέο είλαη ίδηα κε εθείλα  ησλ πξνεγνχκελσλ 

κνληέισλ, ε κφλε δηαθνξά είλαη φηη έρνπλ αθαηξεζεί νη παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο 

αζθαιείαο θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο. Έηζη θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο  θαη ζπζρέηηζεο κεηαβιεηψλ ζπκπεξαίλεηαη φπσο 

παξαπάλσ. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ 

θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 

 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,870
a ,756 ,700 ,03903 1,947

Model Summary
b

Model

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression ,269 13 ,021 13,590 ,000
b

Residual ,087 57 ,002

Total ,356 70

ANOVA
a

Model

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant)
1,906 ,110 17,289 ,000

Q1000

,126 ,022 1,416 5,704 ,000

Temperature
,007 ,002 ,674 4,228 ,000

QV
-1,247E-06 ,000 -,700 -2,888 ,005

Τ3 -,081 ,025 -,444 -3,315 ,002

P3 -,043 ,018 -,167 -2,319 ,024

ac -,054 ,014 -,380 -3,795 ,000

κ3 ,064 ,015 ,404 4,215 ,000

March ,048 ,018 ,189 2,601 ,012

June -,059 ,021 -,231 -2,733 ,008

September
-,087 ,021 -,340 -4,031 ,000

November ,051 ,018 ,200 2,820 ,007

December
,060 ,019 ,237 3,184 ,002

@2009 -,059 ,015 -,311 -3,867 ,000

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



5.2.3.1  Πεξηγξαθή θαη Δμήγεζε Απνηειεζκάησλ Μνληέινπ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ην κνληέιν ησλ ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ πξνθχπηεη ην R2 = 0,756  θαη Durbin-Watson = 1,947. Ζ 

εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κέζσ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη ε παξαθάησ : 

 

Log(slight_injuries_moto) = - 1.906 + 1.316*(Q/1000) + 0.007*Temperature – 1.24E-

06*(Q*V) – 0.081*T3 – 0.043*P3 – 0.054*ac + 0.064*k3 + 0.048*March – 0.059*June 

– 0.087*Seprember + 0.051*November + 0.060*December -0.059*(@2009) 

 

Aπφ ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη ν θφξηνο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν, επνκέλσο φζν 

απμάλεηαη ν θφξηνο, απμάλνληαη θαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο. Αθφκε ε 

ζεξκνθξαζία έρεη ζεηηθφ πξφζεκν ελψ ε βξνρφπησζε αξλεηηθφ πνπ ππνδειψλεη φηη 

φηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη κεηψλεηαη ε βξνρφπησζε έρνπκε πεξηζζφηεξνπο 

ειαθξά ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ ην 

γεγνλφο φηη φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαιέο, απμάλεηαη ε θπθινθνξία ησλ 

κνηνζηθιεηηζηψλ. 

Δπίζεο ν δείθηεο ηξαπκαηίεο κεηά ηελ θξίζε έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη 

πσο κεηά ηελ θξίζε κεηψζεθαλ νη ειαθξά ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο. 

 Σέινο, ε επνρηθφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζε απηφ ην κνληέιν θαζψο 

παξαηεξείηαη πσο αξθεηνί κήλεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.4. Μνληέιν ζνβαξά ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ κνηνζηθιεηηζηψλ 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο κεηαβιεηέο, ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ ηζρχεη φηη αλαθέξζεθε θαη γηα ην κνληέιν ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ 

κνηνζηθιεηηζηψλ. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ – 

λεθξψλ κνηνζηθιεηηζηψλ θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 

 

 

 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,709
a ,502 ,378 ,12014 1,866

Model Summary
b

Model

 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression
,816 14 ,058 4,039 ,000

b

Residual
,808 56 ,014

Total
1,624 70

ANOVA
a

Model

1

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant)

-11,052 5,927 -1,865 ,067

Q1000 1,319 ,563 6,925 2,343 ,023

speed
,180 ,088 2,574 2,044 ,046

Mέθη1000
-,368 ,121 -,458 -3,039 ,004

Temperature
,024 ,006 1,062 3,776 ,000

QV
-1,950E-05 ,000 -5,122 -2,325 ,024

Τ3 -,270 ,085 -,689 -3,178 ,002

κ2 -,204 ,054 -,664 -3,781 ,000

κ3 -,195 ,079 -,580 -2,480 ,016

M2 ,160 ,070 ,335 2,288 ,026

March -,182 ,056 -,335 -3,259 ,002

May -,176 ,066 -,323 -2,661 ,010

June -,219 ,076 -,403 -2,866 ,006

September -,217 ,079 -,399 -2,749 ,008

Sig.

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t

1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



5.2.4.1  Πεξηγξαθή θαη Δμήγεζε Απνηειεζκάησλ Μνληέινπ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ην κνληέιν ησλ ζνβαξά 

ηξαπκαηηψλ - λεθξψλ κνηνζηθιεηηζηψλ πξνθχπηεη ην R2 = 0,502  θαη Durbin-Watson = 

1,866. Ζ εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κέζσ ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο είλαη ε παξαθάησ : 

 

Log(serious_injuries_moto) = - 11.052  + 1.319*(Q/1000) + 0.180*speed – 

0.368*Μέζε + 0,024*Temperature – 1.95E-05*(Q*V) – 0.270*T3 – 0.204*k2 – 

0.195*k3 + 0.160*M2 – 0.182*March – 0.176*May – 0.219*June – 0.217*September 

 

Παξαηεξνχκε πσο θαη ζε απηφ ην κνληέιν ν θφξηνο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ 

ζεκαίλεη πσο θαζψο απμάλεηαη ν θπθινθνξηααθφο θφξηνο απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνί κνηνζηθιεηηζηέο. Δπίζεο, θαη ε ηαρχηεηα έρεη ζεηηθφ πξφζεκν 

επνκέλσο θαζψο απμάλεηαη ε ηαρχηεηα απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – 

λεθξνί κνηνζηθιεηηζηέο.  

Όζνλ αθνξά ηηο παξαβάζεηο κέζεο, έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν ην νπνίν ππνδειψλεη 

πσο φηαλ απμάλνληαη νη έιεγρνη κέζεο κεηψλνληαη ηα αηπρήκαηα ησλ ζνβαξά 

ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ κε ρξνληθή πζηέξεζε ελφο κήλα. Αξλεηηθφ πξφζεκν έρνπλ θαη 

νη παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη φζν απμάλνληαη νη 

έιεγρνη γηα ηηο παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο, κεηψλνληαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – 

λεθξνί κνηνζηθιεηηζηέο κε ρξνληθή πζηέξεζε έλα κήλα απφ ηηο παξαβάζεηο κε 

ρξήζεο θξάλνπο. 

Ζ ζεξκνθξαζία έρεη ζεηηθφ πξφζεκν άξα θαζψο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία 

απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί.  

Καη ζε απηφ ην κνληέιν ε επνρηθφηεηα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.5. Μνληέιν ειαθξά ηξαπκαηηψλ πεδψλ 

 

ην κνληέιν απηφ έρνπλ αθαηξεζεί νη παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο θαη νη 

παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο. Σα ππφινηπα είλαη αθξηβψο φκνηα κε ηα 

πξνεγνχκελα κνληέια. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ 

πεδψλ  θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 

 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,908
a ,824 ,776 ,05270 1,698

Model Summary
b

Model

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regression
,715 15 ,048 17,157 ,000

b

Residual
,153 55 ,003

Total
,868 70

ANOVA
a

Model

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant)

1,413 ,154 9,154 ,000

Q1000 ,213 ,037 1,532 5,731 ,000

Παραβάσεις

ταχύτητας
3,062E-05 ,000 ,280 3,223 ,002

Mέθη1000

,137 ,041 ,234 3,355 ,001

Precipitatio

n
-,000410 ,000 -,138 -1,760 ,084

Temperatur

e
-,010 ,002 -,570 -4,348 ,000

QV -2,526E-06 ,000 -,908 -3,588 ,001

Τ2 ,081 ,023 ,348 3,513 ,001

Τ3 ,103 ,045 ,359 2,264 ,028

s2 ,058 ,021 ,241 2,731 ,008

Τa3 -,129 ,038 -,235 -3,393 ,001

May ,056 ,025 ,142 2,289 ,026

October
,075 ,028 ,188 2,690 ,009

December ,069 ,026 ,175 2,689 ,009

@2008 -,035 ,020 -,118 -1,756 ,085

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

5.2.5.1  Πεξηγξαθή θαη Δμήγεζε Απνηειεζκάησλ Μνληέινπ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ην κνληέιν ησλ ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ πεδψλ πξνθχπηεη ην R2 = 0,824  θαη Durbin-Watson = 1,698. Ζ εμίζσζε 

πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κέζσ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη ε παξαθάησ : 

 

Log(slight_injuries_pedestrians) = 1.413 + 0.213*(Q/1000) + 3.062E-

05*ΠαξαβάζεηοΣαρχηεηαο + 0,137*Μέζε – 0.000410*Precipitation – 

0.10*Temperature – 2.526E-06*(Q*V) + 0.081*T2 + 0.103*T3 + 0.058*s2 – 

0.129*Ta3 + 0.056*May + 0.075*Ocrober + 0.069*December – 0.035*(@2008) 

 

Παξαηεξείηαη, φηη ν θφξηνο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη θαζψο απμάλεηαη ν 

θπθινθνξηαθφο θφξηνο απμάλνληαη θαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο πεδνί. Ζ βξνρφπησζε 

έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν επνκέλσο φηαλ έρνπκε αχμεζε ηνπ χςνπο βξνρφπησζεο 

παξαηεξείηαη θαη κείσζε ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ πεδψλ. Δλεδνκέλσο, εχινγν 

ζπκπέξαζκα, θαζψο νη πεδνί θπθινθνξνχλ πεξηζζφηεξν φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο 

είλαη θαιέο. Απφ ηελ άιιε, ε ζεξκνθξαζία έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη φηη κε 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλνληαη θαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο πεδνί. 

Καη ζην κνληέιν ησλ πεδψλ ε επνρηθφηεηα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν αθνχ φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο 

πεδνχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.6. Μνληέιν ζνβαξά ηξαπκαηηψλ –λεθξψλ πεδψλ 

 

ην κνληέιν απηφ έρνπκε αθαηξέζεη ηηο παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο θαη ηηο 

παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο. Σα ππφινηπα είλαη αθξηβψο φκνηα κε ηα 

πξνεγνχκελα κνληέια. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ε ινγαξηζκνθαλνληθή 

παιηλδξφκεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ κνληέινπ ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ – 

λεθξψλ πεδψλ  θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο : 

 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error 

of the 

Estimate

Durbin-

Watson

1 ,739
a ,546 ,422 ,10586 1,818

Model Summary
b

Model

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regressio

n
,741 15 ,049 4,411 ,000

b

Residual
,616 55 ,011

Total
1,358 70

ANOVA
a

Model

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Standardiz

ed 

Coefficient

s

B Std. Error Beta

(Constant)

-36,096 11,143 -3,239 ,002

Q1000 3,251 1,014 18,672 3,207 ,002

speed
,596 ,174 9,330 3,417 ,001

Παραβάσειςταχύτητα

ς -4,855E-05 ,000017 -,355 -2,796 ,007

Temperature
,013 ,005 ,643 2,587 ,012

QV
-5,222E-05 ,0000159 -15,008 -3,286 ,002

Τ2 -,083 ,048 -,283 -1,727 ,090

Τ3 -,354 ,099 -,990 -3,592 ,001

s2 -,086 ,048 -,285 -1,800 ,077

ac -,072 ,040 -,260 -1,794 ,078

M2 ,145 ,051 ,331 2,864 ,006

August -1,055 ,268 -2,121 -3,930 ,000

Sebtember
-,176 ,057 -,354 -3,071 ,003

@2010 -,174 ,050 -,470 -3,449 ,001

@2011 -,288 ,066 -,780 -4,390 ,000

Τa3 ,280 ,091 ,408 3,089 ,003

1

t Sig.

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

 

  



 

 

 



 

5.2.6.1  Πεξηγξαθή θαη Δμήγεζε Απνηειεζκάησλ Μνληέινπ 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο απνηειεζκάησλ γηα ην κνληέιν ησλ ζνβαξά 

ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ πεδψλ πξνθχπηεη ην R2 = 0,546  θαη Durbin-Watson = 1,818. Ζ 

εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κέζσ ηεο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξφκεζεο είλαη ε παξαθάησ : 

 

Log(serious_injuries_pedestrians) = - 36.096 + 3.251*(Q/1000) – 4.855E-

05*ΠαξαβάζεηοΣαρχηεηαο + 0.013*Temperature – 5.222E-05*(Q*V) – 0.083*T2 -

0.354*T3 – 0.086*s2 – 0.072*ac + 0.145*M2 - 1.055*August – 0.176*September – 

0.174*(@2010) – 0.288*(@2011) + 0.280*Ta3 

 

Παξαηεξείηαη φηη ν θφξηνο έρεη ζεηηθφ πξφζεκν επνκέλσο κε αχμεζε ηνπ θφξηνπ 

απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί πεδνί. Οη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο έρνπλ 

αξλεηηθφ πξφζεκν, ην νπνίν ππνδειψλεη πσο κε αχμεζε ησλ ειέγρσλ νξίσλ 

ηαρχηεηαο κεηψλνληαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί πεδνί.  

Ζ ζεξκνθξαζία απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη ζεηηθφ πξφζεκν πνπ ζεκαίλεη πσο θαζψο 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί πεδνί. Καη ζε 

απηφ ην κνληέιν ε επνρηθφηεηα έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. χγθξηζε Μνληέισλ  

 

ην εδάθην απηφ ζα αλαιχζνπκε ηα κνληέια ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ππεξηεξεί ηεο κεκνλσκέλεο αλάιπζεο ηνπ 

κνληέινπ. Άιισζηε, κέζσ ησλ ζπγθξίζεσλ ζα θαηαλνήζνπκε θαη ηηο επηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ κνληέισλ θαη ζα έρνπκε κηα πην πιήξε θαη γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Παξαθάησ παξαηίζεηαη θαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ κνληέισλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξίζεσλ είλαη ηα εμήο : 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηνπο ζπλνιηθά ειαθξά ηξαπκαηίεο θαη 

ζηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο, θάλεθε φηη:  

 Σε κεγαιχηεξε επηξξνή παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θφξηνπ. Μάιηζηα, αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ απμάλνληαη θαη νη 

ηξαπκαηίεο. 

 εκαληηθή επηξξνή έρεη θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε παξαηεξήζεθε κείσζεο ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ. 

 Αλάκεζα ζηελ βξνρφπησζε θαη ηελ ζεξκνθξαζία, ε βξνρφπησζε επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ην κνληέιν ησλ ζπλνιηθά ηξαπκαηηψλ θαη εηδηθφηεξα κε αχμεζε 

ηεο βξνρφπησζεο θαηαγξάθνληαη πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηίεο. Δλψ, ε 

ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ηνπο κνηνζηθιεηηζηέο θαζψο κε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξνη ειαθξά ηξαπκαηίεο. 

 Απφ ηηο παξαβάζεηο πην ζεκαληηθή γηα ηνπο ζπλνιηθά ειαθξά ηξαπκαηίεο είλαη 

νη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο θαη γηα ηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο ε 

κε ρξήζε θξάλνπο. Γεληθά, νη παξαβάζεηο απνδεηθλχνπλ πσο κε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλφκεπζεο απμάλνληαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο κε 

ρξνληθή πζηέξεζε έλα κήλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηνπο ζπλνιηθά ζνβαξά ηξαπκαηίεο – 

λεθξνί θαη ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ κνηνζηθιεηηζηψλ, θάλεθε φηη: 

 εκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη κε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο απμάλνληαη θαη νη 

ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί θαη ζηα δχν κνληέια. 

 Ζ ζεξκνθξαζία ππεξηζρχεη ζε ζεκαληηθφηεηα έλαληη ηεο βξνρφπησζεο. 

Δηδηθφηεξα, αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αχμεζε θαη ησλ ζνβαξά 

ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ θαη γηα ηα δχν κνληέια 

 Απφ ηηο παξαβάζεηο νη πην ζεκαληηθέο είλαη νη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζνβαξά ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ θαη ε κέζε γηα ηνπο ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνχο κνηνζηθιεηηζηέο. Παξαηεξείηαη δειαδή, φηη αχμεζε ησλ 

παξαβάζεσλ πξνθαιεί κείσζε ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνχο. 

 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κνληέισλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

επηξξνήο ησλ εμεηαζζέλησλ παξακέηξσλ ζηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο θαη ζηνπο 

ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνχο πεδνχο, θάλεθε φηη: 

 Καη ζηα δχν κνληέιν ε αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ πξνθαιεί αχμεζε 

θαη ησλ ηξαπκαηηψλ. 

 Ζ ζεξκνθξαζία θαη ε βξνρφπησζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνπο ηξαπκαηίεο 

πεδνχο. Μάιηζηα κε αχμεζε ηεο βξνρφπησζεο κεηψλνληαη νη ειαθξά 

ηξαπκαηίεο φπσο θαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δλψ, γηα ηνπο ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία απμάλνληαη θαη νη ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνί πεδνί. 

 Γηα ηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο πεδνχο ζεκαληηθέο παξαβάζεηο είλαη νη 

παξαβάζεηο ηαρχηεηαο θαη κέζεο. Με αχμεζε ησλ παξαβάζεσλ απηψλ 

απμάλνληαη θαη νη ειαθξά ηξαπκαηίεο πεδνί. Δλψ γηα ηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο 

– λεθξνχο πεδνχο αχμεζε ησλ παξαβάζεσλ ηαρχηεηαο νδεγεί ζε κείσζε ησλ 

ζνβαξά ηξαπκαηηψλ – λεθξψλ πεδψλ κε πζηέξεζε έλα κήλα. 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

Εξαρτημένεσ Μεταβλητέσ

Ανεξάρτητεσ Μεταβλητέσ β ti β ti β ti β ti β ti β ti

Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ 0,095 5,238 1,316 2,968 0,126 5,704 1,319 2,343 0,213 5,731 3,251 3,207

Ταχφτητα - - 0,244 0,076 - - 0,18 2,044 - - 0,596 3,417

Μη χρθςη ζώνησ αςφαλείασ - - - - - - - - - - - -

Μη χρθςη κράνουσ - - - - - - - - - - - -

Παραβάςεισ ταχφτητασ 8,003Ε-06 1,888 -2,8173E-05 -2,235 - - - - -1,24699E-06 -3,223 -4,8546E-05 -2,796

Μέιη - - -0,148 -1,911 - - -0,368 -3,039 0,137 3,355 - -

Βροχόπτωηςη -0,00041 -2,347 - - - - - - -0,00041 -1,76 - -

Θερμοκραςία - - 0,011 3,231 0,007 4,228 0,024 3,776 -0,01 -4,348 0,013 2,587

Φόρρτοσ*Ταχφτητα -1,298E-06 -3,75 -2,111E-05 -3,053 -1,24699E-06 -2,888 -1,94951E-05 -2,325 -1,24699E-06 -3,588 -5,2222E-05 -3,286

Φόρτοσ 8.500 - 10.000 ΜΕΑ  (Q2) - - - - - - - - - - - -

Φόρτοσ    > 10.000 ΜΕΑ  (Q3) 0,054 3,07 - - - - - - - - - -

Θερμοκραςία 10 – 25 ο C ( T2 ) 0,021 2,146 -0,07 -2,046 - - - - 0,081 3,513 -0,083 -1,727

Θερμοκραςία > 25  ο C ( T3 ) - - -0,24 -3,702 -0,081 -3,315 -0,27 -3,178 0,103 2,264 -0,354 -3,592

Βροχόπτωςη 50 – 100mm  ( P2 ) 0,02 2,122 - - - - - - - - - -

Βροχόπτωςη  > 100mm  ( P3 ) - - - - -0,043 -2,319 - - - - - -

Ταχφτητα  > 65km/h  (s2) - - - - - - - - 0,058 2,731 -0,086 -1,8

Τραυματίεσ μετά την κρίςη ( αc ) - - - - -0,054 -3,795 - - - - -0,072 -1,794

Παραβάςεισ μη χρθςησ ζώνησ 

αςφαλείασ 1.000 – 3.000 ( z2 )
0,015 1,748

- -
- - - - - - - -

Παραβάςεισ μη χρθςησ ζώνησ 

αςφαλείασ > 3.000 ( z3 )
- -

-0,052 -1,719
- - - - - - - -

Παραβάςεισ μη χρθςησ κράνουσ  

1.000 – 3.000 ( k2 )
- -

- -
- - -0,204 -3,781 - - - -

Παραβάςεισ μη χρθςησ κράνουσ  

> 3.000 ( k3 )
0,041 3,51

- -
0,064 4,215 -0,195 -2,48 - - - -

Παραβάςεισ ταχφτητασ 1.000 – 

3.000  ( Τa2 )
- -

- -
- - - - - - - -

Παραβάςεισ ταχφτητασ >  3.000  

( Τa3 )
- -

0,144 3,215
- - - - -0,129 -3,393 0,28 3,089

Παραβάςεισ μέιησ 1.000 – 3.000  

( Μ2 )
- -

0,119 2,88
- - 0,16 2,288 - - 0,145 2,864

Παραβάςεισ μέιησ > 3.000  ( Μ3 ) - - - - - - - - - - - -

Φεβρουάριοσ -0,052 -3,233 - - - - - - - - - -

Μάρτιοσ - - - - 0,048 2,601 -0,182 -3,259 - - - -

Απρίλιοσ - - - - - - - - - - - -

Μάιοσ - - - - - - -0,176 -2,661 0,056 2,289 - -

Ιοφνιοσ - - - - -0,059 -2,733 -0,219 -2,866 - - - -

Ιοφλιοσ - - - - - - - - - - - -

Αφγουςτοσ - - -0,464 -3,263 - - - - - - -1,055 -3,93

Σεπτέμβριοσ -0,047 -3,477 - - -0,087 -4,031 -0,217 -2,749 - - -0,176 -3,071

Οκτώβριοσ - - - - - - - - 0,075 2,69 - -

Νοέμβριοσ - - 0,111 3,223 0,051 2,82 - - - - - -

Δεκέμβριοσ - - - - 0,06 3,184 - - 0,069 2,689 - -

2007 -0,032 -2,194 - - - - - - - - - -

2008 -0,063 -3,867 -0,078 -2,081 - - - - -0,035 -1,756 - -

2009 - - - - -0,056 -3,867 - - - - - -

2010 - - -0,107 -2,771 - - - - - - -0,174 -3,449

2011 - - -0,174 -3,707 - - - - - - -0,288 -4,39

2012 - - -0,13 -2,318 - - - - - - - -

Λογάριιμοσ ςοβαρά 

τραυματιών - νεκρών 

πεζών

Λογάριιμοσ ελαφρά 

τραυματιών ςτο ςφνολό τουσ

Λογάριιμοσ ςοβαρά 

τραυματιών - νεκρών ςτο 

ςφνολό τουσ

Λογάριιμοσ ελαφρά 

τραυματιών μοτοςικλετιςτών

Λογάριιμοσ ςοβαρά τραυματιών - 

νεκρών μοτοςικλετιςτών

Λογάριιμοσ ελαφρά 

τραυματιών πεζών

 



6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

6.1 Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπλδπαζηηθή 

καθξνζθνπηθή αλάιπζε ησλ ζνβαξά – λεθξψλ ηξαπκαηηψλ θαη ησλ ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο βξνρφπησζε θαη ζεξκνθξαζία, κε ηα 

θπθινθνξηαθά κεγέζε φπσο ε ηαρχηεηα θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο, κε ηηο 

παξαβάζεηο φπσο ε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο, ε ρξήζεο θξάλνπο, ε νδήγεζε ππφ 

ηελ επήξεηα αιθνφι θαη νη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ 

ζπζρέηηζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνπνηψληαο ηα ζρεηηθά κεληαία ζηνηρεία γηα ην 

Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2011. 

 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ηε γεληθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, 

ζπιιέρζεθαλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία από δηάθνξεο πεγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

γηα ηα επηιέρζεθε ζηνηρεία νδηθψλ αηπρεκάησλ αμηνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ Γειηίσλ Οδηθψλ Σξνραίσλ 

Αηπρεκάησλ (Γ.Ο.Σ.Α.) απφ ηελ Σξνραία θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. Σα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαβάζεηο  πξνέξρνληαη απφ ηα αξρεία ηεο Γηεχζπλζεο 

Σξνραίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηηο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σνκέα Τδαηηθψλ Πφξσλ θαη 

ζπιιέγνληαη απφ θαηάιιεια εγθαηεζηεκέλνπο ζηαζκνχο θαηαγξαθήο ζην 

ιεθαλνπέδην. Καη ηέινο ηα ζηνηρεία γηα ηα θπθινθνξηαθά κεγέζε ζε επηιεγκέλνπο 

άμνλεο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ  ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Κέληξνπ 

Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

καζεκαηηθψλ κνληέισλ ζε φηη αθνξά ζηνπο αξηζκνχο ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ 

κνηνζηθιεηηζηψλ, ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ πεδψλ θαη ησλ ζπλνιηθά ειαθξά 

ηξαπκαηηψλ θαζψο θαη ησλ ζνβαξά – λεθξψλ ηξαπκαηηψλ κνηνζηθιεηηζηψλ, ησλ 

ζνβαξά – λεθξψλ ηξαπκαηηψλ πεδψλ θαη ησλ ζπλνιηθά ζνβαξά – λεθξψλ 

ηξαπκαηηψλ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο ινγαξηζκνθαλνληθήο 

παιηλδξόκεζεο. Δπίζεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ κνληέισλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κηα ζεηξά απφ ςεπδνκεηαβιεηέο, πνπ είραλ σο ζθνπφ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ επίδξαζε ησλ επνρηθψλ παξαγφλησλ (κήλαο, έηνο) ζην ππφ 

εμέηαζε θαηλφκελν. Δπηπιένλ, νη παξαβάζεηο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνπο παζφληεο κέζσ 

ρξνληθήο πζηέξεζεο θαηά έλα κήλα. 

 

 

 



 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ ηα ηειηθά καζεκαηηθά κνληέια πνπ 

απνηππψλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξεάδνπλ, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. Έρνπλ απνκνλσζεί ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ θάζε αλεμάξηεηεο  

κεηαβιεηήο, δίλνληαο έηζη κηα πην άκεζε πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο επηξξνήο θάζε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ζηελ εθάζηνηε εμαξηεκέλε. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαθάησ 

αλάιπζεο νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ φπσο εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην επφκελν εδάθην. 

 

Εξαρτημένεσ Μεταβλητέσ

Λογάριιμοσ 

ελαφρά 

τραυματιών ςτο 

ςφνολό τουσ

Λογάριιμοσ 

ςοβαρά 

τραυματιών - 

νεκρών ςτο ςφνολό 

τουσ

Λογάριιμοσ 

ελαφρά 

τραυματιών 

μοτοςικλετιςτών

Λογάριιμοσ 

ςοβαρά 

τραυματιών - 

νεκρών 

μοτοςικλετιςτών

Λογάριιμοσ 

ελαφρά 

τραυματιών 

πεζών

Λογάριιμοσ 

ςοβαρά 

τραυματιών - 

νεκρών πεζών

Ανεξάρτητεσ Μεταβλητέσ πρόςημο πρόςημο πρόςημο πρόςημο πρόςημο πρόςημο

Kυκλοφοριακόσ φόρτοσ + + + + + +

Ταχφτητα + + +

Μη χρθςη ζώνησ αςφαλείασ

Μη χρθςη κράνουσ

Παραβάςεισ ταχφτητασ + - - -

Μέιη - - +

Βροχόπτωηςη - -

Θερμοκραςία + + + - +

Φόρρτοσ*Ταχφτητα - - - - - -

Τραυματίεσ μετά την κρίςη ( αc ) - -  

Πίλαθαο 6.1 : Δπηξξνή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηηο εμαξηεκέλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 πλνιηθά πκπεξάζκαηα 

Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

πξνέθπςαλ απνηειέζκαηα ζρεηηδφκελα άκεζα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ. ην 

ππνθεθάιαην απηφ, επηρεηξείηαη λα δνζεί κηα απάληεζε ζηα ζπλνιηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο κε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

 Γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα επηρεηξείηαη ε ζπλδπαζηηθή καθξνζθνπηθή  

ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παζόλησλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα κε ηηο 

παξαβάζεηο κε ρξνληθή πζηέξεζε θαηά έλα κήλα. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ απνθαζίζηεθε κε ηε κέζνδν ηεο 

ινγαξηζκνθαλνληθήο παιηλδξφκεζεο. Ζ κέζνδνο απηή απνδείρζεθε εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαηάιιειε θαζψο έγηλε πξνζπάζεηα αλάιπζεο κε ηελ 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε αιιά δελ νδήγεζε ζε απνηειέζκαηα. Ζ 

ινγαξηζκνθαλνληθή παιηλδξφκεζε πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηηο εμεηαδφκελεο 

κεηαβιεηέο θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη άκεζα απφ ηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο 

θαζψο θαη απφ ηνπο ζπληειεζηέο Durbin-Watson. 

 

 Ζ ρξήζε ησλ ςεπδνκεηαβιεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο (κήλεο, έηε) αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο 

(ππνθαηεγνξίεο παξαβάζεσλ, ηαρχηεηαο, ζεξκνθξαζίαο, βξνρφπησζεο) 

θαίλεηαη φηη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη νδεγεί ζε ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα. Μάιηζηα, ε ηερληθή απηή ελδείθλπηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

παξάγνληα επνρηθφηεηαο αιιά θαη ηεο έιιεηςεο επηπιένλ κεηαβιεηψλ. Σα 

παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηέο απφ ηηο 

ρξεζηκνπνηεζείζεο ςεπδνκεηαβιεηέο απνδείρζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ ε γεληθή εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη αξηζκνί ησλ παζφλησλ θαηαδεηθλχεη ελ γέλεη φηη αύμεζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνύ θόξνπ πξνθαιεί αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παζόλησλ 

ηφζν ζε πεδνχο φζν θαη ζηνπο κνηνζηθιεηηζηέο αιιά θαη γεληθά ζην ζχλνιν 

ησλ παζφλησλ. Σν απνηέιεζκα απηφ ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε αχμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ πηζαλψλ 

εκπινθψλ θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ αηπρεκάησλ, ην νπνίν ζπκθσλεί θαη κε ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

 

 

 

 

 



 εκαληηθή είλαη θαη ε επηξξνή ηεο ηαρχηεηαο θαζψο κε αύμεζε ηεο 

ηαρύηεηαο απμάλνληαη νη ζνβαξά παζόληεο (ζνβαξά ηξαπκαηίεο–λεθξνί) 

κνηνζηθιεηηζηέο, πεδνί αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπο, φρη φκσο θαη νη ειαθξά 

ηξαπκαηίεο. Σν απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη πηζαλψο ζηελ επηξξνή ηεο 

ηαρχηεηαο ζηε ζθνδξφηεηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηε ζπλεπαγφκελε αχμεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ηνπ αηπρήκαηνο, φπσο άιισζηε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 

 Αμηνζεκείσηε ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν είλαη θαη ε επηξξνή ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ. Όζνλ αθνξά ζηε βξνρφπησζε, ε αύμεζε ηνπ 

ύςνπο βξνρόπησζεο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 

ειαθξά ηξαπκαηηώλ αιιά θαη νη ειαθξά ηξαπκαηηψλ πεδψλ.  Δλδερνκέλσο,  

φηαλ βξέρεη νη νδεγνί αληηζηαζκίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη είλαη πην πξνζεθηηθνί 

θαη κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπο κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη 

ηξαπκαηηζκνί. 

 

  Σαπηφρξνλα, ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αύμεζε ησλ 

ζπλνιηθά ζνβαξά ηξαπκαηηώλ – λεθξώλ, ησλ ειαθξά θαη ζνβαξά 

παζφλησλ κνηνζηθιεηηζηψλ θαη ησλ πεδψλ. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη 

ελδερνκέλσο απφ ην γεγνλφο φηη φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη θαιέο, 

απμάλεηαη ε θπθινθνξία ησλ ρξεζηψλ ηεο νδνχ θαη επίζεο απμάλνληαη θαη νη 

ηαρχηεηεο, κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλνληαη πεξηζζφηεξεο, ζθνδξφηεξεο θαη 

ζνβαξφηεξεο ζπγθξνχζεηο. 

 

 Οη παξαβάζεηο ηαρχηεηαο έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν ζηνπο ζπλνιηθά ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο, ζηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο πεδνχο θαη ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο – 

λεθξνχο πεδνχο πνπ ζεκαίλεη πσο κε αύμεζε ησλ ειέγρσλ νξίσλ 

ηαρύηεηαο κεηώλνληαη νη ηξαπκαηίεο ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, κε ρξνληθή πζηέξεζε θαηά έλα κήλα.  

 

 Oη παξαβάζεηο κέζεο έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν ζηνπο ζπλνιηθά ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνχο θαη ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο κνηνζηθιεηηζηέο. Γειαδή, 

κε αύμεζε ησλ ειέγρσλ κέζεο δηαπηζηώλεηαη κείσζε ζηνπο ζνβαξά 

ηξαπκαηίεο – λεθξνύο θαη κάιηζηα κε ρξνληθή πζηέξεζε θαηά έλα κήλα. Σν 

γεγνλφο απηφ, πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηε ζπκκφξθσζε ησλ νδεγψλ κε ηα φξηα 

αιθνφι θαηά ηελ νδήγεζε, θαζψο φηαλ αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη φηη 

ππάξρεη εληαηηθνπνίεζε ηεο αζηπλφκεπζεο ζηνπο ειέγρνπο νξίσλ κέζεο, 

γίλνληαη πην πξνζεθηηθνί κε ην αιθνφι. 

 

 

 



 Οη θαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο θαη ηηο 

παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε θαλέλα 

κνληέιν. Αληηζέησο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο 

ςεπδνκεηαβιεηψλ ησλ παξαπάλσ παξαβάζεσλ. Ζ ςεπδνκεηαβιεηή 

παξαβάζεηο κε ρξήζεο δψλεο αζθαιείαο 1.000- 3.000 (z2) έρεη ζεηηθφ 

πξφζεκν ζηνπο ζπλνιηθά ειαθξά ηξαπκαηίεο, δειαδή φζν απμάλνληαη νη 

παξαβάζεηο απμάλεηαη θαη ην ζχλνιν ησλ ειαθξά ηξαπκαηηψλ. Δλψ, ε 

ςεπδνκεηαβιεηή παξαβάζεηο > 3.000 (z3) έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν πνπ 

ππνδειψλεη φηη κε αύμεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηελ ρξήζε δώλεο αζθαιείαο 

κεηώλνληαη νη ζπλνιηθά ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνί κε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε έλα κήλα. Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

ςεπδνκεηαβιεηέο k2 ( παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο 1.000-3.000) θαη k3 

(παξαβάζεηο κε ρξήζεο θξάλνπο > 3.000) πνπ έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν 

ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο – λεθξνχο κνηνζηθιεηηζηέο. Απηφ, ίζσο 

επηβεβαηψλεη πσο νη νδεγνί ζπκκνξθψλνληαη ζηαδηαθά ζηελ θαιχηεξε 

νδήγεζε  φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αζηπλφκεπζεο.  

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζε παξαηεξείηαηη κείσζε 

ζηνπο ζνβαξά ηξαπκαηίεο πεδνχο θαη ζηνπο ειαθξά ηξαπκαηίεο 

κνηνζηθιεηηζηέο. Απηφ ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη κεηαθηλήζεηο αλαςπρήο έρνπλ κεησζεί θαη γεληθφηεξα 

έρεη θαηαγξαθεί κείσζε ησλ νρεκαηνρηιηνκέηξσλ. Δπηπιένλ, νη απμεκέλεο 

ηηκέο θαπζίκσλ επηβάιινπλ κία πην νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή 

νδήγεζε κε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο. Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη 

ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο (ιηγφηεξνη λένη, άπεηξνη θαη ειηθησκέλνη 

νδεγνί) κε απνηέιεζκα ηελ ιηγφηεξν επηθίλδπλε νδήγεζε. 

 

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα επηρεηξεζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 

ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. Απηφ, δηφηη δηαθνξεηηθέο πφιεηο (ή θαη ρψξεο) 

εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζεξκνθξαζίεο, χςε 

βξνρφπησζεο θ.ιπ.), φπσο θαη νη θάηνηθνη (ρξήζηεο ηεο νδνχο) κηαο ρψξαο (ή 

αθφκε θαη ηκεκάησλ εληφο ηεο ίδηαο ρψξαο) κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

φζν θαη αλαθνξηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηηο δηάθνξεο κεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο αιιά θαη γεληθά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνινπζεί θάζε ρψξα γηα 

ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

 

 

 

 



6.3 Πξνηάζεηο Βειηηψζεηο ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαηά 

ηελ εθπφλεζε ηεο Δξγαζίαο απηήο, επηρεηξείηαη ε παξάζεζε κηαο ζεηξάο πξνηάζεσλ, 

νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο 

ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο. 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ρξήζηκα γηα 

ηελ αλάπηπμε πνιηηηθώλ, ζηξαηεγηθώλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ 

νδηθήο αζθάιεηαο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

 Δπίζεο, απαξαίηεηα είλαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη νδηθήο 

αζθάιεηαο εηδηθά γηα ηηο δηάθνξεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα ζρέδηα απηά ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο αιιά θαη 

δηαρείξηζεο ηεο αζηπλφκεπζεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. 

 

 Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ θαη ζηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ψζηε κεηά ηελ θξίζε λα κελ επηζηξέςνπκε ζε 

πςειόηεξνπο αξηζκνύο παζόλησλ ζε νδηθά αηπρήκαηα θαζψο φπσο 

αλαθέξζεθε έρεη θαηαγξαθεί κείσζε ησλ παζφλησλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

 

 Δίλαη ζεκαληηθφ, λα γλσξίδεη θαλείο ηελ αλακελφκελε ηάζε εμέιημεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ παζφλησλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ νδηθψλ 

αηπρεκάησλ, γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, γηα λα γλσξίδεη θαλείο κε ηη 

ζπγθξίλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Δπίζεο, ρξήζηκε είλαη ε εθαξκνγή 

πνιηηηθώλ πνπ λα νδεγνύλ ζε επηδόζεηο νδηθήο αζθάιεηαο θαιύηεξεο 

από ηηο αλακελόκελεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4 Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

1. ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε κε 

ινγαξηζκνθαλνληθά κνληέια. Γηα πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη εμαγσγή πην 

αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα ήηαλ ελδερνκέλσο ρξήζηκε ε εθαξκνγή θαη 

άιισλ κεζόδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, νη νπνίεο ίζσο λα αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή νηθνγέλεηα απφ ηελ ήδε επηιερζείζα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνιιαπιήο αλάιπζεο κεηαβιεηψλ (multivariate analysis) 

ή  ρξνλνζεηξψλ (time series). 

 

2. Αθφκα ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε πεξαηηέξσ αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ 

κνληέισλ αιιά θαη ελδερνκέλσο κία κειέηε αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο 

επηξξνήο ψζηε λα αλαδεηρζεί μερσξηζηά ε επηξξνή ηεο θάζε κεηαβιεηήο. Ζ 

ειαζηηθφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηελ επαηζζεζία κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ 

ζηελ κεηαβνιή κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

 

3. Υξήζηκν ζα ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξφκνηεο έξεπλεο ζε κεγαιύηεξε 

ρσξηθή θιίκαθα (Πεξηθέξεηεο, Υψξεο, ζχγθξηζε Δπξσπατθψλ Υσξψλ) 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαηαδεηθλχνπλ  κία ηέηνηα έξεπλα 

σο απαξαίηεηε γηα ηε γλψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παζφλησλ θαη ηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο. 

 

4. Γηα ην ίδην πξφβιεκα αμίδεη λα κειεηεζνύλ πεξηζζόηεξνη δείθηεο-κεηαβιεηέο 

θαζψο είλαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν. Γηα παξάδεηγκα, ζεκαληηθφ είλαη λα 

κειεηεζνχλ δείθηεο φπσο ν ηχπνο νρήκαηνο, ν ηχπνο ζχγθξνπζεο, ν δείθηεο 

ζνβαξφηεηαο, ν δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο αιιά θαη πεξηζζφηεξνη δείθηεο 

κεηεσξνινγηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ε νκίριε, ν άλεκνο, ην ρηφλη. 

 

5. Μία άιιε πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη λα κειεηεζεί ε επηξξνή ηεο 

δηαθύκαλζεο ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ θαη ηεο ηαρύηεηαο δηφηη 

απνδείρζεθαλ θαζνξηζηηθέο σο κεηαβιεηέο ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ 

έξεπλα απηή ζα νδεγνχζε ζε κία θαιχηεξε εηθφλα ηεο επηξξνήο ησλ 

θπθινθνξηαθψλ κεγεζψλ ζηνπο παζφληεο απφ νδηθά αηπρήκαηα. 

 

 



 

 

6. Σέινο, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηα νδηθά 

αηπρήκαηα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε δηαρξνληθή ζρέζε 

ησλ αηπρεκάησλ κε ην Α.Δ.Π. ηεο Διιάδαο. Δλδηαθέξνλ, ζα απνηεινχζε θαη 

κία ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ Α.Δ.Π. ησλ ρσξψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο 

ησλ παζφλησλ. 
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