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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θ εκτεταμζνθ ειςιτθριοδιαφυγι προκαλεί ςοβαρζσ απϊλειεσ εςόδων για τουσ
φορείσ δθμόςιασ διαμετακόμιςθσ. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ αυτισ είναι να καταγράψει
τθν ζκταςθ τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ, να αναλφςει τα αίτια που οδθγοφν ςε αυτό το
φαινόμενο και να κακορίςει τα χαρακτθριςτικά των επιβατϊν που κάνουν
παράβαςθ κομίςτρων. Το ςφςτθμα μετρό τθσ Ακινασ χρθςιμοποιείται ωσ πεδίο
δοκιμισ. Εξετάηεται επίςθσ θ αποτελεςματικότθτα των μζτρων που μποροφν να
περιορίςουν τθν πρακτικι τθσ. Θ ανάλυςθ βαςίηεται ςε ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν
ςτο πλαίςιο προςωπικισ ςυνζντευξθσ των χρθςτϊν του μετρό, που
πραγματοποιικθκε ςε ςτακμοφσ μετρό τθσ μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ. Το
τελικό δείγμα αποτελείται από ςυνολικά 304 ζγκυρα ερωτθματολόγια. Τα μοντζλα
διακριτικισ επιλογισ αναπτφχκθκαν για να αναλφςουν τουσ παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθ ειςιτθριοδιαφυγι. Τα κοινωνικοδθμογραφικά χαρακτθριςτικά των
επιβατϊν, οι αντιλιψεισ για τισ τιμζσ των ειςιτθρίων και θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν
του μετρό, κακϊσ τα προςωπικά χαρακτθριςτικά των ερωτθκζντων και οι
ψυχολογικζσ δομζσ ςυμπεριλιφκθκαν ωσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Τα ευριματα
αυτισ τθσ μελζτθσ αποκαλφπτουν ζνα ςυνολικό υψθλό ποςοςτό ειςιτθριοδιαφυγισ
ςτο μετρό. Το φφλο, ο ςκοπόσ του ταξιδιοφ και ο τφποσ ειςιτθρίου διαπιςτϊνεται
ότι επθρεάηουν τθ ειςιτθριοδιαφυγι των επιβατϊν. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ
μελζτθσ μποροφν να παράςχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ φορείσ χάραξθσ
πολιτικισ, να βοθκιςουν ςτθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν ςτρατθγικϊν και
ςτοχεφουν ςτισ πολιτικζσ μάρκετινγκ ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ χρθςτϊν του μετρό
για να μετριάςουν τθ ειςιτθριοδιαφυγι ςτα ςυςτιματα μετρό.

Λζξεισ κλειδιά: ςυςτιματα μετρό, μοντελοποίθςθ μεταφορϊν, ειςιτθριοδιαφυγι

ABSTRACT
Extensive fare evasion results in severe revenue loss for public transit operators. The
aim of this study is to capture the extent of fare evasion, analyze the causes that
lead to this phenomenon and determine the characteristics of passengers that
practice fare evasion. The Athens metro system is used as a test bed. Perceived
effectiveness of measures that can restrict its practice is also explored. The analysis
is based on data collected as part of a personal interview survey of metro users,
undertaken in metro stations of the Athens metropolitan area. The final sample
consisted of a total of 304 valid questionnaires. Discrete choice models were
developed to analyze the factors that affect fare evasion. Socio-demographic
characteristics travel characteristics, perceptions of ticket prices and quality of metro
services, as well as personal characteristics of respondents and psychological
constructs were included as independent variables. Findings of this study reveal an
overall high percentage of fare evasion in the Athens metro system. Gender, travel
purpose and ticket type are found to affect fare evasion of travelers. Results of this
study may provide useful insights to policy makers and help towards applying
effective strategies and target marketing policies to specific groups of metro users to
mitigate fare evasion in metro systems.

Key Words: metro system, transport modeling , fare evasion
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1. ΕΙΑΓΨΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΨΝ
Οι μεταφορζσ αποτελοφν ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ τθσ ηωισ και τθσ
ανάπτυξθσ των ςφγχρονων πόλεων. Θ μετακίνθςθ των πολιτϊν ςε μια πόλθ ζχει
ςταματιςει να είναι απλά θ μετάβαςθ από ζνα ςθμείο προζλευςθσ ςε ζνα άλλο
ςθμείο προοριςμοφ. Ο ςκοπόσ των μετακινιςεων, ο τρόποσ ι τα μζςα μετακίνθςθσ,
το μικοσ και θ χρονικι διάρκεια τθσ διαδρομισ και θ ςυχνότθτα τθσ μετακίνθςθσ
αποτελοφν τα χαρακτθριςτικά των μετακινιςεων και αποτελοφν ζνα πολφπλοκο
παράγοντα ςε ςχζςθ µε τισ χριςεισ γθσ, τθν εργαςία, τθν οικιςτικι ανάπτυξθ και
γενικότερα τθ χωροκζτθςθ των δραςτθριοτιτων των πολιτϊν. Επίςθσ, τα
χαρακτθριςτικά των μετακινιςεων κακορίηουν τισ ροζσ μεταξφ δφο περιοχϊν, οι
οποίεσ βζβαια εξαρτϊνται εκτόσ από τθν χιλιομετρικι απόςταςθ και από τθν
προςπελαςιμότθτα, δθλαδι τθν ποιότθτα του οδικοφ δικτφου, τθ διακεςιμότθτα
των Μ.Μ.Μ. και γενικά τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε κάκε τόπο και περιοχι. Ο
ςχεδιαςμόσ των μεταφορϊν εξελίχκθκε από µια τεχνικι ςε ζνα εξειδικευμζνο
επιςτθμονικό κλάδο και θ επιτυχία του απαιτεί εκτόσ από τισ τεχνικζσ γνϊςεισ και
δεδομζνα από τισ οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ.
Θ Ακινα διακζτει ζνα ανεπτυγμζνο δίκτυο ςυγκοινωνιϊν που ενϊνει το κζντρο τθσ
πόλθσ με όλεσ τισ γφρω περιοχζσ, κάνοντασ τισ μετακινιςεισ από τθ μία περιοχι
ςτθν άλλθ εφκολεσ και άνετεσ. Τα λεωφορεία και τα τρόλεχ διευκολφνουν αρκετά
τισ μετακινιςεισ όμωσ ςυχνά λόγω τθσ ςυμφόρθςθσ που υπάρχει λόγο των πολλϊν
ΛΧ αλλά και τθσ αργισ ταχφτθτασ τουσ δεν τα κακιςτοφν τα πιο ελκυςτικά μζςα
μαηικισ μεταφοράσ. Αντικζτωσ το μετρό λόγο τθσ ταχφτθτασ αλλά και των πολφ
ςυχνϊν δρομολογίων του διευκολφνει και επιταχφνει τισ μετακινιςεισ των πολιτϊν.

1.2 ΣΟ ΜΕΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ
Το Μετρό τθσ Ακινασ αποτελείται από 3 γραμμζσ ςυνολικοφ μικουσ 72,3 χλμ.
Συγκεκριμζνα:
ΓΡΑΜΜΗ 1 (γνωςτι και ωσ ΗΑΠ/Ηλεκτρικόσ): Ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ το 1869.
Σιμερα εκτείνεται ςε μικοσ 25,6 χλμ. από τθν Κθφιςιά ωσ τον Ρειραιά. Εξυπθρετεί
24 ςτακμοφσ. Συνδζεται με τθ ΓΡΑΜΜΗ 2 ςτουσ ςτακμοφσ Αττικι και Ομόνοια, με
τθ ΓΡΑΜΜΗ 3 ςτο ςτακμό Μοναςτθράκι και με τον Ρροαςτιακό Σιδθρόδρομο ςτουσ
ςτακμοφσ Νερατηιϊτιςςα και Ρειραιάσ.
ΓΡΑΜΜΗ 2: Ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ το 2000. Σιμερα εκτείνεται ςε μικοσ 17,5
χλμ. από τθν Ανκοφπολθ ωσ το Ελλθνικό. Εξυπθρετεί 20 ςτακμοφσ. Συνδζεται με
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τθ ΓΡΑΜΜΗ 1 ςτουσ ςτακμοφσ Αττικι και Ομόνοια, με τθ ΓΡΑΜΜΗ 3 ςτο ςτακμό
Σφνταγμα, και με τον Ρροαςτιακό ςιδθρόδρομο και τον ΟΣΕ ςτο ςτακμό Λαρίςθσ.
ΓΡΑΜΜΗ 3: Ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ το 2000. Σιμερα εκτείνεται ςε μικοσ 16,4
χλμ (και επιπλζον 21,2 χλμ μεταξφ Δουκ. Ρλακεντίασ και Αεροδρόμιο). Εξυπθρετεί
17 ςτακμοφσ και επιπλζον 4, τουσ οποίουσ μοιράηεται με τον Ρροαςτιακό.
Συνδζεται με τθ ΓΡΑΜΜΗ 1 ςτο ςτακμό Μοναςτθράκι και με τθ ΓΡΑΜΜΗ 2 ςτο
ςτακμό Σφνταγμα.

(www. .athenstransport.com)

1.3 ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΑ ΜΜΜ
Θ παραβατικότθτα κομίςτρων ι θ διαφυγι ειςιτθρίων είναι θ πράξθ του ταξιδιοφ ςε
δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ κατά παράβαςθ του νόμου ι / και του κανονιςμοφ, επειδι
δεν αγόραςε ςκόπιμα κάποιοσ το απαιτοφμενο ειςιτιριο για να ταξιδζψει.
Ρρόκειται για πρόβλθμα ςε πολλά μζρθ του κόςμου και οι υπάλλθλοι προςταςίασ
εςόδων λειτουργοφν με πολλοφσ τρόπουσ για να το αντιμετωπίςουν. Υπάρχουν
2

μθχανιματα ελζγχου ειςιτθρίων, επανδρωμζνα ι αυτόματα ςε ςτακμοφσ για να
εξαςφαλιςτεί ότι μόνο όςοι διακζτουν ζγκυρα ειςιτιρια μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςτθ μεταφορά. Θ ειςιτθριοδιαφυγι μπορεί να είναι ζνα χρόνιο
πρόβλθμα ςτα ςυςτιματα διαμετακόμιςθσ, ιδιαίτερα ςτισ μεγάλεσ πόλεισ. Στον
κόςμο τθσ διαμετακόμιςθσ, οι μελζτεσ κατάχρθςθσ των ναφλων μερικζσ φορζσ
περιβάλλουν με απόλυτθ μυςτικότθτα και αντιμετωπίηονται ςαν διαβακμιςμζνεσ
πλθροφορίεσ, αλλά ςυηθτοφνται ευρζωσ ςτον Τφπο, τοπικά τθλεοπτικά νζα , ςτα
βιβλία ποινικισ δικαιοςφνθσ, ςτισ ζρευνα οικονομικϊν και ςτο διαδίκτυο.
Μία μζκοδοσ αποφυγισ των ναφλων είναι το άλμα πάνω από τα μθχανιματα
ελζγχου. Μία άλλθ είναι όταν οι επιβάτεσ που δεν ζχουν ειςιτιριο περπατοφν
ακριβϊσ πίςω από ζναν επιβάτθ με ζγκυρο ειςιτιριο με ςκοπό να ειςζλκουν ςτο
μετρό παράνομα πριν κλείςουν οι μπάρεσ. Οι μπάρεσ είναι ςυνικωσ τοποκετθμζνεσ
κατά τθν είςοδο των επιβατϊν ςτο μετρό αλλά και κατά τθν ζξοδο τουσ για να
υπάρχει διπλόσ ζλεγχοσ. Άλλθ μία μζκοδοσ ειςιτθριοδιαφυγισ είναι όταν κάποιοι
επιβάτεσ χρθςιμοποιοφν το μετρό με ειςιτιρια με ζκπτωςθ ενϊ δεν τα δικαιοφνται.
Για να μπορζςει να αποφευχκεί θ ειςιτθριοδιαφυγι ζχουν κεςπιςτεί κάποια μζτρα
όπωσ οι μπάρεσ, όπου δυςκολεφουν τον επιβάτθ που κζλει να παρακάμψει τον
ναφλο. Επίςθσ υπάρχουν οι ελεγκτζσ ειςιτθρίων που μποροφν να ελζγχουν τα
ειςιτιρια των επιβατϊν κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ι κατά τθν επιβίβαςθ ςτο
όχθμα ι και κατά τθν διάρκεια τθσ διαδρομισ.
Τον τελευταίο χρόνο ςτο μετρό τθσ Ακινασ τα παλιά ειςιτιρια αντικαταςτάκθκαν
από το θλεκτρονικό ειςιτιριο και τισ θλεκτρονικζσ κάρτεσ. Επίςθσ τα παλιά
μθχανιματα ελζγχου ειςιτθρίων αντικαταςτάκθκαν με μπάρεσ ελζγχου.

1.4 ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ παραβατικότθτασ
κομίςτρων ςτο μετρό τθσ Ακινασ. Ειδικότερα, ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ
είναι να καταγράψει τθν ζκταςθ τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ, να αναλφςει τα αίτια που
οδθγοφν ςε αυτό το φαινόμενο και να κακορίςει τα χαρακτθριςτικά των επιβατϊν
που κάνουν παράβαςθ κομίςτρων. Επιπλζον, εξετάηεται θ δυνατότθτα
διαμόρφωςθσ υλοποιιςιμων προτάςεων και ςυςτάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ
υπάρχουςασ κατάςταςθσ και τθ μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτο μετρό.
Θ ανάλυςθ βαςίηεται ςε ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν μζςω κατάλλθλα
διαμορφωμζνου ερωτθματολογίου το οποίο απευκφνεται ςε χριςτεσ του μετρό. Το
ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει ερωτιςεισ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά
μετακίνθςθσ των επιβατϊν, τισ αντιλιψεισ τουσ ωσ προσ τθν εξυπθρζτθςθ ςτο
μετρό, τθν αξιολόγθςθ του μετρό από τουσ επιβάτεσ, ερωτιςεισ για τθν
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παραβατικότθτα και τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά (φφλλο, θλικία, ειςόδθμα ,
μορφωτικό επίπεδο).
Τθ ςυλλογι των παραπάνω ςτοιχείων διαδζχτθκε θ καταχϊρθςι τουσ ςε
θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, ϊςτε να είναι εφκολθ θ ςτατιςτικι επεξεργαςία
τουσ. Ακολοφκθςε θ ανάπτυξθ κατάλλθλων μακθματικϊν προτφπων και θ
αξιολόγθςθ των ςυμπεραςμάτων. Τα αποτελζςματα που προζκυψαν ςτο τζλοσ τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ, εκτιμάται ότι κα αποτελζςουν μια όςο το δυνατόν πιο
ζγκυρθ, αξιόπιςτθ και ρεαλιςτικι προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα τθσ παραβατικότθτασ
κομίςτρων ςτο μετρό τθσ Ακινασ.

1.5 ΔΟΜΗ ΣΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΉ ΕΡΓΑΙΑ
Το πρϊτο κεφάλαιο είναι ειςαγωγικό και αποτελεί τθ βάςθ για τθν κατανόθςθ του
αντικειμζνου τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. Ρραγματοποιείται ςυνοπτικι αναφορά
ςτο μετρό τθσ Ακινασ και τισ αλλαγζσ που ζγιναν τον τελευταίο χρόνο ςτον ζλεγχο
των επιβατϊν. Ρεριγράφεται, επίςθσ, και ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ και
γίνεται μια ςφντομθ αναφορά ςτθ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν εξαγωγι
των τελικϊν ςυμπεραςμάτων.
Το δεφτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ θ οποία
ςχετίηεται με ζρευνεσ που ζγιναν ςε όλο τον κόςμο για τθν ειςιτθριοδιαφυγι και
τθν παραβατικότθτα ςτο μετρό. Κακϊσ και τα μακθματικά μοντζλα που
χρθςιμοποίθςαν για τθν ανάλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ. Οι παράγοντεσ που
επθρεάηουν τθν αφξθςθ τθσ παραβατικότθτασ και τα ειδικά διαμορφωμζνα
ερωτθματολόγια που ζγιναν ςε άλλεσ χϊρεσ για να ςυλλεχκοφν ςτοιχεία που κα
βοθκιςουν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ διαδικαςία ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των
ςτοιχείων. Ρεριγράφονται αναλυτικά οι ενότθτεσ που είναι χωριςμζνο το
ερωτθματολόγιο και ακολουκεί θ περιγραφικι ςτατιςτικι του. Ραρουςιάηονται με
πίνακεσ και γραφιματα τα αποτελζςματα των απαντιςεων και γίνεται κατάλλθλοσ
ςχολιαςμόσ. Επιπλζον, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ γίνεται εκτενζςτερθ ςτατιςτικι
ανάλυςθ ϊςτε να διαπιςτωκοφν τυχόν ςυςχετίςεισ μεταξφ των διαφόρων
μεταβλθτϊν τθσ ζρευνασ. Στο τζλοσ, αναφζρονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα τθσ
ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ του ερωτθματολογίου.
Το τζταρτο κεφάλαιο περιγράφει τθ διαδικαςία που ακολουκικθκε από τθ ςτιγμι
που ολοκλθρϊκθκε θ ςυλλογι των δεδομζνων μζχρι τθν ανάπτυξθ των τελικϊν
μακθματικϊν προτφπων. Ρεριλαμβάνει τθν επιλογι των προσ εξζταςθ μεταβλθτϊν
και τθ μζκοδο ςτατιςτικισ διερεφνθςθσ που επιλζχκθκε. Τζλοσ παρουςιάηονται και
ερμθνεφονται τα αποτελζςματα των προτφπων.
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Στο πζμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν παρουςίαςθ των ςθμαντικότερων
ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν φςτερα από τθν ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και
ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ διερεφνθςθσ και τθν ερμθνεία των μακθματικϊν
προτφπων. Επιπλζον, παρατίκενται προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα ςτθν μείωςθ
τθσ παραβατικότθτασ ςτο μετρό τθσ Ακινασ.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ
2.1. ΕΙΑΓΨΓΗ
Ππωσ αναφζρκθκε ςτο ειςαγωγικό κεφάλαιο θ παροφςα διπλωματικι εργαςία ζχει
ωσ ςτόχο τθν διερεφνθςθ τθσ παραβατικότθτασ κομίςτρων ςτο μετρό τθσ Ακινασ,
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι επιβάτεσ κάνουν ειςιτθριοδιαφυγι αλλά και τουσ
τρόπουσ που μποροφν να τθν μειϊςουν.
Ρριν από τθν ανάλυςθ των παραπάνω ςτοιχείων κρίνεται απαραίτθτο να γίνει
αναφορά ςτισ προςπάκειεσ των μελετθτϊν ςτθ διεκνι βιβλιογραφία οι οποίοι μζςω
ερευνϊν και αναπτφςςοντασ κατάλλθλα μοντζλα εκτιμοφν τα χαρακτθριςτικά των
παραβατϊν, τουσ λόγουσ που κάνουν παράβαςθ και μζτρα που κα βοθκιςουν ςτθν
μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ.
Θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ που ακολουκεί περιλαμβάνει ζρευνεσ και μελζτεσ
που ςχετίηονται με τθν ειςιτθριοδιαφυγι ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ και
ειδικότερα ςτο μετρό.

2.2 ΕΙΙΣΗΡΙΟΔΙΑΥΤΓΗ ΣΑ ΜΜΜ
Θ ειςιτθριοδιαφυγι εμφανίηεται όταν οι επιβάτεσ αποκτοφν πρόςβαςθ ςτισ
δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ χωρίσ να πλθρϊςουν το κατάλλθλο κόμιςτρο. Δεδομζνθσ
τθσ ςθμαντικισ οικονομικισ επίδραςθσ τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ οι Mario Coolsa,
Yannick Fabbrod και Tom Bellemansd (1) προςπακοφν να προςδιορίςουν τουσ
κακοριςτικοφσ παράγοντεσ που εξθγοφν τθ ειςιτθριοδιαφυγι. Για να διερευνιςουν
τα κοινωνικοδθμογραφικά χαρακτθριςτικά και τα κίνθτρα τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ,
πραγματοποιικθκε ζρευνα με 636 ερωτθκζντεσ ςτθ Φλάνδρα, το βόρειο τμιμα του
Βελγίου. Αναπτφχκθκαν δφο μοντζλα λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ. Τα αποτελζςματα
από αυτά τα δφο μοντζλα, δθλαδι το
μοντζλο πρόβλεψθσ προςωπικισ
ειςιτθριοδιαφυγισ και το μοντζλο πρόβλεψθσ τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ των γνωςτϊν
δείχνουν ότι μόνο ζνασ πολφ περιοριςμζνοσ αρικμόσ παραγόντων ςυμβάλλει ςτθ
διαμόρφωςθ
του
χαρακτθριςτικοφ
παραβάτθ.
Πςον
αφορά
τα
κοινωνικοδθμογραφίκά χαρακτθριςτικά, θ θλικία και το φφλο είναι αναμφιςβιτθτοι
παράγοντεσ πρόβλεψθσ τθσ ειςιτθριοδιαφυγι. Για παράδειγμα οι νεότεροι
ταξιδιϊτεσ και οι άνδρεσ ταξιδιϊτεσ ζχουν υψθλότερθ πικανότθτα να κάνουν
παράβαςθ. Για τουσ φορείσ δθμοςίων μεταφορϊν αυτό ςυνεπάγεται ότι οι
εκςτρατείεσ μάρκετινγκ ενάντια ςτθ ειςιτθριοδιαφυγι κα πρζπει να είναι ειδικά
προςαρμοςμζνεσ ςε αυτζσ τισ ομάδεσ επιβατϊν για να υπάρξει το μζγιςτο
αντίκτυπο. Επίςθσ αναφζρουν ότι εκτόσ από τα κοινωνικοδθμογραφικά
χαρακτθριςτικά, οι αντιλιψεισ για τισ τιμζσ των ειςιτθρίων και οι αντιλιψεισ
ςχετικά με τθν πικανότθτα ελζγχου επθρεάηουν άμεςα τθ ειςιτθριοδιαφυγι.
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Σφμφωνα με τουσ Alexa Delbosc και Graham Currie (2) θ ειςιτθριοδιαφυγι ςτισ
δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ μπορεί να μειϊςει τα ζςοδα κατά εκατομμφρια δολάρια,
υπονομεφοντασ τθν οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ διζλευςθσ. Ζκαναν μία ζρευνα με
ςκοπό να δουν πωσ οι χριςτεσ ςκζφτονται για τθ ειςιτθριοδιαφυγι ςτισ δθμόςιεσ
μεταφορζσ και να προςπακιςουν να κατανοιςουν τα κίνθτρα για τα οποία οι
άνκρωποι κάνουν παράβαςθ. Ραρουςιάηουν τα αποτελζςματα μίασ ποιοτικισ
ζρευνασ 67 ατόμων που διεξιχκθ ςτθ Μελβοφρνθ τθσ Αυςτραλίασ. Τα άτομα
ςυμμετείχαν ςε ομάδεσ πρόςωπο με πρόςωπο ι ςε ομάδεσ με απευκείασ ςφνδεςθ
μζςω διαδικτφου. Τα αποτελζςματα δθμιοφργθςαν ζνα φάςμα αντιλθπτϊν
ςυνκθκϊν όπου κάποιοσ μπορεί να ταξιδζψει χωρίσ ζγκυρο ειςιτιριο. Θ
ειςιτθριοδιαφυγι κεωρικθκε ότι ιταν μόνο το ζνα άκρο αυτοφ του φάςματοσ. Ο
βακμόσ πρόκεςθσ για παράβαςθ ιταν ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ που εξθγοφςε τθ
ςοβαρότθτα τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ από τισ προοπτικζσ των χρθςτϊν. Θ ςτάςθ των
ανκρϊπων απζναντι ςτθ ειςιτθριοδιαφυγι διζφερε ςθμαντικά, αποκαλφφκθκαν
τζςςερα βαςικά τμιματα ςτάςεων με βάςθ τισ ςυμπεριφορζσ και τισ ςυμπεριφορζσ
που ομαδοποιοφνται, ςφμφωνα με όςα απάντθςαν οι χριςτεσ. Αυτά
περιλαμβάνουν πρϊτων «Θ παράκαμψθ των ναφλων είναι λάκοσ - ο τυχαίοσ
παραβάτθσ» ο οποίοσ είχε ιςχυρζσ αντιδράςεισ κατά τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ,
δεφτερον Το «δεν είναι δικό μου λάκοσ», παραβάτεσ που πλθρϊνουν αλλά μερικζσ
φορζσ βρίςκουν τουσ εαυτοφσ τουσ να κάνουν παράβαςθ , τρίτον «αυτοί που
υπολογίηουν το ρίςκο και αν κα τουσ πιάςουν» , οι οποίοι ςκόπιμα αποφεφγουν το
να πλθρϊςουν αν πιςτεφουν ότι θ ανταμοιβι υπερτερεί του κινδφνου και τζταρτον
«οι παραβάτεσ καριζρασ» , οι οποίοι πάντα διαπράττουν παράβαςθ. Μζςα από
αυτιν τθν ζρευνα βγικαν δφο βαςικά ςυμπεράςματα, πρϊτον ότι
θ
ειςιτθριοδιαφυγι είναι ζνα φάςμα ςυμπεριφορϊν βάςει του βακμοφ πρόκεςθσ και
δεφτερον ότι οι ςτάςεισ απζναντι ςτθ διαφυγι των ναφλων διαφζρουν ζντονα
μεταξφ διαφορετικϊν ςυμπεριφορϊν.
Επίςθσ, ςε μία άλλθ ερευνά που αςχολείται με τθν ειςιτθριοδιαφυγι οι Alexa
Delbosc και Graham Currie (3), αναφζρουν πϊσ οι λφςεισ ςχεδιαςμοφ, όπωσ οι
μπάρεσ ειςιτθρίων και οι επικεωριςεισ ειςιτθρίων, μποροφν να μειϊςουν το
φαινόμενο τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ. Αυτι θ ζρευνα μζςω μίασ ποςοτικι ανάλυςθσ
ταξινομεί τθν ςυμπεριφορά του παραβάτθ ςε τρεισ κατθγορίεσ, θ οποία διακρίνει
τα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ και τθσ ςυμπεριφοράσ. Ζγινε μία
διαδικτυακι ζρευνα ςτθν Μελβοφρνθ τθσ Αυςτραλίασ με ςυνολικό μζγεκοσ
δείγματοσ 1561. Το ερωτθματολόγιο αφοροφςε τα ταξίδια διαμετακόμιςθσ και τθν
ζκδοςθ ειςιτθρίων, αλλά ςυμπεριλιφκθςαν και ερωτιςεισ ςχετικά με διάφορεσ
πτυχζσ τθσ ςυμπεριφοράσ ειςιτθριοδιαφυγισ. Συγκεκριμζνα, διερευνικθκαν τρεισ
μεγάλεσ κατθγορίεσ ειςιτθριοδιαφυγισ : «τυχαία» ειςιτθριοδιαφυγι (π.χ. ικελα να
πλθρϊςω, αλλά τα μθχανιματα δεν λειτουργοφςαν), «ακοφςια» ειςιτθριοδιαφυγι
(π.χ. ικελα να επικυρϊςω το ειςιτιριο αλλά ιμουν ςε βιαςφνθ ι το ξζχαςα) και
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"ςκόπιμθ" ειςιτθριοδιαφυγι (π.χ. αποφάςιςα να μθν πλθρϊςω, γιατί κα το
χρθςιμοποιοφςα μόνο για μερικζσ ςτάςεισ). Διεξιχκθ μια ανάλυςθ ςε δφο βιματα
χρθςιμοποιϊντασ μια ςειρά κατθγορθματικϊν και ςυνεχϊν μεταβλθτϊν,
ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ςυμπεριφοράσ για τθν παράκαμψθ των ναφλων, τθσ
προβλεπόμενθσ πικανότθτασ ςυνζχιςθσ τθσ παράκαμψθσ των ναφλων, τθσ θλικίασ
και τθσ ςυχνότθτασ χριςθσ διαμετακόμιςθσ. Ρροζκυψαν τρεισ κατθγορίεσ
παραβατϊν : οι εςκεμμζνοι παραβάτεσ , οι ακοφςιοι παραβάτεσ και αυτοί που δεν
κάνουν ποτζ παράβαςθ. Οι επιβάτεσ που ζκαναν ςκόπιμα παράβαςθ ιταν το
μικρότερο ποςοςτό αλλά με τθν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ. Αντίκετα, οι
ακοφςιοι παραβάτεσ ιταν περιςςότεροι αλλά ζκαναν παράβαςθ ςπάνια. Επίςθσ οι
ομάδεσ είχαν και διαφορζσ προςωπικότθτασ, οι εςκεμμζνοι παραβάτεσ πιςτεφουν
ότι είναι αποδεκτό να παραβαίνουν τουσ κανόνεσ για να εξοικονομιςουν χριματα.
Από τθν ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι οι παραβάτεσ είναι πιο πικανό να μετακινοφνται
πιο ςυχνά αλλά να είναι δυςαρεςτθμζνοι από το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ. Τζλοσ
όπωσ ζδειξαν οι περιςςότερεσ μελζτεσ οι παραβάτεσ των ναφλων ιταν πιο πικανό
να είναι νζοι, άνδρεσ, φοιτθτζσ και μετανάςτεσ, ςτθν παροφςα ζρευνα διαπίςτωςε
ότι οι εςκεμμζνοι παραβάτεσ ιταν πραγματικά πιο πικανό να είναι εκπαιδευμζνοι,
πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Αυτό ίςωσ εν μζρει είναι λόγω των διαφορϊν ςτισ μεκόδουσ
ζρευνασ, θ μελζτθ αυτι ιταν μια διαδικτυακι ζρευνα και όχι μια ζρευνα
παρακολοφκθςθσ.
Με αφορμι τθν μεγάλθ απϊλεια εςόδων από τθν ειςιτθριοδιαφυγι, ςτθν
Μελβοφρνθ χάνονται περίπου 35εκ ευρϊ (μζςοσ όροσ 2005-2011), οι αρχζσ
εφάρμοςαν μία νζα ζρευνα. Με τα ςτοιχεία τθσ ίδια διαδικτυακισ ζρευνασ που
ςχολιάςαμε από πάνω δθμιουργικθκε ζνα νζο πλαίςιο για τθν ψυχολογία τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ (4). Με βάςθ τθν ζννοια τθσ «κακισ ςυμπεριφοράσ των
καταναλωτϊν» και τθσ κεωρίασ τθσ προγραμματιςμζνθσ ςυμπεριφοράσ για να
εξθγιςει τθν πρόκεςθ τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ ωσ ςυνάρτθςθ των ςτάςεων, των
κανόνων, του αντιλθπτοφ ελζγχου, των αντιλιψεων "servicecape" και τθσ
προςωπικότθτασ παραγόντων. Στο πλαίςιο χρθςιμοποιικθκε μοντελοποίθςθ
διαρκρωτικϊν εξιςϊςεων (SEM). Δφο ςτατιςτικά ςθμαντικά μοντζλα αναπτφχκθκαν
για να εξθγιςουν τθ «ςκόπιμθ» και τθν «ακοφςια» ειςιτθριοδιαφυγι. Το
«εςκεμμζνο» μοντζλο ειςιτθριοδιαφυγισ ζδειξε ότι τα χαρακτθριςτικά τθσ
τιμιότθτασ, θ αντιλθπτι ευκολία τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ και θ επιτρεπτι ςτάςθ
απζναντι ςτθ ειςιτθριοδιαφυγι ιταν οι βαςικοί επεξθγθματικοί παράγοντεσ. Για
«ακοφςια» ειςιτθριοδιαφυγι, ειλικρινισ και επιτρεπτι ςτάςθ ιταν επίςθσ
ςθμαντικζσ, ωςτόςο θ «ικανότθτα ζκδοςθσ ειςιτθρίων» ιταν εξίςου ςθμαντικι.
Υπάρχει μεγάλθ αξία ςτθν κατανόθςθ των ψυχολογικϊν επιρροϊν ςτισ
ςυμπεριφορζσ ειςιτθριοδιαφυγισ, δεδομζνου ότι κα γίνει καλφτερθ πρόβλεψθ για
μείωςθ των εςόδων από ειςιτθριοδιαφυγι ςτο μζλλον.
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Οι παραπάνω ζρευνα που αναλφςαμε ζγινε διαδικτυακά οπότε είναι απίκανο να
ςυλλάβει ανκρϊπουσ που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Αυτό μασ
δυςκολεφει να μπορζςουμε να κατανοιςουμε τα κίνθτρα και τισ επιρροζσ τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ κακϊσ οι κοινωνικά αποκλειςμζνοι, οι πρόςφατοι μετανάςτεσ
και οι μακροχρόνια άνεργοι είναι πικανόν να αποδειχκοφν διαφορετικοί
ψυχολογικοί χαρακτιρεσ από ό, τι το ςθμερινό τμιμα των μορφωμζνων
εργαηομζνων με πλιρεσ ωράριο. Για παράδειγμα μία ζρευνα για τθν ανάλυςθ τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ ςτθ Χιλι διαπίςτωςε ότι το 42% του ναφλου θ ειςιτθριοδιαφυγι
ζλαβε χϊρα ςε περιοχζσ με χαμθλό οικονομικό επίπεδο όπωσ αναφζρουν οι Pablo
Guarda, Patricia Galilea, Susan Handy, Juan Carlos Munoz και Juan de Dios Ortúzar
(5). Επίςθσ υποςτθρίηουν ότι ζχουν παρκεί πολλά μζτρα κατά καιροφσ για να
μπορζςει να μειωκεί θ ειςιτθριοδιαφυγι, μζτρα όπωσ τθν βελτίωςθ των
ςυςτθμάτων ελζγχου και ςτθν αφξθςθ των προςτίμων για τουσ παραβάτεσ. Στθν
ερευνά που πραγματοποίθςαν ςε λεωφορεία προςπάκθςαν να εντοπίςουν τον
κοινό αντίκτυπο των διαφόρων μεταβλθτϊν που εξθγοφν τθν ειςιτθριοδιαφυγι με
τθ χριςθ μίασ οικονομετρικισ μελζτθσ. Οι μεταβλθτζσ που διαπιςτϊκθκαν
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ είναι το επίπεδο επικεϊρθςθσ, θ εγγφτθτα ςε ςτακμό μετρό,
το επίπεδο πλθρότθτασ λεωφορείου, θ ϊρα τθσ θμζρασ, θ γεωγραφικι τοποκεςία
και ο αρικμό των επιβατϊν που επιβιβάηονται και φεφγουν ςε κάκε ςτάςθ
λεωφορείου. Ρροτείνουν μια νζα προςζγγιςθ για τθν εκτίμθςθ κόςτουσ-οφζλουσ,
προκειμζνου να βοθκθκοφν οι αρχζσ να αυξιςουν το κόςτοσ των ςτρατθγικϊν
επικεϊρθςθσ ειςιτθρίων ςε δεδομζνο χρονικό ορίηοντα. Ανακάλυψαν νζα ςτοιχεία
από τθν ερευνά που δείχνουν ότι οι ςτρατθγικζσ επικεϊρθςθσ μποροφν να είναι
αποδοτικζσ από πλευράσ κόςτουσ ακόμα και όταν οι παραβάτεσ δεν ζχουν
πρόςτιμο.
Ππωσ αναφζρουν οι Alla
V.Reddy, Jacqueline Kuhls και Alex Lu (6) θ
ειςιτθριοδιαφυγι αποτελεί χρόνιο πρόβλθμα για τα μεταφορικά ςυςτιματα, ειδικά
για τα μεγαλφτερα όπωσ αυτό τθσ πόλθσ τθσ Ν. Υόρκθσ. Κατά τθ δεκαετία του 1970,
το μεταφορικό ςφςτθμα τθσ πόλθσ βριςκόταν ςε πλιρθ ςφγχυςθ και αταξία. Τα
επίπεδα τθσ εγκλθματικότθτασ ςτουσ χϊρουσ του Μετρό ιταν υπερβολικά: οι
εμπρθςμοί, οι βανδαλιςμοί και οι επικζςεισ αποτελοφςαν κακθμερινό φαινόμενο
ενϊ οι χϊροι των ςτακμϊν και οι ςυρμοί ιταν ολοκλθρωτικά καλυμμζνοι από
γκράφιτι. Οι μετακινοφμενοι, βιϊνοντασ κακθμερινά αυτιν τθν πραγματικότθτα
φοβόντουςαν να χρθςιμοποιιςουν το Μετρό και επζλεγαν άλλα μζςα για τισ
μετακινιςεισ τουσ. Για να προςελκφςει τουσ απογοθτευμζνουσ πολίτεσ, θ
διαχειριςτικι αρχι ξεκίνθςε διαφθμιςτικι καμπάνια υπζρ τθσ χριςθσ του μζςου, το
οποίο κα επιτθροφνταν όλεσ τισ ϊρεσ τθσ λειτουργίασ του από υπεφκυνο
προςωπικό. Εκείνθ τθν εποχι, θ ειςιτθριοδιαφυγι φάνταηε ζνα ελάχιςτο κομμάτι
του όλου προβλιματοσ. Στο ςφςτθμα Μετρό τθσ Νζασ Υόρκθσ το φαινόμενο τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ άρχιςε να παρατθρείται από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’80. Το
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1989 το ποςοςτό τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ υπολογίςτθκε ςε 3,9%, ενϊ μετά από
αφξθςθ τθσ τιμισ του ειςιτθρίου το 1990 το ποςοςτό άγγιξε το 7%. Για να
περιορίςουν τισ απϊλειεσ εςόδων λόγω τθσ πρακτικισ αυτισ, οι αρμόδιεσ αρχζσ
ςφςτθςαν ομάδεσ ελζγχου ειςιτθρίων, ζνςτολεσ και μθ, με αυξθμζνεσ
αρμοδιότθτεσ. Από το 1992 το ςυγκεκριμζνο εγχείρθμα φάνθκε να αποδίδει και
τελικά, το 1994, τα ποςοςτά μειϊκθκαν και ζφταςαν το 2,4%. Το πρωτότυπο και
αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ςυλλογισ κομίςτρων (AFC) που εφαρμόςτθκε τθν
τριετία 1994-1997 ςχεδιάςτθκε ϊςτε να περιορίςει ακόμα περιςςότερο το
φαινόμενο. Θ εγκλθματικότθτα ςτουσ χϊρουσ (ςτακμοφσ και ςυρμοφσ) του
ςυςτιματοσ Μετρό ελαττϊκθκε κατά 68% ωσ το 2000 ενϊ θ μζςθ τιμι τθσ
ειςιτθροδιαφυγισ υπολογίηεται ςε 1,3% των μετακινιςεων ετθςίωσ. Θ
ειςιτθριοδιαφυγι λαμβάνει τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ τθσ ςτισ 3 μ.μ. λόγω τθσ λιξθσ τθσ
ςχολικισ βάρδιασ, ενϊ γενικά κυμαίνεται μεταξφ του 0,9-1,9%. Οι ϊρεσ και οι 34
προοριςμοί αιχμισ εμφανίηουν μεγαλφτερα νοφμερα ανά ϊρα αλλά μικρότερα ανά
επιβάτθ. Επίςθσ, το φαινόμενο παρουςιάηεται περιςςότερο ςε ςτακμοφσ και ςε
περιοχζσ όπου κατοικοφν άτομα χαμθλότερων ειςοδθμάτων. Τα αποτελζςματα
δθμοςιεφονται ςτον Τφπο κατόπιν αιτιματοσ, το οποίο προωκεί τθν διαφάνεια. Για
να μειϊςουν τθν παράβαςθ αυξικθκαν τα πρόςτιμα από $ 60 ςε $ 100 το 2008. Θ
αςτυνομία εξζδωςε 68.000 κλθτεφςεισ και πραγματοποίθςε 19.000 ςυλλιψεισ για
ειςιτθριοδιαφυγι το 2009. Οι ςυλλιψεισ είναι πιο αποτελεςματικζσ από τισ κλιςεισ,
το ποςοςτό των ςυλλιψεων ζναντι των κλιςεων αυξικθκε το 2010. Τζλοσ ο
εξοπλιςμόσ παρακολοφκθςθσ βίντεο χρθςιμοποιείται για τον εντοπιςμό παραβατϊν
και για να κατανοιςουν τουσ χρόνιουσ κατόχουσ ναφλων, ιδίωσ τουσ μεταφορείσ
που πωλοφν μζςα που επιτρζπουν ςτον επιβάτθ να κάνει απεριόριςτεσ διαδρομζσ
ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ.
Σφμφωνα με τον Gabriel E. Sánchez-Martínez (7) οι αρχζσ δθμοςίων μεταφορϊν
βαςίηονται ςε θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ναφλων για τθ ςυλλογι εςόδων, τον
ςχεδιαςμό υπθρεςιϊν και τθν μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ. Πταν οι επιβάτεσ κάνουν
ταξίδια με δθμόςια ςυγκοινωνία χωρίσ να πλθρϊνουν κόμιςτρα , θ ηιτθςθ
υποεκτιμάται και τα ζςοδα από τα ειςιτιρια χάνονται. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, το
κζμα αυτό μελετάται μζςω δαπανθρϊν εγχειριδίων που καλφπτουν ζνα μικρό
κομμάτι ςτάςεων και χρόνων. Με βάςθ τα ςτοιχεία των ςυναλλαγϊν ναφλων,
δθμιουργικθκε μία ζρευνα με πλαίςιο ζνα ςτοχαςτικό μοντζλο για τον υπολογιςμό
τθσ μθ ςυμμετοχισ και τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ ςε ςυςτιματα χωρίσ αυτόματθ
καταμζτρθςθ επιβατϊν. Το μοντζλο παράγει εκτιμιςεισ ςε ςχζςθ με τισ ςτάςεισ και
τθν ϊρα τθσ θμζρασ που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ
οργανιςμοφσ για τθν αποτελεςματικι ςτόχευςθ ναφλων επικεϊρθςθσ και πόρων
επικφρωςθσ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ ςτθν ακρίβεια πινάκων προζλευςθσπροοριςμοφ. Το μοντζλο εφαρμόςτθκε ςτισ πρωινζσ αποςτάςεισ που προζρχονται
από ςτακμοφσ ειςερχόμενων επιφανειϊν τθσ Ρράςινθσ Γραμμισ τθσ Βοςτϊνθσ,
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εκτιμάται ότι οι αρχζσ χάνουν $3.600 ανά θμζρα από τθ ειςιτθριοδιαφυγι . Θ λφςθ
ςτο μακθματικό μοντζλο είναι μια ειδικι παράμετροσ για τθν κάρτα που
ποςοτικοποιεί τθ ςχετικι προκυμία ενόσ επιβάτθ να κάνει ταξίδια χωρίσ
αλλθλεπίδραςθ. Χρθςιμοποιείται ζνασ επαναλθπτικόσ αλγόρικμοσ με ποςοςτά μθ
ςυμμετοχισ, με εκτιμϊμενεσ πικανότθτεσ για ςυγκεκριμζνεσ κάρτεσ, και τα
αποτελζςματα ςυγκεντρϊνονται μεταξφ των επιβατϊν για να λθφκοφν λεπτομερείσ
εκτιμιςεισ παράκαμψθσ και αποφυγισ των ναφλων ανά διαδρομι, ςτάςθ και ςτάςθ
ϊρα τθσ θμζρασ. Τζλοσ θ μζκοδοσ βαςίηεται ςε μια ςειρά υποκζςεων που τθν
κακιςτοφν ικανι τθν ανίχνευςθ τουσ χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν ςυχνά τα μζςα
μεταφοράσ , αλλά ανεπαρκισ για τθν ανίχνευςθ τθσ ζλλειψθσ προςζλκυςθσ από
τουσ επιβάτεσ που μόνο ετθςίωσ τα χρθςιμοποιοφν.
Για να βελτιωκεί θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ και να μειωκεί το κόςτοσ ζκδοςθσ
ειςιτθρίων, πολλοί ευρωπαίοι μεταφορείσ ειςιγαγαν διάφορα ςυςτιματα
είςπραξθσ των ναφλων που ενςωματϊνουν επιτόπιο ζλεγχο ι τυχαία επικεϊρθςθ
ειςιτθρίων. Θ αυξθμζνθ ευκαιρία για ειςιτθριοδιαφυγι ςε τζτοια ςυςτιματα
τιμολόγθςθσ απαιτεί τθν εξζταςθ του κατάλλθλου επιπζδου ελζγχου των
ειςιτθρίων. Οι Colin Boyd, Christine Martini, John Rickard και Allen Russell (8) ςτθν
ερευνά τουσ αςχολοφνται με ζνα γενικό μοντζλο μθ ςυμμόρφωςθσ. Το μοντζλο
βαςίηεται ςτθν κακιερωμζνθ μακθματικι βιβλιογραφία για τθ ειςιτθριοδιαφυγι,
αλλά είναι ζντονα υποκινοφμενο από εκτιμιςεισ ςυμπεριφορϊν. Λαμβάνονται
υπόψθ τόςο οι αντιλθπτζσ όςο και οι πραγματικζσ πικανότθτεσ ανίχνευςθσ που
επθρεάηονται από το φψοσ των δαπανϊν επικεϊρθςθσ. Θ ζρευνα τουσ εξετάηει
εναλλακτικοφσ ςτόχουσ πολιτικισ και οριςμζνα μζςα με τα οποία μποροφν να
επιτευχκεί μείωςθ τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ.
Τζλοσ ζπειτα από ζρευνα που απευκφνκθκε ςε διαχειριςτζσ ςυςτθμάτων
μεταφορϊν ςφμφωνα με τουσ Bonfanti Gabriele και Wagenknecht Thierry (9) το
53% εξ’αυτϊν κεωρεί το πρόβλθμα τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ ςθμαντικό. Ζχει
διαπιςτωκεί πωσ οι πιο αποτελεςματικοί τρόποι καταπολζμθςθσ αυτισ τθσ μορφισ
παραβατικότθτασ είναι: θ πρόςλθψθ επικεωρθτϊν, θ ςυνεργαςία με τθν
αςτυνομία, θ απόδοςθ μεγαλφτερθσ δικαιοδοςίασ ςτουσ επικεωρθτζσ και νζοι
τφποι ειςιτθρίων που αποτρζπουν τθν ειςιτθριοδιαφυγι. Τα ςυςτιματα
επικοινωνίασ και θ εξζλιξθ τεχνολογιϊν όπωσ θ παρακολοφκθςθ των επιβατϊν
αφοφ ζχουν επιβιβαςτεί ςτο μζςο, κεωροφνται ςθμαντικά όπλα για τον περιοριςμό
του φαινομζνου, ενϊ ο ζλεγχοσ εκτόσ των οχθμάτων κεωρείται λιγότερο
αποτελεςματικόσ. Για τισ περιςςότερεσ εταιρίεσ, θ χριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ
κατά τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ ζχει κετικά αποτελζςματα, γεγονόσ που καταδεικνφει
το ςθμαντικό ρόλο των ελεγκτϊν, αλλά και των δικαιοδοςιϊν που δίδονται ςτουσ
επικεωρθτζσ. Θ ςυνεργαςία με τθν αςτυνομία κεωρείται αρκετά αποδοτικι, ενϊ τα
διάφορα τεχνικά μζςα κεωρείται πωσ ζχουν μζτρια επίπεδα απόδοςθσ.
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2.3 ΤΝΟΧΗ
Οι ζρευνεσ που παρουςιάςτθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο ςυνοψίηονται εδϊ με
τθ μορφι πίνακα που περιλαμβάνει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ κάκε μελζτθσ.

Α/Α

Ερευνθτζσ

Τίτλοσ Εργαςίασ

Αντικείμενο
Μελζτθσ

Δεδομζνα

Μεκοδολογία

Ραράγοντεσ

Mario Cools

Identification of
the determinants
of fare evasion

Ρροςδιοριςμόσ
των κακοριςτικϊν
παραγόντων τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ

Ζρευνα με 636
ερωτθκζντεσ
ςτο Βζλγιο

Λογιςτικι
Ραλινδρόμθςθ

Κίνθτρα Θλικία
Φφλλο
Ειςόδθμα

Four types of fare
evasion: A
qualitative study
from Melbourne,
Australia

Tφποι
ειςιτθριοδιαφυγισ

Ρρόγραμμα
ποιοτικισ
ζρευνασ με 67
άτομα ςε
ομάδεσ ςτθν
Μελβοφρνθ

Ροιοτικι
μζκοδοσ
ζρευνασ

Συμπεριφορά
Συχνότθτα
μετακίνθςθσ
Θλικία Φφλλο

Cluster analysis of
fare evasion
behaviours in
Melbourne,
Australia

Ανάλυςθ
ςυμπεριφορϊν
ειςιτθριοδιαφυγισ

Διαδικτυακι
ζρευνα με 1561
ερωτθκζντεσ
ςτθν
Μελβοφρνθ

Αλγόρικμοι
ςυμπλζγματοσ

Κίνθτρα Θλικία
Φφλλο
Ειςόδθμα
Συχνότθτα
μετακίνθςθσ
Συμπεριφορά
Μόρφωςθ

An empirical
model for the
psychology of
deliberate and
unintentional fare
evasion

Σκόπιμθ και
ακοφςια
ειςιτθριοδιαφυγι

Διαδικτυακι
ζρευνα με 1561
ερωτθκζντεσ
ςτθν
Μελβοφρνθ

Yannick
Fabbro

1
Tom
Belemans
Alexa
Delbosc

2

Graham
Currie

Alexa
Delbosc

3

4

Graham
Currie

Graham
Currie
Alexa
Delbosc

(Logistic
Regression)

(Cluster
algorithms)

Μοντελοποίθςθ
Συμπεριφορά
διαρκρωτικϊν
Μεταβλθτζσ
εξιςϊςεων
προςωπικότθτασ
(SEM)
Συχνότθτα
μετακίνθςθσ
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5

6

Pablo Guarda
Patricia
Galilea Susan
Handy Juan
Carlos Munoz
Juan de Dios
Ortúzar

Decreasing fare
evasion without
fines? A
microeconomic
analysis

Μείωςθ τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ
χωρίσ πρόςτιμα

Ραρατθρθτζσ
ςυλλζγουν
πλθροφορίεσ ςτα
λεωφορεία τθσ
Χιλισ

Αρνθτικι
διωνυμικι
παλινδρόμθςθ

Alla V.Reddy

Measuring and
Controlling
Subway Fare
Evasion:
Improving Safety
and Security at
New York City
Transit Authority

Μζτρθςθ και
ζλεγχοσ τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ
ςτο μετρό

Εικόνεσ από
4.313 κάμερεσ
αναγνϊριςθσ
επιβατϊν

Συςτθματικι
μζκοδοσ
ταξινόμθςθσ
(systematic
method of
classifying)

Χρονικι
περίοδοσ
θμζρασ
Τφποσ ςτακμοφ

Gabriel E.
SánchezMartínez

Estimating Fare
Noninteraction
and Evasion with
Disaggregate
Fare Transaction
Data

Εκτίμθςθ
ειςιτθριοδιαφυγισ
ςε ςυςτιματα
χωρίσ αυτόματθ
καταμζτρθςθ
επιβατϊν.

Ζρευνα ςτο
ςιδθροδρομικό
ςφςτθμα τθσ
Βοςτϊνθσ

Στοχαςτικό
μοντζλο
(Stohastic
Model)

Διαδρομι
Στάςεισ
Χρόνοσ

Colin Boyd
Christine
Martini John
Rickard Allen
Russell

Fare Evasion and
a NonCompliance : A
Simple Model

Ζνα γενικό
μοντζλο για τθν
παραβατικότθτα
των χρθςτϊν

Μακθματικι
βιβλιογραφία για
τθν
ειςιτθριοδιαφυγι

Μακθματικό
Μοντζλο

Συμπεριφορά
χρθςτϊν

Bonfanti,
Gabriele

Human Factors
Reduce
Aggression and
Fare Evasion

Μείωςθ τθσ
ειςιτθριοδιαφυγισ

Ζρευνα ςε
διαχειριςτζσ
ςυςτθμάτων
μεταφορϊν

Ρεριγραφικι
ςτατιςτικι

Ανκρϊπινοι
Ραράγοντεσ

Jacqueline
Kuhls
Alex Lu

7

8

9

Wagenknecht,
Thierry

(Negative
Binomial
Regression)

Επίπεδο
επικεϊρθςθσ
Επίπεδο
πλθρότθτασ
λεωφορείου
Ϊρα Αρικμόσ
επιβατϊν
Τοποκεςία
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3. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
3.1 ΕΙΑΓΨΓΗ
Θ παραβατικότθτα ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ και ειδικότερα ςτο μετρό είναι το
βαςικό αντικείμενο μελζτθσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ. Στα πλαίςια τθσ
ςυγκεκριμζνθσ διερεφνθςθσ πραγματοποιικθκε ζρευνα μζςω κατάλλθλου
διαμορφωμζνου ερωτθματολογίου. Το κεφάλαιο αυτό, αναφζρεται ςτθ ςυλλογι,
ανάλυςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων του ερωτθματολογίου που δόκθκε προσ
ςυμπλιρωςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
Σε πρϊτο ςτάδιο γίνεται αναφορά ςτθ δομι του ερωτθματολογίου. Τα
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ παρουςιάηονται υπό μορφι γραφθμάτων και πινάκων.
Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ, γίνεται ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων που
προζκυψαν από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων.

3.2 ΤΝΣΑΞΗ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ
Στθν παροφςα ζρευνα ςυντάχκθκε ερωτθματολόγιο για τουσ επιβάτεσ του μετρό το
οποίο διαμορφϊκθκε με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε εφκολο κατά τθν ςυμπλιρωςθ του.
Θ ςυμπλιρωςθ ζγινε ανϊνυμα και με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να είναι γνωςτζσ όλεσ
οι μεταβλθτζσ ςτουσ ερωτθκζντεσ . Λδιαίτερθ βαρφτθτα δόκθκε ϊςτε ο μζςοσ
χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου να κυμαίνεται από 4 ζωσ 5 λεπτά,
γεγονόσ που ςυνζβαλλε ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ κόπωςθσ των ερωτθκζντων
αυξάνοντασ τθν αξιοπιςτία και εγκυρότθτα των απαντιςεϊν τουσ. Τζλοσ θ δομι του
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μακθματικοφ προτφπου μετά από ςτατιςτικι επεξεργαςία
των δεδομζνων.

3.3 ΔΟΜΗ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ
Το ερωτθματολόγιο είναι χωριςμζνο ςε τζςςερισ ενότθτεσ που παρουςιάηονται
αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια:
1 Ερωτιςεισ που προςδιορίηουν τα χαρακτθριςτικά μετακίνθςθσ
χριςτθ.

του

Θ ενότθτα αυτι περιλαμβάνει ερωτιςεισ που αποςκοποφν ςτθ ςυλλογι ςτοιχείων
ςχετικϊν με τισ μετακινιςεισ των επιβατϊν με μετρό. Ζχουν ωσ ςτόχο να
προςδιορίςουν τα χαρακτθριςτικά των μετακινιςεων όπωσ είναι θ ςυχνότθτα, ο
ςκοπόσ και ο τφποσ του ειςιτθρίου που χρθςιμοποιοφν.
2 Ερωτιςεισ που ζχουν ςχζςθ με τισ αντιλιψεισ των χρθςτϊν.
Αυτι θ ενότθτα χωρίηεται ςε 2 υποενότθτεσ . Θ πρϊτθ υποενότθτα περιζχει μερικζσ
ερωτιςεισ για τα θκικά κεμζλια των χρθςτϊν, ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να
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καταλάβουμε τισ αρχζσ του παραβάτθ. Θ δεφτερθ υποενότθτα αφορά το μετρό και
για το πόςο ικανοποιθμζνοι είναι οι χριςτεσ από το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του
,τθν τιμι του ειςιτθρίου, από το θλεκτρονικό ειςιτιριο και από τθν λειτουργία των
μπαρϊν.
3 Ερωτιςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθν παραβατικότθτα ςτο μετρό.
Αυτι θ ενότθτα περιζχει τρία ςκζλθ, ςτο πρϊτο ςκζλοσ υπάρχουν ερωτιςεισ για το
αν οι χριςτεσ ζχουν δει κάποιον να μθν πλθρϊνει ειςιτιριο, αν ζχουν βοθκιςει
κάποιον να χρθςιμοποιιςει το μετρό χωρίσ ειςιτιριο ι ζχουν χρθςιμοποιιςει οι
ίδιοι το μετρό χωρίσ ειςιτιριο. Στο δεφτερο ςκζλοσ ζχει ερωτιςεισ για ποιο λόγο το
χρθςιμοποίθςαν χωρίσ ειςιτιριο (οικονομικοί λόγοι, ιδεολογικοί λόγοι, κα το
χρθςιμοποιοφςαν για λίγεσ ςτάςεισ , δεν καταλάβαιναν πϊσ να βγάλουν ειςιτιριο,
πίςτευαν ότι δεν κα τουσ πιάςουν, λόγο του κακοφ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ). Στο
τρίτο ςκζλοσ υπάρχουν ερωτιςεισ για το ποιοι πιςτεφουν οι επιβάτεσ είναι οι
καλφτεροι τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ παραβατικότθτασ ςτο μετρό (μείωςθ τθσ τιμισ
του ειςιτθρίου, αςτυνόμευςθ / εταιρεία security , μπάρεσ, ομάδα ελεγκτϊν ,
κάμερεσ / θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ , αφξθςθ προςτίμου)
4 Ερωτιςεισ που προςδιορίηουν τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του
χριςτθ.
Θ τελευταία ενότθτα περιλαμβάνει ερωτιςεισ ςχετικζσ με τα κοινωνικά
χαρακτθριςτικά του ερωτθκζντα όπωσ φφλο, θλικία, επίπεδο εκπαίδευςθσ, το
επάγγελμα του τθν οικονομικι του κατάςταςθ βάςει του ειςοδιματόσ του, αν
ζχουν δικό τουσ ΛΧ για τισ μετακινιςεισ τουσ κακϊσ και αν το ερωτθματολόγιο ζγινε
θλεκτρονικά θ όχι. Θ καταγραφι των παραπάνω χαρακτθριςτικϊν χρθςιμεφει για
τον ζλεγχο τθσ τυχαιότθτασ του δείγματοσ και τθν εξαγωγι χριςιμων
ςυμπεραςμάτων ςυνδυαηόμενα με τισ απαντιςεισ των προθγοφμενων ενοτιτων.

3.4 ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ
Θ ςυλλογι των ερωτθματολογίων ζγινε με δφο τρόπουσ. Ρρϊτων μζςω
προςωπικϊν ςυνεντεφξεων ςε ςτακμοφσ μετρό και δεφτερον μζςω θλεκτρονικισ
ζρευνασ. Συνολικά ςυγκεντρϊκθκαν 304 ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια από
χριςτεσ μετρό από τα οποία 146 ζγιναν ςτο μετρό και τα 158 θλεκτρονικά. Θ
ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων που ζγιναν ςε
τζςςερισ θμζρεσ ςε
διαφορετικζσ ϊρεσ ζξω από τισ ςτάςεισ μετρό Ρανόρμου , Σφνταγμα , Αιγάλεω και
Συγγροφ Φιξ τουσ μινεσ Νοζμβριο - Δεκζμβριο του 2018 και θλεκτρονικά τθν ίδια
περίοδο μζςω e-mail και facebook. Στθ ςυνζχεια ελζγχκθκαν τα ςυμπλθρωμζνα
ερωτθματολόγια για τθν ακρίβεια, επάρκεια και λογικι τουσ ςυνζπεια, για τυχόν
μερολθψίεσ κακϊσ και για τθν πλθρότθτά τουσ κατά τθν καταγραφι. Τζλοσ,
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ακολοφκθςε θ καταγραφι και κωδικοποίθςι τουσ με ςτόχο τθ δθμιουργία
κατάλλθλθσ βάςθσ δεδομζνων με χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ.
Στα γραφιματα που ακολουκοφν, οι απαντιςεισ ανάγονται ςε ποςοςτό (%) επί του
ςυνόλου των ζγκυρων απαντιςεων (Valid Percent) για να είναι ευκολότερθ
διάκριςθ και ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων. Στουσ πίνακεσ παρουςιάηεται θ
ςυχνότθτα εμφάνιςθσ κάκε απάντθςθσ και τα αντίςτοιχα ποςοςτά τουσ (valid
percent).

3.5 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ
-Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά Επιβατϊν
Τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά των επιβατϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα
παρουςιάηονται ςτα παρακάτω διαγράμματα. Είναι εμφανζσ ότι το μεγαλφτερο
ποςοςτό των ερωτθκζντων είναι γυναίκεσ και θ θλικιακι ομάδα με τθν μεγαλφτερθ
ςυχνότθτα εμφάνιςθσ είναι αυτι των 19-30 ετϊν. Αναφορικά με το επίπεδο
εκπαίδευςθσ, θ πλειοψθφία ανικει ςτθν κατθγορία ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με
ςυνολικό ποςοςτό 62.83% και ζχει δικό του ΛΧ για τισ μετακινιςεισ του με ποςοςτό
61.51%.

Διάγραμμα 3.1: Φφλο επιβατϊν
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Διάγραμμα 3.2: Ηλικία Επιβατϊν

Διάγραμμα 3.3: Επίπεδο Εκπαίδευςθσ Επιβατϊν
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Διάγραμμα 3.4: Επάγγελμα Επιβατϊν

Διάγραμμα 3.5: Επιβάτεσ με δικό τουσ ΙΧ
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-Χαρακτθριςτικά Μετακίνθςθσ
Ακολουκεί θ ανάλυςθ των απαντιςεων που αφοροφν τα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ
μετακίνθςθσ των χρθςτϊν με μετρό.

Διάγραμμα 3.6 : Ποςοςτά ςυχνότθτασ χριςθσ του μετρό
Ππωσ μποροφμε να παρατθριςουμε και από το παραπάνω διάγραμμα οι
περιςςότεροι ερωτθκζντεσ μετακινοφνται με το μετρό κακθμερινά (25.33%) ι 2-4
φορζσ τθν εβδομάδα (21.05%). Οι υπόλοιπζσ κατθγορίεσ εμφανίηονται περίπου με
τθν ίδια ςυχνότθτα, 1 φορά τθν εβδομάδα (11.84%) , Λιγότερο από 1 φορά τον μινα
(14.80%) και Μόνο ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ (13.82%).

Διάγραμμα 3.7 : κοπόσ μετακίνθςθσ Επιβατϊν
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Ππωσ διακρίνουμε και ςτο
Διάγραμμα 3.7 οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ
χρθςιμοποιοφν το μετρό για να πάνε από το ςπίτι τουσ ςτθν εργαςία τουσ και το
ανάποδο (32.57%). Ρερίπου το ίδιο ποςοςτό χρθςιμοποιεί το μετρό από και προσ
τθν οικία του για αναψυχι ι κοινωνικά κζματα (32.24%). Οι υπόλοιπεσ
μετακινιςεισ γίνονται με μικρότερα ποςοςτά.

Διάγραμμα 3.8: Σφποσ ειςιτθρίου
Το μεγαλφτερο μζροσ των ερωτθκζντων χρθςιμοποιεί ενιαίο ειςιτιριο 90 λεπτϊν
(44.08%), μθνιαία κάρτα (28.95%) , μειωμζνο ειςιτιριο 90 λεπτϊν (16.78%).Ζνα
μικρό ποςοςτό ερωτθκζντων χρθςιμοποιεί Θμεριςιο ειςιτιριο για τισ μετακινιςεισ
του (7.89%) και τζλοσ ζνα ελάχιςτο ποςοςτό χρθςιμοποιεί ειςιτιριο 5 θμερϊν
(1.97%) όπωσ παρατθροφμε και ςτο Διάγραμμα 3.8.

-Αντιλιψεισ
- Ερωτιςεισ για τα θκικά κεμζλια των χρθςτϊν
Σε αυτιν τθν ενότθτα υπιρχαν 10 ερωτιςεισ για τα θκικά κεμζλια των χρθςτϊν ,
όπου ο χριςτθσ καλοφταν να απαντιςει αν ςυμφωνεί ι διαφωνεί με αυτζσ ςε
διαβάκμιςθ από το 0-5 αντίςτοιχα :
(0) Διαφωνϊ Απόλυτα (1) Διαφωνϊ Μετρίωσ (2) Διαφωνϊ Ελαφρϊσ (3) Συμφωνϊ
Ελαφρϊσ (4) Συμφωνϊ Μετρίωσ (5) Συμφωνϊ Απόλυτα
Αυτζσ οι απαντιςεισ χωριςμζνεσ ςε κατάλλθλεσ ομάδεσ ι μόνεσ τουσ κα
χρθςιμοποιθκοφν ωσ μεταβλθτζσ ςε κατάλλθλο μοντζλο για να μπορζςουμε να
καταλάβουμε τθν ψυχολογία του παραβάτθ.
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Διάγραμμα 3.9: Κάνω κακό (Harm)

Διάγραμμα 3.10 : Δικαιοςφνθ (Fairness)
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Διάγραμμα 3.11: Εξουςία (Authority)

Διάγραμμα 3.12 : Κακαρότθτα (Purity)
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Διάγραμμα 3.13: Καλό (Good)

Διάγραμμα 3.14: Οικογζνεια (Family)
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Στα παραπάνω διαγράμματα βλζπουμε τον μζςο όρο των απαντιςεων που ζδωςαν
οι χριςτεσ ςτισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ. Σε κάποιεσ απαντιςεισ όπωσ του
διαγράμματοσ 3.13 (Είναι καλφτερο να κάνεισ κάτι καλό από το να κάνεισ κάτι κακό)
ςχεδόν όλεσ οι απαντιςεισ των χρθςτϊν ςυμφωνοφςαν μεταξφ τουσ. Ενϊ ςε
κάποιεσ άλλεσ όπωσ του διαγράμματοσ 3.14 ( Οι άνκρωποι πρζπει να είναι πιςτοί
ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ, ακόμα και όταν ζχουν κάνει κάτι λάκοσ) οι
απαντιςεισ των χρθςτϊν ποικίλουν.
-Αντιλιψεισ Μετρό
Ακολουκεί θ ανάλυςθ των απαντιςεων που αφοροφν τισ αντιλιψεισ των χρθςτϊν
του μετρό και πωσ το αξιολογοφν ωσ προσ το επίπεδο εξυπθρζτθςθ τουσ. Ρόςο
ικανοποιθμζνοι είναι με τθν δθμιουργία του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου, πόςο
ικανοποιθμζνοι είναι με τθν τιμι του ειςιτθρίου και πόςο ικανοποιθμζνοι είναι με
τισ μπάρεσ που τοποκετικθκαν πρόςφατα.
Θ αξιολόγθςθ γίνεται από το 1-5 : (1) Κακόλου (2) Λίγο (3) Μζτρια (4) Αρκετά
(5) Ράρα Ρολφ

Πίνακασ 3.1 : Επίπεδο Εξυπθρζτθςθσ του μετρό
Ρόςο ικανοποιθμζνοι
είςτε με το επίπεδο
εξυπθρζτθςθσ του
Μετρό;

1

2

3

4

5

13

32

101

121

37

4,27%

10.52%

33.22%

39.80%

12.17%

Ππωσ βλζπουμε και από τον πίνακα 3.1 οι περιςςότεροι χριςτεσ είναι αρκετά
ικανοποιθμζνοι από το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του μετρό (39.80%). Ζνασ από τουσ
λόγουσ που κακιςτοφν το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του μετρό τόςο υψθλό είναι θ
ταχφτθτα του αλλά και θ μεγάλθ ςυχνότθτα των δρομολογίων του. Ζτςι δίνει τθν
δυνατότθτα ςτον επιβάτθ να διανφει μικρζσ ι μεγάλεσ αποςτάςεισ ςε
προκακοριςμζνο χρόνο χωρίσ να μπλζκει ςτθν κίνθςθ που είναι ζνα από τα πιο
ςοβαρά ςυγκοινωνιακά προβλιματα τθσ Ακινασ . Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ
παράγοντασ είναι οι αρκετζσ ςτάςεισ που ζχει προςπακϊντασ να ενϊςει όλα τα
προάςτια τθσ Ακινασ με το κζντρο.
Στουσ Ρίνακεσ 3.2 και 3.3 μποροφμε να παρατθριςουμε ότι οι περιςςότεροι
ερωτθκζντεσ είναι ικανοποιθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο και το βλζπουν ωσ
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μία κετικι αλλαγι. Πμωσ οι περιςςότεροι είναι αρκετά δυςαρεςτθμζνοι με τθν τιμι
του ειςιτθρίου. Ριο ςυγκεκριμζνα υπάρχει ζνα ποςοςτό 17.76%, που είναι αρκετά
δυςαρεςτθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου κακϊσ το κεωροφν αρκετά ακριβό για
το ελλθνικό μετρό, ενϊ είναι από τα πιο φτθνά ςτθν Ευρϊπθ.
Πίνακασ 3.2: Ηλεκτρονικό Ειςιτιριο

Ρόςο ικανοποιθμζνοι
είςτε με το θλεκτρονικό
ειςιτιριο;

1

2

3

4

5

23

41

93

109

38

7.56%

13.48%

30.59%

35.85%

12.5%

1

2

3

4

5

54

92

93

50

15

17.76%

30.26%

30.59%

16.44%

4.93%

Πίνακασ 3.3 : Σιμι του ειςιτθρίου

Ρόςο ικανοποιθμζνοι
είςτε με το φψοσ τθσ
τιμισ του ειςιτθρίου;

Τζλοσ ςε αυτιν τθν ενότθτα υπάρχει θ ερϊτθςθ για το πόςο ικανοποιθμζνοι είναι οι
χριςτεσ με τθν λειτουργία των μπαρϊν που αντικατζςτθςαν τα παλιά μθχανιματα
επικφρωςθσ των ειςιτθρίων. Στθν αρχι όταν τοποκετικθκαν ιταν ανοιχτζσ ςτισ
περιςςότερεσ ςτάςεισ και απλά ςκάναρεσ το ειςιτιριο ςου ι τθν κάρτα ςου και
πζρναγεσ ςτθν είςοδο και τθν ζξοδο ςου. Αυτό όπωσ κα αναλφςουμε και πιο κάτω
είχε ωσ αποτζλεςμα πολλοί επιβάτεσ να περνάνε χωρίσ ειςιτιριο. Βζβαια ςταδιακά
άρχιςαν να κλίνουν ςε όλεσ τισ ςτάςεισ του μετρό προκαλϊντασ τθν ςφγχυςθ ενόσ
μζροσ του πλθκυςμοφ κακϊσ δεν μποροφςαν να καταλάβουν τθν λειτουργία τουσ
ειδικά οι επιβάτεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ.
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Διάγραμμα 3.15: Λειτουργία των μπαρϊν
Από το παραπάνω διάγραμμα 3.15 μποροφμε να καταλάβουμε ότι οι απόψεισ των
χρθςτϊν διίςτανται όςον αφορά τθν λειτουργία των μπαρϊν, το οποίο είναι και
λογικό γιατί είναι ζνα καινοφριο μζτρο το οποίο δεν ζχουν προλάβει οι χριςτεσ να
καταλάβουν τθν αξία του. Ενδεικτικά το 20.72% των ερωτθκζντων δεν είναι
κακόλου ικανοποιθμζνο με τθν λειτουργία των μπαρϊν, το 25.65% είναι λίγο
ικανοποιθμζνο με μικρι διαφορά βζβαια από τουσ επιβάτεσ που είναι μζτρια
ικανοποιθμζνοι με ποςοςτό 24.34%. Τζλοσ υπάρχει ζνα ποςοςτό 20.06% που είναι
αρκετά ικανοποιθμζνοι και ζνα 9.21% που είναι πάρα πολφ ικανοποιθμζνοι. Από
όλα αυτά ςυμπεραίνουμε ότι οι χριςτεσ δεν ζχουν αποφαςίςει ακόμα για το
ςυγκεκριμζνο μζτρο με τα πρϊτα αποτελζςματα να δείχνουν ότι οριακά είναι
δυςαρεςτθμζνοι
-Παραβατικότθτα
Σε αυτιν τθν ενότθτα του ερωτθματολογίου οι χριςτεσ κλίκθκαν να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ που ζχουν ςχζςθ με τθν παραβατικότθτα ςτο μετρό.
Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτθκζντων όπωσ βλζπουμε και ςτο παρακάτω
Διάγραμμα 3.16 απάντθςε ότι ζχει δει κάποιον να μθν πλθρϊνει ειςιτιριο πολφ
ςυχνά.
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Διάγραμμα 3.16: Ζχετε δει κάποιον να μθν πλθρϊνει ειςιτιριο;
Θ παραβατικότθτα ςτο μετρό δεν ςχετίηεται μόνο με κάποιον που ειςζρχεται ςτο
μετρό χωρίσ να πλθρϊςει αλλά και με κάποιον που τον βοθκάει. Ζκτοσ από τον
εμφανι τρόπο του να πθδιξει κάποιοσ πάνω από τισ μπάρεσ ι να ειςζλκει με
εκπτωτικό ειςιτιριο ενϊ δεν το δικαιοφται υπάρχει και θ περίπτωςθ που κάποιοσ
περνάει με νόμιμο τρόπο και από πίςω του διζρχεται ο παραβάτθσ χωρίσ ειςιτιριο.
Αυτόσ είναι και ο πιο γνωςτόσ τρόποσ παράβαςθσ ςτο μετρό τθσ Ακινασ αφοφ είναι
και ο πιο εφκολοσ, οι παραβάτεσ εκμεταλλεφονται το γεγονόσ ότι οι μπάρεσ δεν
κλείνουν απότομα όταν διζρχεται κάποιοσ με νόμιμο τρόπο αλλά επιτρζπουν να
περάςουν όςοι επιβάτεσ κζλουν. Κάνουν ζναν μικρό ιχο που ςθματοδοτεί τθν
παράβαςθ και τα λαμπάκια αριςτερά και δεξιά από πράςινα γίνονται κόκκινα αλλά
αυτό δεν δυςκολεφει ιδιαίτερα τουσ παραβάτεσ να ειςζλκουν ι να βγουν από τουσ
χϊρουσ του μετρό χωρίσ να πλθρϊςουν. Από όλα τα παραπάνω μποροφμε να
ςυμπεράνουμε ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ δεν ζχει μερίδιο ευκφνθσ μόνο ο
παραβάτθσ αλλά και ο νόμιμοσ επιβάτθσ που του επιτρζπει να περάςει από πίςω
του ι του ανοίγει με τθν κάρτα του.
Οι ερωτθκζντεσ κλίκθκαν να απαντιςουν και ςτθν ερϊτθςθ αν οι ίδιοι ζχουν
βοθκιςει κάποιον να μθν πλθρϊςει ειςιτιριο. Ζνα ποςοςτό 37.17% που
αντιςτοιχεί ςε 113 άτομα απάντθςαν ότι ποτζ δεν ζχουν βοθκιςει κάποιον να
ειςζλκει ςτο μετρό χωρίσ ειςιτιριο, ενϊ ζνα ποςοςτό 62.83% που αντιςτοιχεί ςε
191 απαντιςεισ απάντθςε ότι ζςτω και μία φορά ζχει βοθκιςει κάποιον. Ριο
ςυγκεκριμζνα το 19.73% απάντθςε ςπάνια, το 23.02% μερικζσ φορζσ, το 9.86%
ςυχνά και το 8.22% πολφ ςυχνά όπωσ βλζπουμε και ςτο διάγραμμα 3.17 .
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Διάγραμμα 3.17 : Επιβάτεσ που ζχουν βοθκιςει κάποιον να ειςζλκει ςτο μετρό
χωρίσ ειςιτιριο
Στθν ςυνζχεια οι χριςτεσ απάντθςαν αν οι ίδιοι ζχουν χρθςιμοποιιςει το μετρό
χωρίσ ειςιτιριο και για ποιουσ λόγουσ δεν είχαν ειςιτιριο. Με τισ απαντιςεισ να
είναι απογοθτευτικζσ όπωσ βλζπουμε και ςτο παρακάτω διάγραμμα , κακϊσ πάνω
από τουσ μιςοφσ ζχουν χρθςιμοποιιςει ζςτω μία φορά το μετρό χωρίσ ειςιτιριο.
Το 49.67% πότε δεν ζχει κάνει παράβαςθ, το 21.38% ςπάνια χρθςιμοποιεί το μετρό
χωρίσ ειςιτιριο, το 14.47% το ζχει κάνει μερικζσ φορζσ, το 7.89% το χρθςιμοποιεί
ςυχνά χωρίσ να πλθρϊνει και το 6.57% πολφ ςυχνά.

Διάγραμμα 3.18: Επιβάτεσ που ζχουν χρθςιμοποιιςει το μετρό χωρίσ ειςιτιριο
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Στον Ρίνακα 3.4 παρουςιάηονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι επιβάτεσ ειςζρχονται
ςτο μετρό χωρίσ ειςιτιριο αλλά και τα ποςοςτά ςυχνότθτασ του κάκε λόγου.
Πίνακασ 3.4: Λόγοι Παραβατικότθτασ
Συχνότθτα
Ροτζ

Σπάνια

Λόγοι Ραραβατικότθτασ
Οικονομικοί Λόγοι

πωσ

Ριςτεφατε δεν κα ςασ πιάςουν

Λόγο του κακοφ
εξυπθρζτθςθσ

Ρολφ
Συχνά

36

24

20

24

32.06%

23.52%

15.68%

13.07%

15.68%

12

30

32

52

7.84%

19.60%

20.91%

33.98%

19

10

11

12

66.01%

12.41%

6.53%

7.18%

7.84%

74

21

38

12

8

48.36%

13.72%

24.83%

7.84%

5.22%

43

21

29

27

33

28.10%

13.72%

18.95%

17.64%

21.56%

28

24

22

26

18.30%

15.68%

14.37%

16.99%

να 101

Για ιδεολογικοφσ λόγουσ

Συχνά
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Κα χρθςιμοποιοφςατε το μετρό 27
για λίγεσ ςτάςεισ
17.64%
Δεν καταλαβαίνατε
βγάλετε ειςιτιριο

Μερικζσ
Φορζσ

επιπζδου 53
34.64%

Ππωσ μποροφμε να παρατθριςουμε από τον Ρίνακα 3.4 οι περιςςότεροι
παραβάτεσ μπαίνουν ςτο μετρό χωρίσ ειςιτιριο επειδι ζχουν ςκοπό να το
χρθςιμοποιιςουν για λίγεσ ςτάςεισ. Επίςθσ άλλο ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των
παραβατϊν πιςτεφουν ότι δεν κα τουσ πιάςουν οι ελεγκτικζσ αρχζσ οπότε δεν κα
ζχουν κάποιεσ κυρϊςεισ για αυτιν τθν παράβαςθ τουσ. Άλλοι δεν ζχουν τθν
οικονομικι δυνατότθτα για να βγάλουν ειςιτιριο όποτε μπαίνουν ςτο μετρό χωρίσ
να πλθρϊςουν. Υπάρχουν και αρκετοί που διαπράττουν παράβαςθ λόγο του κακοφ
επιπζδου εξυπθρζτθςθσ. Ζνα μεγάλοσ αρικμόσ χρθςτϊν κάνει παράβαςθ για
ιδεολογικοφσ λόγουσ και τζλοσ υπάρχουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν να
βγάλουν ειςιτιριο. Βζβαια οι περιςςότερεσ περιπτϊςεισ των επιβατϊν που κάνουν
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παράβαςθ δεν υπάρχει μόνο ζνασ λόγοσ αλλά είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ των από
πάνω.
Τζλοσ ςε αυτιν τθν ενότθτα οι επιβάτεσ καλοφνται να απαντιςουν κατά πόςο
κάποιοι τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ παραβατικότθτασ που τουσ προτείνουμε κα
βοθκιςουν ςτθν μείωςθ τθσ. Οι απαντιςεισ βακμολογοφνται ςε κλίμακα από το 1-5
: (1) Κακόλου (2) Λίγο (3) Μζτρια (4) Ρολφ (5) Ράρα Ρολφ . Ραρακάτω υπάρχουν
κάποια διαγράμματα που δείχνουν τα ποςοςτά με τισ απαντιςεισ των χρθςτϊν.
Σχεδόν όλοι οι ερωτθκζντεσ (95.02%) πιςτεφουν ότι θ μείωςθ τθσ τιμισ του
ειςιτθρίου κα αποφζρει αποτελζςματα ςτθν μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ του
μετρό. Επίςθσ ζνα ποςοςτό 26.25% πιςτεφει ότι κα βοθκιςει Ράρα Ρολφ και ζνα
ποςοςτό 31.56% Ρολφ που το άκροιςμα τουσ είναι πάνω από το μιςό δείγμα.

Διάγραμμα 3.19: Μείωςθ τθσ τιμισ του ειςιτθρίου
Ζνα άλλο ςθμαντικό μζτρο που οι επιβάτεσ πιςτεφουν κα αποφζρει αποτελζςματα
είναι θ αςτυνόμευςθ του χϊρου ι θ τοποκζτθςθ υπαλλιλων εταιρείασ security. Με
τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτουσ χϊρουσ του μετρό και ειδικότερα δίπλα ςτισ μπάρεσ
των ειςιτθρίων οι ερωτθκζντεσ πιςτεφουν κα μειωκεί θ παραβατικότθτα.
Ειδικότερα το 29.57% πιςτεφει Ράρα Ρολφ , το 17.94% Ρολφ , το 23.59 % Μζτρια ,
το 15.95 Λίγο και το 12.96% κακόλου όπωσ παρατθροφμε και ςτο διάγραμμα 3.20.
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Διάγραμμα 3.20: Αςτυνόμευςθ / Εταιρεία Security

Διάγραμμα 3.21: Μπάρεσ
Οι επιβάτεσ πιςτεφουν ότι οι μπάρεσ ζχουν φζρει αποτελζςματα με ζνα ποςοςτό
92.74% και μόνο το 7.26% πιςτεφει ότι δεν κα βοθκιςει κακόλου. Στον
ςυγκεκριμζνο τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ παραβατικότθτασ ςυναντάμε το
μεγαλφτερο ποςοςτό 35.31% ςτθν απάντθςθ ότι κα βοθκιςει Ράρα Ρολφ ςτθν
μείωςθσ τθσ. Το 22.11% πιςτεφει ότι κα βοθκιςει Ρολφ , το 19.14% Μζτρια και το
16.17% Λίγο.
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Στο Διάγραμμα 3.22 βλζπουμε τα ποςοςτά με τισ απαντιςεισ για τθν ςθμαςία τθσ
ομάδασ ελεγκτϊν ςτθν μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ.

Διάγραμμα 3.22: Ομάδα Ελεγκτϊν
Οι κάμερεσ και γενικά ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ είναι ζνα μζτρο
το οποίο μπορεί να βοθκιςει ςτθν μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ πιςτεφει ζνασ
μζροσ των ερωτθκζντων. Βζβαια ςτο ςυγκεκριμζνο μζτρο υπάρχει και το κζμα τθσ
προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων οπότε οι απαντιςεισ διίςτανται, με το
μεγαλφτερο μζροσ των ερωτθκζντων να απαντά ότι δεν κα βοθκιςει κακόλου με
ποςοςτό 26.97%.
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Διάγραμμα 3.23: Κάμερεσ / Ηλεκτρονικι Παρακολοφκθςθ
Τζλοσ παρουςιάηονται οι αντιλιψεισ των ερωτθκζντων ςχετικά με τθν
αποτελεςματικότθτα του μζτρου που αφορά τθν αφξθςθ του προςτίμου. Ππωσ
μποροφμε να παρατθριςουμε ςτο Διάγραμμα 3.24 το μεγαλφτερο ποςοςτό των
ερωτθκζντων πιςτεφει ότι το μζτρο αυτό δεν είναι αποτελεςματικό.

Διάγραμμα 3.24: Αφξθςθ Προςτίμου
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3.6 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Στο κεφάλαιο αυτό ςυνοψίηονται τα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία που
προθγικθκε. Μετά τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων προζκυψαν οριςμζνα
ςυμπεράςματα όςον αφορά ςτουσ επιβάτεσ του μετρό.
Από τα άτομα που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα οι γυναίκεσ είναι περιςςότερεσ από
τουσ άντρεσ . Οι περιςςότεροι επιβάτεσ είναι άτομα 19-30 ετϊν, ακολουκεί θ
κατθγορία 31-45 ετϊν , μετά θ κατθγορία 46-65 ετϊν και οι υπόλοιπεσ ζχουν
μικρότερα ποςοςτά. Επίςθσ οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ ζχουν ανϊτατο επίπεδο
εκπαίδευςθσ και διακζςιμο ΛΧ για τισ μετακινιςεισ τουσ.
Οι περιςςότεροι επιβάτεσ χρθςιμοποιοφν το μετρό ςε κακθμερινι βάςθ ι 2 με 4
φορζσ τθν εβδομάδα. Ο βαςικότεροσ ςκοπόσ μετακίνθςθσ τουσ είναι από και προσ
το ςπίτι για εργαςία ι για αναψυχι και κοινωνικά. Οι περιςςότεροι χρθςιμοποιοφν
ενιαίο ειςιτιριο ι μθνιαία κάρτα για τισ μετακινιςεισ τουσ.
Οι περιςςότεροι επιβάτεσ είναι ικανοποιθμζνοι από το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του
μετρό και από το θλεκτρονικό ειςιτιριο. Αντίκετα είναι αρκετά δυςαρεςτθμζνοι με
τθν τιμι του ειςιτθρίου κακϊσ το κεωροφν πολφ ακριβό. Επίςθσ όςον αφορά τθν
λειτουργία των μπαρϊν οι απόψεισ διίςτανται με μία μικρι κλίςθ προσ τισ
αρνθτικζσ απόψεισ των χρθςτϊν.
Σχεδόν όλοι οι ερωτθκζντεσ ζχουν δει κάποιον να χρθςιμοποιεί το μετρό χωρίσ
ειςιτιριο και οι περιςςότεροι αρκετά ςυχνά. Ράνω από τουσ μιςοφσ ζχουν
βοθκιςει κάποιον να ειςζλκει ςτο μετρό χωρίσ ειςιτιριο. Οι μιςοί επιβάτεσ ζχουν
χρθςιμοποιιςει ζςτω μία φορά το μετρό χωρίσ ειςιτιριο.
Οι περιςςότεροι επιβάτεσ κάνουν παράβαςθ επειδι πιςτεφουν δεν κα τουσ
πιάςουν ι επειδι ζχουν ςκοπό να χρθςιμοποιοφν το μετρό για λίγεσ ςτάςεισ.
Επίςθσ αρκετοί κάνουν παράβαςθ για οικονομικοφσ λόγουσ αφοφ κεωροφν ακριβό
το ειςιτιριο.
Οι περιςςότεροι επιβάτεσ κεωροφν καλφτερο τρόπο μείωςθσ τθσ παραβατικότθτασ
ςτο μετρό τθν μείωςθ τθσ τιμισ του ειςιτθρίου . Επίςθσ αρκετοί πιςτεφουν ότι οι
μπάρεσ ελζγχου ειςιτθρίων κα φζρουν αποτελζςματα και κα βοθκιςουν ςτθν
μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ. Τζλοσ θ αςτυνόμευςθ και θ εταιρία security είναι
ζνα μζτρο που μειϊςει τθν παραβατικότθτα ςφμφωνα με τουσ ερωτθκζντεσ, όπωσ
και θ τοποκζτθςθσ ομάδασ ελεγκτϊν ςτουσ χϊρουσ του μετρό.
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4. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΠΡΟΣΤΠΨΝ
4.1 ΕΙΑΓΨΓΗ
Ο κλάδοσ τθσ ςτατιςτικισ, ο οποίοσ εξετάηει τθ ςχζςθ μεταξφ δφο ι περιςςότερων
μεταβλθτϊν, ϊςτε να είναι δυνατι θ πρόβλεψθ τθσ μιασ από τισ υπόλοιπεσ,
ονομάηεται ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ (regression analysis). Με τον όρο εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι εννοείται θ μεταβλθτι τθσ οποίασ θ τιμι πρόκειται να προβλεφκεί, ενϊ
με τον όρο ανεξάρτθτθ γίνεται αναφορά ςε εκείνθ τθ μεταβλθτι, θ οποία
χρθςιμοποιείται για τθν πρόβλεψθ τθσ εξαρτθμζνθσ. Θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι δε
κεωρείται τυχαία, αλλά παίρνει κακοριςμζνεσ τιμζσ. Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι
κεωρείται τυχαία και «κακοδθγείται» από τθν ανεξάρτθτθ μεταβλθτι. Ρροκειμζνου
να προςδιοριςτεί αν μια ανεξάρτθτθ μεταβλθτι ι ςυνδυαςμόσ ανεξάρτθτων
μεταβλθτϊν προκάλεςε τθ μεταβολι τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ, κρίνεται
απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ μακθματικϊν προτφπων. Θ ανάπτυξθ ενόσ μακθματικοφ
προτφπου αποτελεί μια ςτατιςτικι διαδικαςία που ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ
εξιςϊςεων που περιγράφουν τθ ςχζςθ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν και
τθσ εξαρτθμζνθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ επιλογι τθσ μεκόδου ανάπτυξθσ ενόσ
προτφπου βαςίηεται ςτο αν θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι ςυνεχζσ ι διακριτό
μζγεκοσ.
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προςπάκεια ανάπτυξθσ μακθματικϊν προτφπων
ςχετικά με τθν παραβατικότθτα ςτο Μετρό τθσ Ακινασ. Οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ
των προτφπων αφοροφν αν οι επιβάτεσ κάνουν παραβατικότθτα ςτο Μετρό, αν
ζχουν βοθκιςει κάποιον να κάνει παραβατικότθτα και λόγουσ για τουσ οποίουσ
κάνουν παραβατικότθτα οι περιςςότεροι επιβάτεσ. Οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ
προζκυψαν από το ερωτθματολόγιο ,ενϊ όπου κρίκθκε αναγκαίο δθμιουργικθκαν
και καινοφριεσ μεταβλθτζσ. Τα βιματα για τθν ανάπτυξθ των τελικϊν μακθματικϊν
προτφπων παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν ςυνζχεια, ενϊ ςε κάκε πρότυπο
αναλφεται και θ επίδραςθ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ςτθν εξαρτθμζνθ.

4.2 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ (ORDINAL REGRESSION)
Θ πολλαπλι τακτικι παλινδρόμθςθ (Ordinal regression) επιλζγεται ςτισ
περιπτϊςεισ όπου θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι διακρίνεται ςε περιςςότερεσ από δφο
κατθγορίεσ οι οποίεσ δφνανται να διαβακμιςτοφν με κάποια λογικι ζννοια, όπωσ θ
προτίμθςθ ενόσ προϊόντοσ με βακμολόγθςθ τθσ μορφισ αποδζχομαι κακόλου, λίγο,
αρκετά, πολφ, αντιςτοιχϊντασ ακζραιουσ με αυξθτικι κλίμακα (1,2,3,4,5) θ θλικία
των αςκενϊν διακρινόμενθ ςε ανιλικα, ενιλικα και υπεριλικα άτομα. Κα πρζπει να
αποφεφγεται θ χρθςιμοποίθςθ τθσ τακτικισ παλινδρόμθςθσ ςτθ κζςθ τθσ κλαςικισ
γραμμικισ παλινδρόμθςθσ, για το λόγο ότι οι τακτικζσ τιμζσ, ςτθ κζςθ ςυνεχϊν τθσ
εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ παραβιάηει τισ υποκζςεισ τθσ παλινδρόμθςθσ με τθ
μζκοδο ελάχιςτων τετραγϊνων (Garson 2011). Αφοφ δεν μπορεί να κακοριςτεί θ
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προςεγγιςιμότθτα των τακτικϊν τιμϊν τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ ωσ προσ τθ
μετρικι κλίμακα ιςοδιαςτθμάτων, θ χρθςιμοποίθςι τθσ ςτθν κλαςικι γραμμικι
παλινδρόμθςθ είναι υπό αμφιςβιτθςθ, παρόλο που πολλοί ερευνθτζσ δεν το
αποφεφγουν, ιδιαίτερα όταν ο αρικμόσ των κατθγοριϊν τθσ μεταβλθτισ είναι
μεγάλοσ (7 ι και 5 ακόμθ). Θ αμφιςβιτθςθ είναι αντίςτοιχθ με αυτι που εγείρεται
κατά τθ χρθςιμοποίθςθ τακτικϊν μεταβλθτϊν τθσ κλίμακασ Likert, ςτθ γραμμικι
παλινδρόμθςθ, τθν παραγοντικι ανάλυςθ, τθν ανάλυςθ ςυςτάδων, τθ διακριτικι
ανάλυςθ, κ.α.) οι οποίεσ προχποκζτουν κλίμακεσ ιςοδιαςτθμάτων, με τθν αποδοχι
τθσ ιςότθτασ των αποςτάςεων μεταξφ των ςθμείων τθσ τακτικισ κλίμακασ.

Χαρακτθριςτικά τθσ τακτικισ παλινδρόμθςθσ
Πικανότθτα ζκβαςθσ
Αυτι εκφράηεται ωσ pk όπου k=1,2...Κ διαβακμίςεισ και ιςχφει,

P (y ≤ k) = p1+p2+…+pk =
όπου ,

z = β0 + β1 Xj1 + β2 Xj2 + … βk Xjk

Ακροιςτικι πικανότθτα ζκβαςθσ
Εκφράηει τθν πικανότθτα μια απόκριςθ να εμπίπτει ςε μια διαβάκμιςθ k,

P (y ≤ k) = p1+p2+…+pk

k=1,2..K

36

Οι ακροιςτικζσ πικανότθτεσ ζκβαςθσ αντιπροςωπεφουν τθν κατάταξθ τθσ
απόκριςθσ. Για ζνα μοντζλο με k διαβακμίςεισ 1,2...K κα ιςχφει

P (y ≤ 1)+P (y ≤ 2)+…+P (y ≤ K)=1
Επειδι το άκροιςμα των πικανοτιτων ιςοφται με 1 δεν μπορεί εκ των πραγμάτων
να υπολογιςτεί θ πικανότθτα τθσ τελευταίασ κατθγορίασ. Ζτςι, οι λογάρικμοι των
πικανοτιτων επιτυχθμζνθσ ζκβαςθσ για k-1 ακροιςτικζσ πικανότθτεσ, δίνονται ωσ

Logit*P (y ≤ k)+=loge
Ζννοια τθσ ςυνάρτθςθσ ςυνδζςμου
Υπό τον όρο αυτό νοείται ο μθ γραμμικόσ μεταςχθματιςμόσ των προβλεπόμενων
τιμϊν με τρόπο ϊςτε θ κατανομι των νζων τιμϊν να εντάςςεται ςε μία από
γνωςτζσ κατανομζσ οικογζνεια δίνοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα ςτθςυνάρτθςθ
ςυνδζςμου (link function) να προβλζπει άριςτα τθν απόκριςθ μιασ εξαρτθμζνθσ
μεταβλθτισ ωσ μθγραμμικό αποτζλεςμα ενόσ πλικουσ ανεξάρτθτων (Σιάρδοσ
2005). Οι ςυναρτιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ειδικάςτισ τακτικζσ παλινδρομιςεισ
αναφζρονται:
α) Ο λογαρικμικόσ λόγοσ των πικανοτιτων (logit): f(z)= log[z/(1-z)+, ο οποίοσ
ενδείκνυται όταν οι παρατθροφμενεσ ςυχνότθτεσ των διαβακμίςεων κατανζμονται
ομοιόμορφα μεταξφ τουσ και αποτελεί τθ ςυχνότερθ επιλογι.
β) Θ ςυμπλθρωματικι διλογαρικμικι (complementary log-log): f(z)= log[-log(1-z)],
επιλζγεται όταν οι ςυχνότθτεσ ςτισ υψθλότερεσ διαβακμίςεισ είναι
πολυπλθκζςτερεσ απ’ ό,τι ςτισ χαμθλότερεσ.
γ) Θ αρνθτικι διλογαρικμικι (negative log-log): f(z)= -log[-log(z)+, χριςιμθ όταν οι
ςυχνότθτεσ των χαμθλότερων διαβακμίςεων υπερτεροφν ςυγκριτικά των
υψθλότερων.
δ) Θ ακροιςτικι πικανομονάδων (cumulative probit): f(z)= Φ-1(z), θ οποία αποτελεί
το αντίςτροφο τθσ ακροιςτικισ κανονικισ κατανομισ και επιλζγεται όταν οι
διαβακμίςεισ τθσ εξαρτθμζνθσ τακτικισ μεταβλθτισ ακολουκοφν τθν κανονικι
κατανομι.
ε) Θ αντίςτροφθ μορφι τθσ Couchy (Cauchit): f(z)= tan *p(z-0,5)+, θ οποία επιλζγεται
όταν ανιχνεφονται πολλζσ εξωκείμενεσ τιμζσ.
37

Οι τρεισ πρϊτεσ ςυναρτιςεισ ςυνδζςμου επιλζγονται ςυχνότερα από τισ υπόλοιπεσ,
ζχουν ςυνικωσ όμοια ςυμπεριφορά ςτα μεταςχθματιςμζνα ςτοιχεία, πλθν όμωσ,
παρατθροφνται μερικζσ φορζσ διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά
τουσ.
υντελεςτζσ παλινδρόμθςθσ
Θ τεχνικι αςπάηεται τα μοντζλα με αναλογικζσ πικανότθτεσ ζκβαςθσ, πράγμα που
ςθμαίνει ότι οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ αςκοφν ιςοδφναμο αποτζλεςμα ςε όλεσ τισ
k-1 διαβακμίςεισ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ. Ο ςυντελεςτισ κάκε ανεξάρτθτθσ
μεταβλθτισ και για ςυγκεκριμζνθ κατθγορία k τθσ εξαρτθμζνθσ, εκφράηει τθ
μεταβολι του λογαρίκμου τθσ απόκριςθσ ςε αυτι τθν κατθγορία ςυγκρινόμενθ ωσ
προσ τθν κατθγορία αναφοράσ Κ. Οι υπολογιςμοί των ςυντελεςτϊν
πραγματοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ εκτίμθςθσ τθσ μζγιςτθσ πικανότθτασ (MLE).
Το τυπικό ςφάλμα των ςυντελεςτϊν ακολουκεί τουσ κανόνεσ τθσ διωνυμικισ
παλινδρόμθςθσ.
Θ ςθμαντικότθτα κάκε ςυντελεςτι βi και ςυνεπϊσ τθσ αντίςτοιχθσ προβλζπουςασ
ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ ελζγχεται από τθ ςχζςθ,

z=
και τθσ εκάςτοτε ςτακερισ παραμζτρου

Η=
Tιμζσ z≥1,96 δθλϊνουν ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα ςε επίπεδο ςφάλματοσ 0,05
(βi≠0). Τα 95% όρια εμπιςτοςφνθσ των ςυντελεςτϊν υπολογίηονται από τθ ςχζςθ
βi±z0,05/2°SE. Τα αντίςτοιχα όρια εμπιςτοςφνθσ του λόγου των πικανοτιτων ζκβαςθσ
προκφπτουν ωσ αντιλογάρικμοι του κατϊτερου και ανϊτερου ορίου τθσ
προθγοφμενθσ ςχζςθσ. Τα δφο όρια περιζχουν ζνα εφροσ μζςα ςτο οποίο ο λόγοσ
των πικανοτιτων ζκβαςθσ εκφράηεται με οποιαδιποτε τιμι.

Λόγοσ των πικανοτιτων επιτυχθμζνθσ ζκβαςθσ
Για κάκε ανεξάρτθτθ μεταβλθτι εκτιμάται μία μόνο παράμετροσ και ζνασ λόγοσ
πικανοτιτων, για τον υπολογιςμό του οποίου χρθςιμοποιοφνται οι ακροιςτικζσ
πικανότθτεσ. Ζτςι, για μια ανεξάρτθτθ μεταβλθτι Χ με Χ1 και Χ2 κατθγορίεσ ο
ακροιςτικόσ λόγοσ των πικανοτιτων κα ιςοφται με
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κ=

|

|

|

|

Λογαρικμικι πικανότθτα ζκβαςθσ
Χρθςιμεφει για τθ ςφγκριςθ δυο μοντζλων που διαφζρουν κατά μία ανεξάρτθτθ
μεταβλθτι ειςόδου π.χ. ςτο ζνα μοντζλο ειςάγονται 3 μεταβλθτζσ και ςτο άλλο 3+1.
Αν κεωριςουμε ότι ςτθν τακτικι παλινδρόμθςθ υπάρχουν n ανεξάρτθτεσ
κατθγορικζσ μεταβλθτζσ με k κατθγορίεσ θ κακεμία, τότε θ ςυνειςφορά κάκε
παρατιρθςθσ yi ςτθ λογαρικμικι πικανότθτα ζκβαςθσ, κα εκφράηεται με

L ( pi ; yi ) = ∑
όπου yi=(yi1,...yik) ενϊ ιςχφει Σjyij=mj για κάκε παρατιρθςθ i, pik θ πικανότθτα τθσ i
παρατιρθςθσ για τθν κατθγορία k.
H ολικι λογαρικμικι πικανότθτα ζκβαςθσ ιςοφται με το άκροιςμα των
ςυνειςφορϊν όλων των παρατθριςεων,

L(p:y)=∑
Κριτιριο ελζγχου τθσ ιςότθτασ των κλίςεων
Το κριτιριο G (λογαρικμικό κριτιριο των πικανοτιτων) ελζγχει τθ ςτατιςτικι
ςθμαντικότθτα μεταξφ ενόσ μοντζλου με παροφςεσ μόνο τισ ςτακερζσ παραμζτρουσ
β0 και του μοντζλου με όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν και
εξετάηει αν όλοι οι ςυντελεςτζσ είναι ίςοι με 0. Ο ζλεγχοσ G κα πρζπει να δίνει
ςτατιςτικά ςθμαντικό αποτζλεςμα (p<0,05) ζτςι ϊςτε να ιςχφει ότι ζνασ
τουλάχιςτον ςυντελεςτισ διαφζρει από το 0 και ςυνεπϊσ υπάρχει ενδεχόμενο να
εφαρμόηεται κάποιο λογιςτικό μοντζλο.
Ζλεγχοι καλισ προςαρμογισ του μοντζλου
1.

Ο ζλεγχοσ χ2 του Pearson βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ των υπολειμμάτων και
ακολουκεί τθ ςχζςθ

χ2 =

∑

rj = το υπόλειμμα Pearson τθσ κατθγορίασ j
m= o αρικμόσ των παρατθροφμενων δοκιμϊν (προςπακειϊν) ςτθν κατθγορία j
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pj(0) = πικανότθτα που αντιςτοιχεί ςτθ μθδενικι υπόκεςθ (δεν υπάρχει διαφορά
μεταξφ των παρατθροφμενων και αναμενόμενων τιμϊν)

2. Ο ζλεγχοσ τθσ απόκλιςθσ D,

D= 2 ∑

-2∑

o οποίοσ ζχει j-(p+1) βακμοφσ ελευκερίασ, όπου j είναι ο αρικμόσ των διακριτϊν
κατθγοριϊν των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν και p ο αρικμόσ των ανεξάρτθτων
μεταβλθτϊν και pik είναι θ πικανότθτα τθσ i παρατιρθςθσ για τθν κατθγορία k.
Το κριτιρια χ2 του Pearson και τθσ απόκλιςθσ D δείχνουν πόςο καλά ταιριάηει το
επιλεγμζνο μοντζλο ςτα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ. Υψθλζσ τιμζσ των κριτθρίων όταν
αντιςτοιχοφν ςε ακριβι πικανότθτα ςφάλματοσ p<0,05 δείχνουν ότι το μοντζλο δεν
περιγράφει επαρκϊσ τα ςτοιχεία.
Τα δυο παραπάνω κριτιρια μειονεκτοφν όταν ο αρικμόσ των κατθγορικϊν τιμϊν
(ονομαςτικϊν ι διαβακμιςμζνων) τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ προςεγγίηει τον
αρικμό των παρατθριςεων, υπερζχουν όμωσ όταν υπάρχουν επαναλθπτικζσ
παρατθριςεισ για κακεμία κατθγορία τθσ μεταβλθτισ.
Μετριςεισ ςυνάφειασ των ςτοιχείων
Αν υποκζςουμε ότι θ μεταβλθτι απόκριςθσ ζχει τρεισ διαβακμίςεισ 1, 2 και 3, τότε
υπολογίηουμε όλα τα ηεφγθ κάκε παρατιρθςθσ με απόκριςθ 1 με κάκε παρατιρθςθ
με αποκρίςεισ 2 και 3, κατόπιν όλα τα ηεφγθ κάκε παρατιρθςθσ με απόκριςθ 2 με
κάκε παρατιρθςθ με αποκρίςεισ 1 και 3 κοκ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των
παραγόμενων ηευγϊν είναι ίςοσ με το γινόμενο του αρικμοφ των παρατθριςεων με
διαβάκμιςθ 1 επί τον αρικμό των παρατθριςεων με διαβάκμιςθ 2 ςυν το
αντίςτοιχο γινόμενο του αρικμοφ των παρατθριςεων με διαβάκμιςθ 2 επί τον
αρικμό των παρατθριςεων με διαβάκμιςθ 1 και 3 ςυν το γινόμενο του αρικμοφ των
παρατθριςεων με διαβάκμιςθ 3 επί τον αρικμό των παρατθριςεων με διαβάκμιςθ
2 και 3.
Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται οι ακροιςτικζσ προβλεπόμενεσ πικανότθτεσ για κάκε
παρατιρθςθ και ςυγκρίνονται αυτζσ με κάκε ηεφγοσ παρατθριςεων. Για κάκε
ηεφγοσ που περιζχει τθ μικρότερθ διαβάκμιςθ (δθλαδι τθν 1), ζνα ηεφγοσ κεωρείται
ςυνακόλουκο αν θ ακροιςτικι πικανότθτα μζχρι τθ διαβάκμιςθ 1 είναι μεγαλφτερθ
για τθν παρατιρθςθ που αντιςτοιχεί ςτθ διαβάκμιςθ 1 από τθν παρατιρθςθ που
αντιςτοιχεί ςε μεγαλφτερθ διαβάκμιςθ. Για ηεφγθ με υψθλότερεσ διαβακμίςεισ
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(δθλαδι ηεφγθ με 2 και 3), ζνα ηεφγοσ κρίνεται ςυνακόλουκο αν θακροιςτικι
πικανότθτα μζχρι τθ διαβάκμιςθ 2 είναι ανϊτερθ για τθν παρατιρθςθ με τθ
διαβάκμιςθ 2 απ’ ό,τι με τθν παρατιρθςθ με διαβάκμιςθ 3. Ζνα ηεφγοσ κρίνεται
ανακόλουκο όταν ιςχφει θ προθγοφμενθ διαδικαςία αλλά με αντίςτροφο
ςυλλογιςμό. Τζλοσ, ζνα ηεφγοσ κρίνεται ιςοψιφιο όταν οι παρατθριςεισ ζχουν ίςεσ
ακροιςτικζσ πικανότθτεσ.
Τρία ςτατιςτικά κριτιρια παρζχουν ζνδειξθ του μζτρου ςυνάφειασ των ςτοιχείων
και ζχουν αναφερκεί ςτθ διωνυμικι κατανομι. Είναι ο δείκτθσ D του Somers, ο
δείκτθσ Gamma των Goodman-Kruskal και ο δείκτθσ Tau-a του Kendall. Οι δείκτεσ
αυτοί κυμαίνονται μεταξφ -1 και 1 και τιμζσ κοντά ςτο ±1 δθλϊνουν ότι το μοντζλο
παρζχει καλφτερθ προβλεπτικι αξία.

4.3 ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
Μετά τθ ςυγκζντρωςθ των ερωτθματολογίων τθσ ζρευνασ ακολοφκθςε θ
κωδικοποίθςθ των απαντιςεων, θ καταχϊρθςθ αυτϊν ςε λογιςτικά φφλλα
επεξεργαςίασ και ςτθ ςυνζχεια θ ςτατιςτικι τουσ επεξεργαςία. Για τθ ςτατιςτικι
ανάλυςθ των ςτοιχείων χρθςιμοποιικθκε το ειδικό λογιςμικό Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) ςε ςυνδυαςμό με το Microsoft Excel. Για τθν ανάπτυξθ των
μακθματικϊν προτφπων που προζκυψαν από τθ μελζτθ του ερωτθματολογίου
προςτζκθκαν κάποιεσ καινοφριεσ μεταβλθτζσ ι αλλάχκθκαν κάποιεσ ιδθ υπάρχων
για να μπορζςουμε να τισ χρθςιμοποιιςουμε ςτα μακθματικά μοντζλα.

4.4 ΤΦΕΣΙΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΨΝ
Μετά τθν καταχϊρθςθ των δεδομζνων ςτο SPSS και τισ αλλαγζσ των μεταβλθτϊν ,
πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ για το βακμό ςυςχζτιςθσ των ανεξάρτθτων
μεταβλθτϊν. Για τθν αξιοπιςτία των τελικϊν προτφπων οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ
του προβλιματοσ δεν πρζπει να ςυςχετίηονται γιατί ςε αντίκετθ περίπτωςθ δεν
είναι δυνατι θ εξακρίβωςθ τθσ επιρροισ κάκε μεταβλθτισ ςτο αποτζλεςμα. Αν οι
ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ δεν είναι γραμμικϊσ ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ, θ
διαδικαςία οδθγείται ςε αποτυχία με αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατι θ ανάπτυξθ
μακθματικοφ προτφπου.
Θ ςυςχζτιςθ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν υπολογίηεται με τθ βοικεια του
ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Spearman (Spearman Rank Coefficient) και χρθςιμοποιείται
για μεταβλθτζσ με τιμζσ κατάταξθσ και όχι κακαρά αρικμθτικζσ. Επιπλζον, για τθν
εφρεςθ του ςυντελεςτι ςυςχζτιςθσ Spearman δεν απαιτείται θ κανονικότθτα ςτθν
κατανομι των μεταβλθτϊν. Ο τφποσ υπολογιςμοφ του είναι ο εξισ:
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𝑟s=1−

όπου n: ο ςυνολικόσ αρικμόσ παρατθριςεων και D: θ διαφορά κατάταξθσ ςτα ηεφγθ
των ςυγκρινόμενων μεταβλθτϊν (difference in rank of pairs x and y).
Οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ υποδεικνφουν τθ ςχζςθ που μπορεί να υπάρχει
ανάμεςα ςε δυο διαφορετικζσ μεταβλθτζσ και δίνουν μια αίςκθςθ εξάρτθςθσ ι
ανεξαρτθςίασ ανάμεςα ςτα μεγζκθ που εξετάηονται. Το κετικό πρόςθμο ζχει τθν
ζννοια τθσ κετικισ ςυςχζτιςθσ, δθλαδι αυξανομζνου του ενόσ μεγζκουσ αυξάνεται
και το άλλο. Το αντίκετο ςυμβαίνει με τθν ζνδειξθ του αρνθτικοφ πρόςθμου, το
οποίο περιγράφει μια ςχζςθ αντιςτρόφωσ ανάλογθ. Για μεγάλα δείγματα (n>30)
ςθμαντικοί κεωροφνται οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ όταν rs >0,70 ,οπότε είναι
δυνατό να χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςτατιςτικι επεξεργαςία μια εκ των δυο
ςυςχετιςμζνων μεταβλθτϊν.
Στα αναπτυςςόμενα μακθματικά πρότυπα δεν είναι γνωςτό εκ των προτζρων ποιεσ
από τισ παραμζτρουσ κα ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ προτφπου.
Γίνονται αρκετζσ δοκιμζσ και το ποιεσ κα είναι τελικά κακορίηεται από το αν είναι
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςτο επιλεγμζνο διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ. Στθν παροφςα
ζρευνα λαμβάνουμε υπόψθ τισ μεταβλθτζσ που είναι ςθμαντικζσ ςε επίπεδο
ςθμαντικότθτασ περίπου α=10% δθλαδι significant 0.10.
Επίςθσ ςε κάκε αναπτυςςόμενο πρότυπο υπολογίηεται και θ τιμι του McFadden
pseudo R2. Θ ςυγκεκριμζνθ παράμετροσ παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 1, χωρίσ ποτζ να
λαμβάνει τθν τιμι 1 ςτθν πράξθ. Για τιμζσ pseudo R 2 από 0,2 ζωσ 0,4, ζχουμε τζλεια
προςαρμογι του τελικοφ προτφπου και άρα οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ
προβλζπουν ςε κάκε περίπτωςθ τα αποτελζςματα τθσ εξαρτθμζνθσ. Ο μακθματικόσ
τθσ τφποσ, δίνεται από τθν ακόλουκθ ςχζςθ:
𝑅2 =1− ln (𝑀𝐹𝑢 ) / ln (𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒 𝑡) )

όπου ΜFull: Ρρότυπο με μεταβλθτζσ (Model with predictors), ΜIntercept: Ρρότυπο
χωρίσ μεταβλθτζσ-μόνο με το ςτακερό όρο (Model without predictors) και :
Estimated Likelihood.
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4.5 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ
Μετά τθν ειςαγωγι των δεδομζνων και το διαχωριςμό των μεταβλθτϊν ακολουκεί
θ ςτατιςτικι τουσ ανάλυςθ με μια από τθν μζκοδο που προαναφζρκθκε (Ρολλαπλι
Τακτικι Ραλινδρόμθςθ) και τθ βοικεια του λογιςμικοφ SPSS. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι
θ εξαγωγι λογικϊν και ςτακμιςμζνων μακθματικϊν προτφπων.
4.5.1 ΜΟΝΣΕΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΜΕΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ

Συγκεκριμζνα αναπτφχκθκε ζνα διατεταγμζνο μοντζλο που παρουςιάηει τουσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν το αν κάποιοσ από τουσ επιβάτεσ που ςυμμετείχαν
ςτθν ζρευνα ζχει χρθςιμοποιιςει το Μετρό χωρίσ ειςιτιριο. Θ ερϊτθςθ αποτελεί
τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι του μοντζλου και αποτελείται από 3 ενδεχόμενα (1, 2 ,3)
. Θ τιμι 1 αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν ζχουν χρθςιμοποιιςει ποτζ το μετρό χωρίσ
ειςιτιριο, θ τιμι 2 αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν χρθςιμοποιιςει το Μετρό λίγεσ
φορζσ χωρίσ ειςιτιριο και θ τιμι 3 ςε αυτοφσ που ζχουν χρθςιμοποιιςει το Μετρό
μερικζσ φορζσ χωρίσ ειςιτιριο ι το χρθςιμοποιοφν ςυχνά χωρίσ ειςιτιριο ι πολφ
ςυχνά. Στουσ Ρίνακεσ 4.1 και 4.2 παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ και οι
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ του αναπτυςςόμενου μοντζλου.
Πίνακασ 4.1 : υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν
του μοντζλου 1
Fairness1
Fairness1

Sex

Age

IX

Ticket

Unemployed

Private

Discount

Daily

Standard

1

0.255

0.255

0.032

0.174

-0.130

-0.052

-0.103

0.008

0.057

Sex

0.255

1

0.126

-0.102

0.025

-0.080

0.010

-0.073

-0.006

0.018

Age

0.255

0.126

1

0.152

0.121

-0.100

-0.058

-0.119

0.013

0.082

IX

0.032

-0.102

0.152

1

0.069

-0.148

0.118

-0.138

0.097

0.319

Ticket

0.174

0.025

0.121

0.069

1

-0.124

-0.070

-0.119

0.159

0.005

Unemployed

-0.130

-0.080

-0.100

-0.148

-0.124

1

-0.163

-0.039

0.029

-0.027

Private

-0.052

0.010

-0.058

0.118

-0.070

-0.163

1

-0.175

-0.029

0.032

Discount

-0.103

-0.073

-0.119

-0.138

-0.119

-.0039

-0.175

1

-0.132

-0.401

Daily

0,008

-0.006

0.013

0.097

0.159

0.029

-0.029

-0.132

1

-0.261

Standard

0.057

0.018

0.082

0.319

0.005

0.032

0.032

-0.401

-0.261

1
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Πίνακασ 4.2 : Μεταβλθτζσ αναπτυςςόμενου μοντζλου 1

Estimate

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-7,303
-2,631

[y2 = 1,00]

-4,967

1,192

0,000

[y2 = 2,00]

-3,704

1,175

0,002

-6,006

-1,402

Fairness1
Age
Sex
Daily
Discount
Standard
Private
Unemployed
IX
Ticket

-0,419
-0,724
-0,419
1,686
1,358
0,741
0,588
0,872
-0,982
-0,180

0,210
0,132
0,252
0,517
0,386
0,308
0,275
0,545
0,278
0,116

0,046
0,000
0,097
0,001
0,000
0,016
0,032
0,109
0,000
0,123

-0,831
-0,983
-0,913
0,673
0,602
0,137
0,050
-0,195
-1,527
-0,408

-0,007
-0,464
0,076
2,699
2,115
1,345
1,127
1,940
-0,436
0,049

McFadden Pseudo R2 =0.161

Στο τελευταίο βιμα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ του
τελικοφ μοντζλου για να διαπιςτωκεί αν θ τάςθ που χαρακτθρίηει τα αποτελζςματα
είναι λογικι , ανεξάρτθτα από το αν οι ςτατιςτικοί δείκτεσ ζχουν ικανοποιθτικζσ
τιμζσ. Για το ςκοπό αυτό ακολουκεί θ ανάλυςθ των ςτατιςτικά ςθμαντικϊν
ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν που επθρεάηουν το μοντζλο και τθν χρθςιμοποίθςθ του
Μετρό χωρίσ ειςιτιριο από τουσ επιβάτεσ.
Fairness1 : Είναι μία ομαδοποιθμζνθ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία προζκυψε
από το ςτακμιςμζνο μζςο όρο δφο μεταβλθτϊν που ςχετίηονται με τισ αντιλιψεισ
των χρθςτϊν ςχετικά με τθ δικαιοςφνθ. Τθν μεταβλθτι

Α2: Πταν θ κυβζρνθςθ

κάνει νόμουσ, θ νοφμερο ζνα αρχι κα πρζπει να είναι θ διαςφάλιςθ ότι όλοι
αντιμετωπίηονται δίκαια και τθν μεταβλθτι A7: Θ δικαιοςφνθ είναι θ πιο ςθμαντικι
απαίτθςθ για μία κοινωνία. Θ μεταβλθτι ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι από το οποίο
ςυμπεραίνουμε ότι όςοι δεν πιςτεφουν ςτθν αξία τθσ δικαιοςφνθσ ζχουν αυξθμζνθ
πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ.
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Age:Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που αναφζρεται ςτθν θλικία των ερωτθκζντων
και παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5) οι οποίεσ αντιςτοιχοφν 1: 15-18 ετϊν 2: 19-30 ετϊν
3: 31-45 ετϊν 4: 45-65 ετϊν 5: >65 ετϊν. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο
ςθμαίνει ότι τα άτομα μικρότερθσ θλικίασ είναι πικανότερο να κάνουν
παραβατικότθτα ςτο Μετρό τθσ Ακινασ από τα άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ. Το
αποτζλεςμα είναι λογικό και ζχει παρατθρθκεί και ςε άλλεσ μελζτεσ που
διερευνοφν τθν παραβατικότθτα ςτο Μετρό ,όπωσ αναλφςαμε ςτο κεφάλαιο 2.
(Mario Coolsa, Yannick Fabbrod και Tom Bellemansd)
Sex : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με το φφλλο των
επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0) για άνδρεσ και (1) για γυναίκεσ. Ζχει αρνθτικό
ςυντελεςτι το οποίο ερμθνεφεται ςτο ότι οι άνδρεσ είναι πικανότερο να
χρθςιμοποιιςουν το Μετρό χωρίσ ειςιτιριο. Αυτό είναι λογικό και το ζδειξαν και οι
ζρευνεσ ςτο κεφάλαιο 2. (Mario Coolsa, Yannick Fabbrod και Tom Bellemansd)

Daily : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1) και
ςχετίηεται με τθν ςυχνότθτα που χρθςιμοποιοφν οι ερωτθκζντεσ το Μετρό. Με τθν
τιμι (1) εμφανίηονται οι επιβάτεσ που χρθςιμοποιοφν το Μετρό κακθμερινά και με
τθν τιμι (0) που δεν χρθςιμοποιοφν το Μετρό κακθμερινά για τισ μετακινιςεισ τουσ.
Ζχει κετικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι οι επιβάτεσ που χρθςιμοποιοφν
κακθμερινά το Μετρό ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να κάνουν παράβαςθ, το
οποίο είναι και λογικό αφοφ ζχουν περιςςότερεσ διελεφςεισ από τουσ υπόλοιπουσ.
Discount : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1)
και ςχετίηεται με τον τφπο ειςιτθρίου που χρθςιμοποιοφν οι επιβάτεσ. Θ τιμι (1)
είναι για επιβάτεσ που χρθςιμοποιοφν μειωμζνο ειςιτιριο και (0) για αυτοφσ που
δεν χρθςιμοποιοφν μειωμζνο ειςιτιριο. Ζχει κετικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει
ότι όςοι χρθςιμοποιοφν εκπτωτικό ειςιτιριο ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να
κάνουν παραβατικότθτα ςε ςχζςθ με αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν μθνιαία κάρτα. Το
οποίο είναι λογικό αφοφ εκπτωτικό ειςιτιριο ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν άτομα
νεαρισ θλικίασ.
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Standard: Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1)
και ςχετίηεται με τον τφπο ειςιτθρίου που χρθςιμοποιοφν οι επιβάτεσ. Θ τιμι (1)
είναι για επιβάτεσ που χρθςιμοποιοφν κανονικό ειςιτιριο και (0) για όςουσ δεν
χρθςιμοποιοφν κανονικό ειςιτιριο . Ζχει κετικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι
όςοι χρθςιμοποιοφν κανονικό ειςιτιριο ζχουν αυξθμζνθ πικανότθτα να κάνουν
παραβατικότθτα ςε ςχζςθ με αυτοφσ που χρθςιμοποιοφν μθνιαία κάρτα.
Private : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1)
και ςχετίηεται με το επάγγελμα των χρθςτϊν του Μετρό. Θ τιμι (1) είναι για
επιβάτεσ που το επάγγελμα τουσ είναι ιδιωτικοί υπάλλθλοι και θ τιμι (0) είναι για
επιβάτεσ που το επάγγελμα τουσ δεν είναι ιδιωτικοί υπάλλθλοι. Ζχει κετικό
ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι οι επιβάτεσ που είναι ιδιωτικοί υπάλλθλοι ζχουν
αυξθμζνθ πικανότθτα να κάνουν παραβατικότθτα.
Unemployed : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ
(0, 1) και ςχετίηεται με το επάγγελμα των χρθςτϊν του Μετρό. Θ τιμι (1) είναι για
επιβάτεσ που άνεργοι και θ τιμι (0) είναι για επιβάτεσ που δεν είναι άνεργοι. . Ζχει
κετικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι οι επιβάτεσ που είναι άνεργοι ζχουν
αυξθμζνθ πικανότθτα να κάνουν παραβατικότθτα, κάτι που είναι λογικό αφοφ δεν
ζχουν ειςόδθμα και θ δυνατότθτα να πλθρϊςουν το ειςιτιριο είναι δυςκολότερθ.

ΙΧ : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1) και
ςχετίηεται με το αν οι επιβάτεσ ζχουν δικόσ του ΛΧ για τισ μετακινιςεισ τουσ. Θ τιμι
(1) είναι για αυτοφσ που ζχουν ΛΧ και θ τιμι (0) για αυτοφσ που δεν ζχουν ΛΧ. Ζχει
αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο μασ δείχνει ότι αυτοί που δεν ζχουν δικό τουσ ΛΧ για
τισ μετακινιςεισ τουσ ζχουν αυξθμζνθ πικανότθτα να μπουν ςτο Μετρό χωρίσ
ειςιτιριο. Αυτό είναι λογικό διότι κάποιοσ χριςτθσ που δεν ζχει ΛΧ κα κάνει με το
Μετρό περιςςότερεσ μετακινιςεισ και όπωσ είπαμε και από πάνω οι χριςτεσ που
χρθςιμοποιοφν πιο ςυχνά το Μετρό ζχουν αυξθμζνθ πικανότθτα για παράβαςθ.
Ticket :

Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5) και

ςχετίηεται με τθν ερϊτθςθ

πόςο ικανοποιθμζνοι είναι οι επιβάτεσ από το

θλεκτρονικό ειςιτιριο. Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν είναι κακόλου
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ικανοποιθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο, θ τιμι (2) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που
είναι λίγο ικανοποιθμζνοι, θ τιμι (3) ςε αυτοφσ που είναι μζτρια ικανοποιθμζνοι, θ
τιμι (4) ςε αυτοφσ που είναι αρκετά ικανοποιθμζνοι και θ τιμι (5) ςε αυτοφσ που
είναι πολφ ικανοποιθμζνοι. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι γεγονόσ που ςθμαίνει ότι
όςοι δεν είναι κακόλου ικανοποιθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο ζχουν
αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να μπουν ςτο Μετρό χωρίσ να πλθρϊςουν ειςιτιριο. Αυτό
είναι απολφτωσ λογικό αφοφ οι επιβάτεσ που είναι δυςαρεςτθμζνοι με το
θλεκτρονικό ειςιτιριο ςαν αντίδραςθ διζρχονται ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο.
4.5.2 ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΦΕΣΕ ΒΟΗΘΗΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΕΙΕΛΘΕΙ ΣΟ ΜΕΣΡΟ ΦΨΡΙ
ΕΙΙΣΗΡΙΟ

Αναπτφχκθκε ζνα διατεταγμζνο μοντζλο που παρουςιάηει τουσ παράγοντεσ που
επθρεάηουν το αν κάποιοσ από τουσ επιβάτεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ζχει
βοθκιςει κάποιον άλλον επιβάτθ να χρθςιμοποιιςει το Μετρό χωρίσ ειςιτιριο. Θ
ερϊτθςθ αποτελεί τθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι του μοντζλου και αποτελείται από 3
ενδεχόμενα (1, 2 ,3) . Θ τιμι 1 αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν ζχουν βοθκιςει ποτζ
κανζναν επιβάτθ να μπει ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο , θ τιμι 2 αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ
που ζχουν βοθκιςει κάποιον να μπει ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο λίγεσ φορζσ και θ
τιμι 3 ςε αυτοφσ που ζχουν βοθκιςει κάποιον να μπει ςτο Μετρό μερικζσ φορζσ
χωρίσ ειςιτιριο ι βοθκοφν ςυχνά άλλουσ επιβάτεσ να επιβιβάηονται ςτο Μετρό
χωρίσ ειςιτιριο ι πολφ ςυχνά. Στουσ Ρίνακεσ 4.3 και 4.4 παρουςιάηονται οι
ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ και οι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ του
αναπτυςςόμενου μοντζλου.
Πίνακασ 4.3 : υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν του
μοντζλου 2
Fairness

Ticket

Age

Private

Retired

Lowerprice

IX

1
Fairness1

1

0.174

0.255

-0.052

0.058

-0.079

-0.032

Ticket

0.174

1

0.121

-0.070

0.059

-0.101

0.069

Age

0.255

0.121

1

-0.058

0.387

-0.088

0.152

Private

-0.052 -0.070 -0.058

1

-0.148

0.021

0.118

Retired

0.058

0.387

0.148

1

-0.033

-0.009

Lowerprice

0.079 -0.101 -0.088

0.021

-0.033

1

-0.091

IX

0.032

0.118

-0.009

-0.091

1

0.059
0.069

0.152
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Πίνακασ 4.4 : Μεταβλθτζσ αναπτυςςόμενου μοντζλου 2
Estimate

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-6,589
-2,053

[z2 = 1,00]

-4,321

1,157

0,000

[z2 = 2,00]

-3,379

1,146

0,003

-5,625

-1,134

Age
Retired
Lowerprice
Private
IX
Ticket
Fairness1

-0,337
-2,132
0,232
-0,545
-0,685
-0,230
-0,392

0,133
0,832
0,104
0,253
0,246
0,112
0,206

0,012
0,010
0,026
0,031
0,005
0,040
0,057

-0,599
-3,762
0,027
-1,041
-1,167
-0,449
-0,795

-0,076
-0,503
0,436
-0,050
-0,202
-0,011
0,012

McFadden Pseudo R2 =0.101

Fairness1 : Είναι μία ομαδοποιθμζνθ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία προζκυψε
από το ςτακμιςμζνο μζςο όρο δφο μεταβλθτϊν που ςχετίηονται με τισ αντιλιψεισ
των χρθςτϊν ςχετικά με τθ δικαιοςφνθ. Τθν μεταβλθτι

Α2: Πταν θ κυβζρνθςθ

κάνει νόμουσ, θ νοφμερο ζνα αρχι κα πρζπει να είναι θ διαςφάλιςθ ότι όλοι
αντιμετωπίηονται δίκαια και τθν μεταβλθτι A7: Θ δικαιοςφνθ είναι θ πιο ςθμαντικι
απαίτθςθ για μία κοινωνία. Θ μεταβλθτι ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι από το οποίο
ςυμπεραίνουμε ότι όςοι δεν πιςτεφουν ςτθν αξία τθσ δικαιοςφνθσ ζχουν αυξθμζνθ
πικανότθτα να βοθκιςουν κάποιον να κάνει παράβαςθ.
Age: Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που αναφζρεται ςτθν θλικία των
ερωτθκζντων και παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5) οι οποίεσ αντιςτοιχοφν 1: 15-18 ετϊν
2: 19-30 ετϊν 3: 31-45 ετϊν 4: 45-65 ετϊν 5: >65 ετϊν. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το
οποίο ςθμαίνει ότι τα άτομα μικρότερθσ θλικίασ είναι πικανότερο να βοθκιςουν
κάποιον άλλον επιβάτθ να χρθςιμοποιιςει το Μετρό χωρίσ ειςιτιριο από τα άτομα
μεγαλφτερθσ θλικίασ.
ΙΧ : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1) και
ςχετίηεται με το αν οι επιβάτεσ ζχουν δικόσ του ΛΧ για τισ μετακινιςεισ τουσ. Θ τιμι
(1) είναι για αυτοφσ που ζχουν ΛΧ και θ τιμι (0) για αυτοφσ που δεν ζχουν ΛΧ. Ζχει
αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο μασ δείχνει ότι αυτοί που δεν ζχουν δικό τουσ ΛΧ για
τισ μετακινιςεισ τουσ ζχουν αυξθμζνθ πικανότθτα να βοθκιςουν κάποιον επιβάτθ
να μπει ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο.
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Private : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1)
και ςχετίηεται με το επάγγελμα των χρθςτϊν του Μετρό. Θ τιμι (1) είναι για
επιβάτεσ που το επάγγελμα τουσ είναι ιδιωτικοί υπάλλθλοι και θ τιμι (0) είναι για
επιβάτεσ που το επάγγελμα τουσ δεν είναι ιδιωτικοί υπάλλθλοι. Ζχει αρνθτικό
ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι οι επιβάτεσ που είναι ιδιωτικοί υπάλλθλοι ζχουν
μειωμζνθ πικανότθτα να βοθκιςουν κάποιον να μπει ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο
ςε ςχζςθ με τα άλλα επαγγζλματα.
Ticket : Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5) και
ςχετίηεται με τθν ερϊτθςθ πόςο ικανοποιθμζνοι είναι οι επιβάτεσ από το
θλεκτρονικό ειςιτιριο. Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν είναι κακόλου
ικανοποιθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο, θ τιμι (2) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που
είναι λίγο ικανοποιθμζνοι, θ τιμι (3) ςε αυτοφσ που είναι μζτρια ικανοποιθμζνοι, θ
τιμι (4) ςε αυτοφσ που είναι αρκετά ικανοποιθμζνοι και θ τιμι (5) ςε αυτοφσ που
είναι πολφ ικανοποιθμζνοι. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι γεγονόσ που ςθμαίνει ότι
όςοι δεν είναι κακόλου ικανοποιθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο ζχουν
αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να βοθκιςουν κάποιον άλλον επιβάτθ να μπει ςτο Μετρό
χωρίσ ειςιτιριο. Αυτό είναι απολφτωσ λογικό αφοφ οι επιβάτεσ που είναι
δυςαρεςτθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο ςαν αντίδραςθ βοθκοφν άλλουσ
επιβάτεσ να κάνουν παραβατικότθτα.
Retired: Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1)
και ςχετίηεται με το επάγγελμα των χρθςτϊν του Μετρό. Θ τιμι (1) είναι για
επιβάτεσ που ςυνταξιοφχοι και θ τιμι (0) είναι για επιβάτεσ που το επάγγελμα τουσ
δεν είναι ςυνταξιοφχοι. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι οι επιβάτεσ
που είναι ςυνταξιοφχοι ζχουν μειωμζνθ πικανότθτα να βοθκιςουν κάποιον να μπει
ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο ςε ςχζςθ με τα άλλα επαγγζλματα.
Lowerprice : Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5) και
ςχετίηεται με το κατά πόςο θ μείωςθ τθσ τιμισ του ειςιτθρίου κα βοθκιςει ςτθν
μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτο Μετρό τθσ Ακινασ . Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε
αυτοφσ που πιςτεφουν ότι δεν κα βοθκιςει κακόλου, θ τιμι (2) ςε αυτοφσ που
πιςτεφουν ότι κα βοθκιςει λίγο, θ τιμι (3) για αυτοφσ που πιςτεφουν ότι κα
βοθκιςει μζτρια, θ τιμι (4) για αυτοφσ που πιςτεφουν κα βοθκιςει πολφ και θ τιμι
(5) για αυτοφσ που πιςτεφουν ότι κα βοθκιςει πάρα πολφ. Ζχει κετικό ςυντελεςτι
που ςθμαίνει ότι όςοι επιβάτεσ πιςτεφουν ότι θ μείωςθ τθσ τιμισ του ειςιτθρίου κα
βοθκιςει ςτθν μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ ζχουν αυξθμζνθ πικανότθτα να
βοθκιςουν κάποιον να μπει ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο ςε ςχζςθ με αυτοφσ που
πιςτεφουν ότι θ μείωςθ τθσ τιμισ του ειςιτθρίου δεν κα βοθκιςει ςτθν μείωςθ τθσ
παραβατικότθτασ.
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4.5.3 ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΨΝ ΛΟΓΨΝ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ
ΜΕΣΡΟ

Αναπτφχκθκαν 4 διατεταγμζνα μοντζλα που παρουςιάηουν τουσ ςθμαντικότερουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ οι επιβάτεσ κάνουν παραβατικότθτα ςτο Μετρό. Το πρϊτο
μοντζλο ζχει ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι αυτοφσ που ζκανα παραβατικότθτα για
οικονομικοφσ λόγουσ και αποτελείται από 3 ενδεχόμενα (1, 2 ,3) . Θ τιμι 1
αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν ζχουν κάνει παραβατικότθτα για οικονομικοφσ
λόγουσ , θ τιμι 2 αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει παράβαςθ για
οικονομικοφσ λόγουσ λίγεσ φορζσ και θ τιμι 3 ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει
παράβαςθ για οικονομικοφσ λόγουσ μερικζσ φορζσ ι αρκετζσ ι πάρα πολλζσ .
Στουσ Ρίνακεσ 4.5 και 4.6 παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ και οι
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ του αναπτυςςόμενου μοντζλου.
Πίνακασ 4.5: υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν του
μοντζλου 3
Income

Freelance

Sex

Price

1

0.352

0.000

0.170

Freelance

0.352

1

0.026

0.146

Sex

0.000

0.026

1

-0.060

Price

0.170

0.146

-0.060

1

Income

Πίνακασ 4.6: Μεταβλθτζσ αναπτυςςόμενου μοντζλου 3

Estimate

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-3,745
-1,524

[R1123 = 1,00]

-2,635

0,567

0,000

[R1123 = 2,00]

-1,561

0,538

0,004

-2,616

-0,506

Income
Freelance
Price
Sex

-0,451
-0,697
-0,245
-0,495

0,200
0,419
0,141
0,317

0,024
0,096
0,082
0,119

-,844
-1,518
-,521
-1,116

-0,059
0,124
0,031
0,127

McFadden Pseudo R2 =0.060
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Sex : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με το φφλλο των
επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0) για άνδρεσ και (1) για γυναίκεσ. Ζχει αρνθτικό
ςυντελεςτι το οποίο ερμθνεφεται ςτο ότι οι άνδρεσ είναι πικανότερο να κάνουν
παραβατικότθτα ςτο Μετρό για οικονομικοφσ λόγουσ από ότι οι γυναίκεσ.

Income : Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με το μθνιαίο
ειςόδθμα των επιβατϊν και παίρνει 4 τιμζσ (1, 2, 3, 4). Θ τιμι (1) είναι για τουσ
επιβάτεσ που το μθνιαίο τουσ ειςόδθμα είναι >600 ευρϊ, θ τιμι (2) είναι για τουσ
επιβάτεσ που το μθνιαίο ειςόδθμα τουσ είναι 600-1200 ευρϊ, θ τιμι (3) για αυτοφσ
που ζχουν μθνιαίο ειςόδθμα 1200-3000 ευρϊ και θ τιμι (4) για αυτοφσ που ζχουν
μθνιαίο ειςόδθμα >3000. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι αυτοί
που ζχουν χαμθλότερο ειςόδθμα είναι πικανότερο να κάνουν παραβατικότθτα για
οικονομικοφσ λόγουσ, κάτι το οποίο είναι απολφτωσ λογικό.
Freelance : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με τα
επάγγελμα των επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0,1). Θ τιμι (1) είναι για αυτοφσ που
είναι ελεφκεροι επαγγελματίεσ και θ τιμι (0) για τουσ επιβάτεσ που το επάγγελμα
τουσ δεν είναι ελεφκεροι επαγγελματίεσ. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο
ςθμαίνει ότι όςοι επιβάτεσ είναι ελεφκεροι επαγγελματίεσ ζχουν μικρότερθ
πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ για οικονομικοφσ λόγουσ από τουσ επιβάτεσ που
ζχουν άλλο επάγγελμα.
Price : Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με το πόςο
ικανοποιθμζνοι είναι οι επιβάτεσ με τθν τιμι του ειςιτθρίου και παίρνει 5 τιμζσ (1,
2, 3, 4, 5). Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςτουσ επιβάτεσ που δεν είναι κακόλου
ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου, θ τιμι (2) είναι για αυτοφσ που είναι
λίγο ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου, θ τιμι (3) είναι για αυτοφσ που
είναι μζτρια ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου, θ τιμι (4) είναι για αυτοφσ
που είναι αρκετά ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου και θ τιμι (5) για
αυτοφσ που είναι πολφ ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου. Ζχει αρνθτικό
ςυντελεςτι κάτι το οποίο ςθμαίνει ότι όςοι επιβάτεσ είναι δυςαρεςτθμζνοι με τθν
τιμι του ειςιτθρίου ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ για
οικονομικοφσ λόγουσ. Αυτό είναι απολφτωσ λογικό αφοφ όςοι παραβάτεσ κεωροφν
ακριβό το ειςιτιριο κάνουν παράβαςθ κυρίωσ για οικονομικοφσ λόγουσ.
Το επόμενο μοντζλο ζχει ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι αυτοφσ που ζκαναν
παραβατικότθτα γιατί κα χρθςιμοποιοφςαν το Μετρό για λίγεσ ςτάςεισ και
αποτελείται από 5 ενδεχόμενα (1, 2 ,3,4,5). Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν
ζχουν κάνει παραβατικότθτα επειδι κα χρθςιμοποιοφςαν το μετρό για λίγεσ
ςτάςεισ, θ τιμι (2) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει παραβατικότθτα λίγεσ
φορζσ επειδι κα χρθςιμοποιοφςαν το μετρό για λίγεσ ςτάςεισ, θ τιμι (3) αντιςτοιχεί
ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει παραβατικότθτα μερικζσ φορζσ
επειδι κα
χρθςιμοποιοφςαν το μετρό για λίγεσ ςτάςεισ , θ τιμι (4) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που
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ζχουν κάνει αρκετζσ φορζσ παραβατικότθτα επειδι κα χρθςιμοποιοφςαν το μετρό
για λίγεσ ςτάςεισ και θ τιμι (5) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει πολλζσ φορζσ
παραβατικότθτα επειδι κα χρθςιμοποιοφςαν το μετρό για λίγεσ ςτάςεισ. . Στουσ
Ρίνακεσ 4.7 και 4.8 παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ και οι ςτατιςτικά
ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ του αναπτυςςόμενου μοντζλου.
Πίνακασ 4.7: υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν του
μοντζλου 4
Electronicticket

IX

Work

Purity

Student

1

0,012

0,023

0,139

0,014

IX

0.012

1

-0,055

-0,151

-0,332

Work

0,023

-0.055

1

0,065

-0,255

Purity

0.139

-0.151

0.065

1

-0,066

Student

0.014

-0.332

-0.255

-,066

1

Electronicticket

Πίνακασ 4.8: Μεταβλθτζσ αναπτυςςόμενου μοντζλου 4

Estimate

Std.
Error

Sig.

[R2 = 1,00]
[R2 = 2,00]
[R2 = 3,00]
[R2 = 4,00]

1,713
2,161
3,219
4,207

0,816
0,819
0,839
0,865

0,036
0,008
0,000
0,000

Electronicticket
IX
Work
Purity
Student

0,342
0,853
-0,675
0,462
0,890

0,140
0,331
0,338
0,151
0,394

0,015
0,010
0,046
0,002
0,024

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
0,114
3,313
0,556
3,765
1,575
4,863
2,511
5,904
0,067
0,205
-1,337
0,166
0,118

0,617
1,501
-0,012
0,757
1,663

McFadden Pseudo R2 =0.066
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Electronicticket : Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5)
και ςχετίηεται με τθν ερϊτθςθ πόςο ικανοποιθμζνοι είναι οι επιβάτεσ από το
θλεκτρονικό ειςιτιριο. Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν είναι κακόλου
ικανοποιθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο, θ τιμι (2) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που
είναι λίγο ικανοποιθμζνοι, θ τιμι (3) ςε αυτοφσ που είναι μζτρια ικανοποιθμζνοι, θ
τιμι (4) ςε αυτοφσ που είναι αρκετά ικανοποιθμζνοι και θ τιμι (5) ςε αυτοφσ που
είναι πολφ ικανοποιθμζνοι. Ζχει κετικό ςυντελεςτι γεγονόσ που ςθμαίνει ότι όςοι
είναι ικανοποιθμζνοι με το θλεκτρονικό ειςιτιριο ζχουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να
κάνουν παράβαςθ επειδι χρθςιμοποίθςαν το Μετρό για λίγεσ ςτάςεισ.
ΙΧ : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1) και
ςχετίηεται με το αν οι επιβάτεσ ζχουν δικόσ του ΛΧ για τισ μετακινιςεισ τουσ. Θ τιμι
(1) είναι για αυτοφσ που ζχουν ΛΧ και θ τιμι (0) για αυτοφσ που δεν ζχουν ΛΧ. Ζχει
κετικό ςυντελεςτι το οποίο μασ δείχνει ότι αυτοί που ζχουν δικό τουσ ΛΧ για τισ
μετακινιςεισ τουσ ζχουν αυξθμζνθ πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ επειδι
χρθςιμοποίθςαν το Μετρό για λίγεσ ςτάςεισ.
Work : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με τον λόγο
μετακίνθςθσ των επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0,1). Θ τιμι (1) είναι για αυτοφσ
που μετακινοφνται με το Μετρό για από και προσ τθν εργαςία τουσ και θ τιμι (0) για
τουσ επιβάτεσ που δεν χρθςιμοποιοφν το Μετρό για να πάνε ςτθν εργαςία τουσ.
Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι όςοι επιβάτεσ χρθςιμοποιοφν το
Μετρό για από και προσ τθν εργαςία τουσ ζχουν μικρότερθ πικανότθτα να κάνουν
παράβαςθ ςτο Μετρό επειδι το χρθςιμοποίθςαν για λίγεσ ςτάςεισ.
Purity : Είναι μία ομαδοποιθμζνθ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία προζκυψε από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο δφο μεταβλθτϊν που ςχετίηονται με τισ αντιλιψεισ των
χρθςτϊν ςχετικά με τθ αγνότθτα. Τθν μεταβλθτι Α4: Οι άνκρωποι δεν πρζπει να
κάνουν πράγματα που είναι αθδιαςτικά ακόμα και αν κανζνασ δεν βλάπτεται και
τθν μεταβλθτι A10: Κα ζκρινα ότι κάποιεσ πράξεισ είναι λάκοσ με το ςκεπτικό ότι
είναι αφφςικεσ. Θ μεταβλθτι ζχει κετικό ςυντελεςτι από το οποίο ςυμπεραίνουμε
ότι όςοι διλωςαν ότι ςυμφωνοφν με τισ παραπάνω προτάςεισ ζχουν αυξθμζνθ
πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ επειδι κα χρθςιμοποιοφςαν το Μετρό για λίγεσ
ςτάςεισ.
Student: Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με τα
επάγγελμα των επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0,1). Θ τιμι (1) είναι για αυτοφσ που
είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ και θ τιμι (0) για τουσ επιβάτεσ που το επάγγελμα τουσ
δεν είναι μακθτισ ι φοιτθτισ . Ζχει κετικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι όςοι
επιβάτεσ είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ αυξθμζνθ πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ
επειδι κα χρθςιμοποιοφςαν το Μετρό για λίγεσ ςτάςεισ.
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Το επόμενο μοντζλο ζχει ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι αυτοφσ που ζκαναν
παραβατικότθτα για ιδεολογικοφσ λόγουσ και αποτελείται από 5 ενδεχόμενα (1,
2,3,4,5). Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν ζχουν κάνει παραβατικότθτα για
ιδεολογικοφσ λόγουσ , θ τιμι (2) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει
παραβατικότθτα λίγεσ φορζσ για ιδεολογικοφσ λόγουσ , θ τιμι (3) αντιςτοιχεί ςε
αυτοφσ που ζχουν κάνει παραβατικότθτα μερικζσ φορζσ για ιδεολογικοφσ λόγουσ, θ
τιμι (4) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει αρκετζσ φορζσ παραβατικότθτα για
ιδεολογικοφσ λόγουσ και θ τιμι (5) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει πολλζσ
φορζσ παραβατικότθτα για ιδεολογικοφσ λόγουσ . Στουσ Ρίνακεσ 4.9 και 4.10
παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ και οι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
μεταβλθτζσ του αναπτυςςόμενου μοντζλου.
Πίνακασ 4.9: υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν του
μοντζλου 5
Fairness
1

levelofservice
0,074

Age
0,092

Sex
0,237

Price
0,127

Study
-0,109

levelofservice

0.074

1

0,052

0,036

0,314

-0,202

Age

0.092

0.052

1

0,077

0,063

-0,342

Sex

0.237

-0.036

0.077

1

-0,060

0,089

Price

0.127

0.314

0.063

-0.060

1

-0,183

Study

-0.109

-0.202

-0.342

0.089

-0,183

1

Fairness

Πίνακασ 4.10: Μεταβλθτζσ αναπτυςςόμενου μοντζλου 5
Estimate

Std. Error

Sig.

[R4 = 1,00]
[R4 = 2,00]
[R4 = 3,00]
[R4 = 4,00]

-6,454
-5,837
-4,285
-3,189

1,594
1,578
1,549
1,556

0,000
0,000
0,006
0,040

Age
Sex
Levelofservice
Fairness
Study
Price

-0,392
-0,537
-0,312
-0,567
-1,048
-0,366

0,199
0,329
0,172
0,256
0,466
0,151

0,049
0,103
0,070
0,027
0,025
0,016

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-9,578
-3,330
-8,930
-2,743
-7,320
-1,250
-6,239
-,138
-0,782
-1,182
-0,650
-1,070
-1,963
-0,663

0002
0,108
0,026
-0,065
-0,134
-0,069

McFadden Pseudo R2 =0.066
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Age: Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που αναφζρεται ςτθν θλικία των
ερωτθκζντων και παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5) οι οποίεσ αντιςτοιχοφν 1: 15-18 ετϊν
2: 19-30 ετϊν 3: 31-45 ετϊν 4: 45-65 ετϊν 5: >65 ετϊν. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το
οποίο ςθμαίνει ότι τα άτομα μικρότερθσ θλικίασ είναι πικανότερο να
χρθςιμοποιιςουν το Μετρό χωρία ειςιτιριο για ιδεολογικοφσ λόγουσ .
Sex : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με το φφλλο των
επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0) για άνδρεσ και (1) για γυναίκεσ. Ζχει αρνθτικό
ςυντελεςτι το οποίο ερμθνεφεται ςτο ότι οι άνδρεσ είναι πικανότερο να κάνουν
παραβατικότθτα ςτο Μετρό για ιδεολογικοφσ λόγουσ ςε ςχζςθ με τισ γυναίκεσ.
Levelofservice : Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5)
και ςχετίηεται με τθν ερϊτθςθ πόςο ικανοποιθμζνοι είναι οι επιβάτεσ από το
επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του Μετρό. Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν είναι
κακόλου ικανοποιθμζνοι με το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του Μετρό, θ τιμι (2)
αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που είναι λίγο ικανοποιθμζνοι, θ τιμι (3) ςε αυτοφσ που είναι
μζτρια ικανοποιθμζνοι, θ τιμι (4) ςε αυτοφσ που είναι αρκετά ικανοποιθμζνοι και θ
τιμι (5) ςε αυτοφσ που είναι πολφ ικανοποιθμζνοι. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι
γεγονόσ που ςθμαίνει ότι όςοι δεν είναι κακόλου ικανοποιθμζνοι με το επίπεδο
εξυπθρζτθςθσ του Μετρό ζχουν αυξθμζνεσ πικανότθτεσ να μπουν ςτο Μετρό χωρίσ
να πλθρϊςουν ειςιτιριο για ιδεολογικοφσ λόγουσ . Αυτό είναι απολφτωσ λογικό
αφοφ οι επιβάτεσ που είναι δυςαρεςτθμζνοι με το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ του
Μετρό ςαν αντίδραςθ διζρχονται ςτο Μετρό χωρίσ ειςιτιριο.
Fairness : Είναι μία ομαδοποιθμζνθ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία προζκυψε από
το ςτακμιςμζνο μζςο όρο δφο μεταβλθτϊν που ςχετίηονται με τισ αντιλιψεισ των
χρθςτϊν ςχετικά με τθ δικαιοςφνθ. Τθν μεταβλθτι Α2: Πταν θ κυβζρνθςθ κάνει
νόμουσ, θ νοφμερο ζνα αρχι κα πρζπει να είναι θ διαςφάλιςθ ότι όλοι
αντιμετωπίηονται δίκαια και τθν μεταβλθτι A7: Θ δικαιοςφνθ είναι θ πιο ςθμαντικι
απαίτθςθ για μία κοινωνία. Θ μεταβλθτι ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι από το οποίο
ςυμπεραίνουμε ότι όςοι δεν πιςτεφουν ςτθν αξία τθσ δικαιοςφνθσ ζχουν αυξθμζνθ
πικανότθτα όταν κάνουν παράβαςθ να είναι για ιδεολογικοφσ λόγουσ.
Study : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με τον λόγο
μετακίνθςθσ των επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0,1). Θ τιμι (1) είναι για αυτοφσ
που μετακινοφνται με το Μετρό για από και προσ το ςπίτι τουσ για ςπουδζσ και θ
τιμι (0) για τουσ επιβάτεσ που δεν χρθςιμοποιοφν το Μετρό για ςπουδζσ . Ζχει
αρνθτικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι όςοι επιβάτεσ χρθςιμοποιοφν το Μετρό
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για ςπουδζσ ζχουν μικρότερθ πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ για ιδεολογικοφσ
λόγουσ .
Price : Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με το πόςο
ικανοποιθμζνοι είναι οι επιβάτεσ με τθν τιμι του ειςιτθρίου και παίρνει 5 τιμζσ (1,
2, 3, 4, 5). Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςτουσ επιβάτεσ που δεν είναι κακόλου
ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου, θ τιμι (2) είναι για αυτοφσ που είναι
λίγο ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου, θ τιμι (3) είναι για αυτοφσ που
είναι μζτρια ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου, θ τιμι (4) είναι για αυτοφσ
που είναι αρκετά ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου και θ τιμι (5) για
αυτοφσ που είναι πολφ ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου. Ζχει αρνθτικό
ςυντελεςτι κάτι το οποίο ςθμαίνει ότι όςοι επιβάτεσ είναι δυςαρεςτθμζνοι με τθν
τιμι του ειςιτθρίου είναι πιο πικανό να κάνουν παράβαςθ για ιδεολογικοφσ λόγουσ.
Το τελευταίο μοντζλο ζχει ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι αυτοφσ που ζκαναν
παραβατικότθτα επειδι πίςτευαν ότι δεν κα τουσ πιάςουν αποτελείται από 5
ενδεχόμενα (1, 2, 3, 4, 5). Θ τιμι (1) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που δεν ζχουν κάνει
παραβατικότθτα επειδι πίςτευαν ότι δεν κα τουσ πιάςουν , θ τιμι (2) αντιςτοιχεί ςε
αυτοφσ που ζχουν κάνει παραβατικότθτα λίγεσ φορζσ επειδι πίςτευαν ότι δεν κα
τουσ πιάςουν, θ τιμι (3) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει παραβατικότθτα
μερικζσ φορζσ επειδι πίςτευαν ότι δεν κα τουσ πιάςουν, θ τιμι (4) αντιςτοιχεί ςε
αυτοφσ που ζχουν κάνει αρκετζσ φορζσ παραβατικότθτα επειδι πίςτευαν ότι δεν κα
τουσ πιάςουν και θ τιμι (5) αντιςτοιχεί ςε αυτοφσ που ζχουν κάνει πολλζσ φορζσ
παραβατικότθτα επειδι πίςτευαν ότι δεν κα τουσ πιάςουν. Στουσ Ρίνακεσ 4.11 και
4.12 παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ και οι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ
μεταβλθτζσ του αναπτυςςόμενου μοντζλου.
Πίνακασ 4.11: υντελεςτισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν του
μοντζλου 6
Age

Harm

Student

Daily

Age

1

0.035

-0.467

-0.019

Harm

0.035

1

-0.023

-0.111

Student

-0.467

-0.023

1

-0,133

Daily

-0.019

-0.111

-0,133

1
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Πίνακασ 4.12: Μεταβλθτζσ αναπτυςςόμενου μοντζλου 6

Estimate

Std. Error

Sig.

[R5 = 1,00]
[R5 = 2,00]
[R5 = 3,00]
[R5 = 4,00]

-3,759
-3,108
-2,256
-1,352

1,163
1,152
1,140
1,132

0,001
0,007
0,048
0,233

Age
Harm
Student
Daily

-0,346
-0,402
0,647
0,879

0,191
0,194
0,390
0,523

0,071
0,038
0,097
0,093

95% Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
-6,040
-1,479
-5,366
-0,850
-4,490
-0,022
-3,571
0,867
-0,721
-0,783
-0,117
-0,147

0,030
-0,022
1,410
1,904

McFadden Pseudo R2 =0,039

Age: Είναι μία ανεξάρτθτθ μεταβλθτι που αναφζρεται ςτθν θλικία των
ερωτθκζντων και παίρνει 5 τιμζσ (1, 2, 3, 4, 5) οι οποίεσ αντιςτοιχοφν 1: 15-18 ετϊν
2: 19-30 ετϊν 3: 31-45 ετϊν 4: 45-65 ετϊν 5: >65 ετϊν. Ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι το
οποίο ςθμαίνει ότι τα άτομα μικρότερθσ θλικίασ είναι πικανότερο να
χρθςιμοποιιςουν το Μετρό χωρία ειςιτιριο για επειδι πιςτεφουν ότι δεν κα τουσ
πιάςουν.
Harm : Είναι μία ομαδοποιθμζνθ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι θ οποία προζκυψε από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο δφο μεταβλθτϊν που ςχετίηονται με τισ αντιλιψεισ των
χρθςτϊν ςχετικά με το να κάνουν κάτι κακό. Τθν μεταβλθτι Α1: Θ ςυμπόνια για
όςουσ υποφζρουν είναι θ πιο κρίςιμθ αρετι και τθν μεταβλθτι A6: Ζνα από τα
χειρότερα πράγματα που μπορεί κάποιοσ να κάνει είναι να βλάψει ζνα
ανυπεράςπιςτο ηϊο. Θ μεταβλθτι ζχει αρνθτικό ςυντελεςτι από το οποίο
ςυμπεραίνουμε ότι όςοι διλωςαν ότι διαφωνοφν με τισ παραπάνω προτάςεισ ζχουν
αυξθμζνθ πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ επειδι πίςτευαν ότι δεν κα τουσ
πιάςουν.
Student: Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία ςχετίηεται με τα
επάγγελμα των επιβατϊν και παίρνει τισ τιμζσ (0,1). Θ τιμι (1) είναι για αυτοφσ που
είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ και θ τιμι (0) για τουσ επιβάτεσ που το επάγγελμα τουσ
δεν είναι μακθτισ ι φοιτθτισ . Ζχει κετικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι όςοι
επιβάτεσ είναι μακθτζσ ι φοιτθτζσ ζχουν αυξθμζνθ πικανότθτα να κάνουν
παράβαςθ επειδι πιςτεφουν ότι δεν κα τουσ πιάςουν.
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Daily : Είναι μία ανεξάρτθτθ δυαδικι μεταβλθτι θ οποία παίρνει τισ τιμζσ (0, 1) και
ςχετίηεται με τθν ςυχνότθτα που χρθςιμοποιοφν οι ερωτθκζντεσ το Μετρό. Με τθν
τιμι (1) εμφανίηονται οι επιβάτεσ που χρθςιμοποιοφν το Μετρό κακθμερινά και με
τθν τιμι (0) που δεν χρθςιμοποιοφν το Μετρό κακθμερινά για τισ μετακινιςεισ τουσ.
Ζχει κετικό ςυντελεςτι το οποίο ςθμαίνει ότι οι επιβάτεσ που χρθςιμοποιοφν
κακθμερινά το Μετρό ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να κάνουν παράβαςθ
επειδι πιςτεφουν ότι δεν κα τουσ πιάςουν.
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5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΕΣΑΙΡΨ ΕΡΕΤΝΑ
5.1 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ, επιχειρικθκε να διερευνθκεί το φαινόμενο τθσ
παραβατικότθτασ κομίςτρων ςτο μετρό τθσ Ακινασ. Συγκεκριμζνα, ζγινε
προςπάκεια να αναλυκεί θ ειςιτθριοδιαφυγι ωσ οικονομικό αλλά και ωσ κοινωνικό
ηιτθμα. Μελετικθκαν για το λόγο αυτόν οι παράγοντεσ που ςυνδζονται με το
φαινόμενο, οι τφποι και τα χαρακτθριςτικά των ατόμων που κάνουν παράβαςθ,
κακϊσ και οι λόγοι για τουσ οποίουσ ειςιτθριοδιαφεφγουν. Ραρατθρικθκε ότι θ
ςυντριπτικι πλειοψθφία των μετακινοφμενων ζχει δει ζςτω και μία φορά κάποιον
να ειςζρχεται ςτο μετρό χωρίσ ειςιτιριο (97% των ερωτθκζντων). Μεγάλοσ είναι και
ο αρικμόσ των ατόμων που ζχουν βοθκιςει κάποιον να ειςζλκει ςτο μετρό χωρίσ
ειςιτιριο (63% του δείγματοσ). Επίςθσ αρκετά μεγάλο είναι και το ποςοςτό των
επιβατϊν που ζχουν κάνει παράβαςθ ζςτω μία φορά (50% των ερωτθκζντων). Οι
περιςςότεροι παραβάτεσ διλωςαν ότι ειςιτθριοδιαφεφγουν επειδι κα
χρθςιμοποιοφςαν το μετρό για λίγεσ ςτάςεισ ι επειδι πίςτευαν ότι δεν κα τουσ
πιάςουν. Αρκετά μεγάλο είναι και το ποςοςτό των ερωτθκζντων που διλωςε ότι
κάνει παράβαςθ για οικονομικοφσ λόγουσ ι λόγο του κακοφ επιπζδου
εξυπθρζτθςθσ.
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα του μοντζλου παραβατικότθτασ οι άνδρεσ και ειδικά
μικρότερθσ θλικίασ ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να κάνουν παράβαςθ. Ακόμα οι
επιβάτεσ που δεν ζχουν εκτιμοφν τθν αξία τισ δικαιοςφνθσ ειςιτθριοδιαφεφγουν
πιο ςυχνά από τουσ άλλουσ. Οι επιβάτεσ που είναι δυςαρεςτθμζνοι από το
θλεκτρονικό ειςιτιριο τείνουν να κάνουν πιο ςυχνά παράβαςθ. Επίςθσ ςτο
μοντζλο του «Ζχετε βοθκιςει κάποιον να ειςζλκει ςτο μετρό χωρίσ ειςιτιριο»
παρατθροφμε ότι πάλι παίηουν ςθμαντικό ρόλο θ θλικία, το αίςκθμα δικαιοςφνθσ
και θ δυςαρζςκεια για το θλεκτρονικό ειςιτιριο. Στθν περίπτωςθ των λόγων για
τουσ οποίουσ κάνει παράβαςθ κάποιοσ, όπωσ ιταν λογικό ςτθν απάντθςθ για
οικονομικοφσ λόγουσ παίηει ρόλο το χαμθλό ειςόδθμα και θ τιμι του ειςιτθρίου.
Στθν περίπτωςθ αυτϊν που κάνουν παράβαςθ επειδι κα χρθςιμοποιοφςαν το
μετρό για λίγεσ ςτάςεισ ι επειδι πίςτευαν ότι δεν κα τουσ πιάςουν, βλζπουμε ότι οι
μακθτζσ και φοιτθτζσ ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να ειςιτθριοδιαφεφγουν από
τουσ άλλουσ επιβάτεσ . Τζλοσ ςτθν περίπτωςθ που κάποιοσ κάνει παράβαςθ για
ιδεολογικοφσ λόγουσ πάλι οι άνδρεσ νεαρισ θλικίασ και αυτοί που κεωροφν ακριβό
το ειςιτιριο ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να κάνουν παράβαςθ από τουσ
άλλουσ .
Το φαινόμενο τθσ ειςιτθριοδιαφυγισ ςαφϊσ και αποτελεί οικονομικό πρόβλθμα,
λόγω όμωσ τθσ ιδιαίτερθσ υφισ του αποτελεί ςθμαντικό κοινωνικό ηιτθμα με
αρκετζσ προεκτάςεισ. Θ αρχι των διαχειριςτϊν των μζςων μεταφοράσ ςτα πλαίςια
τθσ πάταξθσ τθσ παραβατικότθτασ ςτο μετρό προςπάκθςαν με τθν τοποκζτθςθ των
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μπαρϊν και του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου να μειϊςουν τθν ειςιτθριοδιαφυγι. Οι
υπεφκυνοι του μετρό μποροφν να χρθςιμοποιιςουν και άλλεσ πρακτικζσ μαηί με τισ
με αυτζσ που υπάρχουν ιδθ για καλφτερα αποτελζςματα. Για παράδειγμα με τθν
τοποκζτθςθ κάποιου υπαλλιλου security ι αςτυνομικοφ δίπλα ςτισ μπάρεσ κα γίνει
πολφ πιο δφςκολο από τουσ παραβάτεσ να περνοφν πίςω από άλλουσ επιβάτεσ για
να ειςζλκουν θ να εξζλκουν από το μετρό χωρίσ να πλθρϊςουν. Επίςθσ, εφόςον
είναι εφικτό, θ μείωςθ του ειςιτθρίου κα είναι μία καλι λφςθ για να μειωκεί θ
παραβατικότθτα, αφοφ όπωσ ζδειξε και θ ζρευνα μόνο το 20% των ερωτθκζντων
είναι ικανοποιθμζνοι με τθν τιμι του ειςιτθρίου. Ακόμα πρζπει να γίνει μείωςθ του
χρόνου που παραμζνουν ανοιχτζσ οι μπάρεσ των μθχανθμάτων επικφρωςθσ των
ειςιτθρίων. Ζνα άλλο μζτρο που πρζπει να λθφκεί είναι θ αναμόρφωςθ ςτο μενοφ
των ΑΜΕΚ (Αυτόματα Μθχανιματα Ζκδοςθσ Καρτϊν) μειϊνοντασ το χρόνο των
ςυναλλαγϊν και θ αφξθςθ τουσ ιδιαίτερα ςτουσ ςτακμοφσ που ζχουν τθ
μεγαλφτερθ κίνθςθ. Τζλοσ θ τοποκζτθςθ περιςςότερων ομάδων ελεγκτϊν κοντά
ςτα ςθμεία ελζγχου ειςιτθρίων αλλά και ςτουσ άλλουσ χϊρουσ του μετρό κα
μποροφςε να βοθκιςει ςτθν μείωςθ τθσ παραβατικότθτασ.

5.2 ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΣΕΡΨ ΕΡΕΤΝΑ
Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία παρουςιάηεται θ ζρευνα που ζγινε με ςτόχο τθ
διερεφνθςθ τθσ παραβατικότθτασ κομίςτρων ςτο μετρό τθσ Ακινασ. Εκτιμικθκαν
και αναλφκθκαν οι παράγοντεσ και οι λόγοι που επθρεάηουν αυτό το φαινόμενο. Οι
υπεφκυνοι των μζςων μαηικισ μεταφοράσ πιραν κάποια ςθμαντικά μζτρα για τθν
εξάλειψθ του φαινομζνου αλλά είναι πολφ νωρίσ για να υπάρξουν αποτελζςματα. Θ
παραβατικότθτα ςτο μετρό αποτελεί ζνα επίκαιρο κζμα που δφναται να
διερευνθκεί περαιτζρω.
Αρχικά, ςκόπιμθ κεωρείται θ επανάλθψθ τθσ παροφςασ ζρευνασ ςε ζνα
μεγαλφτερο δείγμα. Σε μερικζσ ερωτιςεισ των ερωτθματολογίων υπιρχαν κενά,
γεγονόσ που κακιςτοφςε αδφνατθ τθν επεξεργαςία και χριςθ τουσ ςτα μακθματικά
πρότυπα. Μια πιο εκτεταμζνθ ζρευνα κα δϊςει τθ δυνατότθτα ακριβζςτερων και
πλθρζςτερων ςυμπεραςμάτων ςχετικά με παραβατικότθτα κομίςτρων ςτο μετρό
τθσ Ακινασ. Επίςθσ, με τον τρόπο αυτό κα εντοπιςκοφν πικανά ςφάλματα και
παραλείψεισ. Επίςθσ αυτι θ ζρευνα εκτόσ από το μετρό μπορεί να γίνει και ςε άλλα
μζςα μαηικισ μεταφοράσ όπωσ το λεωφορείο, το τρόλεϊ ι το τραμ κακϊσ και ςε
αυτά τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ υπάρχει ζντονο πρόβλθμα ειςιτθριοδιαφυγισ.
Τζλοσ, τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να
αναπτυχκοφν περιςςότερα μακθματικά πρότυπα και να εξεταςτοφν πρόςκετεσ
παράμετροι και μεταβλθτζσ. Θ καλφτερθ ανάλυςθ των λόγων για τουσ οποίουσ οι
επιβάτεσ κάνουν παράβαςθ κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςφγκριςθσ των
αποτελεςμάτων με υπάρχουςεσ ζρευνεσ κακϊσ και καλφτερθ αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ μελλοντικά.
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