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Σύνοψη
Στόχοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ αποδοχισ μιασ ζξυπνθσ
εφαρμογισ ςε κινθτά τθλζφωνα για τθν υποβοικθςθ των οδθγϊν ςτθν εφρεςθ
κζςθσ ςτάκμευςθσ. Για τθ ςυλλογι των απαραίτθτων δεδομζνων διεξιχκθ ζρευνα
ερωτθματολογίων, που μοιράςτθκαν διαδικτυακά αλλά και δια χειρόσ, ςε οδθγοφσ
κάκε θλικίασ και ανεξαρτιτωσ φφλου, ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Τα
αποτελζςματα ταξινομικθκαν και ςτθ ςυνζχεια επεξεργάςτθκαν. Από τθν ανάλυςθ
των αποτελεςμάτων των ερωτθματολογίων προζκυψε ότι μόνο το 6% των
ερωτθκζντων απάντθςε αρνθτικά ςτθ χριςθσ μιασ τζτοιασ ζξυπνθσ εφαρμογισ. Στθ
ςυνζχεια, αναπτφχκθκε πρότυπο λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ με ςτόχο τθ
διερεφνθςθ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν αποδοχι χριςθσ μιασ «ζξυπνθσ»
εφαρμογισ για ςτάκμευςθ. Οι κυριότεροι παράγοντεσ που αναδείχτθκαν
ςχετίηονται με τον τφπο ςτάκμευςθσ (ςτάκμευςθ ςτθν οδό, δθμόςιοι/ιδιωτικοί
χϊροι ςτάκμευςθσ κλπ), τθ δυνατότθτα ο χριςτθσ να κάνει κράτθςθ τθσ όποιασ
κζςθσ εντοπίηεται από τθν εφαρμογι, όπωσ και τθν ακρίβεια τθσ τοποκεςίασ τθσ
κζςθσ. Επίςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι όςο περιςςότερο χρόνο αφιερϊνει κανείσ ςτθν
αναηιτθςθ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ, τόςο πιο πρόκυμοσ είναι ςτο να
χρθςιμοποιιςει μια τζτοια εφαρμογι. Τζλοσ, θ πικανότθτα φπαρξθσ ςίγουρθσ
ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ μπορεί να επθρεάςει και αυτι ςθμαντικά τθν
αποδοχι τθσ εφαρμογισ.
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Abstract
The aim of this thesis is to investigate the willingness of drivers to use an application
designed for Smartphone, regarding parking assistance. In order to collect the
essential data, a questionnaire was used, which could be completed online, but also
offline (hardcopy mode). People of various places in Greece, of all ages, both males
and females equally participated in the survey. The answers were later sorted and
processed. Findings showed that only 6% of the participants answered that they
would not use such an application for parking assistance. Following, logistic
regression models were developed to reveal the contributing factors regarding the
willingness of using smart mobile applications for parking assistance. Findings show
that some of the main factors were related to the type of parking (on the road,
private or public parking stations etc, the ability to book a parking space that is
provided by the app, as well as the accuracy of the information related to the
parking space location. Moreover, the willingness to use such applications was found
to be positively related to time spent searching for a free space. Finally, the
increased possibility of finding an available parking spot was found to positively
affect the acceptance of the application.
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Περύληψη
Θ χριςθ Λ.Χ, κακϊσ και ο αρικμόσ οχθμάτων τα τελευταία χρόνια, ζχει αυξθκεί
ραγδαία, με αποτζλεςμα το πρόβλθμα τθσ ςτάκμευςθσ να γίνεται όλο και πιο
εμφανζσ. Το πρόβλθμα, παρουςιάηεται εντονότερο ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ μιασ
πόλθσ, αλλά και ςε περιοχζσ ςυγκζντρωςθσ δραςτθριοτιτων. Ζξυπνεσ εφαρμογζσ
ςτάκμευςθσ ζχουν αναπτυχκεί όχι μόνο ςτο εξωτερικό, αλλά και ςτθν Ελλάδα, όπωσ
π.χ. θ ParkAround, με ςτόχο τθν απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αναηιτθςθ ελεφκερθσ
κζςθσ ςτάκμευςθσ.
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία, ςχετίηεται με τθ διερεφνθςθ τθσ προκυμίασ των
οδθγϊν ςτθ χριςθ μιασ ζξυπνθσ εφαρμογισ ςτάκμευςθσ, που προορίηεται για
κινθτά τθλζφωνα και θ ανάδειξθ των παραγόντων εκείνων που επθρεάηουν
ςθμαντικά τθν προκυμία των οδθγϊν. Μερικζσ από τισ δυνατότθτεσ και λειτουργίεσ
τθσ εφαρμογισ αυτισ κα είναι θ αναηιτθςθ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ, θ
δυνατότθτα ςτο χριςτθ να «κλείνει» μία κζςθ, παροχι πλθροφοριϊν για το είδοσ
τθσ προςφερόμενθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ (π.χ. για ΑΜΕΑ, ιδιωτικόσ χϊροσ
ςτάκμευςθσ, ςτάκμευςθ ςτθν οδό κτλ.).
Για τθ ςυλλογι δεδομζνων, διαμορφϊκθκε ζνα ερωτθματολόγιο, κατάλλθλα
προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ. Κατά το ςχεδιαςμό του ςτόχοσ ιταν
μζςα από ζνα λογικό αρικμό ερωτιςεων να ςυγκεντρϊνονται ςτοιχεία διάφορων
παραμζτρων, που ο ερευνθτισ εκτιμά ότι μπορεί να ζχουν ςχζςθ με το αντικείμενο
τθσ ζρευνασ. Ο οριςτικόσ τουσ χαρακτθριςμόσ και το αν κα ςυμπεριλαμβάνονται ι
όχι ςτο μακθματικό πρότυπο, προκφπτει ζπειτα από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ που
ακολουκεί τθ ςυλλογι των ςτοιχείων. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται και περιγραφικι
ςτατιςτικι, με τθ βοικεια διαγραμμάτων. Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων
προκφπτει ότι μόνο το 6% των ερωτθκζντων απάντθςε αρνθτικά ςτθ χριςθσ μιασ
τζτοιασ ζξυπνθσ εφαρμογισ. Ακόμθ, το ποςοςτό των ατόμων που ςυνικωσ
ςτακμεφουν εντόσ δφο λεπτϊν είναι γφρω ςτο 13%. Επίςθσ, προκφπτει ότι γφρω ςτο
50% των ερωτθκζντων είναι διατεκειμζνο να πλθρϊςει από 0,5 ζωσ 2,00€.
Για τθ διερεφνθςθ τθσ προκυμίασ των οδθγϊν να χρθςιμοποιιςουν μια ζξυπνθ
εφαρμογι για ςτάκμευςθ, αναπτφχκθκε πρότυπο λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ. Οι
οδθγοί όςο περιςςότερο χρόνο κατά μζςο όρο αναηθτοφν ελεφκερθ κζςθ
ςτάκμευςθσ, είναι και πιο πικανό να χρθςιμοποιιςουν μία ζξυπνθ εφαρμογι. Ο
ςθμαντικότεροσ παράγοντασ που επθρεάηει το αν τελικά ο οδθγόσ κα αποδεχόταν
μία ζξυπνθ εφαρμογι είναι θ επιλογι τθσ ςτάκμευςθσ, δθλαδι εάν ςτακμεφει ςτθν
οδό, ςε ιδιωτικοφσ ι ςε δθμόςιουσ χϊρουσ. Θ πικανότθτα φπαρξθσ ςίγουρθσ
ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ μπορεί να επθρεάςει τθ χριςθ θ όχι τθσ εφαρμογισ.
Θ παροφςα ζρευνα κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε άλλεσ μεταβλθτζσ, όπωσ ο
ςκοπόσ τθσ μετακίνθςθσ, οι καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ. Ακόμθ, μπορεί θ ίδια ανάλυςθ
να διεξαχκεί ςε άλλεσ χϊρεσ, ϊςτε να είναι εφικτι και θ ςφγκριςθ των
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αποτελεςμάτων μεταξφ χωρϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαφορετικά
χαρακτθριςτικά τουσ. Θ ζρευνα κα μποροφςε να επαναλθφκεί, ζπειτα από μια
πιλοτικι εφαρμογι τθσ, ςε κάποιο διμο, για να εντοπιςτοφν πικανζσ αποκλίςεισ,
αλλά και για τθν βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ με ςκοπό να γίνει πιο φιλικι ωσ προσ τον
χριςτθ. Τζλοσ, μετά από υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ κα ιταν
ενδιαφζρον να πραγματοποιθκεί ζρευνα ςχετικά με το πόςο επθρεάςτθκαν οι
κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ ςτουσ δρόμουσ των περιοχϊν εφαρμογισ, το ποςοςτό των
παραβάςεων λόγω ςτάκμευςθσ αλλά και θ χριςθ του ιδιωτικοφ αυτοκινιτου.
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1. Ειςαγωγό
1.1 Η ςημαςύα τησ ςτϊθμευςησ
Ραλαιότερα, όταν ο αρικμόσ των οχθμάτων που κυκλοφοροφςαν ςτισ πόλεισ ιταν
μικρόσ, θ ςτάκμευςθ ιταν μία διαδικαςία εφκολθ, που δεν απαιτοφςε ςθμαντικι
δαπάνθ χρόνου, οφτε δθμιουργοφςε ςθμαντικά κυκλοφοριακά προβλιματα. Πμωσ
ςταδιακά θ χριςθ ιδιωτικοφ αυτοκινιτου άρχιςε να αυξάνεται ςχεδόν εκκετικά. Το
2002 υπιρχαν περίπου 590 εκατομμφρια επιβατικά αυτοκίνθτα παγκοςμίωσ
(περίπου ζνα ανά 11 κατοίκουσ), εκ των οποίων τα 140 εκατομμφρια βρίςκονταν
ςτισ ΘΡΑ (ςχεδόν ζνα ανά δφο κατοίκουσ). Στθν Ελλάδα ο αρικμόσ των οχθμάτων
που κυκλοφοροφν ακολουκεί τθν παγκόςμια αφξθςθ χριςθσ. Συγκεκριμζνα, όπωσ
δθλϊνεται και ςτον Ρίνακα 1, ενϊ το 1985 κυκλοφοροφςαν περίπου 2.000.000
οχιματα, το 2012 τα οχιματα αυτά ανιλκαν ςε 8.000.000. Ρρόκειται δθλαδι, για
τετραπλαςιαςμό των οχθμάτων ςε κυκλοφορία ςε διάςτθμα μόλισ 27 ετϊν.
Για ζνα επιβατικό αυτοκίνθτο ιδιωτικισ χριςθσ είναι απαραίτθτο να εξαςφαλιςτεί
μία κζςθ ςτάκμευςθσ κοντά ςτθν κατοικία του ιδιοκτιτθ του, ςε λογικι απόςταςθ
από τθν εργαςία του, ι τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ του (αγορζσ, αναψυχι κτλ.), ϊςτε
θ χρθςιμότθτα του και ο βακμόσ εξυπθρζτθςθσ που προςφζρει να είναι
ικανοποιθτικοί. Κατά μζςο όρο απαιτείται επιφάνεια περί τα 25 m2,
ςυνυπολογίηοντασ τουσ απαραίτθτουσ ελιγμοφσ. Ζχει υπολογιςτεί ότι θ επιφάνεια
ςτάκμευςθσ που αναλογεί ςε ζνα άτομο που χρθςιμοποιεί το Λ.Χ του για να πάει και
να επιςτρζψει από τθν εργαςία του είναι μεγαλφτερθ από το άκροιςμα των
επιφανειϊν που του αναλογοφν για τθν κατοικία και τθν εργαςία του.
Δεν πρζπει κανείσ να αμελιςει ότι ο χρόνοσ που ζνα αυτοκίνθτο ιδιωτικισ χριςθσ
παραμζνει ςτακμευμζνο καλφπτει πάνω από το 90% του ςυνολικοφ χρόνου του.
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Πύνακασ 1: Οχόματα ςε κυκλοφορύα (1985 – 2012).(Πηγό ΕΛΣΤΑΤ)

12

1985
2,036,625
1,874,330
1,259,335
33,265
1,226,070
19,234
13,274
5,960
595,761
36,260
559,501
162,295
151,648
10,647
5,869
4,778

1999
4,690,412
3,979,637
2,928,881
33,560
2,895,321
26,769
15,069
11,700
1,023,987
36,495
987,492
710,775
700,358
10,417
5,660
4,757

Καηηγορία Οτημάηων
Σύνολο
Ασηοκίνηηα
Επιβαηικά
Δ.Χ
Ι.Χ
Λεωθορεία
Δ.Χ
Ι.Χ
Φορηηγά
Δ.Χ
Ι.Χ
Μοηοζσκλέηες
Επιβατηγές
Φορτηγές
Δ.Χ
Ι.Χ

Καηηγορία Οτημάηων
Σύνολο
Ασηοκίνηηα
Επιβαηικά
Δ.Χ
Ι.Χ
Λεωθορεία
Δ.Χ
Ι.Χ
Φορηηγά
Δ.Χ
Ι.Χ
Μοηοζσκλέηες
Επιβατηγές
Φορτηγές
Δ.Χ
Ι.Χ

2000
5,060,885
4,279,524
3,195,065
33,560
3,161,505
27,037
15,069
11,968
1,057,422
36,495
1,020,927
781,361
770,971
10,390
5,660
4,730

1986
2,170,355
1,996,661
1,355,142
33,319
1,321,823
19,482
13,285
6,197
622,037
36,335
585,702
173,694
163,100
10,594
5,806
4,788
2001
5,389,996
4,536,630
3,423,704
33,560
3,390,144
27,115
15,069
12,046
1,085,811
36,495
1,049,316
853,366
843,045
10,321
5,660
4,661

1987
2,282,494
2,099,241
1,428,546
33,408
1,395,138
19,745
13,299
6,446
650,950
36,371
614,579
183,253
172,679
10,574
5,782
4,792
2002
5,693,008
4,782,453
3,646,069
33,560
3,612,509
27,247
15,069
12,178
1,109,137
36,495
1,072,642
910,555
900,338
10,217
5,660
4,557

2003
5,967,610
4,997,715
3,839,549
33,560
3,805,989
27,139
15,069
12,070
1,131,027
36,495
1,094,532
969,895
959,737
10,158
5,660
4,498

2004
6,302,033
5,259,428
4,073,511
33,560
4,039,951
26,780
15,069
11,711
1,159,137
36,495
1,122,642
1,042,605
1,032,511
10,094
5,660
4,434

2005
6,640,613
5,516,441
4,303,129
33,560
4,269,569
26,829
15,069
11,760
1,186,483
36,495
1,149,988
1,124,172
1,114,099
10,073
5,660
4,413

2006
6,995,659
5,789,843
4,543,016
33,560
4,509,456
26,938
15,069
11,869
1,219,889
36,495
1,183,394
1,205,816
1,195,732
10,084
5,660
4,424

2007
7,380,265
6,081,577
4,798,530
33,560
4,764,970
27,102
15,069
12,033
1,255,945
36,495
1,219,450
1,298,688
1,288,585
10,103
5,660
4,443

2008
7,729,262
6,340,655
5,023,944
33,560
4,990,384
27,186
15,069
12,117
1,289,525
36,495
1,253,030
1,388,607
1,378,492
10,115
5,660
4,455

Motor vehicles in operation, by category and use : 1985 - 2012.
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
2,405,690 2,569,584 2,779,976 2,888,009 2,989,336 3,195,324 3,375,607
2,207,695 2,350,037 2,523,382 2,592,334 2,649,562 2,807,447 2,946,654
1,503,921 1,605,181 1,735,523 1,777,484 1,829,100 1,958,544 2,074,081
33,435
33,518
33,537
33,543
33,556
33,560
33,560
1,470,486 1,571,663 1,701,986 1,743,941 1,795,544 1,924,984 2,040,521
20,074
20,653
21,430
22,080
22,674
23,206
23,540
13,312
13,413
13,611
13,715
13,803
13,900
14,100
6,762
7,240
7,819
8,365
8,871
9,306
9,440
683,700
724,203
766,429
792,770 797,788
825,697
849,033
36,386
36,403
36,423
36,432
36,468
36,500
36,495
647,314
687,800
730,006
756,338 761,320
789,197
812,538
197,995
219,547
256,594
295,675 339,774
387,877
428,953
187,423
208,972
246,023
285,106 329,235
377,367
418,458
10,572
10,575
10,571
10,569
10,539
10,510
10,495
5,777
5,773
5,767
5,758
5,725
5,694
5,680
4,795
4,802
4,804
4,811
4,814
4,816
4,815
2009
7,910,565
6,461,714
5,131,960
33,560
5,098,400
27,324
15,069
12,255
1,302,430
36,495
1,265,935
1,448,851
1,438,713
10,138
5,660
4,478

1995
3,588,852
3,113,184
2,204,761
33,560
2,171,201
24,600
14,250
10,350
883,823
36,495
847,328
475,668
465,144
10,524
5,680
4,844
2010
8,062,085
6,562,952
5,216,873
33,560
5,183,313
27,311
15,069
12,242
1,318,768
36,495
1,282,273
1,499,133
1,488,995
10,138
5,660
4,478

1996
3,797,234
3,279,344
2,339,421
33,560
2,305,861
25,096
14,450
10,646
914,827
36,495
878,332
517,890
507,396
10,494
5,680
4,814

Ασηοκίνηηα και μοηοζσκλέηες ποσ κσκλοθορούζαν ζηην Ελλάδα καηά ηο ηέλος ηων εηών 1985 - 2012.

2011
8,086,910
6,552,008
5,203,591
33,560
5,170,031
27,121
15,069
12,052
1,321,296
36,495
1,284,801
1,534,902
1,524,768
10,134
5,660
4,474

1997
4,048,471
3,477,506
2,500,099
33,560
2,466,539
25,622
14,632
10,990
951,785
36,495
915,290
570,965
560,501
10,464
5,680
4,784

2012
8,069,872
6,513,437
5,167,557
33,560
5,133,997
26,962
15,069
11,893
1,318,918
36,495
1,282,423
1,556,435
1,546,306
10,129
5,660
4,469

1998
4,323,118
3,689,353
2,675,676
33,560
2,642,116
26,320
15,069
11,251
987,357
36,495
950,862
633,765
623,337
10,428
5,660
4,768

Category and use
Vehicles, total
1. Motor cars
Passenger
Public use
Private use
Buses
Public use
Private use
Trucks
Public use
Private use
2. Motorcycles
Passenger
Freight
Public use
Private use

Category and use
Vehicles, total
1. Motor cars
Passenger
Public use
Private use
Buses
Public use
Private use
Trucks
Public use
Private use
2. Motorcycles
Passenger
Freight
Public use
Private use

1.2 Ανϊγκεσ ςτϊθμευςησ
Ο χριςτθσ ενόσ αυτοκινιτου μπορεί να αναηθτιςει κζςθ ςτάκμευςθσ ςτθν οδό, ςε
δθμόςιουσ κακϊσ και ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ. Λδιαίτερα ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ των
πόλεων, όπου είναι ςχεδόν αδφνατθ θ διάνοιξθ νζων οδϊν ι θ διαπλάτυνςθ
υφιςταμζνων και ζχουν εξαντλθκεί ςχεδόν όλα τα μζτρα διαχείριςθσ τθσ
κυκλοφορίασ, είναι απαραίτθτθ θ πλιρθσ αξιοποίθςθ του οδοςτρϊματοσ για τθν
κίνθςθ των οχθμάτων. Δθμιουργείται ζτςι, επιτακτικι ανάγκθ για κατάργθςθ τθσ
ςτάκμευςθσ ςτθν οδό. Συνεπϊσ, θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για ςτάκμευςθ ςε κεντρικζσ
περιοχζσ και γενικά ςτα κζντρα δραςτθριότθτασ μιασ πόλθσ. Ρρζπει να περιοριςτεί
με τθ βοικεια κατάλλθλθσ πολιτικισ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ.
Στθν Ελλάδα, το πρϊτο αυτοκίνθτο ζκανε τθν εμφάνιςι του το 1896. Αυτι τθ ςτιγμι
όμωσ ςτθν χϊρα μασ, τα οχιματα που κυκλοφοροφν, ςυμπεριλαμβανομζνων των
επιβατικϊν, φορτθγϊν, λεωφορείων και μοτοςικλετϊν, είναι πολφ κοντά ςε αρικμό
με τον πλθκυςμό. Ριο αναλυτικά, για το 2014 θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
κατζγραψε ςυνολικά 8.038.597 οχιματα, όταν ςτθν τελευταία απογραφι
πλθκυςμοφ του 2011 οι νόμιμοι κάτοικοι ιταν 9.904.286.
Από τα περίπου 8 εκατομμφρια κυκλοφοροφντα οχιματα, τα 5,1 εκ. είναι επιβατικά,
τα 1,58 εκ. μοτοςικλζτεσ, τα 1,32 εκ. φορτθγά και τα υπόλοιπα λεωφορεία.
Συγκριτικά με 10 χρόνια πριν (το 2004), ο ςυνολικόσ ςτόλοσ ανερχόταν ςτα
6.258.379 οχιματα, που μεταφράηεται ςε αφξθςθ τθσ τάξεωσ του ςχεδόν 28%. Θ
άνοδοσ αυτι προιλκε κυρίωσ από τα ςχεδόν ζνα εκατομμφριο επιβατικά και τισ
500.000 μοτοςικλζτεσ που προςτζκθκαν ςτον ςτόλο. Μεταξφ των 8.038.597
οχθμάτων του 2014, τα 2.139.854 επιβατικά, 485.325 μοτοςικλζτεσ, 260.073
φορτθγά και 12.551 λεωφορεία κυκλοφοροφν ςτθν Αττικι (ςφνολο 2,9
εκατομμφρια).
Θ ζλλειψθ ςτάκμευςθσ ςτα κζντρα των ελλθνικϊν πόλεων, ζχει οδθγιςει ςτθ
δθμιουργία μιασ αποκζντρωςθσ, ιδιαίτερα αιςκθτι ςτθν Ακινα και ςτθ
Κεςςαλονίκθ. Δθλαδι, μεγάλα εμπορικά κζντρα, χϊροι αναψυχισ και μεγάλεσ
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αναπτφςςονται ςε προάςτια με χαμθλι πυκνότθτα δόμθςθσ
και μειωμζνθ κίνθςθ. Αντίκετα, ςε περιοχζσ υψθλισ πυκνότθτασ όπωσ
πολυκατοικίεσ (κυρίωσ παλαιζσ) υπάρχει ζντονο πρόβλθμα, αφοφ δεν ζχουν
προβλεφκεί, ειδικοί χϊροι ςτάκμευςθσ για τισ ανάγκεσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν.

1.3 Φορεύσ ςτϊθμευςησ ςτην Ελλϊδα
Στθν Ελλάδα τθν κφρια ευκφνθ για τον τομζα τθσ ςτάκμευςθσ ζχουν αφενόσ θ
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και αφετζρου το ΥΡΕΧΩΔΕ με τθν Ειδικι Υπθρεςία Δθμοςίων
Ζργων Καταςκευϊν (ΕΥΔΕΚ).
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Οι Διμοι, είτε μζςω τθσ Τεχνικισ τουσ Υπθρεςίασ είτε μζςω μιασ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ, καλφπτουν τόςο το κζμα τθσ ςτάκμευςθσ ςτθν οδό, όςο και τθ
δθμιουργία και εκμετάλλευςθ χϊρων ςτάκμευςθσ εκτόσ οδοφ. Για τθ ςτάκμευςθ
ςτθν οδό, οι Διμοι είχαν εγκαταςτιςει αρχικά και λειτουργοφςαν παρκόμετρα, ενϊ
αργότερα ανζπτυξαν ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ με
πλθρωμι ςε αυτόματα μθχανιματα είςπραξθσ. Ραρόλα αυτά, θ εφαρμογι
ςυςτθμάτων ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ ςτθν οδό ζχει ατονιςει.
Για τθ ςτάκμευςθ εκτόσ οδοφ, αρκετοί Διμοι ζχουν δθμιουργιςει δθμοτικοφσ
χϊρουσ ςτάκμευςθσ υπαίκριουσ ι ςτεγαςμζνουσ, τουσ τελευταίουσ κυρίωσ κάτω
από πλατείεσ (π.χ. πλατεία Κοτηιά και χϊροσ Βαρβάκειου ςτθν Ακινα).
Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία του κζματοσ τθσ ςτάκμευςθσ, το Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων ίδρυςε το 1985 τθν Ειδικι
Υπθρεςία Δθμοςίων Ζργων Καταςκευισ Στακμϊν Αυτοκινιτων (ΕΥΔΕ-ΣΑ) με ςτόχο
τθ ςυμβολι ςτθν καταςκευι ςτακμϊν αυτοκινιτων ςτισ αςτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ
αλλά και γενικότερα τθν αντιμετϊπιςθ τουσ ςοβαροφ προβλιματοσ τθσ ςτάκμευςθσ
ςε αυτζσ.

1.4 Παρϊγοντεσ Επιρροόσ Στϊθμευςησ
Θ γνϊςθ των παραμζτρων που επθρεάηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ ςτάκμευςθσ,
είναι απαραίτθτα τόςο για τθν κατανόθςθ τθσ ηιτθςθσ τθσ ςτάκμευςθσ, όςο και τισ
ανάγκεσ αυτισ, που κάκε φορά καλείται μια περιοχι να καλφψει.
Τρόποσ ζωόσ:
Το ωράριο εργαςίασ, ο τρόποσ και οι ϊρεσ διαςκζδαςθσ, επθρεάηουν ςθμαντικά τον
αρικμό των Λ.Χ που κυκλοφοροφν και κατ’ επζκταςθ τισ ανάγκεσ ςτάκμευςθσ. Για
παράδειγμα, θ εξάπλωςθ τθσ τθλεόραςθσ ωσ μζςο ψυχαγωγίασ μείωςε τισ
θμεριςιεσ μετακινιςεισ, αφξθςε όμωσ το χρόνο παραμονισ των οχθμάτων ςτισ
κζςεισ ςτάκμευςθσ.
Πληθυςμιακϊ χαρακτηριςτικϊ:
Σθμαντικόσ παράγοντασ που αυξάνει ςθμαντικά τθ ηιτθςθ τθσ ςτάκμευςθσ είναι το
μζγεκοσ τθσ οικογζνειασ, θ κατανομι κατά θλικία των ατόμων από τα οποία αυτι
αποτελείται, ακόμθ και θ θλικία ςτθν οποία επιτρζπεται θ χοριγθςθ διπλϊματοσ
οδιγθςθσ, όπωσ θ θλικία των 15 χρονϊν που αποτελεί όριο ςε οριςμζνεσ πολιτείεσ
τθσ Αμερικισ για τθν απόκτθςθ του διπλϊματοσ οδιγθςθσ. Επίςθσ, το ειςόδθμα
επιδρά ςτον αρικμό Λ.Χ ανά κάτοικο. Συγκεκριμζνα, ςε περιοχζσ υψθλοφ
ειςοδιματοσ, όπωσ τα βόρεια προάςτια, αντιςτοιχοφν ςε κάκε οικογζνεια κατ’
ελάχιςτο δφο αυτοκίνθτα. Από τθν άλλθ, περιοχζσ κατοικίασ χαμθλοφ ειςοδιματοσ
δεν εμφανίηουν προβλιματα ςτάκμευςθσ, αφοφ θ προςφορά των κενϊν κζςεων
ςτθν οδό καλφπτει τθν ςυνολικι ηιτθςθ.
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Διαςύνδεςη περιοχόσ με ΜΜΕ:
Ο βακμόσ εξυπθρζτθςθσ που προςφζρουν οι δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ, όπωσ και το
κόςτοσ αυτϊν, δε μπορεί να είναι ανεξάρτθτοσ από τθ χριςθ του Λ.Χ. Για
παράδειγμα, ςε χϊρεσ όπωσ θ Ολλανδία που υπάρχει πρόβλεψθ ποδθλατοδρόμου
ι θ Γερμανία που ξεχωρίηει για το πυκνό και αξιόπιςτο δίκτυο δθμόςιασ
ςυγκοινωνίασ, παρατθρείται μειωμζνοσ αρικμόσ αυτοκινιτων που κυκλοφοροφν
ςτα κζντρα των πόλεων.
Μία νζα μζκοδοσ που ζχει ξεκινιςει να χρθςιμοποιείται είναι το λεγόμενο carpooling, δθλαδι, θ ομαδικι χριςθ αυτοκινιτου με ςτόχο τθν πλιρωςθ του
οχιματοσ κατά το μζγιςτο δυνατό, διευκολφνοντασ άτομα που ζχουν ίδιο τελικό
προοριςμό, ι και αφετθρία.
Πυκνότητα δόμηςησ και χρόςεισ γησ:
Εάν μία περιοχι κατακλφηεται από πολυκατοικίεσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει
πρόβλεψθ κζςεων ςτάκμευςθσ για τουσ ενοίκουσ τουσ, είτε γίνεται λόγοσ για
περιοχζσ με πολλζσ μεγάλεσ εταιρείεσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (αυξθμζνοσ αρικμόσ
εργαηομζνων), κυρίωσ ςτισ ϊρεσ αιχμισ, παρουςιάηεται αυξθμζνο το πρόβλθμα
εφρεςθσ κενισ κζςεωσ ςτάκμευςθσ.
Αςτυνόμευςη:
Θ φπαρξθ, ι όχι, αρμόδιων υπθρεςιϊν, οι οποίεσ επεμβαίνουν και ρυκμίηουν τθ
ςτάκμευςθ επθρεάηει τθ γεωγραφικι και χρονικι κατανομι τθσ ηιτθςθσ
ςτάκμευςθσ. Για παράδειγμα, ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, που θ ςτάκμευςθ
απαγορεφεται ςτα περιςςότερα ςθμεία των οδϊν, οι οδθγοί αντιμετωπίηουν
μεγάλθ δυςκολία να ςτακμεφςουν τα οχιματα τουσ.

1.5 Εκτύμηςη αναγκών ςτϊθμευςησ
Για να μπορζςουν να υπολογιςκοφν οι ανάγκεσ ςτάκμευςθσ μιασ κεντρικισ
περιοχισ, είναι απαραίτθτο να γνωρίηουμε τισ παρακάτω παραμζτρουσ:









Ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μετακινιςεων προσ τθν υπό εξζταςθ περιοχι
Το ποςοςτό των μετακινιςεων που γίνεται μεταξφ 7:00 και 19:00
Θ μζςθ πλιρωςθ των επιβατικϊν αυτοκινιτων
Ο βακμόσ χρθςιμοποίθςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ
Ο λόγοσ τθσ μζγιςτθσ ςυςςϊρευςθσ προσ τον ςυνολικό αρικμό ςτακμεφςεων
τθσ θμζρασ
Θ γεωγραφικι κατανομι των κζςεων ςτάκμευςθσ
Θ εποχιακι διακφμανςθ τθσ ηιτθςθσ
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1.6 Νϋεσ Τεχνολογύεσ ενημϋρωςησ χρηςτών για θϋςεισ ςτϊθμευςησ
Έξυπνεσ πινακύδεσ μεταβλητών μηνυμϊτων
Ρρόκειται για φωτεινζσ πινακίδεσ LED οι οποίεσ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) κα
μεταδίδουν μθνφματα ενθμζρωςθσ προσ τουσ οδθγοφσ. Οι πινακίδεσ αυτζσ
παρζχουν ςτουσ οδθγοφσ πλθροφορίεσ για τον κυκλοφοριακό φόρτο προτείνοντασ
παράλλθλα εναλλακτικζσ διαδρομζσ, πλθροφορίεσ για τισ διακζςιμεσ κζςεισ επί τθσ
οδοφ, ςτουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ τθσ πόλθσ, κακϊσ και
προειδοποιιςεισ ςε περιπτϊςεισ κλειςτϊν δρόμων λόγω ζργων και άλλων αιτιϊν.
Οι πινακίδεσ αυτζσ κα εγκαταςτακοφν με ςτόχο να ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τουσ
οδθγοφσ για τθ διακεςιμότθτα των κζςεων ςτάκμευςθσ. Οι πινακίδεσ κα
λαμβάνουν τθν απαραίτθτθ πλθροφορία από τθν κεντρικι μονάδα ςυγκζντρωςθσ
των δεδομζνων ςτάκμευςθσ. Οι θλεκτρονικζσ πινακίδεσ κα τοποκετθκοφν και ςτισ
ειςόδουσ τθσ πόλθσ. Μζςω τθσ πλθροφορίασ που κα είναι διακζςιμθ ςτισ πινακίδεσ,
κα μποροφν οι οδθγοί να κατευκφνουν τα αυτοκίνθτά τουσ ςε οδοφσ με διακζςιμεσ
κζςεισ και υπαίκριουσ χϊρουσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται κυκλοφοριακι
αποςυμφόρθςθ.
Τα δεδομζνα των ελεφκερων κζςεων κα ειςάγονται μζςω μιασ εφαρμογισ
διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν πινακίδων ςτάκμευςθσ και ζξυπνων ςτάςεων. Ζχουν
πλζον αρχίςει ιδθ να υλοποιοφνται ζργα για τθν διευκόλυνςθ του προβλιματοσ τθσ
ςτάκμευςθσ, με τθ χριςθ των «ζξυπνων» πινακίδων, με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του
ΕΣΡΑ ςε διάφορεσ πόλεισ τισ Ελλάδασ, όπωσ τα Χανιά. Στο μζλλον, αυτό κα
υλοποιθκεί και ςε άλλεσ πόλεισ, όπωσ π.χ. το Αίγιο, θ Κόρινκοσ, αφοφ ιδθ ζχουν
εκδοκεί οι αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ.
Ιςτοςελύδεσ
Μία ιςτοςελίδα ενθμζρωςθσ ελεφκερων κζςεων ςτάκμευςθσ, αναλαμβάνει τθν
πλθροφόρθςθ των οδθγϊν μιασ περιοχισ ι ενόσ διμου, μζςω μιασ διαδικτυακισ
πφλθσ web. Υπάρχουν Λςτοςελίδεσ προςβάςιμεσ από κινθτά τθλζφωνα (παροχι
υπθρεςιϊν online μζςω κινθτοφ), αλλά και θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, όπου
γίνεται πλθροφόρθςθ ςε πραγματικό χρόνο (real-time) για τθν διακεςιμότθτα των
παρακολουκοφμενων χϊρων ςτάκμευςθσ.
SMS
Μζςω διαφόρων εφαρμογϊν, υπάρχει θ δυνατότθτα να αποςτζλλονται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ (πολίτεσ, επιςκζπτεσ κλπ) ενθμερωτικά SMS αναφορικά με τισ
διακζςιμεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Ρροκειμζνου κάποιοσ να αναηθτιςει μια ελεφκερθ
κζςθ, ςτζλνει ζνα SMS ςτο οποίο δθλϊνει ότι αναηθτά χϊρο ςτάκμευςθσ κακϊσ και
τισ οδοφσ κοντά ςτισ οποίεσ επικυμεί να ςτακμεφςει. Το ςφςτθμα απαντάει
ςτζλνοντασ τθν οδό ςτθν οποία βρζκθκε κενι κζςθ. Πταν ο ςυνδρομθτισ
ολοκλθρϊςει τθ ςτάκμευςθ, ςτζλνει SMS, αναφζροντασ τον κωδικό αρικμό τθσ
κζςθσ που κατζλαβε, ενϊ όταν αποχωρεί, δθλϊνει τον τερματιςμό τθσ ςτάκμευςθσ
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και τθσ χρζωςισ του. Ο οδθγόσ τθ ςτιγμι εκείνθ ενθμερϊνεται για το αίτθμα
τερματιςμοφ τθσ διαδικαςίασ, όπωσ επίςθσ και για το νζο υπόλοιπό του. Σε
περίπτωςθ χριςθσ πιςτωτικισ ι χρεωςτικισ κάρτασ, υπάρχει θ δυνατότθτα να
ενθμερϊνεται για το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςτάκμευςθσ.

1.7 Εφαρμογϋσ ανεπτυγμϋνεσ ςτην Ελλϊδα
Parking Defenders
Τζςςερισ Ζλλθνεσ προγραμματιςτζσ εμπνεφςτθκαν και δθμιοφργθςαν μία
ριηοςπαςτικι εφαρμογι, θ οποία υποςχζκθκε να κάνει τθν αναηιτθςθ κζςθσ
παρκινγκ από εφιάλτθ, παιχνίδι, μζςω μιασ απλισ διαδραςτικισ διαδικαςίασ. Θ
πρϊτθ ελλθνικι εφαρμογι αυτοφ του είδουσ φζρει τθν ονομαςία Parking
Defenders.
Οι Κϊςτασ Αρκάδασ, Γιάννθσ Κατςιϊτθσ, Πκωνασ και Νίκοσ Αντωνίου είναι τζςςερισ
νζοι Ζλλθνεσ προγραμματιςτζσ που ηουν και εργάηονται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Με
αφορμι ζνα τυχαίο γεγονόσ το καλοκαίρι του 2011, εμπνεφςτθκαν και ςχεδίαςαν
τθν πρϊτθ εφαρμογι social parking ςτθ χϊρα μασ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ
των οδθγϊν με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ.
Θ εφαρμογι προςφερόταν δωρεάν ςε Smartphone με λειτουργικό iPhone, Android
και Windows Mobile. Ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ ιταν απλόσ:
Ο χριςτθσ τθσ εφαρμογισ καλείται αρχικά να δθλϊςει τθ μάρκα του αυτοκινιτου
του και το χρϊμα, ϊςτε να αναγνωρίηεται από τουσ άλλουσ χριςτεσ τθσ Parking
Defender εφαρμογισ.
Εν ςυνεχεία, ο χριςτθσ τθσ εφαρμογισ ενθμερϊνει λίγα λεπτά πριν ελευκερϊςει
μία κζςθ παρκινγκ για τθ διακεςιμότθτα τθσ κζςθσ και ορίηει το χρόνο αναχϊρθςθσ
από αυτι. Ο ενδιαφερόμενοσ χριςτθσ τθσ υπθρεςίασ που αναηθτά κζςθ ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περιοχι λαμβάνει ειδοποίθςθ για τθ διακεςιμότθτα τθσ κζςθσ και
αφοφ εκδθλϊςει ενδιαφζρον, καταλαμβάνει τθ κζςθ που απελευκερϊνεται.
Μόλισ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ ιδιότυπθ ςυναλλαγι, ο χριςτθσ που προςζφερε τθ
κζςθ κερδίηει πόντουσ, τουσ οποίουσ μπορεί να εξαργυρϊςει ςε μελλοντικι
αναηιτθςθ κάποιασ κζςθσ παρκινγκ.
Επιπλζον, θ εφαρμογι παρείχε ςτο χριςτθ τθ δυνατότθτα πλοιγθςθσ προσ τθ
διακζςιμθ κζςθ παρκινγκ.
Θ εφαρμογι δθμιουργικθκε το καλοκαίρι του 2011 ςτο «1ο App Camp», ζνα
πρόγραμμα επιτάχυνςθσ ιδεϊν για εφαρμογζσ ςτο διαδίκτυο και τθν κινθτι
τθλεφωνία και διακρίκθκε ςτον 1ο Ρανελλινιο Διαγωνιςμό Θλεκτρονικισ
Επιχειρθματικότθτασ «Aegean Start-ups» που διοργάνωςε τον Νοζμβριο του 2011
το Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων του
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Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, με ζπακλο μία χορθγία από το Ταμείο Ανάπτυξθσ Νζασ
Οικονομίασ (ΤΑΝΕΟ).

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο κεντρικόσ ςελύδασ κατϊ την χρόςη τησ
εφαρμογόσ Parking Defenders
Στθ ςυνζχεια θ εφαρμογι ανανεϊκθκε. Στθ νζα ζκδοςθ του Parking Defenders, οι
χριςτεσ είχαν ςτθ διάκεςι τουσ πλθροφορίεσ και για όλα τα ιδιωτικά parking τθσ
περιοχισ που πικανόν ζψαχναν κζςθ. Μποροφςαν να ςυγκρίνουν τθν απόςταςθ, το
κόςτοσ και τισ παροχζσ κάκε ιδιωτικοφ parking, προκειμζνου να επιλζξουν ςε ποιο
κα αφιςουν το αυτοκίνθτό τουσ.
Επιπλζον, δόκθκε λφςθ και για όλουσ εκείνουσ που είχαν χάςει πολφτιμεσ ϊρεσ τθσ
ηωισ τουσ, προςπακϊντασ να κυμθκοφν που ζχουν παρκάρει. Το Parking Defenders,
μζςω τθσ επιλογισ “Save my spot” ζδινε ςτουσ χριςτεσ του τθ δυνατότθτα να
αποκθκεφουν τθν ακριβι διεφκυνςθ τθσ κζςθσ parking τουσ ςτο χάρτθ αλλά και με
τθ βοικεια λιψθσ φωτογραφίασ.

ParkAround: Το νϋο όνομα των Parking Defenders
Θ ομάδα των Parking Defenders ανακοίνωςε μζςα από το επίςθμο τουσ blog τθν
πρϊτθ Λουλίου, το νζο τθσ όνομα μετατρζποντασ το ςε ParkAround. Ο λόγοσ που
προζβθςαν ςτθν αλλαγι του ονόματόσ τουσ είναι το “άνοιγμα” που κάνουν προσ τισ
χϊρεσ του εξωτερικοφ. Μαηί με το νζο όνομα ζρχεται και το ανανεωμζνο User
Interface τθσ εφαρμογισ.
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Ρρωταρχικόσ τουσ ςτόχοσ ιταν θ ανταλλαγι ελευκζρων κζςεων parking ςτθν
Αττικι. Στθ ςυνζχεια, αφοφ πιραν το κατάλλθλο feedback αποφάςιςαν να
ςτραφοφν προσ τουσ ιδιωτικοφσ ςτακμοφσ parking. Σκοπόσ τθσ υπθρεςίασ, πλζον,
είναι να προςφζρει ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ ςε χιλιάδεσ κζςεισ parking αφινοντασ
ευχαριςτθμζνουσ τουσ προσ το παρϊν 16.000 χριςτεσ τθσ.
Το Μάρτιο του 2013 επιλζχκθκε ςτισ 10 καλφτερεσ Start-ups ανάμεςα από 400
ςυμμετοχζσ από το ολλανδικό Rock Start Accelerator, ςκοπόσ του οποίου είναι να
προετοιμάςει τισ Start-ups για τθν είςοδό τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά. Στόχοσ είναι
θ πρϊτθ πόλθ που κα υποδεχκεί το ParkAround να είναι το Λονδίνο και πολφ
ςφντομα να ενταχκοφν κι άλλεσ.
Ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ είναι ο εξισ:
Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τθ διεφκυνςθ ι το ςθμείο ενδιαφζροντοσ που κζλει να
ςτακμεφςει και θ εφαρμογι εμφανίηει τουσ διακζςιμουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, το
κόςτοσ και το ωράριο. Μετά, ο οδθγόσ κάνει κράτθςθ για να εξαςφαλίςει
αποκλειςτικζσ εκπτϊςεισ. Οι τιμζσ διαμορφϊνονται ανάλογα με τθν περιοχι. Σε
περιοχζσ, όπωσ Σφνταγμα και κζντρο τθσ Ακινασ, το κόςτοσ κυμαίνεται ςτα 15 ευρϊ
για 3 περίπου ϊρεσ, ενϊ μζςω του ParkAround οι οδθγοί μποροφν να εξαςφαλίςουν
τιμζσ αρκετά χαμθλότερεσ όπωσ 5 ευρϊ ςτο Σφνταγμα κλπ. Θ υπθρεςία ζχει
επεκτακεί για ςτάκμευςθ ςτο αεροδρόμιο και ςτο Λιμάνι του Ρειραιά,
εξαςφαλίηοντασ και για εκεί καλφτερεσ τιμζσ.
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Εικόνα 2: Στιγμιότυπα κατϊ την χρόςη τησ εφαρμογόσ ParkAround
(προτεινόμενοι ιδιωτικού χώροι ςτϊθμευςησ και επιθυμητό διϊρκεια
ςτϊθμευςησ)
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Εικόνα 3: Στιγμιότυπα κατϊ την χρόςη τησ εφαρμογόσ ParkAround
(επιλογό χρόνου ϊφιξησ και θϋςησ ςτϊθμευςησ)
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1.8 Εφαρμογϋσ ανεπτυγμϋνεσ ςτο Εξωτερικό
ParkMe
Μία εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςτο εξωτερικό είναι και το ParkΜe, με βάςθ το
Santa Monica τθσ Καλιφόρνια, που ιδρφκθκε το 2007. Πταν ο CEO τθσ εταιρείασ Sam
Friedman, δθμιοφργθςε τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, περιόδευε ςτο Los Angeles,
ςυλλζγοντασ πλθροφορίεσ από ιδιωτικά Parking, όπωσ τα ωράρια λειτουργίασ τουσ
και κόςτοσ ςτάκμευςθσ ανά ϊρα, καταγράφοντασ παράλλθλα περιοριςμοφσ για τισ
κζςεισ ςτάκμευςθσ ςτισ οδοφσ. Ακολοφκωσ, τοποκζτθςε όλεσ αυτζσ τισ ςτατικζσ
πλθροφορίεσ διαδικτυακά. Με τθ βοικεια των αρμόδιων φορζων για τθ ςτάκμευςθ
ςτθν πόλθ, πρόςκεςε όλα τα δεδομζνα πραγματικοφ-χρόνου από τα «ζξυπνα»
παρκόμετρα για τισ ευρφτερεσ περιοχζσ του Los Angeles και του San Francisco, όπωσ
και άλλων αςτικϊν περιοχϊν, τα οποία δείχνουν λεπτό προσ λεπτό το κόςτοσ και τθ
διακεςιμότθτα των κζςεων ςτάκμευςθσ. Θ εφαρμογι ParkMe αναφζρει επίςθσ
πόςεσ κζςεισ είναι διακζςιμεσ ςε ιδιωτικά Parking, κακϊσ και τθν τιμι τουσ.
Ο ςκοπόσ τθσ εφαρμογισ δεν είναι να παροτρφνει όλουσ τουσ χριςτεσ ςτθν χριςθ
του Λ.Χ τουσ, αλλά να βοθκιςει αυτοφσ που κα χρθςιμοποιοφςαν οφτωσ ι άλλωσ το
Λ.Χ τουσ, με ταχφτερθ και ευκολότερθ εξυπθρζτθςι τουσ. Ο απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ
εφαρμογισ είναι, εκτόσ από τθν διευκόλυνςθ και τθν απλοφςτευςθ τθσ διαδικαςίασ
τθσ ςτάκμευςθσ, να αποςυμφοριςει τθν κυκλοφορία ςτα κζντρα μεγάλων πόλεων.
Εάν λυκεί το ζντονο πρόβλθμα τθσ ςτάκμευςθσ, ο CEO τθσ εταιρείασ πιςτεφει ότι
λφνονται και άλλα προβλιματα που ςυνοδεφονται με αυτό, όπωσ, θ αυξθμζνθ
κυκλοφορία, οι οδθγοί με διάςπαςθ προςοχισ, θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ αλλά
και προβλιματα ςτισ τοπικζσ επιχειριςεισ, αφοφ οι οδθγοί απελπίηονται και
παραιτοφνται από τθν αναηιτθςθ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ, φεφγοντασ από
τθν εκάςτοτε περιοχι. Θ λφςθ των προβλθμάτων αυτϊν ζρχεται, μζςω μιασ
εφαρμογισ, κακϊσ όλεσ οι πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ απευκείασ ςε ζνα
Smartphone.
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Εικόνα 4: 4 Στιγμιότυπα κατϊ την χρόςη τησ εφ αρμογόσ ParkMe
(επιλογό χρόνου ϊφιξησ και θϋςησ ςτϊθμευςησ)
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Best Parking
Μια παρόμοια εφαρμογι με αυτι του ParkMe είναι και θ Best Parking.
Θ εφαρμογι κακοδθγεί τουσ οδθγοφσ προσ τουσ φκθνότερουσ και πλθςιζςτερουσ
ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. Είναι διακζςιμθ ςε 105 μεγάλεσ πόλεισ των
Θνωμζνων Ρολιτειϊν, και παρζχει πλθροφορίεσ για τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 115
αεροδρομίων. Θ εφαρμογι χρθςιμοποιείται από 850.000 διαφορετικοφσ χριςτεσ
μθνιαίωσ. Εκτόσ από τθν τιμι των κζςεων ςτάκμευςθσ, θ εφαρμογι παρζχει
επιπλζον πλθροφορίεσ, για τα ωράρια λειτουργίασ, τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνων, τισ
πλθροφορίεσ για το εάν ο χϊροσ ςτάκμευςθσ είναι κλειςτόσ ι ανοιχτόσ, τουσ
δυνατοφσ τρόπουσ πλθρωμισ, κ.α.

Εικόνα 5: 2 Στιγμιότυπα κατϊ την χρόςη τησ εφαρμογόσ Best Parking
Ραρόμοιεσ εφαρμογζσ με τισ προαναφερκείςεσ, διατίκενται και για άλλεσ χϊρεσ.
Για τθ Σερβία, για παράδειγμα, υπάρχει θ εφαρμογι Parking Manijak. Για τθ
Λικουανία θ m.Parking, για τθν Κροατία θ SMSParking.

1.9 Σκοπόσ διπλωματικόσ εργαςύασ
Το πρόβλθμα τθσ ςτάκμευςθσ, παρουςιάηεται εντονότερο ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ
μιασ πόλθσ, όπου εμφανίηονται λειτουργίεσ με υψθλι πυκνότθτα αλλά και ςε άλλεσ
περιοχζσ ςυγκζντρωςθσ δραςτθριοτιτων. Είναι κάτι που οι περιςςότεροι οδθγοί
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αντιμετωπίηουν αρκετζσ φορζσ μζςα ςτθ μζρα. Στισ ελλθνικζσ πόλεισ, παρά το
γεγονόσ ότι ο δείκτθσ ιδιοκτθςίασ οχθμάτων είναι χαμθλόσ, το πρόβλθμα είναι
ζντονο. Λδιαίτερθ λοιπόν, ςθμαςία παρουςιάηει θ γνϊςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ
ςτάκμευςθσ για τον κακοριςμό ενόσ ςωςτοφ προγραμματιςμοφ και ςχεδιαςμοφ. Το
ερϊτθμα που τζκθκε είναι, με ποιο τρόπο μπορεί θ διαδικαςία τθσ ςτάκμευςθσ να
γίνει απλοφςτερθ, λιγότερο επϊδυνθ και χρονοβόρα, ϊςτε οι οδθγοί να
διευκολυνκοφν.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ, είναι να διερευνθκοφν οι
παράγοντεσ που επιδροφν ςτον τρόπο και τισ ςυνικειεσ ςτάκμευςθσ κάκε οδθγοφ.
Σε δεφτερο ςτάδιο, ςυνεκτιμϊντασ τουσ παραπάνω παράγοντεσ ερευνάται θ
απιχθςθ που κα λάμβανε θ δθμιουργία μιασ εφαρμογισ για «ζξυπνα» κινθτά, θ
οποία κα ενθμερϊνει τουσ οδθγοφσ για τθν διακεςιμότθτα ελεφκερων κζςεων
ςτάκμευςθσ ςτθν περιοχι κοντά ςτο προοριςμό τουσ. Ταυτόχρονα, προςδιορίηονται
οι παράγοντεσ που κα επθρεάηουν τθν ελκυςτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτά
τθσ.
Θ ςυλλογι των ςτοιχείων βαςίηεται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνα ερωτθματολόγια
και τα δεδομζνα που ςυλλζγονται, ακολουκοφν ςτατιςτικι επεξεργαςία. Στθ
ςυνζχεια αναπτφςςονται μοντζλα λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ, που περιγράφουν τθ
διάκεςθ του χριςτθ να χρθςιμοποιιςει τθν ζξυπνθ εφαρμογι ςυναρτιςει των
ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν, όπωσ θ θλικία και το φφλο του.

1.10 Διϊρθρωςη διπλωματικόσ εργαςύασ
Θ διπλωματικι εργαςία διαρκρϊνεται ωσ εξισ:
Στο πρϊτο κεφάλαιο, γίνεται μία ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ςτάκμευςθσ, των
παραγόντων που τθν επθρεάηουν και τθν ςθμαντικότθτά τθσ ςτθν κακθμερινότθτα
των χρθςτϊν των Λ.Χ. Επίςθσ γίνεται αναςκόπθςθ εφαρμογϊν που ιδθ ζχουν
αναπτυχκεί με ςτόχο τθν απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αναηιτθςθ ελεφκερθσ κζςθσ
ςτάκμευςθσ. Στόχοσ είναι τόςο θ διερεφνθςθ τθσ δομισ τουσ, όςο και θ ανίχνευςθ
πικανϊν ελλείψεων που αυτζσ ζχουν
Στο δεφτερο κεφάλαιο, παρουςιάηεται θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, δθλαδι
ζρευνεσ που ζχουν γίνει ςτο εξωτερικό, που αφοροφν τθν αποδοχι «ζξυπνων»
εφαρμογϊν που ςχετίηονται με τισ ςυγκοινωνίεσ. Επίςθσ ςχολιάηονται ςυνοπτικά
και τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από αυτζσ τισ ζρευνεσ.
Στο τρίτο κεφάλαιο, κα παρατεκεί θ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν
διαδικαςία τθσ ςυλλογισ ςτοιχείων. Δθλαδι, κα παρουςιαςτεί το πρότυπο
ερωτθματολόγιο και ο τρόποσ ςυλλογισ των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ.
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Στο τζταρτο κεφάλαιο, κα αναλυκεί θ διαδικαςία τθσ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ, το
μακθματικό μοντζλο, κακϊσ και τα ςτατιςτικά αποτελζςματα που κα προκφψουν
από τθν ανάλυςθ.
Στο πζμπτο κεφάλαιο, κα γίνει παρουςίαςθ των βαςικότερων ςυμπεραςμάτων και
τθσ ανάλυςθσ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν χριςθ τθσ «ζξυπνθσ»
εφαρμογισ, ενϊ ςτο τζλοσ ακολουκοφν προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα.

26

2.Βιβλιογραφικό αναςκόπηςη
2.1 Εφαρμογϋσ μεταφορών και «ϋξυπνα» κινητϊ
Οι εφαρμογζσ ςτάκμευςθσ μποροφν όχι μόνο να βοθκιςουν τουσ οδθγοφσ να
πάρουν ςωςτζσ αποφάςεισ και να ενθμερωκοφν για το που κα βρουν κζςεισ
ςτάκμευςθσ και το πόςο κα τουσ ςτοιχίςει, αλλά μποροφν να επθρεάςουν
ολοκλθρωτικά τθν προςφορά κζςεων ςτάκμευςθσ, που είναι ο νοφμερο ζνα λόγοσ
που δυςχεραίνεται θ εφρεςθ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ. Διαπίςτωςθ που
αναφζρει και ο κακθγθτισ του UCLA Donald Shoup, που ζχει ςυμβουλζψει τουσ
αρμόδιουσ φορείσ του San Francisco ςτο πϊσ μποροφν να ελευκερϊςουν κζςεισ
ςτάκμευςθσ. Ππωσ εξθγεί ο κακθγθτισ Donald Shoup, υπάρχει μόνο περιοριςμζνοσ
αρικμόσ κζςεων, ςε οποιαδιποτε πόλθ, που ςθμαίνει ότι οι πικανότθτεσ να βρεκεί
μια κζςθ ςτάκμευςθσ εξαρτϊνται, από το ποιοσ κα είναι αυτόσ που κα τθν
προλάβει. Λόγω τθσ ςυγκεκριμζνθσ αναποτελεςματικότθτασ, ο κακθγθτισ D. Shoup
αποφάςιςε να βοθκιςει το San Francisco να γίνει μία από τισ πρϊτεσ πόλεισ που κα
πειραματιςτεί με τθν ιδζα τθσ παράλλθλθσ χριςθσ ςτατικϊν δεδομζνων, όπωσ και
δεδομζνων πραγματικοφ-χρόνου, που κα ρυκμίηουν καταλλιλωσ τθν προςφορά και
τθ ηιτθςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ. Συγκεκριμζνα, τον Απρίλιο του 2011, το San
Francisco ξεκίνθςε μία ομοςπονδιακά-χορθγοφμενθ πρωτοβουλία ονόματι SFpark,
εγκακιςτϊντασ πολλζσ χιλιάδεσ επιδαπζδιουσ αιςκθτιρεσ, τόςο ςτισ ιδιωτικζσ
κζςεισ ςτάκμευςθσ, όςο και ςτισ κζςεισ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ ςτισ πιο
ςυμφορθμζνεσ περιοχζσ του San Francisco, όπωσ ςτο Financial District, τθν Μαρίνα,
κτλ. Επιπροςκζτωσ, αντικαταςτικθκαν όλα τα παλαιά παρκόμετρα, με «ζξυπνα»
παρκόμετρα τελευταίασ τεχνολογίασ, τα οποία δζχονται και πλθρωμζσ μζςω
καρτϊν. Οι επιδαπζδιοι αιςκθτιρεσ ςυλλζγουν δεδομζνα και πλθροφορίεσ, όπωσ τθ
ςυχνότθτα και τον χρόνο κατάλθψθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ από το εκάςτοτε
όχθμα. Τα παρκόμετρα ςυλλζγουν επίςθσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τουσ χϊρουσ
ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ. Οι εφαρμογζσ των «ζξυπνων» κινθτϊν, όπωσ και ο
ιςτότοποσ SFpark χρθςιμοποιοφν αυτά τα δεδομζνα για να ενθμερϊνουν τουσ
οδθγοφσ για όλεσ τισ ελεφκερεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Οι αιςκθτιρεσ αυτοί όμωσ δεν
ενθμερϊνουν τον οδθγό μόνο για τθν διακεςιμότθτα των κζςεων, αλλά επιτρζπουν
και τθν δυνατότθτα δυναμικισ μεταβολισ των τιμϊν, το οποίο ο κακθγθτισ Shoup
ιςχυρίηεται ότι είναι θ πιο υποςχόμενθ προςζγγιςθ, ϊςτε να μεταβλθκεί θ
προςφορά των κζςεων ςτάκμευςθσ και να περιοριςτεί θ κυκλοφοριακι
ςυμφόρθςθ. Εάν βελτιωκοφν οι τιμζσ και προςαρμοςτοφν παράλλθλα με τθν
εκάςτοτε ηιτθςθ, τότε κα υπάρχουν τουλάχιςτον κάποιεσ κζςεισ κενζσ, ςε κάκε
τετράγωνο. Το ίδιο ςυμβαίνει ςτο San Francisco, όπου, αναλφοντασ τα δεδομζνα
των αιςκθτιρων κακϊσ και τον ζξυπνων παρκόμετρων, αυξάνονται οι τιμζσ ςτα
τετράγωνα τα οποία είναι ςυνεχϊσ ςυμφορθμζνα και μειϊνονται αντίςτοιχα οι
τιμζσ, ςτα τετράγωνα με μικρότερθ ηιτθςθ. Αυτό το γεγονόσ αναγκάηει οριςμζνουσ
οδθγοφσ να ςτακμεφςουν το όχθμα τουσ ςε περιοχζσ μικρότερθσ ηιτθςθσ, κακϊσ
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δεν κζλουν να πλθρϊςουν ζνα αυξθμζνο αντίτιμο με αποτζλεςμα να
απελευκερϊνονται κζςεισ ςτάκμευςθσ. (Ρθγι: Solving Parking Woes, One App at a
Time. (n.d.). http://www.wired.com/2013/02/parking-parkme/).
Μοντϋλο για την προθυμύα των οδηγών ωσ προσ τη χρόςη των «ϋξυπνων»
κινητών.
Το ενδιαφζρον ολοζνα και αυξάνεται ςχετικά με τθν ενδεχόμενθ αξία χριςθσ
εφαρμογϊν τθλεφϊνου, που παρακολουκοφν τθ ςυμπεριφορά των οδθγϊν για τον
περιοριςμό τθσ επικίνδυνθσ οδιγθςθσ από τουσ νζουσ οδθγοφσ. Θ αξιολόγθςθ όμωσ
κα είναι εφικτι μόνον εάν οι οδθγοί είναι πρόκυμοι να χρθςιμοποιιςουν τθν
τεχνολογία αυτι. Μια πρϊτθ προςπάκεια να αξιολογθκεί θ προκυμία των οδθγϊν
ωσ προσ τθ χριςθ ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ οδθγοφ μζςω «ζξυπνων» κινθτϊν ζγινε
από τουσ Kervick, A. A., Hogan, M. J., O’Hora, D., & Sarma, K. M. (2015). Testing a
structural model of young driver willingness to uptake Smartphone Driver Support
Systems. Accident Analysis & Prevention,83, 171-181.Το μοντζλο αυτό ενςωματϊνει
τουσ αντιλθπτοφσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που ςυνδζονται με τθ χριςθ των
«ζξυπνων» κινθτϊν και επιπλζον κοινωνικοφσ ι γνωςτικοφσ παράγοντεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ χρθςτικότθτασ όπωσ και των κοινωνικϊν επιρροϊν. Ζνα
ςφνολο 333 οδθγϊν αλλά και ταυτόχρονα χρθςτϊν «ζξυπνων» κινθτϊν, θλικίασ 1824 ετϊν, κάτοχοι ιρλανδικϊν αδειϊν οδιγθςθσ ολοκλιρωςαν ζνα online
ερωτθματολόγιο το οποίο εξετάηει τθν προκυμία ι τθν πρόκεςθ (Behavioural
Intention) χριςθσ ενόσ Συςτιματοσ Υποςτιριξθσ Οδθγοφ μζςω «ζξυπνων» κινθτϊν
(SDSS). Μετά από διερευνθτικι και επιβεβαιωτικι παραγοντικι ανάλυςθ το
μοντζλο, ζδειξε ότι, οι παράγοντεσ αντιλθπτά οφζλθ και οι κοινωνικζσ επιρροζσ
είχαν ςθμαντικζσ άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν πρόκεςθ χριςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν.
Οι αντιλθπτοί κίνδυνοι και θ κοινωνικι επιρροι είχαν επίςθσ και αξιοςθμείωτεσ
ζμμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν προκυμία χριςθσ τζτοιων ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ.
Συνολικά, το μοντζλο αυτό προζβλεπε το 72,5 % επί του ςυνόλου τθσ προκυμίασ τθσ
χριςθσ των Συςτθμάτων υποςτιριξθσ οδθγοφ μζςω «ζξυπνων» κινθτϊν. Αυτά τα
multi-group μοντζλα, εμφανίηουν αναλλοίωτα αποτελζςματα και για τα δφο φφλα,
για οδθγοφσ είτε υψθλοφ είτε χαμθλοφ κινδφνου, ι μεταξφ αυτϊν που είναι
πικανόν ι είναι απίκανο να υιοκετιςουν νζεσ τεχνολογίεσ εφαρμογϊν για
«ζξυπνα» κινθτά. Αυτά τα ευριματα επιδροφν ςτθν κατανόθςθ τθσ προκυμίασ των
νζων οδθγϊν για τθν υιοκζτθςθ και χριςθ Συςτθμάτων υποςτιριξθσ οδθγϊν μζςω
«ζξυπνων» κινθτϊν (SDSS). Ταυτόχρονα επιςθμαίνουν πικανοφσ παράγοντεσ που κα
μποροφςαν να απευκφνονται ςτισ παρεμβάςεισ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ, που
ενδεχομζνωσ κα βελτιϊςουν τα ποςοςτά χριςθσ και αποδοχισ.
Έρευνα αξιολόγηςησ εφαρμογόσ SmartMo
Άλλθ μία παρόμοια μελζτθ αποδοχισ χρθςτϊν, για τθ χριςθ των «ζξυπνων»
κινθτϊν, ωσ εργαλείου ζγινε από τουσ Berger and Platzer (2015). Field Evaluation of
the Smartphone-based Travel Behavior Data Collection App “SmartMo”.
Transportation Research Procedia, 11, 263-279. Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ περιγράφει
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μια καινοτόμο προςζγγιςθ για τθν αξιολόγθςθ εφαρμογισ για Smartphone, με τθ
μορφι ερωτθματολογίου, για τθ ςυλλογι των δεδομζνων ταξιδιωτικισ
ςυμπεριφοράσ. Για το ςκοπό αυτό, μια παραδοςιακι ζρευνα ταξιδιοφ
τροποποιείται ζτςι ϊςτε να ταιριάηει με τα «ζξυπνα» κινθτά. Θ εφαρμογι
"SmartMo" ζχει ςχεδιαςτεί μζςω μίασ επαναλθπτικισ διαδικαςία ανάπτυξθσ
πολλαπλϊν ςταδίων. Στθ ςυνζχεια υλοποιικθκε και αξιολογικθκε θ εφαρμογι,
μζςα από μια ςειρά δοκιμϊν πεδίου ςτθν οποία ςυμμετείχαν 97 ςυμμετζχοντεσ . Τα
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ πεδίου διερευνϊνται ςτθ ςυνζχεια,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τεχνικισ απόδοςθσ (π.χ. αςφαλι μεταφορά δεδομζνων
και τθ διαχείριςθ των δεδομζνων, τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, αντιςτοίχιςθσ χάρτθ),
τθσ ευχρθςτίασ (π.χ. ευλθπτότθτα, χειριςμόσ, τθ χαρά τθσ χριςθσ), κακϊσ και τθσ
αποδοχισ του χριςτθ (π.χ. προκυμία ςυμμετοχισ, προςταςία των δεδομζνων και
τθσ ιδιωτικισ ηωισ) . Επίςθσ, παρζχεται μια ςφντομθ επιςκόπθςθ του ςυςτιματοσ
ςυλλογισ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ SmartMo.
Θ δοκιμι δεν παρείχε ςτατιςτικά ςθμαντικό και ζγκυρο δείγμα, αλλά θ ςυνολικι
εμπειρία προςζφερε αρκετά χριςιμα ευριματα και πορίςματα για τθν βοικεια τθσ
ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ. Ζνασ ςτόχοσ ιταν να επιτευχκεί ζνα υψθλό
ποςοςτό των λεγόμενων lead-users («χριςτεσ- οδθγοί»). Για τθν ομάδα αυτι, είναι
αναγκαίο να διακζτει ο κακζνασ το δικό του «ζξυπνο» κινθτό και να είναι πολφ
εξειδικευμζνοσ ςτθ χριςθ του. Ρερίπου το 90% των ςυμμετεχόντων είχαν ςτθν
κατοχι τουσ κάποιο «ζξυπνο» κινθτό για τουλάχιςτον ζνα χρόνο. Το δείγμα
αποτελοφνταν από 97 εκελοντικοφσ ςυμμετζχοντεσ και είναι ιςομερϊσ χωριςμζνο
ςε άντρεσ και γυναίκεσ, με το 66% να ζλκεται από τθν τεχνολογία το 30% να κρατάει
μία ουδζτερθ ςτάςθ και το 4% να δθλϊνει αδιάφορο. Το 68% ιταν χριςτεσ android
με τθν πλειοψθφία να ζχουν ςτθ κατοχι τουσ κάποια ςυςκευι τθσ Samsung και το
32% ιταν χριςτεσ iPhone (με λειτουργικό ςφςτθμα iOS). Το ψυχολογικό υπόβακρο
και θ ζλξθ προσ τθν τεχνολογία, αξιολογικθκαν μζςω πολλαπλϊν ερωτιςεων τθσ
ζρευνασ, προκειμζνου να αυξθκεί θ αξιοπιςτία του δείγματοσ. Πλεσ οι ερωτιςεισ
απαντικθκαν ςτισ κλίμακεσ αξιολόγθςθσ τφπου Likert με πζντε κατθγορίεσ, όπου θ
μία τιμι κοντά ςτο ζνα ςθματοδοτεί «μεγάλθ» και θ τιμι κοντά ςτο πζντε "μικρι"
ζλξθ προσ τθν τεχνολογία. Ρερίπου το 66% των ςυμμετεχόντων ενδιαφζρονταν για
τθ ςφγχρονθ τεχνολογία τθσ επικοινωνίασ (π.χ. διαδίκτυο, Θ/Υ και «ζξυπνα» κινθτά).
Το ποςοςτό αυτό είναι και εκείνο που αςχολιόταν περιςςότερο με τισ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ, αλλά και παρουςιάηει επίςθσ τθν μεγαλφτερθ πικανότθτα χριςθσ τζτοιων
τεχνολογιϊν, όπωσ και θ εφαρμογι αυτι. Μόνο ζνα μικρό ποςοςτό του δείγματοσ
αυτοφ ιταν αδιάφορο ωσ προσ τθν εν λόγω τεχνολογία.
Για λόγουσ πρακτικοφσ αλλά και ευκολίασ, είναι ςθμαντικό να μπορεί θ εφαρμογι
“SmartMo” να χρθςιμοποιείται χωρίσ περιοριςμό ςτθν κακθμερινι ηωι. Τα
αποτελζςματα δείχνουν ότι για το 79% όλων των χρθςτϊν, το SmartMo δεν
επθρζαςε δυςμενϊσ τθν ρουτίνα ι τθν κακθμερινι τουσ ςυμπεριφορά, μόνο το 5%
29

αιςκάνκθκε περιοριςμζνο. Ρερίπου το 39% των ςυμμετεχόντων ζχουν κάποιο
«ζξυπνο» κινθτό μαηί τουσ ςυνζχεια. Το ζνα τζταρτο των ερωτθκζντων δεν
κυκλοφορεί πάνω από μία φορά τθν εβδομάδα μαηί με κάποιο «ζξυπνο» κινθτό. Οι
λόγοι για τουσ οποίουσ κάποιοσ, δεν ζχει μαηί του μία τζτοια ςυςκευι είναι οι εξισ:


μπορεί να ζχει ξεχάςει να πάρει τθ ςυςκευι



επειδι τθν δεδομζνθ ςτιγμι ακλείται



είτε βρίςκεται εκτόσ ςπιτιοφ, για μικρά χρονικά διαςτιματα, όπωσ π.χ για
ψϊνια.

Είναι κοινϊσ γνωςτό ότι με τθν αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα και προςπάκεια που
απαιτείται για τθν ειςαγωγι δεδομζνων ενόσ ερωτθματολογίου, θ προκυμία των
πικανϊν ςυμμετεχόντων ςε τζτοιου είδουσ ζρευνεσ μειϊνεται. Οι χριςτεσ
αξιολογοφν τθν προςπάκεια για τθν καταγραφι των ταξιδιϊν τουσ με διαφορετικό
και ποικίλο τρόπο. Θ δραςτθριότθτα αυτι περιλαμβάνει τθν ζναρξθ και τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ διαδρομισ, κακϊσ και τθ χειροκίνθτθ
ειςαγωγι των παραμζτρων ταξιδιοφ (π.χ. τρόποσ μεταφοράσ, ςκοπόσ ταξιδιοφ) και
τθν αποςτολι δεδομζνων. Για τθν πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων δθλαδι για το
57%, θ διαδικαςία ειςαγωγισ των δεδομζνων ταξιδιοφ, είναι από κακόλου, ζωσ
λίγο κουραςτικι, ενϊ περίπου το 25% του ςυνόλου των ςυμμετεχόντων αναφζρει
ότι θ ειςαγωγι των δεδομζνων είναι κουραςτικι.
Είναι ςθμαντικό να εξεταςτεί πόςο χρόνο χρειάηεται ζνασ χριςτθσ για να
καταγράψει όλα τα ταξίδια κατά τθ διάρκεια μιασ θμζρασ. Ζνα κφριο πλεονζκτθμα
τθσ ςυλλογισ δεδομζνων κινθτισ τθλεφωνίασ app SmartMo, είναι θ γριγορθ
καταγραφι των δεδομζνων ταξιδιοφ. Το 70% των ςυμμετεχόντων αντιλαμβάνονται
ότι θ ςυνολικι διάρκεια που απαιτείται για τθν ανίχνευςθ του ταξιδιοφ είναι πολφ
μικρι (20%), ι μικρι (50%), ενϊ μόνο το 7% των χρθςτϊν δαπανοφν ςθμαντικό
χρόνο για να καταγράψουν τα ταξίδια τουσ. Για το 80% των ςυμμετεχόντων
περίπου, ο εντοπιςμόσ και θ καταγραφι του ςυνόλου των ταξιδιϊν κατά τθ
διάρκεια μιασ θμζρασ, απαιτεί λιγότερο από 10 λεπτά. Σε ςφγκριςθ με όλα τα άλλα
θμερολόγια-κίνθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε αντίςτοιχεσ ζρευνεσ, το εργαλείο
κινθτοφ τθλεφϊνου ςυλλογισ δεδομζνων SmartMo υπερτερεί ςθμαντικά διότι
απαιτεί ελάχιςτθ προςπάκεια και χρόνο για τθν ειςαγωγι όλων των δεδομζνων τθσ
διαδρομισ.
Αποδοχό χρόςησ «ϋξυπνων» κινητών για βελτύωςη τησ οδικόσ αςφϊλειασ
Μία ακόμθ ζρευνα αποδοχισ «ζξυπνων» εφαρμογϊν ζχει γίνει από τουσ
Cardamone et al (2014), Willingness to use mobile application for Smartphone for
improving road safety, International Journal of Injury Control and safety Promotion,
1-15. Σφμφωνα με αυτι, τα τελευταία χρόνια οι κινθτζσ ςυςκευζσ, ζχουν φτάςει να
χρθςιμοποιοφνται από ζνα μεγάλο μζροσ των καταναλωτϊν, τόςο ςε ανεπτυγμζνεσ
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χϊρεσ, όςο και ςε χϊρεσ με υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Το 2013, το 97% του
ιταλικοφ πλθκυςμοφ ζχει ςτθν κατοχι του ζνα κινθτό τθλζφωνο, ενϊ το 62% εκ των
οποίων, ζχει ςτθν κατοχι του ζνα «ζξυπνο» κινθτό. Ρολλζσ από τισ εφαρμογζσ για
τζτοιου είδουσ ςυςκευζσ, είναι προςανατολιςμζνεσ προσ τθ βελτίωςθ τθσ οδικισ
αςφάλειασ και τθ μείωςθ του κινδφνου των οδικϊν ατυχθμάτων. Σε αυτι τθν
παράγραφο, περιγράφονται τα αποτελζςματα μιασ ζρευνασ που προςανατολίηεται
ςτθ διερεφνθςθ τθσ προκυμίασ των χρθςτϊν να λάβουν ι/και να δϊςουν
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ οδικζσ ςυνκικεσ μζςω των κινθτϊν ςυςκευϊν.
Ενθμερϊκθκαν κάποιοι οδθγοί, για τα χαρακτθριςτικά μιασ τζτοιασ εφαρμογισ για
«ζξυπνα» κινθτά, και ςτθ ςυνζχεια κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν ζνα
ερωτθματολόγιο. Τα πειραματικά δεδομζνα χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταγραφι
τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου προσ τθ χριςθ ενόσ «ζξυπνου»
κινθτοφ, με ςκοπό να βελτιωκεί θ οδικι αςφάλεια, και για τον κακοριςμό των
προτιμιςεων για τα διάφορα χαρακτθριςτικά τθσ υπό-διερεφνθςθ εφαρμογισ για
κινθτά. Στθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζχει χρθςιμοποιθκεί θ Συντεταγμζνθ Probit. Και
αποδεικνφεται ότι θ μεκοδολογία που ζχει εφαρμοςτεί, εξθγεί τισ διαφορετικζσ
επιπτϊςεισ που παρουςιάηει θ προκυμία να δοκοφν ι να λθφκοφν πλθροφορίεσ,
όςων αφορά τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτο οδικό δίκτυο μζςω ενόσ λογιςμικοφ
εφαρμογϊν για κινθτζσ ςυςκευζσ.
Ρριν οριςτεί θ δομι των μοντζλων, αναλφκθκε θ φφςθ των μεταβλθτϊν που
ορίςτθκαν ωσ απάντθςθ, δθλαδι οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ. Σκοπόσ είναι να
επικεντρωκεί θ ζρευνα ςτθν προκυμία λιψθσ ι αποςτολισ από/ςε μια διαδικτυακι
πλατφόρμα (Μ2Μ). Με διςεκατομμφρια ςυςκευϊν και μθχανϊν παγκοςμίωσ, τα
ςυςτιματα επικοινωνιϊν Μθχανισ Ρροσ Μθχανι (Machine to Machine ι M2M)
προςφζρουν πικανζσ λφςεισ ςτθν κορεςμζνθ τθλεπικοινωνιακι αγορά με τεράςτια
γκάμα από καινοφριεσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ και προςφζρουν νζεσ ευκαιρίεσ
ςτον επιχειρθματικό τομζα.
Θ τεχνολογία Μ2Μ είναι θ τεχνολογία που επιτρζπει ςε ςυςκευζσ ιδίων
δυνατοτιτων να επικοινωνοφν και άρα να ανταλλάηουν πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ
είτε ενςφρματα είτε αςφρματα. Ρροκειμζνου να γίνει αυτό, θ μία μθχανι ςτο ζνα
άκρο ςυλλζγει δεδομζνα ι πλθροφορίεσ για κάποιο γεγονόσ, ςτθ ςυνζχεια μζςω
κάποιου δικτφου που είναι ςυνδεδεμζνθ μεταφζρει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ςε ζναν
άλλο υπολογιςτι ι μθχάνθμα, το οποίο είναι εξοπλιςμζνο με κάποιο ςυγκεκριμζνο
λογιςμικό και αυτό με τθ ςειρά του αναλφει τα δεδομζνα ι τισ πλθροφορίεσ και
προβαίνει ςε διάφορεσ ενζργειεσ. Αυτι θ επικοινωνία επιτυγχάνεται με τθ χριςθ
τθσ τθλεμετρίασ που είναι ο τρόποσ με τον οποίο επικοινωνοφν οι μθχανζσ μεταξφ
τουσ. Στον τομζα τθσ αυτοκίνθςθσ θ τεχνολογία Μ2Μ ζχει μεγάλθ απιχθςθ και
βρίςκει ςθμαντικι εφαρμογι. Το ςφνολο των εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν που
βαςίηονται ςτθν τεχνολογία αυτι ονομάηεται τθλεματικι των οχθμάτων. Ο όροσ
τθλεματικι των οχθμάτων, με άλλα λόγια, περιλαμβάνει το ςφνολο των εφαρμογϊν
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που βαςίηονται ςτθ χριςθ υπολογιςτϊν και τθλεπικοινωνιϊν και ζχουν ωσ ςτόχο να
ενιςχφςουν τθ λειτουργικότθτα, τθν παραγωγικότθτα αλλά και τθν αςφάλεια τόςο
των οχθμάτων όςο και των οδθγϊν.
Το 21% του δείγματοσ ιταν θλικίασ 18-25 χρονϊν, το 44% 26 ζωσ 40 ενϊ το
υπόλοιπο δείγμα ιταν άνω των 41 ετϊν. Το ποςοςτό των ανδρϊν ιταν 55% ενϊ οι
γυναίκεσ το υπόλοιπο 45%. Το 58% του δείγματοσ ιταν εργαηόμενοι, και το 24%
ιταν φοιτθτζσ, με το υπόλοιπο ποςοςτό να είναι άνεργοι αλλά και γυναίκεσ που
αςχολοφνταν με τα οικιακά. Πςων αφορά τα μθνιαία ειςοδιματα, το 21% είχε
μιςκοφσ κάτω από 1000 ευρϊ, το 44% μεταξφ 1000 και 2000 ευρϊ. Ενϊ το υπόλοιπο
ποςοςτό είχε ειςόδθμα άνω των 2000 ευρϊ. Το 38% των ερωτθκζντων, ιταν μζλθ
τετραμελοφσ οικογζνειασ και το 25% τριμελοφσ.
Το 50% των ερωτθκζντων, είτε είναι κάτοχοι ςυςκευϊν με δυνατότθτα ςφνδεςθσ
ςτο web είτε όχι, είναι πρόκυμοι να δϊςουν αλλά και να λάβουν δεδομζνα οδικϊν
ςυνκθκϊν. Οι χριςτεσ κινθτϊν με ςτακερι flat-rate χρζωςθ, ιταν λίγο πιο
πρόκυμοι ςτθ χριςθ ζξυπνων εφαρμογϊν για κινθτά, από τουσ χριςτεσ που είχαν
πρόγραμμα ογκοχρζωςθσ ςτο κινθτό τουσ. Οι χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν ςυχνά
εφαρμογζσ κινθτϊν ιταν ελαφρϊσ πιο πρόκυμοι να δϊςουν ι να λάβουν
πλθροφορίεσ (60%), ςε ςχζςθ με τουσ περιςταςιακοφσ χριςτεσ εφαρμογϊν (50%).
Γενικά, μόλισ το 3% περίπου των χρθςτϊν διλωςαν πολφ χαμθλι προκυμία, ςτο να
δϊςουν ι να λάβουν δεδομζνα οδικϊν ςυνκθκϊν.

2.2 Συμπερϊςματα Βιβλιογραφύασ
Ραρουςιάηοντασ τισ παραπάνω ζρευνεσ και τα αποτελζςματά τουσ, διαπιςτϊνει
κανείσ τθν απιχθςθ τζτοιων εφαρμογϊν, το βακμό ςθμαντικότθτάσ τουσ και το
πόςο απαραίτθτο είναι να επενδφςει κανείσ ςτθν κατάλλθλθ διαμόρφωςι τουσ.
Σφμφωνα με τθν πρϊτθ μελζτθ, καταςκευάςτθκε προβλεπτικό μοντζλο που
παρουςιάηει με ποςοςτό 72,5% τθν προκυμία χριςθσ και αποδοχι ζξυπνων
εφαρμογϊν. Θ ζρευνα των Berger and Platzer (2015) για τθν αξιολόγθςθ τθσ
εφαρμογισ SmartMo ζδειξε πωσ το 80% ερωτθκζντων δεν επθρεάςτθκε αρνθτικά
από τθν χριςθ μιασ ζξυπνθσ εφαρμογισ ενϊ το ζνα τζταρτο απάντθςε πωσ θ
διαδικαςίασ ειςαγωγισ δεδομζνων ιταν κουραςτικι. Στθν τρίτθ ζρευνα για τθν
εφαρμογι βελτίωςθσ τθσ οδικισ αςφάλειασ, το 50% των ερωτθκζντων δθλϊνει
πρόκυμο να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι αυτι.
Από τα παραπάνω αποτελζςματα παρατθρεί κανείσ πωσ ςυνεχϊσ αυξάνονται οι
πικανότθτεσ αποδοχισ μιασ ζξυπνθσ εφαρμογισ, κακϊσ οι χριςτεσ όλο και
περιςςότερο εξοικειϊνονται με τθν τεχνολογία και θ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου
γίνεται ςχεδόν απαραίτθτθ για όλουσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι όμωσ να μθν
απαιτείται πολφσ χρόνοσ για τθν ειςαγωγι δεδομζνων και να είναι εφκολθ θ χριςθ
αυτισ.
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Ενδιαφζροντα αποτελζςματα κα παρουςίαηε θ διερεφνθςθ αποδοχισ μια ζξυπνθσ
εφαρμογισ που κα υποβοθκά ςτθ διαδικαςίασ τθσ ςτάκμευςθσ, διότι πρόκειται για
μία εφαρμογι που άμεςα μπορεί να βελτιϊςει τθν κακθμερινότθτα των χρθςτϊν
τθσ και κα ςτοχεφει όχι μόνο ςτθ ςυλλογι ςτοιχείων (όπωσ θ προαναφερκείςεσ
ζρευνεσ) αλλά και ςτθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν. Θ αποδοχι τθσ εφαρμογισ είναι
απαραίτθτο να ςυςχετιςτεί όχι μόνο με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτθριςτικά του
δείγματοσ, αλλά και με τθ ςυνικθ ςυμπεριφορά των ερωτθκζντων ωσ προσ τθ
ςτάκμευςθ. Δθλαδι, είναι ςθμαντικό μζςα από ζνα ικανό και ζγκυρο δείγμα να
διερευνθκεί το πϊσ οι χριςτεσ αξιολογοφν τθ χρθςιμότθτα τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ
αλλά και το πϊσ αυτό ςχετίηεται με τθν αποδοχι τθσ. Ζτςι, κα οδθγείται κανείσ ςτθ
διαμόρφωςθ εφαρμογϊν με φιλικό προσ το χριςτθ περιβάλλον αλλά και ςε
αυξθμζνθ πικανότθτα ευρείασ αποδοχισ τουσ.
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ γίνεται προςπάκεια διερεφνθςθσ μιασ ζξυπνθσ
εφαρμογισ για ςτάκμευςθ ςτα κεφάλαια που ακολουκοφν.
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3. Συλλογό και επεξεργαςύα ςτοιχεύων
3.1 Βαςικϋσ αρχϋσ ϋρευνασ
Κατά το ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου επιδιϊκεται μζςα από ζνα λογικό αρικμό
ερωτιςεων να ςυγκεντρϊνονται ςτοιχεία για όςο το δυνατό περιςςότερεσ
παραμζτρουσ, που ο ερευνθτισ εκτιμά ότι μπορεί να ζχουν ςχζςθ με το αντικείμενο
τθσ ζρευνασ. Οι παράμετροι αυτζσ δεν είναι όλεσ πρωτεφουςασ ςθμαςίασ. Ο
οριςτικόσ τουσ χαρακτθριςμόσ και το αν κα ςυμπεριλαμβάνονται ι όχι ςτο
μακθματικό πρότυπο, προκφπτει ζπειτα από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ που ακολουκεί
τθ ςυλλογι των ςτοιχείων.
Δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι ςτο να είναι δομθμζνο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε αφενόσ να
εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ και αφ’ ετζρου να ςτθρίηεται ςε οριςμζνεσ
βαςικζσ αρχζσ, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ εγκυρότθτα των
αποτελεςμάτων που κα προκφψουν από τθν ζρευνα. (Κανελλαϊδθσ, 1982).
1. Ρρζπει οι ερωτιςεισ να είναι ςχεδιαςμζνεσ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε οι
απαντιςεισ να μθν κατευκφνονται από τον ερευνθτι προσ τθ μία ι τθν άλλθ
κατεφκυνςθ. Επίςθσ, πρζπει θ φφςθ και το πλικοσ των εναλλακτικϊν λφςεων που
παρατίκενται ςτο ερωτθματολόγιο να είναι κατάλλθλο, ϊςτε οι επιλογζσ του
χριςτθ να γίνονται αβίαςτα και να εκφράηουν όςο το δυνατό τθν πραγματικι του
άποψθ.
2. Στο ερωτθματολόγιο πρζπει να τονίηεται με ζμφαςθ ποιοσ κάνει τθν ζρευνα,
ϊςτε να δθμιουργθκεί το απαραίτθτο για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςι του κλίμα
εμπιςτοςφνθσ ςτουσ ερωτϊμενουσ.
3. Οι ερωτιςεισ πρζπει να είναι απλά διατυπωμζνεσ, ϊςτε να μποροφν να γίνουν
εφκολα κατανοθτζσ από το μζςο χριςτθ και να αναφζρονται με ςαφινεια ςε
ςυγκεκριμζνα κζματα για να αποφεφγονται οι παρανοιςεισ.
4. Το ερωτθματολόγιο πρζπει να μπορεί να ςυμπλθρωκεί ςε εφλογο χρόνο από τον
μζςο χριςτθ, που γενικά δεν πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 3 ζωσ 5 λεπτά. Κα
μποροφςε βζβαια να είναι και μεγαλφτεροσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ο ερωτϊμενοσ
το ςυμπλθρϊνει ςτον ελεφκερό του χρόνο και ότι κάκεται ςε κάποιο χϊρο. Δεν
μπορεί δθλαδι, να ςυμπλθρϊςει ειλικρινά και ευςυνείδθτα ερωτθματολόγιο
μεγαλφτερο των 5 λεπτϊν, οφτε ςε ϊρα εργαςίασ, οφτε αν τον ςταματιςουμε ςτο
δρόμο.
5. Το ερωτθματολόγιο πρζπει να είναι διαμορφωμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
περιλαμβάνει ομογενείσ ενότθτεσ(που αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνα εννοιολογικά
κζματα), ϊςτε να μθν αναγκάηεται ο χριςτθσ να ςυγκεντρϊςει τθν προςοχι του ςε
διαφορετικό κάκε φορά κζμα.
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6. Θ διαδοχι των ερωτιςεων πρζπει να γίνεται από τισ απλζσ ςτισ ςφνκετεσ, ϊςτε
να διευκολφνεται ο ερωτϊμενοσ ςτισ απαντιςεισ του.
7. Οι ερωτιςεισ δεν πρζπει να ξαφνιάηουν τον ερωτϊμενο και να του δίνουν τθν
εντφπωςθ ότι εξετάηονται από τον ερευνθτι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςία
τουσ και κατ’ επζκταςθ θ ειλικρινισ και ευςυνείδθτθ ςυμπλιρωςθ του
ερωτθματολογίου.
8. Οι μονάδεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ποςοτικι ζκφραςθ διαφόρων
μεγεκϊν, που περιλαμβάνονται ςτισ ερωτιςεισ κα πρζπει να είναι γνωςτζσ ςτουσ
ερωτϊμενουσ. Επίςθσ οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να είναι
κατανοθτζσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επιτυχία τθσ ζρευνασ.
9. Ρρζπει να αποφεφγονται οι ερωτιςεισ αρνθτικοφ τφπου π.χ. «γιατί δε διαλζξατε
τθν εναλλακτικι λφςθ Α», γιατί οδθγοφν τον ερωτϊμενο ςε αμυντικι κζςθ και θ
απάντθςι του μπορεί να είναι μια δικαιολογία που γίνεται ευρφτερα αποδεκτι, και
όχι θ πραγματικι αιτία που δεν ζκανε ο χριςτθσ τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι.
10. Οι προςωπικοφ χαρακτιρα ερωτιςεισ που αναφζρονται ςε πλθροφορίεσ γφρω
από το άτομο του ερωτϊμενου πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ διαβεβαίωςθ ότι θ
ζρευνα γίνεται με ανϊνυμα ερωτθματολόγια, αν όντωσ ζτςι ςυμβαίνει. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ πρζπει από τθν αρχι να ενθμερϊνεται ο ερωτϊμενοσ ότι θ ζρευνα
περιλαμβάνει επϊνυμα ερωτθματολόγια, οπότε του δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ
αν κζλει να ςυμμετάςχει ι όχι.
Εκτόσ από τισ παραπάνω αρχζσ που πρζπει να τθροφνται όςο το δυνατό
περιςςότερο κατά το ςχεδιαςμό του ερωτθματολογίου ϊςτε τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ να είναι όςο το δυνατό περιςςότερο αξιόπιςτα, πρζπει να τθροφνται και
κάποιεσ άλλεσ αρχζσ κατά τθ ςυλλογι των ερωτθματολογίων, που είναι εξίςου
ςθμαντικζσ για τθν εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων. Οι αρχζσ αυτζσ παρατίκενται
παρακάτω:
11. Ο ερευνθτισ πρζπει να προςπακιςει να πείςει τον υποψιφιο ερωτϊμενο να
ςυνεργαςτεί μαηί του απαντϊντασ με ειλικρίνεια και ςυνζπεια. Δεν πρζπει δθλαδι
αν παρατθρεί μια απροκυμία για ςυνεργαςία ακόμθ και μετά τθ ςφντομθ
ενθμζρωςθ ςχετικά με το φορζα που διεξάγει τθν ζρευνα και το ςκοπό τθσ να
επιμζνει, γιατί τότε ακόμθ και αν τελικά ο χριςτθσ πειςτεί να απαντιςει είναι
ςχεδόν ςίγουρο ότι οι απαντιςεισ αυτζσ κα ςτεροφνται αξιοπιςτίασ.
12. Ρρζπει να ζχει αποφαςιςτεί από τθν αρχι από τθν ομάδα που διενεργεί τθν
ζρευνα, αν το ερωτθματολόγιο μπορεί να ςυμπλθρωκεί από το μζςο χριςτθ χωρίσ
τθν παρουςία του ερευνθτι, ι αν απαιτοφνται περαιτζρω διευκρινιςεισ γεγονόσ
που κακιςτά τθν παρουςία του απαραίτθτθ, και θ απόφαςθ αυτι να τθρθκεί
αυςτθρά.
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13. Οι ερωτιςεισ προςωπικοφ τόνου που απευκφνονται ςε πρϊτο πρόςωπο ςτο
χριςτθ δίνουν γενικά αποτελζςματα που ανταποκρίνονται ςε πολφ ικανοποιθτικό
βακμό ςτθν πραγματικότθτα.

3.2 Το ερωτηματολόγιο
Το ερωτθματολόγιο αποτελείται από 8 ςελίδεσ και 3 επιμζρουσ τμιματα. Οι
ερωτιςεισ που το απαρτίηουν είναι 27.


Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει οκτϊ ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθ
ςυμπεριφορά και τισ ςυνικειεσ του οδθγοφ κατά τθ διάρκεια αναηιτθςθσ
τθσ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ είναι πολφ
ςθμαντικζσ, ϊςτε να καταλάβουμε ποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ δυςκολεφει
τουσ οδθγοφσ να ςτακμεφςουν και πικανόν να ευρεκοφν και παράμετροι οι
οποίεσ κα επθρζαηαν κετικά ι αρνθτικά τθ χριςθ τθσ ζξυπνθσ εφαρμογισ
μασ.



Οι επόμενεσ 13 ερωτιςεισ κα μασ δϊςουν πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι
και τισ προςδοκίεσ των χρθςτϊν τθσ από αυτιν. Τα ςτοιχεία που κα
ςυλλζξουμε από το μζροσ αυτό, κα βοθκιςουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
εφαρμογισ κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ τθσ ϊςτε αυτι να είναι πιο φιλικι
προσ το χριςτθ και αποτελεςματικότερθ.



Οι τελευταίεσ 6 ερωτιςεισ είναι γενικζσ και μασ δίνουν πλθροφορίεσ,
ςχετικά με το προφίλ των ερωτθκζντων. Δθλαδι, περιλαμβάνει
δθμογραφικά χαρακτθριςτικά όπωσ το φφλο, ι τθν θλικία. Γενικά χρθςιμεφει
για τον ζλεγχοσ τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ του δείγματοσ, τθν εξαγωγι
χριςιμων ςυμπεραςμάτων και τθν ζνταξθ ςτο μακθματικό μοντζλο τα
δθμογραφικά χαρακτθριςτικά.

Ο μζςοσ χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου είναι 4 λεπτά και παρατίκεται
ςτο Ραράρτθμα Λ, όπωσ αυτό παρουςιάςτθκε ςτουσ ερωτθκζντεσ.

3.3 Διαδικαςύα ανϊπτυξησ διαδικτυακόσ ϋρευνασ
Θ ςυλλογι των ερωτθματολογίων, τα οποία ζχουν ςυμπλθρωκεί ςωςτά και ο
μεγάλοσ αρικμόσ αυτϊν, ιταν μία χρονοβόρα και απαιτθτικι διαδικαςία. Μια
πρϊτθ προςπάκεια ανάρτθςθσ του ερωτθματολογίου ςτο διαδίκτυο ζγινε μζςω τθσ
πλατφόρμασ Google Drive, που ςτθ ςυνζχεια αυτό δθμοςιεφτθκε ςε διάφορεσ
διαδικτυακζσ ομάδεσ.
Για να είναι εφικτόσ όμωσ, ο ζλεγχοσ τόςο του προφίλ των ερωτθκζντων, ϊςτε το
δείγμα να είναι αξιόπιςτο, όςο και για τθν διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ
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των ερωτθματολογίων, κρίκθκε απαραίτθτο, αυτά να διανεμθκοφν ςτοχευμζνα ςε
άτομα δια χειρόσ. Τελικόσ ςτόχοσ, ιταν θ δθμιουργία ενόσ δείγματοσ αποτελοφμενο
από ποικίλα χαρακτθριςτικά ϊςτε να είναι αμερόλθπτο και αντιπροςωπευτικό.
Οι βαςικζσ αρχζσ επιλογισ ενόσ δείγματοσ, ςφμφωνα με τον P. Kotler (1997) είναι:
1. Το δείγμα πρζπει να επιλζγεται κάκε φορά από τον κατάλλθλο πλθκυςμό.
2. Το μζγεκοσ του δείγματοσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία και πιο ςυγκεκριμζνα όςο πιο
μεγάλο είναι, τόςο πιο αξιόπιςτα είναι τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. Στο πλαίςιο
τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αυτισ ςυγκεντρϊκθκαν 1020 απαντθμζνα
ερωτθματολόγια, ικανοποιθτικόσ αρικμόσ για τθ φφςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ.
3. Θ επιλογι του πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε το δείγμα να είναι
αντιπροςωπευτικό του πλθκυςμοφ ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά του. Για παράδειγμα
εδϊ που ο πλθκυςμόσ ιταν οι μετακινοφμενοι εντόσ του Διμου Ακθναίων, το
δείγμα ζπρεπε να αποτελείται από άτομα με ποικίλα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτθριςτικά, κάτι για τθν επίτευξθ του οποίου καταβλικθκε ζντονθ
προςπάκεια.
Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ, πραγματοποιικθκε αρχικά
πιλοτικι ζρευνα. Δθλαδι, ςυγκεντρϊκθκαν 10 απαντθμζνα ερωτθματολόγια από
άτομα με τα οποία ακολοφκθςε και ςυηιτθςθ κατά τθν οποία εξζφραςαν πικανά
δυςνόθτα ςθμεία ςτο ερωτθματολόγιο. Ζτςι αντιμετωπίςτθκαν προβλιματα,
καταγράφθκαν παρατθριςεισ και ςυγκεντρϊκθκε εμπειρία για τθν
πραγματοποίθςθ των απαραίτθτων τροποποιιςεων τεχνικισ και ςυλλογιςτικισ
φφςεωσ, ϊςτε να προκφψει το τελικό ερωτθματολόγιο. Κατόπιν, ακολοφκθςε θ
οριςτικι φάςθ τθσ ζρευνασ πεδίου, θ οποία διιρκθςε ςχεδόν δφο μινεσ και
οδιγθςε ςτθν ςυγκρότθςθ τθσ απαραίτθτθσ βάςθσ δεδομζνων, για τθν περαιτζρω
ςτατιςτικι ανάλυςθ και τθν εξαγωγι τελικά του μακθματικοφ μοντζλου.
Αξίηει να ςθμειωκεί, πωσ το δείγμα, πάρκθκε από πάρα πολλά ςθμεία τθσ Ελλάδοσ
ςυμπεριλαμβανομζνων και αρκετϊν νθςιϊν και δεν αναφζρεται μόνο για τθν
περιοχι τθσ Ακινασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό, αλλά και το μζγεκοσ, το δείγμα
κρίνεται αξιόπιςτο. Ενδεικτικά, κάποιεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ είναι οι παρακάτω:
Ακινα, Αγρίνιο, Θράκλειο, ζκυμνο, Καλαμάτα, Κζρκυρα, Βόλο, Λάριςα, όδο,
Ηάκυνκο, Χαλκίδα, Ναφπακτοσ, Ορεςτιάδα, Κοηάνθ, Δράμα και πολλζσ άλλεσ ακόμθ.
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3.4 Επεξεργαςύα ςτοιχεύων
Μετά τθ ςυγκζντρωςθ του απαιτοφμενου αρικμοφ απαντιςεων, ζγινε καταγραφι
των αποτελεςμάτων ςε ζνα πίνακα excel. Ερωτθματολόγια ελλειπι απορρίφκθκαν
και δεν λιφκθκαν υπόψθ. Οι απαντιςεισ κωδικοποιικθκαν με τθ μορφι αρικμϊν,
ζτςι ϊςτε το τελικό αρχείο να είναι ζτοιμο για το επόμενο βιμα, αυτό τθσ
επεξεργαςίασ μζςω του προγράμματοσ SPSS.
Τελικϊσ διαμορφϊκθκε ζνασ πίνακασ 1020 x 28. Τα ςτοιχεία για τον τόπο διαμονισ
των ερωτθκζντων, κωδικοποιικθκαν ςε κατοίκουσ εντόσ και εκτόσ Ακθνϊν
(κεωρϊντασ ωσ όριο τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ).

3.5 Περιγραφικό ςτατιςτικό
Στα διαγράμματα που ακολουκοφν, παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά τα
αποτελζςματα για κάκε απάντθςθ (Διαγράμματα 1ζωσ 27) και ςτθ ςυνζχεια ο
ςχολιαςμόσ τουσ.

Διϊγραμμα 1: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Πόςο χρόνο ξοδεύετε κατϊ
μϋςο όρο ανϊ μετακύνηςη για την αναζότηςη θϋςησ ςτϊθμευςησ ςτην
πόλη ςασ».
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Διϊγραμμα 2: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Ποιοσ εύναι ο μϋγιςτοσ χρόνοσ
που προτύθεςτε να ξοδϋψετε για την αναζότηςη ελεύθερησ θϋςησ
ςτϊθμευςησ».

Διϊγραμμα 3: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Πόςη εύναι η μϋγιςτη
απόςταςη που εύςτε διατεθειμϋνοσ να καλύψετε με το όχημα ςασ για
την αναζότηςη ελεύθερησ θϋςησ ςτϊθμευςησ ςτην περιοχό κοντϊ ςτο
προοριςμό ςασ».
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Διϊγραμμα 4: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Πόςο ςυχνϊ επιλϋγετε να
κϊνετε παρϊκαμψη ςτη διαδρομό ςασ προκειμϋνου να αυξόςετε τισ
πιθανότητεσ να βρεύτε ελεύθερη θϋςη ςτϊθμευςη».

Διϊγραμμα 5: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Ποια από τισ ακόλουθεσ
ςτρατηγικϋσ αναζότηςησ θϋςησ ςτϊθμευςησ χρηςιμοποιεύτε κυρύωσ».
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Διϊγραμμα 6: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Ποιϊ εύναι η μϋγιςτη
απόςταςη που εύςτε διατεθειμϋνοσ να καλύψετε με τα πόδια από το
ςημεύο που ϋχετε ςταθμεύςει μϋχρι τον τελικό προοριςμό ςασ».

Διϊγραμμα 7: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Ποια από τισ παρακϊτω
επιλογϋσ για ςτϊθμευςη χρηςιμοποιεύτε κυρύωσ».
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Διϊγραμμα 8: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Πόςο ςυχνϊ επιλϋγετε τη
θϋςη ςτϊθμευςησ βϊςει του πόςο αςφαλόσ εύναι».

Διϊγραμμα 9: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Θα χρηςιμοποιούςατε μια
ϋξυπνη εφαρμογό ςτϊθμευςησ».
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Διϊγραμμα 10: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Θα αποτελούςε εμπόδιο ςτη
χρόςη τησ εφαρμογόσ η μη εξοικεύωςη με την τεχνολογύα».

Διϊγραμμα 11: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Η εφαρμογό δεν μπορεύ να
διαςφαλύςει τον ϋγκυρο εντοπιςμό μιασ ελεύθερησ θϋςησ ςτϊθμευςησ
αλλϊ αντύθετα την πιθανότητα ύπαρξησ διαθϋςιμησ θϋςησ. Πϊνω από
ποιο ποςοςτό θα προτιμούςατε να λαμβϊνετε την πληροφορύα για την
ύπαρξη ελεύθερησ θϋςησ».
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Διϊγραμμα 12: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Ποιϊ από τισ παρακϊτω
εναλλακτικϋσ θα προτιμούςατε να ςασ προςφϋρει η εφαρμογό αυτό».

Διϊγραμμα 13: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Σε ποιο χρονικό ςημεύο θα
θϋλατε να λαμβϊνετε την πληροφορύα για την διαθεςιμότητα των
θϋςεων ςτϊθμευςησ».
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Διϊγραμμα 14: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Μια τϋτοια εφαρμογό θα
αύξανε τη χρόςη του ιδιωτικού ςασ αυτοκινότου. (Σε ςύγκριςη με τη
χρόςη των δημόςιων ςυγκοινωνιών, το περπϊτημα κλπ.)».

Διϊγραμμα 15: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Σύγκριςη μεταξύ μόκουσ τησ
ελεύθερησ θϋςησ και του οχόματόσ ςασ».
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Διϊγραμμα 16: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Δυνατότητα ςτον χρόςτη να
κλεύνει την ελεύθερη θϋςη που ϋχει εντοπιςτεύ».

Διϊγραμμα 17: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Απεικόνιςη τησ ακριβούσ
τοποθεςύασ τησ ελεύθερησ θϋςησ».
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Διϊγραμμα 18: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Μικρότερη δυνατό
απόςταςη μεταξύ τησ θϋςησ και του προοριςμού».

Διϊγραμμα 19: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Μεύωςη του χρόνου
αναζότηςησ ελεύθερησ θϋςησ».
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Διϊγραμμα 20: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Πληροφορύα για το εύδοσ τησ
θϋςησ (θϋςη για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ, θϋςη περιοριςμϋνησ
ςτϊθμευςησ, θϋςη μόνο για κατούκουσ τησ περιοχόσ».

Διϊγραμμα 21: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Σε περύπτωςη που δύνεται η
δυνατότητα ο χρόςτησ να κλεύςει τη θϋςη που ϋχε ι εντοπιςτεύ: Πόςα
χρόματα (μϋγιςτο ποςό) θα όςαςταν διατεθειμϋνοσ να πληρώςετε ώςτε
να κλεύςετε τη θϋςη».
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Διϊγραμμα 22: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Μϋνετε εντόσ ό εκτόσ
Αθόνασ».

Διϊγραμμα 23: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Πόςο χρονών εύςτε».

49

Διϊγραμμα 24: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Ποιο εύναι το φύλο ςασ».

Διϊγραμμα 25: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Διαθϋτετε ςτο ςπύτι ςασ
ιδιωτικό χώρο ςτϊθμευςησ».
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Διϊγραμμα 26: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Θεωρεύτε τον εαυτό ςασ
εξοικειωμϋνο με τη διαδικαςύα τησ ςτϊθμευςησ ».

Διϊγραμμα 27: Απαντόςεισ ςτην ερώτηςη «Πόςο ςυχνϊ αναγκϊζεςτε να
αναζητόςετε θϋςη ςτϊθμευςησ».

Σφμφωνα με το Διάγραμμα 1, περίπου το 65% των ερωτθκζντων ξοδεφουν κατά
μζςο όρο 3-10 λεπτά για τθν αναηιτθςθ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ. Αντικζτωσ
μόνο το 3.8% ξοδεφει κατά μζςο όρο πάνω από 20 λεπτά. Στο ακόλουκο Διάγραμμα
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2 που αναφζρεται ςτθν ερϊτθςθ, ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ χρόνοσ που προτίκενται οι
οδθγοί να ξοδζψουν παρατθρείται θ ίδια δομι με πριν. Μικρι αφξθςθ, δθλαδι
ανεκτικότθτα, παρουςιάηεται ςτθν απάντθςθ 11-20 λεπτά. Οι οδθγοί προτίκενται να
καλφψουν με το όχθμά τουσ ςε ποςοςτό γφρω ςτο 60% από 200-700 m, όπωσ
φαίνεται και ςτο Διάγραμμα 3. Σχεδόν ζνασ ςτουσ 2 οδθγοφσ επιλζγει τισ
περιςςότερεσ φορζσ να κάνει παράκαμψθ ςτθν διαδρομι του, ϊςτε να αυξιςει τισ
πικανότθτεσ να βρει ελεφκερθ κζςθ ςτάκμευςθσ, ςφμφωνα με το Διάγραμμα 4.
Σχεδόν τα 2/3 των οδθγϊν κινοφνται ανάμεςα από διάφορα οικοδομικά τετράγωνα,
για να βρουν ελεφκερθ κζςθ ςτάκμευςθσ. Δθλαδι είναι θ επικρατζςτερθ
ςτρατθγικι με δεφτερθ τθν αναηιτθςθ κζςθσ οδθγϊντασ γφρω από το ίδιο
οικοδομικό τετράγωνο. Ζνασ ςτουσ 2 οδθγοφσ, επικυμεί να καλφψει με τα πόδια,
απόςταςθ 100-400 μζτρα, για να φτάςει ςτον προοριςμό του από τθ κζςθ
ςτάκμευςθσ. Σχεδόν το 75% των ερωτθκζντων επιλζγουν ςτάκμευςθ ςτθν οδό.
Εντφπωςθ μασ κάνει, πωσ μόνο το 33% επιλζγει τθ κζςθ με βάςθ τθν αςφάλεια που
αυτι παρζχει. Σφμφωνα με το Διάγραμμα 9 μόνο το 6% δε κα χρθςιμοποιοφςε μια
ζξυπνθ εφαρμογι ςτάκμευςθσ, παρά το γεγονόσ, ότι περίπου 1 ςτουσ 2 δθλϊνει μθ
εξοικειωμζνοσ με τθ τεχνολογία. Οι αποδεκτζσ πικανότθτεσ, βάςει των οποίων
προτιμοφν οι ερωτθκζντεσ να λαμβάνουν τθν πλθροφορία για τθν φπαρξθ
ελεφκερθσ κζςθσ είναι ςχεδόν για τουσ μιςοφσ 70-80%, τιμζσ πολφ λογικζσ, που δεν
δθλϊνουν ακραία επικυμία. Ραραπάνω από τουσ μιςοφσ, επικυμοφν θ παρουςίαςθ
των ελεφκερων κζςεων να γίνεται με τθν μορφι ενόσ χάρτθ, πάνω ςτον οποίο αυτζσ
κα απεικονίηονται. Ενϊ, το ίδιο ποςοςτό επικυμεί να λαμβάνει τθ πλθροφορία λίγο
πριν φτάςει ςτο προοριςμό του. Αυτό κρίνεται λογικό, κυρίωσ ςε αποςτάςεισ οι
οποίεσ ζχουν διάρκεια άνω των 15 λεπτϊν, ενϊ αντικζτωσ για τισ κοντινζσ, θ
φπαρξθ ι όχι ελεφκερων κζςεων ςτάκμευςθσ κα μποροφςε να λειτουργιςει
αποτρεπτικά ςτθ χριςθ αυτοκινιτου. Μθ ξεκάκαρθ απάντθςθ ζχουμε ςτθν
ερϊτθςθ του εάν αυτι θ εφαρμογι κα αφξανε τθ χριςθ του ιδιωτικοφ αυτοκινιτου,
όπου οι ερωτθκζντεσ είναι διχαςμζνοι. Ρολφ ςθμαντικό παράγοντα που κα πρζπει
να λαμβάνεται υπόψθ είναι θ ςφγκριςθ μικουσ μεταξφ τθσ διακζςιμθσ κζςθσ και
του οχιματοσ, αλλά και ςτθ δυνατότθτα ο χριςτθσ να «κλείνει» τθν διακζςιμθ κζςθ
που ζχει εντοπιςτεί. Ρεριςςότερο ανεκτικοί είναι οι οδθγοί ςτθν απόςταςθ τθσ
κζςθσ και του προοριςμοφ, ςε αντίκεςθ με τον χρόνο αναηιτθςθσ τθσ ελεφκερθσ
κζςθσ. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ο λόγοσ που κάποιοσ κα χρθςιμοποιοφςε μια
ζξυπνθ εφαρμογι, ςτοχεφει κυρίωσ ςτθ μείωςθ του χρόνου αναηιτθςθσ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει το Διάγραμμα 21, όπου βλζπουμε ότι ζνασ ςτουσ δφο
ερωτθκζντεσ, δεν είναι διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει για να «κλείςει» τθ κζςθ που
ζχει εντοπιςτεί, μζςω τθσ «ζξυπνθσ» εφαρμογισ. Ενϊ μόνο 15 από τουσ ςυνολικά
1020 ερωτθκζντεσ κα ξόδευαν περιςςότερα από 2€. Αυτό ακοφγεται λογικό, αν
λάβουμε υπόψθ, ότι περίπου τόςα κα διζκετε, για να ςτακμεφςει το όχθμα του ςε κάποιο
ιδιωτικό χϊρο ςτάκμευςθσ.
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Ακολουκοφν τα διαγράμματα που παρουςιάηουν τθ ςφςταςθ του δείγματοσ. Σφμφωνα με
το Διάγραμμα 22, το 60% των ερωτθκζντων, διαμζνει εντόσ Ακθνϊν. Ενϊ το υπόλοιπο 40%
είναι διαςκορπιςμζνο ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Το δείγμα ωσ προσ τθν θλικία είναι
ομοιόμορφα δομθμζνο, με μικρότερο ποςοςτό ςτθν ομάδα άνω των 55 ετϊν. Αυτό όμωσ
δεν αποτελεί πρόβλθμα, αφοφ θ εφαρμογι δεν απευκφνεται τόςο ςτισ μεγαλφτερεσ
θλικίεσ, αλλά και επειδι οι άνκρωποι αυτοί, εμφανίηουν μειωμζνεσ ανάγκεσ μετακίνθςθσ,
ζναντι των πιο ενεργϊν ενθλίκων. Το 60% του δείγματοσ αποτελείτε από άνδρεσ και το ίδιο
ποςοςτό διακζτει ςτο ςπίτι ιδιωτικό χϊρο ςτάκμευςθσ. Ακόμα πιο εντυπωςιακό είναι το
γεγονόσ, ότι μόνο το 15% δθλϊνει μθ εξοικειωμζνο με τθ διαδικαςία τθσ ςτάκμευςθσ,
εικόνα όμωσ που δεν ςυνάδει με τθν πραγματικότθτα. Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ που
αναφζρεται ςτο πόςο ςυχνά αναγκάηονται να αναηθτιςουν κζςθ ςτάκμευςθσ, τα
αποτελζςματα είναι ςχεδόν ιςομοιραςμζνα με το μεγαλφτερο ποςοςτό (40%) να δθλϊνει
ωσ απάντθςθ μερικζσ φορζσ τθν εβδομάδα.
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4. Ανϊλυςη και αποτελϋςματα
4.1 Μϋθοδοι ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ
Ο κλάδοσ τθσ ςτατιςτικισ, ο οποίοσ εξετάηει τθ ςχζςθ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων
μεταβλθτϊν, ϊςτε να είναι δυνατι θ πρόβλεψθ τθσ μιασ από τισ υπόλοιπεσ,
ονομάηεται ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ (regression analysis). Ρρζπει να τονιςκεί ότι
διαφζρουν από τα είδθ προτφπων διακριτϊν επιλογϊν, τα οποία κεωροφν ότι τα
ςφάλματα του ςυνόλου των επιλογϊν είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ και
ακολουκοφν μία κοινι κατανομι.
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
μεταβλθτισ. Θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι δεν 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 μοντζλων.
Θ ανάπτυξθ ενόσ μακθματικοφ μοντζλου 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 μοντζλου βαςίηεται ςτο αν θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι
ςυνεχζσ ι διακριτό μζγεκοσ.
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ζρευνα πεδίου και ςυλλεχκοφν τα απαραίτθτα δεδομζνα,
ακολουκεί θ ςτατιςτικι τουσ ανάλυςθ, θ οποία οδθγεί ςτθν εξαγωγι των
αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων και κατ' επζκταςθ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου
τθσ όλθσ ζρευνασ. Θ μζκοδοσ με τθν οποία κα πραγματοποιθκεί θ ςτατιςτικι
ανάλυςθ εξαρτάται άμεςα από το αντικείμενο τθσ ζρευνασ, αλλά και από τθ μορφι
και το περιεχόμενο τθσ ζρευνασ πεδίου, μζςω τθσ οποίασ ζχουν ςυλλεχκεί τα
ςτοιχεία. Χαρακτθριςτικά κα μποροφςαν να αναφερκοφν οι παρακάτω ςτατιςτικζσ
μζκοδοι που είναι κατάλλθλεσ για τθν επεξεργαςία ςτοιχείων:
•
•
•
•

Γραμμικι παλινδρόμθςθ (Linear Regression)
Ρικανοτικι ανάλυςθ(Probit analysis)
Ανάλυςθ διακριτότθτασ (Discriminant Analysis)
Λογιςτικι παλινδρόμθςθ (Logistic Regression)

Το αποτζλεςμα τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, με χριςθ των παραπάνω μεκόδων, είναι
θ εξαγωγι μακθματικοφ προτφπου, θ μορφι και το περιεχόμενο του οποίου
εξαρτάται από τθν επιλεγείςα μζκοδο.
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Θ γραμμικι παλινδρόμθςθ δεν είναι κατάλλθλθ μζκοδοσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ γιατί απαιτεί θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι να
είναι ςυνεχισ και κανονικά κατανεμθμζνθ.
Θ ανάλυςθ διακριτότθτασ δεν μπορεί να οδθγιςει ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα γιατί
κατθγοριοποιεί το δείγμα ανάλογα με κάποια χαρακτθριςτικά του, μθ μπορϊντασ
να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ μακθματικοφ προτφπου πρόβλεψθσ αναφορικά με τθν
επιλογι του.
Θ μζκοδοσ probit analysis είναι πολυπλοκότερθ και περιςςότερο χρονοβόρα από τθ
λογιςτικι παλινδρόμθςθ, ενϊ γενικά προτιμάται περιςςότερο ςε περιπτϊςεισ
ςχεδιαςμζνων πειραμάτων, παρά ςε περιπτϊςεισ ερευνϊν πεδίου.
Συμπεραςματικά λοιπόν, θ μζκοδοσ τθσ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ (logistic
regression) κρίκθκε καταλλθλότερθ για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων ςτθν
παροφςα διπλωματικι εργαςία, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ μακθματικοφ προτφπου
πρόβλεψθσ τθσ πικανότθτασ αναφορικά με τθν επιλογι των χρθςτϊν τθσ οδοφ. Θ
μζκοδοσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτθν παράγραφο που ακολουκεί.
Θ λογιςτικι παλινδρόμθςθ (logistic regression) είναι μζκοδοσ κατάλλθλθ για
ςτατιςτικι επεξεργαςία δεδομζνων. Χρθςιμοποιείται ευρφτατα για τθν εκπόνθςθ
μελετϊν που ζχουν ςτόχο να μελετιςουν τισ διακζςεισ του κοινοφ αναφορικά με
υποκετικά ανταγωνιςτικά ςενάρια. Αποτελεί μζκοδο, θ οποία ενδείκνυται για τθν
ανάπτυξθ μακθματικοφ προτφπου πρόβλεψθσ τθσ πικανότθτασ να επιλεγεί κάποιο
από τα εναλλακτικά ςενάρια (Pindyck and Rubinfeld, 1991). Το πρότυπο αυτό
αποτελείται από τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που επθρεάηουν τθ ςυγκεκριμζνθ
επιλογι, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ςυντελείται θ επίδραςθ, κακϊσ επίςθσ και
το μζγεκοσ τθσ επίδραςθσ του κακενόσ παράγοντα πάνω ςτθν τελικι επιλογι. Θ
λογιςτικι παλινδρόμθςθ αποτελεί πολφ χριςιμο εργαλείο ςτισ περιπτϊςεισ που θ
εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι διακριτι (dummy), όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει ςτθν
παροφςα διπλωματικι εργαςία.
Ραρουςιάηει αρκετζσ ομοιότθτεσ με τθ γραμμικι παλινδρόμθςθ αφοφ θ διαδικαςία
ανάλυςθσ πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο. Ριο ςυγκεκριμζνα, αν θ εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι είναι ςυνεχισ και κανονικά κατανεμθμζνθ θ ςτατιςτικι επεξεργαςία
μπορεί να γίνει και με τισ δφο μεκόδουσ οι οποίεσ κα οδθγιςουν ςτο ίδιο
αποτζλεςμα (Pindyck and Rubinfeld, 1991). Θ βαςικι τουσ διαφορά είναι ότι θ
λογιςτικι παλινδρόμθςθ μπορεί να εφαρμοςτεί και ςτθν περίπτωςθ που θ
εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι διακριτι, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν παροφςα
ζρευνα. Στθ λογιςτικι παλινδρόμθςθ οι ςυντελεςτζσ των μεταβλθτϊν του προτφπου
υπολογίηονται με τθ μζκοδο τθσ μζγιςτθσ πικανοφάνειασ (maximum likelihood
method) (Pindyck and Rubinfeld, 1991), δθλαδι οι ςυντελεςτζσ υπολογίηονται κατά
τζτοιο τρόπο ϊςτε να κακιςτοφν τα αποτελζςματα των παρατθριςεων, ι τθσ
ζρευνασ πεδίου, πικανότερα να επιλεγοφν. Το μακθματικό πρότυπο που προκφπτει
55

αρχικά από τθν ανάλυςθ δίνει τθ ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ (utility function) ενόσ
γεγονότοσ. Το πρότυπο αυτό είναι γραμμικό ςυναρτιςει των παραγόντων που
επθρεάηουν το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ. Θ πικανότθτα που υπάρχει να
πραγματοποιθκεί το γεγονόσ αυτό, υπολογίηεται εφκολα με κατάλλθλο
μεταςχθματιςμό, από τθ ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ. Θ ςχζςθ που ςυνδζει αυτά τα
δφο μεγζκθ (πικανότθτα και ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ) δεν είναι γραμμικι. Θ
λογιςτικι παλινδρόμθςθ, αποτελεί μια κατάλλθλθ μζκοδο για τθν επεξεργαςία
ςτοιχείων που προζκυψαν από ανεξάρτθτεσ παρατθριςεισ, ι δθλϊςεισ του κοινοφ,
κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ ερευνϊν όπου θ ανάλυςθ ςτθρίηεται ςε ομαδοποιθμζνα
δεδομζνα. Με δεδομζνο λοιπόν ότι ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία
επιδιϊκεται μζςω τθσ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ θ ανάπτυξθ μακθματικοφ προτφπου
πρόβλεψθσ, όπου θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι διακριτι, χρθςιμοποιικθκε το
μοντζλο τθσ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ.

4.2 Λογιςτικό Παλινδρόμηςη
Θ λογιςτικι παλινδρόμθςθ είναι μία μορφι παλινδρόμθςθσ που εφαρμόηεται όταν
θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι είναι κατθγορικι.
Θ διωνυμικι λογιςτικι παλινδρόμθςθ χρθςιμοποιείται για:


τθν πρόβλεψθ ενόσ αποτελζςματοσ ι τθν κατθγοριοποίθςθ ςε ζνα εκ των
δφο γκρουπ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ, με βάςθ τα ςκορ ςε μία ι
περιςςότερεσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ.



να εκτιμθκεί θ ςθμαντικότθτα των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν ςτθν πρόβλεψθ
ενόσ αποτελζςματοσ ι ςτθν κατθγοριοποίθςθ ςε ζνα γκρουπ.



τον ζλεγχο του πόςο ςυμπίπτει ζνα μοντζλο λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ ςτα
δεδομζνα μασ (goodness of fitness testing).



τον ζλεγχο ανταγωνιςτικϊν μοντζλων
αποτελζςματοσ ι τθσ κατθγοριοποίθςθσ.



εναλλακτικά τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ, όταν δεν πλθροφνται οι
προχποκζςεισ, ςτθν περίπτωςθ πχ. που θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι απζχει
πολφ από τθν κανονικι κατανομι, και είναι λογικι θ διχοτόμθςι τθσ ςε δφο
κατθγορίεσ.



τθν πρόβλεψθ του γκρουπ ςτο οποίο ανικουν καινοφριεσ περιπτϊςεισ.

ςχετικά

με

τα

αίτια

του

Θ λογικι τθσ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ είναι παρόμοια με αυτι τθσ γραμμικισ
πολλαπλισ παλινδρόμθςθσ, με τθ διαφορά ότι επειδι θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι
είναι κατθγορικι, δεν προβλζπουμε τιμζσ (ςκορ) τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ, αλλά
ταξινόμθςθ ςε μία εκ των δφο κατθγοριϊν τθσ (group membership).
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Για το λόγο αυτό, ο τρόποσ υπολογιςμοφ των προβλζψεων είναι διαφορετικόσ.
Συγκεκριμζνα, βαςίηεται ςτουσ λογάρικμουσ και ςτα odds (τεχνικόσ όροσ παρόμοιοσ
με πικανότθτα).
Odds ratio (λόγοσ πικανοτιτων) = θ πικανότθτα το γεγονόσ να ςυμβεί διά τθν
πικανότθτα το γεγονόσ να μθν ςυμβεί.
Odds ratio =

 (ί )
 (ί )

[ι απλά Odds]

Τα odds να ζχουμε ‘κορϊνα’ όταν ρίξουμε ζνα νόμιςμα είναι 0.5 / 0.5 (50% / 50%) =
1.
Για παράδειγμα, τα odds να τραβιξουμε ςπακί από μία τράπουλα είναι 0.25/0.75
(25% / 75%) = 0.3333.
•
•

Odds>1 οι πικανότθτεσ (πχ ταξινόμθςθσ ςτο γκρουπ ) αυξάνονται
Odds<1 οι πικανότθτεσ (πχ ταξινόμθςθσ ςτο γκρουπ Χ) μειϊνονται (άρα
αυξάνονται τα odds ταξινόμθςθσ ςτο άλλο γκρουπ).

Ππωσ και θ γραμμικι παλινδρόμθςθ, θ διαδικαςία τθσ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ
χρθςιμοποιεί το β για τον υπολογιςμό μίασ τιμισ που ονομάηεται logit (log of the
odds ratio), και είναι ο φυςικόσ λογάρικμοσ του λόγου των πικανοτιτων (odds ratio)
του να ανικει κανείσ ςτθ μία ι ςτθν άλλθ κατθγορία – ι ο λόγοσ του αρικμοφ των
περιπτϊςεων τθσ μίασ κατθγορίασ προσ τον αρικμό των περιπτϊςεων τθσ άλλθσ
κατθγορίασ.
ln

Y
= U [logit or log of the odds]
1Y

Γνωρίηοντασ τθν τιμι του log of the odds ουςιαςτικά κάνουμε μία πρόβλεψθ (odds)
για το επίπεδο (κατθγορία) τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ. Με μία μζκοδο που
ονομάηεται maximum likelihood το πρόγραμμα υπολογίηει τιμζσ για τα α και β
τζτοιεσ ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ πικανότθτα ςωςτισ πρόβλεψθσ. Με άλλα λόγια,
με βάςθ τα α και β υπολογίηει τθν τιμι του log of the odds (logit) θ οποία να είναι θ
ακριβζςτερθ δυνατι πρόβλεψθ του ςε ποιά κατθγορία ταξινομείται θ κάκε
περίπτωςθ, με βάςθ τα πραγματικά δεδομζνα.
U = Α + Β1Χ1 + Β2Χ2+ ....+ ΒΚΧΚ *θ εξίςωςθ τθσ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ+
Ππου,
κ= αρικμόσ προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν
Οι προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ που αποτελοφνται από περιςςότερεσ από δφο
κατθγορίεσ μετατρζπονται από το πρόγραμμα ςτισ λεγόμενεσ «ψευδομεταβλθτζσ».
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Ρρόκειται για διωνυμικζσ μεταβλθτζσ - τόςεσ όςεσ και οι κατθγορίεσ τθσ αρχικισ
μεταβλθτισ - οι οποίεσ αποτελοφνται από μία κατθγορία τθσ αρχικισ μεταβλθτισ
και από μία κατθγορία που περιλαμβάνει όλεσ τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. Το
πρόγραμμα επιλζγει τυχαία μία από τισ καταςκευαςμζνεσ ψευδομεταβλθτζσ και τθν
απορρίπτει από τθν ανάλυςθ, κακϊσ δεν προςφζρει επιπλζον πλθροφορίεσ.
Υπάρχουν διάφοροι τφποι μοντζλων λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ που μποροφν να
ελεγχκοφν (όπωσ και ςτθ γραμμικι παλινδρόμθςθ), ανάλογα με τον τρόπο
προςκικθσ των προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν ςτο μοντζλο. Θ επιλογι εξαρτάται από
τον ςκοπό του ερευνθτι. Πταν ο ςκοπόσ είναι ο ζλεγχοσ ενόσ κεωρθτικοφ μοντζλου
ι θ εφρεςθ του ‘καλφτερου’ ςυνόλου προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν, τότε όλεσ οι
μεταβλθτζσ καταχωροφνται ταυτόχρονα (method enter). Σε περίπτωςθ που ο
ερευνθτισ κζλει να δϊςει ο ίδιοσ προτεραιότθτα ςε κάποιεσ προβλεπτικζσ
μεταβλθτζσ μπορεί να τισ καταχωριςει ιεραρχικά ςε μπλοκ.
Οι βθματικζσ διαδικαςίεσ (stepwise procedures) αφοροφν ςτθ ςταδιακι προςκικθ
των «καλφτερων» προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν, δθλαδι αυτϊν που διακρίνουν με
μεγαλφτερθ επιτυχία τα μζλθ των δφο κατθγοριϊν τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ.
Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όταν δεν υπάρχει ζνα κεωρθτικά προςδιοριςμζνο
μοντζλο, και ο ερευνθτισ προςπακεί να δθμιουργιςει ο ίδιοσ μία κεωρθτικι
ερμθνεία («ψαρεφοντασ» κατά μία ζννοια τα δεδομζνα). Οι προβλεπτικζσ
μεταβλθτζσ μποροφν να ειςαχκοφν ςτθν ανάλυςθ βθματικά, όπου το πρόγραμμα
ειςάγει πρϊτα τθν καλφτερθ (επιτυχζςτερθ) προβλεπτικι μεταβλθτι, ςτθ ςυνζχεια
τθν επόμενθ καλφτερθ κοκ.
H μζκοδοσ τθσ προοδευτικισ προςκικθσ (forward entry of poor predictors) αφορά
τθν προςκικθ όλων των μεταβλθτϊν ταυτόχρονα, και κατόπιν τθν προοδευτικι
αφαίρεςθ των αςκενζςτερων μεταβλθτϊν - όταν αυτι δεν μειϊνει ςθμαντικά τθν
ακρίβεια τθσ πρόβλεψθσ. Θ διαδικαςία αυτι απαιτεί προςοχι, κακϊσ λόγω των
μεταξφ τουσ ςυςχετίςεων, θ προβλεπτικι ιςχφσ τθσ κάκε μεταβλθτισ επθρεάηεται
από τισ υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ που υπάρχουν ςτο μοντζλο. Συνεπϊσ, μία μεταβλθτι
που αφαιρζκθκε ςε προθγοφμενο ςτάδιο μπορεί να επαναπροςτεκεί ςε ζνα
επόμενο, εάν εν τω μεταξφ θ αφαίρεςθ μίασ άλλθσ μεταβλθτισ οδθγιςει ςτθν
αφξθςθ τθσ προβλεπτικισ ιςχφοσ τθσ αρχικισ μεταβλθτισ.
Τζλοσ, θ μζκοδοσ τθσ ανάδρομθσ αφαίρεςθσ αφορά τθν αναδρομικι αφαίρεςθ των
μθ αποτελεςματικϊν προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν (backward elimination of poor
predictors).
Έλεγχοι καλόσ προςαρμογόσ
Σθμαντικοί για τθν ερμθνεία των δεδομζνων είναι μία ςειρά δεικτϊν που παράγει
το πρόγραμμα (“goodness of fit” indices). Οι δείκτεσ αυτοί ςτθν πλειοψθφία τουσ
βαςίηονται ςτον ζλεγχο χ2 (με βακμοφσ ελευκερίασ που ορίηονται από τον αρικμό
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των προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν) και αποτελοφν ενδείξεισ του πόςο καλά ταιριάηουν
τα μοντελοποιθμζνα δεδομζνα (οι κατθγορίεσ που προζβλεψε το μοντζλο που
ορίςαμε) με τα πραγματικά δεδομζνα (θ πραγματικι κατθγορία ςτθν οποία ανικει
το άτομο).
Ρροκειμζνου να ζχουμε μία ζνδειξθ ςχετικά με το πόςο καλό είναι το μοντζλο μασ,
το πρόγραμμα ςυγκρίνει το μοντζλο με τισ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ που ορίςαμε
με ζνα μοντζλο που περιζχει μόνο τθ ςτακερά Α (χωρίσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ). .
Για κάκε ζνα από τα δφο μοντζλα παράγεται μία τιμι που ονομάηεται logistic
likelihood (ι Log-likelihood. Συγκεκριμζνα το SPSS δίνει τον αρικμό -2LL). Θ διαφορά
των δφο αυτϊν τιμϊν ακολουκεί τθν κατανομι χ2:
χ2= (-2LL του μοντζλου με προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ) – (-2LL του μοντζλου χωρίσ
μεταβλθτζσ)
Αν θ τιμι χ2 είναι ςθμαντικά διάφορθ του μθδενόσ, το μοντζλο με τισ προβλεπτικζσ
μεταβλθτζσ είναι ςθμαντικά «καλφτερο» από το μοντζλο χωρίσ προβλεπτικζσ
μεταβλθτζσ, δθλαδι «ταιριάηει» ςτα δεδομζνα καλφτερα. Αν θ τιμι χ2 δεν διαφζρει
ςθμαντικά από το μθδζν, το μοντζλο με τισ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ ουςιαςτικά
δεν είναι κατάλλθλο για τθν ερμθνεία των δεδομζνων μασ. Στο output του SPSS
ελζγχουμε ζνα δείκτθ που ονομάηεται “model chi-square”.
Με τθν ίδια λογικι, ςυγκρίνουμε και μοντζλα που περιζχουν επιπρόςκετεσ
προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ (προςκζτοντασ τισ μεταβλθτζσ ςε επόμενα block). Αν θ
αλλαγι ςτθν τιμι του χ2 είναι ςθμαντικι, τότε το μοντζλο με τισ επιπρόςκετεσ
μεταβλθτζσ «ταιριάηει» καλφτερα ςτα δεδομζνα μασ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ςτο
SPSS output ελζγχουμε τον δείκτθ “block chi-square”.
Επιπρόςκετα, μία ζνδειξθ του πόςο αποτελεςματικό είναι το μοντζλο ςτθν
αντιπροςϊπευςθ των δεδομζνων είναι το ποςοςτό των περιπτϊςεων που ζχουν
κατθγοριοποιθκεί ςωςτά. Με βάςθ τα δεδομζνα των προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν, το
πρόγραμμα δίνει τθν προβλεπόμενθ κατθγοριοποίθςθ των περιπτϊςεων (predicted
group membership), υπολογίηοντασ ςε ποιά εκ των δφο κατθγοριϊν κα πρζπει να
ταξινομθκεί θ κάκε περίπτωςθ. Σθμειωτζον ότι για μοντζλα με εξαρτθμζνθ
μεταβλθτι που περιλαμβάνει δφο περίπου ιςοδφναμεσ κατθγορίεσ, ζνα ποςοςτό
ςωςτά ταξινομθμζνων περιπτϊςεων τθσ τάξθσ του 50% δεν κεωρείται
ικανοποιθτικό (κεωρείται κζμα τφχθσ).
Έλεγχοσ προβλεπτικών μεταβλητών
Ρροκειμζνου να ελζγξουμε τθν αποτελεςματικότθτα των προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν
θ διαδικαςία είναι παρόμοια με αυτι τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ.
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Ππωσ προαναφζρκθκε, μποροφμε να τρζξουμε διαφορετικζσ αναλφςεισ και να
ςυγκρίνουμε τισ αλλαγζσ ςτο χ2 των μοντζλων με διαφορετικζσ προβλεπτικζσ
μεταβλθτζσ (block χ2).
Για τθν κάκε προβλεπτικι μεταβλθτι ελζγχουμε τθν τιμι του β. Με τθν
προχπόκεςθ ότι το μοντζλο «ταιριάηει» ικανοποιθτικά ςτα δεδομζνα, θ τιμι του β
δείχνει ποιά κα είναι θ επίδραςθ τθσ αφξθςθσ τθσ τιμισ τθσ ανεξάρτθτθσ
μεταβλθτισ κατά μία μονάδα ςτθν τιμι του logit (log of the odds). Αντίςτοιχα με το
t-test τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ, το πρόγραμμα δίνει μία τιμι που ονομάηεται
Wald statistic [(Wj)2για τθν ακρίβεια+ και υπολογίηεται από τθν τιμι του β διά το
standard error του, και μασ δείχνει κατά πόςο το β διαφζρει ςθμαντικά από το
μθδζν (λειτουργεί ςαν z-τιμι). Ο δείκτθσ ςθμαντικότθτασ (p-value) του Wald statistic
δείχνει κατά πόςο θ προβλεπτικι μεταβλθτι είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι (ωςτόςο,
αν θ τιμι του β είναι αρκετά υψθλι μία προβλεπτικι μεταβλθτι κεωρείται
ςθμαντικι ακόμθ και αν το p-value είναι μεγαλφτερο του .05).
Θ ςτιλθ που ονομάηεται “ExpB” δείχνει τθν επίδραςθ τθσ προβλεπτικισ μεταβλθτισ
ςτισ πικανότθτεσ (odds ratio, όχι probability) ταξινόμθςθσ ςε μία κατθγορία (group
membership). Συγκεκριμζνα, θ τιμι του “ExpB” δείχνει τθν αφξθςθ (ι μείωςθ αν θ
τιμι είναι μικρότερθ του 1) ςτισ πικανότθτεσ (odds) να ανικει μία περίπτωςθ ςε μία
κατθγορία αν θ τιμι τθσ προβλεπτικισ μεταβλθτισ αυξθκεί κατά μία μονάδα. Αν οι
πικανότθτεσ είναι μικρζσ εξ αρχισ θ αφξθςθ τουσ πχ ςε 2 μονάδεσ (ExpB=2) είναι
λιγότερο εντυπωςιακι από το αν οι πικανότθτεσ ιταν υψθλότερεσ αρχικά.
Διαγνωςτικϊ κριτόρια
Το πρόγραμμα προςφζρει ζναν αρικμό διαγνωςτικϊν κριτθρίων ςε ςχζςθ με τθν
επιτυχία τθσ πρόβλεψθσ για τθν κάκε περίπτωςθ. Αυτά μποροφν να δϊςουν
χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τισ περιπτϊςεισ που το μοντζλο απζτυχε να προβλζψει
τθν ομάδα ςτθν οποία ανικουν. Τα πιο ςθμαντικά είναι:
Residuals (υπόλοιπα): θ διαφορά μεταξφ τθσ παρατθροφμενθσ πικανότθτασ
κατθγοριοποίθςθσ και τθσ πικανότθτασ που προβλζφκθκε με βάςθ το μοντζλο
(observed probability – predicted probability of group membership). Αποτελοφν μία
ζνδειξθ του βακμοφ ςφάλματοσ τθσ ταξινόμθςθσ. Το πρόγραμμα δίνει τα
κανονικοποιθμζνα υπόλοιπα (standardised residuals), τα οποία διευκολφνουν τθν
ςφγκριςθ μεταξφ περιπτϊςεων κακϊσ και τθν ταυτοποίθςθ περιπτϊςεων όπου θ
πρόβλεψθ είχε υψθλό βακμό ςφάλματοσ (standardised residuals>3).
Deviances (αποκλίςεισ): αποτελοφν μία ζνδειξθ του πόςο αποκλίνει το μοντζλο για
τθν κάκε περίπτωςθ. Μία υψθλι τιμι δείχνει ότι το μοντζλο δεν ‘ταιριάηει’ καλά
ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Το αρνθτικό πρόςθμο ςθμαίνει ότι το γεγονόσ (θ
ταξινόμθςθ ςε μία κατθγορία) δεν ςυνζβθ για αυτι τθν περίπτωςθ. Για μεγάλα
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δείγματα, το διάγραμμα ςκεδαςμοφ των deviances κα πρζπει να ακολουκεί τθν
κανονικι κατανομι.
Σημειώςεισ
Οι μζκοδοι βθματικισ (Stepwise) λογιςτικισ παλινδόμθςθσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν και εδϊ ωσ μζκοδοι διερεφνθςθσ των δεδομζνων, που
αποςκοποφν ςτθν μείωςθ του αρικμοφ των προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν και ςτθν
καταςκευι του αποτελεςματικότερου μοντζλου. Σε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει
να ςυγχζονται οι μζκοδοι αυτζσ με τον ζλεγχο ενόσ κεωρθτικά κακοριςμζνου
μοντζλου (model testing ≠ data exploration, model construction).
Είναι βοθκθτικό θ κωδικοποίθςθ των κατθγορικϊν μεταβλθτϊν να ζχει κάποιο
νόθμα, για παράδειγμα 0= απουςία και 1= παρουςία χαρακτθριςτικοφ.
Στθν περίπτωςθ που ζχουμε κατθγορικζσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ, κα πρζπει το
μζγεκοσ του δείγματοσ να είναι αρκετά υψθλό ϊςτε οι αναμενόμενεσ ςυχνότθτεσ ςε
όλα τα κελιά να είναι μεγαλφτερεσ του 1, και λιγότερα από το 20% των κελιϊν να
ζχουν αναμενόμενεσ ςυχνότθτεσ μικρότερεσ του 5. Θ παραβίαςθ τθσ προχπόκεςθσ
αυτισ οδθγεί ςτθν μείωςθ τθσ ςτατιςτικισ ιςχφοσ τθσ ανάλυςθσ. Οι επιλογζσ που
ζχουμε είναι είτε να αποδεχτοφμε (εάν είναι αυτό δυνατό) τθ μείωςθ τθσ ιςχφοσ τθσ
ανάλυςθσ, είτε να επανακωδικοποιιςουμε τθ ςυγκεκριμζνθ προβλεπτικι
μεταβλθτι ςε λιγότερεσ κατθγορίεσ.
Ππου αυτό είναι δυνατόν προτιμάται θ γραμμικι παλινδρόμθςθ, κακϊσ είναι
ςτατιςτικά ιςχυρότερθ ανάλυςθ.
Θ υψθλι ςυςχζτιςθ (>.8) μεταξφ προβλεπτικϊν μεταβλθτϊν (multicollinearity)
προκαλεί προβλιματα, όπωσ και ςτθ γραμμικι παλινδρόμθςθ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ είτε αποκλείουμε τθ μία μεταβλθτι είτε ενοποιοφμε τισ δφο μεταβλθτζσ
ςε μία.
Οι ακραίεσ τιμζσ (outliers) όπωσ πάντα χρειάηονται προςοχι, κακϊσ προκαλοφν
αφξθςθ του ςφάλματοσ των εκτιμιςεων.

4.3 Εφαρμογό Λογιςτικόσ Παλινδρόμηςησ
Αρχικά γίνεται θ ερϊτθςθ κατά πόςο το μοντζλο με τισ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ
που μασ ενδιαφζρουν είναι καλφτερο για τθν πρόβλεψθ ςε ςχζςθ με ζνα μοντζλο
χωρίσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ.
Επιπλζον, ελζγχεται κατά πόςο θ κάκε ανεξάρτθτθ μεταβλθτι είναι ςθμαντικι για
τθν πρόβλεψθ τθσ χριςθσ ι όχι τθσ ζξυπνθσ εφαρμογισ.
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Οι μεταβλθτζσ που ζχουν επιλεγεί να ςυμμετζχουν ςτο μοντζλο βρζκθκαν ζπειτα
από δοκιμζσ, ειςάγοντασ κάκε φορά διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ και ελζγχοντασ
το πόςο επθρεάηουν τθν πρόβλεψθ.
Θ λογιςτικι παλινδρόμθςθ εφαρμόηεται ςε δφο βιματα. Το πρϊτο βιμα ονομάηεται
Βιμα 0 που δεν περιλαμβάνει καμία προβλεπτικι μεταβλθτι παρά μόνον τθ
ςτακερά.
Στο Βιμα 1 ειςάγονται όλεσ οι μεταβλθτζσ. Θ ειςαγωγι μπορεί να γίνει ςταδιακά ςε
επιπλζον ςτάδια.
Βιμα 1: Method = Enter
Οι πίνακεσ 2 και 3, δείχνουν τισ αποκλίςεισ οι οποίεσ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία. Και
αυτό γιατί θ απόκλιςθ είναι ζνασ δείκτθσ τθσ απόςταςθσ των εκτιμϊμενων τιμϊν
(αυτϊν που προβλζπει το μοντζλο) από τισ παρατθροφμενεσ τιμζσ. Επίςθσ
χρθςιμοποιοφνται και για τουσ ελζγχουσ καλισ προςαρμογισ του μοντζλου.
Στον Ρίνακα 2 φαίνονται τα ςτατιςτικά του x2και τα επίπεδα ςθμαντικότθτασ του.
Τα αποτελζςματα και για τισ τρείσ παραμζτρουσ του βιματοσ 1 είναι ίδια, γιατί δεν
ζχει γίνει ςταδιακι λογιςτικι παλινδρόμθςθ. Οι τιμζσ τθσ ςτιλθσ Sig. αναφζρονται
ςτθν πικανότθτα να επαλθκευτεί θ ςτατιςτικι του x2, ζχοντασ ςαν δεδομζνο ότι θ
αρχικι υπόκεςθ είναι αλθκισ. Από τον πίνακα αυτόν, θ τιμι 106.494 είναι θ
διαφορά τθσ απόκλιςθσ από αυτό το βιμα και τθσ απόκλιςθσ από το προθγοφμενο
βιμα, δθλαδι D0-D1 = 106.494.
Πύνακασ 2: Τιμϋσ ελϋγχου x 2 για το μοντϋλο (Omnibus Tests of Model
Coefficients).

Το dF εκφράηει τουσ βακμοφσ ελευκερίασ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ υπάρχουν
38 βακμοί ελευκερίασ, οι οποίοι ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο είναι όλεσ οι
κατθγοριοποιθμζνεσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ.
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Ο Ρίνακασ 3 δείχνει κάποιουσ δείκτεσ που μασ δίνουν μία ζνδειξθ για το μζγεκοσ
τθσ διακφμανςθσ του δείγματοσ που τελικά ερμθνεφεται από τθν παλινδρόμθςθ.
Εάν αυξθκεί θ τιμι των δεικτϊν Cox & Snell R Square (Rcs2= 1 – e(D1-D0)/N) και
Nagelkerke R Square (RN2= Rcs2/ (1 – e(-D0)/N), αυτόσ μπορεί να πάρει μζχρι και τθν
τιμι 1) είναι ζνδειξθ ότι κάκε μεταβλθτι που ειςάγεται προςκζτει πλθροφορία ςτθν
εξίςωςθ, αυτζσ οι μετριςεισ είναι πιο χριςιμεσ κυρίωσ όταν ςυγκρίνεισ πολλά
λογιςτικά μοντζλα (δθλαδι όταν ζχουμε πολλζσ μεταβλθτζσ και κζλουμε να δοφμε
ποιεσ είναι οι πιο χριςιμεσ για το μοντζλο μασ). Στο ςυγκεκριμζνο πίνακα
παρουςιάηεται θ τιμι τθσ απόκλιςθσ για το πλιρεσ μοντζλο θ οποία είναι D1 =
1186.379. HD1 είναι ίςθ με -2ln(likelihood) ςε ζνα βζλτιςτο μοντζλο θ πικανοφάνεια
κα είναι ίςθ με 1. Άρα όςο θ τιμι του -2LL πλθςιάηει ςτο 0, τόςο καλφτερο είναι το
μοντζλο.
Αν θ διαφορά των 2 αποκλίςεων ςυγκρικεί με μία Χ2 κατανομι τότε προκφπτει το pvalue του ελζγχου.
Πύνακασ 3: Εναλλακτικού δεύκτεσ του R 2 τησ λογιςτικόσ παλινδρόμηςησ
(Model Summary).

Στον Ρίνακα 4 φαίνεται το ποςοςτό ςωςτισ πρόβλεψθσ για το μοντζλο, όπωσ
επίςθσ και τα επιμζρουσ ποςοςτά. Θ πικανότθτα ςωςτισ κατάταξθσ είναι: (145 +
569) / 1020 = 70%.
Επίςθσ, θ πικανότθτα κάποιοσ να μθ χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι και να το ζχουμε
προβλζψει ςωςτά είναι: 145 / (145 + 191) = 43.2% .
Ενϊ θ πικανότθτα κάποιοσ να χρθςιμοποιιςει τθν «ζξυπνθ» εφαρμογι και να το
ζχουμε προβλζψει ςωςτά είναι 569 / (115+569) = 83.2%.
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Πύνακασ 4: Αποτελϋςματα Καλόσ Προςαρμογόσ του Μοντ ϋλου
(Classification Table).

Στον πινακα επίςθσ φαίνεται, ο αρικμόσ των 0 και 1 που παρατθροφνται ςτθν
εξαρτθμζνθ μεταβλθτι.
Στον Ρίνακα 5 που ακολουκεί, ςτθ ςτιλθ Β, παρουςιάηονται οι τιμζσ τθσ εξίςωςθσ
τθσ λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ για τθν πρόβλεψθ τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ, από
τθν ανεξάρτθτθ μεταβλθτι.
Θ εξίςωςθ πρόβλεψθσ είναι θ εξισ:
log(p/1-p) = b 0 + b 1 *x 1 + b 2 *x 2 + b 3 *x 3 +...+ b 37 *x 37 + b 38 *x 38
Για παράδειγμα b0 = 2.068, b1 = -0.536, b2 = -0.593
Θ τιμι b0 είναι θ τιμι constant, θ οποία είναι θ αναμενόμενθ τιμι του φυςικοφ
λογάρικμου των πικανοτιτων τθσ Q910, όταν όλεσ από τισ προβλεπτικζσ
μεταβλθτζσ αντιςτοιχοφν ςτο 0.
Θ ςτιλθ SΕ αναγράφει τθν Τιμι του τυπικοφ ςφάλματοσ τθσ εκτίμθςθσ τθσ τιμισ του
κάκε ςυντελεςτι.
Θ ςτιλθ Wald αναγράφει τισ τιμζσ τθσ ςτατιςτικισ ςυνάρτθςθσ Wald βάςθ τθσ
οποίασ γίνεται ο ζλεγχοσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ των ςυντελεςτϊν βάςθ τθσ x2
κατανομισ.
Θ τιμι sig. αποδεικνφει τθν ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα των μεταβλθτϊν που
ςυμμετζχουν ςτον μοντζλο τθσ παλινδρόμθςθσ. Οι μεταβλθτζσ με τιμζσ sig.<0,05.
είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ.
Θ τιμι Exp(B) προκφπτει από το e υψωμζνο ςτο B το οποίο είναι και ο λόγοσ
πικανοτιτων. Θ τιμι αυτι χρθςιμοποιείται γιατί είναι πιο εφκολο να
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αναπαραςτακεί. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ τιμι 0.491 προκφπτει ωσ εξισ:
336/684 = 0.491.
Θ ςτιλθ που ονομάηεται ‘ExpB’ δείχνει τθν επίδραςθ τθσ προβλεπτικισ μεταβλθτισ
ςτισ πικανότθτεσ ταξινόμθςθσ ςε μία κατθγορία. Συγκεκριμζνα, θ τιμι του “ExpB”
δείχνει τθν αφξθςθ (ι μείωςθ αν θ τιμι είναι μικρότερθ του 1) ςτισ πικανότθτεσ να
ανικει μία περίπτωςθ ςε μία κατθγορία αν θ τιμι τθσ προβλεπτικισ μεταβλθτισ
αυξθκεί κατά μία μονάδα.
Βάςει του Ρίνακα 5, που προζκυψε από το μοντζλο λογιςτικισ παλινδρόμθςθσ
μποροφν να εξαχκοφν τα ςθμαντικότερα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.
Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ που επιδρά ςτθν αποδοχι χριςθσ μιασ ζξυπνθσ
εφαρμογισ είναι το είδοσ τθσ ςτάκμευςθσ που επιλζγει ο οδθγόσ για τθν
πλειοψθφία των ςτακμεφςεϊν του (ςτάκμευςθ ςτθν οδό, δθμόςιοι/ιδιωτικοί χϊροι
ςτάκμευςθσ κλπ).
Ρολφ μεγάλθ επίδραςθ για τθν αποδοχι τθσ εφαρμογισ, ζχει θ πλθροφορία που
αυτι μπορεί να παρζχει για το είδοσ τθσ κζςθσ (π.χ κζςθ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ, κζςθ για μόνιμουσ κατοίκουσ κλπ).
Θ δυνατότθτα θ εφαρμογι να απεικονίηει τθν ακριβι τοποκεςία τθσ ελεφκερθσ
κζςθσ ςυμβάλει ςε μεγάλο βακμό ςτθν απόφαςθ του χριςτθ για το εάν κα
χρθςιμοποιιςει μια τζτοια «ζξυπνθ» εφαρμογι ι όχι.
Ακόμα, όςο μικρότερθ είναι θ απόςταςθ μεταξφ τθσ εντοπιςμζνθσ κζςθσ και του
εκάςτοτε προοριςμοφ, τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ πικανότθτα αποδοχισ τθσ
εφαρμογισ.
Τζλοσ, ο χρόνοσ που ζνασ οδθγόσ ξοδεφει κατά μζςο όρο ανά μετακίνθςθ, για τθν
αναηιτθςθ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ αποτελεί ζναν επιπλζον παράγοντα ςτθ
χριςθ ι όχι τθσ εφαρμογισ αυτισ.
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Πύνακασ 5: Μεταβλητϋσ που εμπεριϋχονται ςτην εξύςωςη ( Variables in
the equation).
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Λιγότερο ςθμαντικοί παράγοντεσ αλλά όχι αμελθτζοι ςτθν επίδραςθ τουσ ςτο
προβλεπτικό μοντζλο λογιςτικι παλινδρόμθςθσ είναι:



Θ ςυχνότθτα με τθν οποία ζνασ οδθγόσ αναγκάηεται να αναηθτιςει
ελεφκερθ κζςθ ςτάκμευςθσ.
Θ πικανότθτα φπαρξθσ διακζςιμθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ, δθλαδι ςε ποιο
ποςοςτό βεβαιότθτασ οι οδθγοί κα λαμβάνουν τθν πλθροφορία μπορεί να
επθρεάςει τθν απόφαςθ αποδοχισ τθσ εφαρμογισ.

Ακόμθ, με βάςθ τισ απαντιςεισ των ερωτθματολογίων, ζχει δοκεί μία ςαφι εικόνα
για τθν επικυμθτι διαμόρφωςθ μια τζτοιασ «ζξυπνθσ» εφαρμογισ, θ οποία κα
χριηει ευρείασ αποδοχισ. Θ απεικόνιςθ τθσ διακεςιμότθτασ των κζςεων
ςτάκμευςθσ είναι επικυμθτό να γίνεται, παρουςιάηοντασ ζνα χάρτθ πάνω ςτον
οποίο κα είναι ςθμειωμζνεσ οι διακζςιμεσ κζςεισ για όλα τα οικοδομικά τετράγωνα
τθσ περιοχισ του προοριςμοφ του χριςτθ. Θ πλειοψθφία των χρθςτϊν δείχνει
προτίμθςθ, θ πλθροφορία για τθν ελεφκερθ κζςθ, να λαμβάνεται λίγο πριν τθν
άφιξθ του οδθγοφ ςτον τελικό προοριςμό του. Θ ζξυπνθ εφαρμογι κα είναι πιο
φιλικι προσ το χριςτθ, εάν ςυγκρίνει το μικοσ τθσ ελεφκερθσ κζςθσ και του
οχιματόσ του, ϊςτε να αποφεφγονται προβλιματα ζλλειψθσ χϊρου για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ςτάκμευςθσ, κακϊσ και αν παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να
«κλείνει» τθν ελεφκερθ κζςθ που ζχει εντοπιςτεί. Οι περιςςότεροι χριςτεσ δεν
είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν κάποιο αντίτιμο, ϊςτε να κάνουν κράτθςθ μιασ
διακζςιμθσ κζςθσ, ωςτόςο χρθματικό ποςό ζωσ 1,00€ δεν κα ιταν απαγορευτικό.
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5. Συμπερϊςματα και προτϊςεισ
5.1 Ειςαγωγό
Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν να διερευνθκεί θ
ςυμπεριφορά των οδθγϊν ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ ςτάκμευςθσ αλλά και θ ςτάςθ
απζναντι ςτθ χριςθ μιασ ζξυπνθσ εφαρμογισ, που κα είχαν ωσ πικανοί χριςτεσ. Θ
εφαρμογι αυτι ζχει ςτόχο να διευκολφνει τουσ οδθγοφσ κατά τθ διαδικαςία
αναηιτθςθσ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ. Για να μπορζςει όμωσ αυτι να είναι
φιλικι ωσ προσ τουσ χριςτεσ τθσ πρζπει να διαμορφωκεί καταλλιλωσ, ανάλογα με
τισ προτιμιςεισ των υποψιφιων χρθςτϊν τθσ. Για παράδειγμα με ποιό τρόπο κα
ενθμερϊνει τουσ οδθγοφσ, πότε κα γίνεται θ ενθμζρωςθ και πόςο ενδεχομζνωσ κα
κοςτίηει.
Θ αναηιτθςθ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά
κυκλοφοριακά προβλιματα, δεδομζνου ότι ο κάκε οδθγόσ αναγκάηεται να
ολοκλθρϊςει αυτι τθ διαδικαςία ακόμθ και πολλζσ φορζσ τθ μζρα. Αρκεί κανείσ να
αναλογιςτεί τι ςυμβαίνει ςτα κζντρα μεγάλων αςτικϊν πόλεων και εμπορικϊν
καταςτθμάτων, αλλά και πόςεσ φορζσ τελικϊσ επιςτζφει αναγκαςτικά λόγω
ζλλειψθσ χϊρου ςτάκμευςθσ. Και δεν κα πρζπει κανείσ να αμελιςει το γεγονόσ ότι
το πρόβλθμα αυτό, εάν δεν αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά, λόγω τθσ ςυνεχοφσ
αφξθςθσ Λ.Χ ανά κάτοικο, αλλά και τθσ αλόγιςτθσ χριςθσ του αυτοκινιτου, κα
διογκωκεί.
Λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ του κζματοσ, διάφορεσ ζρευνεσ ζχουν διεξαχκεί με ςκοπό
τθ διερεφνθςθ τθσ ςυμπεριφορά των οδθγϊν. Ακόμθ, ζχουν αναπτυχκεί οριςμζνεσ
εφαρμογζσ ςτθν Ελλάδα αλλά κυρίωσ ςτο εξωτερικό για τθ διευκόλυνςθ
αναηιτθςθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ. Οι περιςςότερεσ όμωσ, από αυτζσ περιορίηονται ςε
ενθμζρωςθ ςχετικά με ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και όχι με ςτάκμευςθ ςτθν
οδό.
Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα εμφανίηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για μία ςειρά από λόγουσ.
Καταρχιν πραγματεφεται ζνα πρόβλθμα που αφορά όλουσ τουσ οδθγοφσ που
χρθςιμοποιοφν το όχθμά τουσ και δίνει χριςιμθ γνϊςθ για τθ βελτίωςθ τθσ
κακθμερινότθτάσ τουσ, τόςο ωσ προσ το χρόνο αλλά και το κόςτοσ.
Ακόμα, θ γνϊςθ που κα εξαχκεί από τθν ζρευνα των ερωτθματολογίων, κακϊσ και
οι πλθροφορίεσ για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςτάκμευςθσ ςε ζξυπνα κινθτά
μπορεί να οδθγιςει, ςε δεφτερο χρόνο, ςε βελτίωςθ τθσ κυκλοφοριακισ ροισ,
κακϊσ λιγότεροι οδθγοί κα καταφεφγουν ςτθ λφςθ τθσ παράνομθσ ςτάκμευςθσ,
κυκλικϊν διαδρομϊν για εφρεςθ ελεφκερθσ κζςθσ ι του διπλοπαρκαρίςματοσ.
Είναι λοιπόν ςθμαντικό να αςχολθκεί κανείσ με το ςυγκεκριμζνο κζμα, αφοφ
μπορεί να ςυντελζςει ςε ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ των οδθγϊν.
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5.2 Μεθοδολογύα και Βαςικϊ Συμπερϊςματα
Ζνα από τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά τθσ ζρευνασ αυτισ ιταν ο όγκοσ
δεδομζνων που μελετικθκε και επεξεργάςτθκε. Δόκθκε ζμφαςθ ςτθ ςυλλογι
ατομικϊν απόψεων. Συγκεκριμζνα, ςυγκεντρϊκθκαν 1020 ερωτθματολόγια,
πλιρωσ και ορκά ςυμπλθρωμζνα. Το δείγμα επιλζχκθκε προςεκτικά ϊςτε να είναι
αντιπροςωπευτικό. Στοιχεία ςυμπλθρωμζνα και από άνδρεσ και από γυναίκεσ,
προερχόμενοι από διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ και διαφόρων θλικιακϊν
ομάδων.
Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, ζπειτα από ςτατιςτικι επεξεργαςία κρίνονται
ιδιαίτερα ενκαρρυντικά. Μόνο το 6% των ερωτθκζντων απάντθςε αρνθτικά ςτθ
χριςθσ μιασ τζτοιασ ζξυπνθσ εφαρμογισ. Ακόμθ, το ποςοςτό των ατόμων που
ςυνικωσ ςτακμεφουν εντόσ δφο λεπτϊν είναι γφρω ςτο 13%. Επίςθσ, προκφπτει ότι
γφρω ςτο 50% των ερωτθκζντων είναι διατεκειμζνο να πλθρϊςει από 0,5 ζωσ
2,00€. Από τα παραπάνω, ςυμπεραίνει κανείσ τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ μιασ
εφαρμογισ που κα βοθκά τουσ χριςτεσ με άμεςθ εφρεςθ ελεφκερθσ και νόμιμθσ
κζςθσ ςτάκμευςθσ (π.χ. όχι κζςθ ΑΜΕΑ, ι περιοχι όπου απαγορεφεται θ
ςτάκμευςθ).
Για τθν προτυποποίθςθ του φαινομζνου, αναπτφχκθκαν μοντζλα λογιςτικισ
παλινδρόμθςθσ.
Ωσ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι τζκθκε το αν κα χρθςιμοποιοφςε κάποιοσ τθν ζξυπνθ
εφαρμογι, δίνοντασ τιμζσ 0 και 1 (οι απαντιςεισ του ίςωσ ενοποιικθκαν, με εκείνεσ
του όχι). Για τον προςδιοριςμό των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν πραγματοποιικθκαν
αρκετζσ δοκιμζσ προςκζτοντασ κάκε φορά και κάποια νζα ερϊτθςθ του
ερωτθματολογίου και ελζγχοντασ αν βελτιϊνει το ποςοςτό τθσ πρόβλεψθσ ςε ςχζςθ
με τθ χριςθ καμίασ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ (Block 0).
Από τισ ςυγκεκριμζνεσ
αποτελζςματα:

αναλφςεισ

προζκυψαν

τα

παρακάτω

ςθμαντικά

1. Οι οδθγοί όςο περιςςότερο χρόνο κατά μζςο όρο αναηθτοφν ελεφκερθ κζςθ
ςτάκμευςθσ, είναι και πιο πικανό να χρθςιμοποιιςουν μία ζξυπνθ
εφαρμογι.
2. Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ που επθρεάηει το αν τελικά ο οδθγόσ κα
αποδεχόταν μία ζξυπνθ εφαρμογι είναι θ επιλογι τθσ ςτάκμευςθσ, δθλαδι
εάν ςτακμεφει ςτθν οδό, ςε ιδιωτικοφσ ι ςε δθμόςιουσ χϊρουσ.
3. Θ πικανότθτα φπαρξθσ ςίγουρθσ ελεφκερθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ μπορεί να
επθρεάςει τθ χριςθ θ όχι τθσ εφαρμογισ.
4. Θ δυνατότθτα ο χριςτθσ να κλείνει τθ κζςθ που εντοπίηεται αλλά και να
κακορίηεται ακριβϊσ θ τοποκεςία τθσ κζςθσ αυτισ παίηει πολφ ςθμαντικό
ρόλο.
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5. Ριο πικανό είναι άτομα μικρότερθσ θλικίασ να χρθςιμοποιιςουν τθν
εφαρμογι.
6. Τθ χριςθ ι όχι τθσ εφαρμογισ μπορεί να επθρεάςει και το πόςο ςυχνά ζνασ
οδθγόσ αναγκάηεται να αναηθτιςει ελεφκερθ κζςθ ςτάκμευςθσ.

5.3 Προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα
Το ςυγκεκριμζνο πεδίο ζρευνασ παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον και για το λόγο
αυτό επιςθμαίνονται κάποιεσ προτάςεισ για περαιτζρω ζρευνα.
Το ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ κα μποροφςε να επεκτακεί και ςε άλλεσ
μεταβλθτζσ, όπωσ ο ςκοπόσ τθσ μετακίνθςθσ, οι καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ.
Ακόμθ, θ ζρευνα αφοροφςε περιοχζσ ςτθν Ελλάδα. Μπορεί θ ίδια ανάλυςθ να
διεξαχκεί ςε άλλεσ χϊρεσ, ϊςτε να είναι εφικτι και θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων
λαμβάνοντασ υπόψθ χαρακτθριςτικά όπωσ θ διαμόρφωςθ του δικτφου δθμόςιων
μζςων μεταφοράσ, θ κατάςταςθ των δρόμων κτλ.
Επιπλζον, θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα κα μποροφςε να επαναλθφκεί ζπειτα από
πιλοτικι εφαρμογι ςε κάποιο διμο και να μελετθκεί θ απόκλιςθ των
αποτελεςμάτων. Κάτι τζτοιο κα οδθγοφςε ςε ακόμθ μεγαλφτερθ βελτίωςθ του
περιβάλλοντοσ τθσ εφαρμογισ, ϊςτε αυτι να είναι φιλικι ωσ προσ το χριςτθ.
Τζλοσ, μετά από υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ κα ιταν ενδιαφζρον να
πραγματοποιθκεί ζρευνα ςχετικά με το πόςο επθρεάςτθκαν οι κυκλοφοριακζσ
ςυνκικεσ ςτουσ δρόμουσ των περιοχϊν εφαρμογισ, το ποςοςτό των παραβάςεων
λόγω ςτάκμευςθσ αλλά και θ χριςθ του ιδιωτικοφ αυτοκινιτου.
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Παρϊρτημα Ι
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ " ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΘΕΗ ΣΑΘΜΕΤΗ"

ΕΜΠ – ΤΜΣΥ - ΕΚΤ
Σο παρόν ερωτθματολόγιο ζχει ωσ ςτόχο τθν διερεφνθςθ των απόψεων των χρθςτϊν ςχετικά με τθν
ανάπτυξθ εφαρμογισ για τθν απλοποίθςθ τθσ αναηιτθςθσ ελεφκερων κζςεων ςτάκμευςθσ. Σο
ερωτθματολόγιο αποτελείται από 27 ερωτιςεισ και χωρίηεται ςε 3 επιμζρουσ τμιματα: - υμπεριφορά
κατά τθ διάρκεια ςτάκμευςθσ (Ερωτιςεισ 1-8) - Πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι και προςδοκίεσ των
χρθςτϊν (Ερωτιςεισ 9-21) - Γενικζσ Ερωτιςεισ (Ερωτιςεισ 22-27) Η διάρκεια ςυμπλιρωςθσ του
ερωτθματολογίου είναι περίπου 5 λεπτά. ασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυμμετοχι ςασ.
1. ΠΟΟ ΧΡΟΝΟ ΞΟΔΕΤΕ ΣΕ ΚΑΣΑ ΜΕΟ ΟΡΟ ΑΝΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΖΗΣΗΗ
ΘΕΗ ΣΑΘΜΕΤΗ ΣΗ Ν ΠΟΛΗ Α;

0 - 2 λεπτά.
3 - 5 λεπτά.
6 - 10 λεπτά.
11 - 20 λεπτά.
Πάνω από 20 λεπτά.
2. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΤ ΠΡΟ ΣΙΘΕΣΕ ΝΑ ΞΟΔΕΨΕΣΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΖΗΣΗΗ
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΘΕΗ ΣΑΘ ΜΕΤΗ;

0 - 2 λεπτά.
3 - 5 λεπτά.
6 - 10 λεπτά.
11 - 20 λεπτά.
Πάνω από 20 λεπτά.
3. ΠΟΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΣΑΗ ΠΟΤ ΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΕΘΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΚΑΛΤΨΕΣΕ ΜΕ ΣΟ
ΟΧΗΜΑ Α ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΘΕΗ ΣΑΘΜΕ ΤΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΣΑ
ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ Α;

0 - 250m.
250 - 500m.
500 - 750m.
750 - 1000m.
Πάνω από 1000m.

72

4. ΡΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΡΛΛΕΓΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΡΑΑΚΑ ΜΨΘ ΣΤΘ ΔΛΑΔΟΜΘ ΣΑΣ ΡΟΚΕΛΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΑΥΞΘΣΕΤΕ ΤΛΣ ΡΛΚΑΝΟΤΘΤΕΣ ΝΑ ΒΕΛΤΕ ΕΛ ΕΥΚΕΘ ΚΕΣΘ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ;

Πάληα.
Σπρλά.
Μεξηθέο θνξέο.
Σπάληα.
Πνηέ.
5. ΡΟΛΑ ΑΡΟ ΤΛΣ ΑΚΟΛ ΟΥΚΕΣ
ΧΘΣΛΜΟΡΟΕΛΤΕ ΚΥΛΩΣ ;

ΣΤΑΤΘΓΛΚΕΣ

ΑΝ ΑΗΘΤΘΣΘΣ

ΚΕΣΘΣ

ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ

Αλαδήηεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο νδεγώληαο γύξσ από ην ίδην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν.
Παζεηηθή αλακνλή ζε έλα ζεκείν θαη έιεγρνοζέζεσλ πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε
θαηεύζπλζε.
Αλαδήηεζε ζέζεο νδεγώληαο κόλν θαηά κήθνο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ δξόκνπ κε
ελδηάκεζεο αλαζηξνθέο.
Αλαδήηεζε ειεύζεξεο ζέζεο ζηάζκεπζεο νδεγώληαο αλάκεζα από δηάθνξα
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα.
Άιιν:
Στρατθγικζσ αναηιτθςθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ
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6. ΡΟΛΑ ΕΛΝΑΛ Θ ΜΕΓΛ ΣΤΘ ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΡΟΥ ΕΛΣ ΤΕ ΔΛΑΤΕΚΕΛΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΜΕ ΤΑ
ΡΟΔΛΑ ΑΡΟ ΤΟ ΣΘΜΕΛΟ ΡΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΑΚΜΕΥΣΕΛ ΜΕΧΛ ΤΟN ΤΕΛΛΚΟ ΡΟΟΛΣΜΟ ΣΑΣ;

0 - 100m.
100 - 400m.
400 - 800m.
800 - 1200m.
Πάλσ από 1200m.
7. ΡΟΛΑ ΑΡΟ ΤΛΣ ΡΑΑΚΑΤΩ ΕΡΛΛΟΓΕΣ ΓΛΑ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΤΕ ΚΥΛΩΣ;

Σηάζκεπζε ζηελ νδό.
Γεκόζηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο.
Ιδησηηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο/ Θέζεηο ζηάζκεπζεο ηεο εηαηξείαο.
Άιιν:
8. ΡΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΡΛΛΕΓΕΤΕ ΤΘ ΚΕΣΘ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ ΒΑΣEI ΤΟΥ ΡΟΣΟ ΑΣΦΑΛΘΣ ΕΛΝΑΛ;

Πάληα.
Σπρλά.
Μεξηθέο θνξέο.
Σπάληα.
Πνηέ.
ΕΦΑΜΟΓΘ SMARTPHONE

Ο ηνκέαο Κπθινθνξηαθήο Τερληθήο θαη Κπθινθνξηαθνύ Διέγρνπ εμεηάδεη κηα εθαξκνγή
γηα Smartphone, ε νπνία ζα ελεκεξώλεη ηνπο νδεγνύο γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ειεύζεξσλ
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ πξννξηζκό ηνπο,
9. ΚΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΟΥΣΑΤ Ε ΜΛΑ ΕΞΥΡΝΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ;

Ναη.
Ίζσο.
Όρη.
10. ΚΑ ΑΡΟΤΕΛΟΥΣΕ ΕΜΡΟΔΛΟ Σ ΤΘ ΧΘΣΘ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Θ ΜΘ ΕΞΟΛΚΕΛΩΣΘ ΜΕ ΤΘΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑ;

Ναη.
Όρη.
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11. Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΔΕΝ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΕΛ ΤΟΝ ΕΓΚΥΟ ΕΝΤΟΡΛΣΜΟ ΜΛΑΣ
ΕΛΕΥΚΕΘΣ ΚΕΣΘΣ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΛΚΕΤΑ ΤΘΝ ΡΛΚΑΝΟΤΘΤΑ ΥΡΑΞΘΣ
ΔΛΑΚΕΣΛΜΘΣ ΚΕΣΘΣ. ΡΑΝΩ ΑΡΟ ΡΟΛΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΚΑ ΡΟΤΛΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΘΝ
ΡΛΘΟΦΟΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΑΞΘ ΕΛΕΥΚΕΘΣ ΚΕΣΘ Σ;

Πάλσ από 50% πηζαλόηεηα όηη ε ζέζε ζα είλαη ειεύζεξε όηαλ θηάζεηε ζην ζεκείν.
Πάλσ από 60%.
Πάλσ από 70%.
Πάλσ από 80%.
Πάλσ από 90%.
Μόλν όηαλ είλαη ζίγνπξν όηη ε ζέζε ζα είλαη άδεηα.
12. ΡΟΛΑ ΑΡΟ ΤΛΣ ΡΑΑΚΑΤΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΕΣ (ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΑΟΥΣΛΑΗΟΝΤΑΛ ΣΤΛΣ ΕΛΚΟΝΕΣ
ΡΟΥ ΡΑΑΤΛΚΕΝΤΑΛ ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΛΑ) ΚΑ ΡΟΤΛΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΡΟΣΦΕΕΛ Θ ΕΦΑΜΟΓΘ
ΑΥΤΘ;

Δλαιιαθηηθή Α: Πξόηαζε ζηνλ νδεγό κηαο παξεθιεηλόκελεο, από ηελ πιεζηέζηεξε
δηαδξνκή πξνο ηνλ πξννξηζκό ε νπνία όκσο ζα παξνπζηάδεη ηελ πςειόηεξε
δηαζεζηκόηεηα ειεύζεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ιίγν πξηλ ηνλ πξννξηζκό (ε
εθαξκνγή πξνηείλεη κηα παξάθακςε).
Δλαιιαθηηθή Β: Απεηθόληζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα όια ηα
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζηελ πεξηνρή γύξσ από ηνλ πξννξηζκό (ν νδεγόο κπνξεί
κόλνο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα γεληθή εηθόλα γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο).
Δλαιιαθηηθή Γ: Η εθαξκνγή πξνηείλεη ζηνλ νδεγό κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνιύ
θνληά ζηνλ πξννξηζκό (κεγάιε πηζαλόηεηα ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε λα θαηαιεθζεί
από θάπνηνλ άιινλ νδεγό).
ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΙ Α
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΙ Β

ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΙ Γ

13. ΣΕ ΡΟΛΟ ΧΟΝΛΚΟ ΣΘ ΜΕΛΟ ΚΑ ΚΕΛΑΤΕ ΝΑ ΛΑ ΜΒΑΝΑΤΕ ΤΘΝ ΡΛΘΟΦΟΛΑ ΓΛΑ ΤΘ
ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΚΕ ΣΕΩΝ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ;

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδξνκήο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο.
Λίγν πξηλ θηάζεηε ζηνλ πξννξηζκό ζαο.
Δμαξηάηαη από ηελ εθηηκώκελε δηάξθεηα δηαδξνκήο.

14. ΜΛΑ ΤΕΤΟΛΑ ΕΦΑΜΟΓΘ ΚΑ ΑΥΞΑΝΕ ΤΘ ΧΘΣΘ ΤΟΥ ΛΔΛΩΤΛΚΟΥ ΣΑΣ ΑΥ ΤΟΚΛΝΘΤΟΥ (ΣΕ
ΣΥΓΚΛΣΘ ΜΕ ΤΘ ΧΘΣΘ ΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΥΓΚΟΛΝ ΩΝΛΩΝ, ΤΟ ΡΕΡΑΤΘΜΑ, ΚΛΡ)

Ναη.
Δλ κέξεη.
Όρη.
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ΡΟΣO ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΕΛΝΑΛ ΟΛ ΡΑΑΚΑΤΩ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ;

0 = ηειείσο αζήκαλην 1 = ζρεηηθά αζήκαλην 2 = νπδέηεξν 3 = ζεκαληηθό
4 = πνιύ ζεκαληηθό
15. ΣΥΓΚΛΣΘ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟ Υ ΜΘΚΟΥΣ ΤΘΣ ΕΛΕΥΚΕΘΣ ΚΕΣΘΣ ΚΑΛ ΤΟΥ ΟΧΘ ΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

0

1

2

3

4

ηειείσο αζήκαλην

πνιύ ζεκαληηθό

16. ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΣΤΟ ΧΘ ΣΤΘ ΝΑ ΚΛΕΛΝΕΛ ΤΘΝ Ε ΛΕΥΚΕΘ ΚΕΣΘ ΡΟΥ ΕΧΕ Λ ΕΝΤΟΡΛΣΤΕΛ

0

1

2

3

4

ηειείσο αζήκαλην

πνιύ ζεκαληηθό

17. ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘ ΤΘΣ ΑΚΛΒΘΣ ΤΟΡΟΚΕΣΛΑΣ ΤΘΣ ΕΛΕΥΚΕΘΣ ΚΕΣΘΣ

0

1

2

3

4

ηειείσο αζήκαλην

πνιύ ζεκαληηθό

18. ΜΛΚΟΤΕΘ ΔΥΝΑΤΘ ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΕΣΘΣ ΚΑΛ ΤΟΥ ΡΟΟΛΣ ΜΟΥ

0

1

2

3

4

ηειείσο αζήκαλην

πνιύ ζεκαληηθό

19. ΜΕΛΩΣΘ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ ΕΛΕΥΚΕΘΣ ΚΕΣΘΣ

0

1

2

3

4

ηειείσο αζήκαλην

πνιύ ζεκαληηθό

20. ΡΛΘΟΦΟΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΕΛΔΟΣ ΤΘΣ ΚΕΣΘΣ ( ΚΕΣΘ ΓΛΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛ ΔΛΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΚΕΣΘ
ΡΕΛΟΛΣΜΕΝΘΣ ΣΤΑΚΜΕ ΥΣΘΣ, ΚΕΣΘ ΜΟΝΟ ΓΛΑ ΚΑΤΟΛΚΟΥΣ ΤΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ,..)

0

1

2

3

4

ηειείσο αζήκαλην

πνιύ ζεκαληηθό
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21. ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΡΟΥ Δ ΛΝΕΤΑΛ Θ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ Ο ΧΘΣΤΘΣ ΝΑ ΚΛΕΛΣΕΛ ΤΘ ΚΕΣΘ ΡΟΥ ΕΧΕΛ
ΕΝΤΟΡΛΣΤΕΛ: ΡΟΣΑ ΧΘ ΜΑΤΑ (ΜΕΓΛΣΤΟ ΡΟΣΟ) ΚΑ ΘΣΑΣΤΑΝ ΔΛΑΤΕΚΕΛΜΕΝΟΣ ΝΑ
ΡΛΘΩΣΕΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΛ ΕΛΣΕΤΕ ΤΘ ΚΕΣΘ;

Γελ είκαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώζσ.
Μέρξη 0,50€.
Μέρξη 1,00€.
Μέρξη 2,00€.
Πεξηζζόηεξα από 2,00€.

ΓΕΝΛΚΕΣ ΕΩΤΘΣΕΛΣ
22. ΣΕ ΡΟΛΑ ΡΟΛΘ ΜΕΝΕΤΕ;

23. ΡΟΣΟ ΧΟΝΩΝ ΕΛΣΤΕ;

18 -25 ρξνλώλ.
25 - 35 ρξνλώλ.
35 - 45 ρξνλώλ.
45 - 55 ρξνλώλ.
Πάλσ από 55 ρξνλώλ.
24. ΡΟΛΟ ΕΛΝΑΛ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΑΣ;

Άλδξαο.
Γπλαίθα.
25. ΔΛΑΚΕΤΕΤΕ ΣΤΟ ΣΡΛΤΛ ΣΑΣ ΛΔΛΩΤΛΚΟ ΧΩΟ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ ;

Ναη.
Όρη.
26.ΚΕΩΕΛΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΕΞΟΛΚΕΛΩΜΕΝΟ ΜΕ Τ Θ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΤΘΣ ΣΤΑ ΚΜΕΥΣΘΣ;

Ναη.
Όρη.
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27. ΡΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΓΚΑΗΕΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΗΘΤΘΣΕΤΕ ΚΕΣΘ ΣΤΑΚΜΕΥΣΘΣ;

Πνιιέο θνξέο ηε κέξα.
Μηα θνξά ηε κέξα.
Μεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Σπάληα.
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